
 



 



คํานํา 

 การบริหารจัดการสถานศึกษาในปจจุบันเนนการบริหารแบบโรงเรียนเปนฐาน โดยเช่ือวาการ

ปฏิรูปการศึกษาใหบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาชาติและกาวหนาทันสมัย  สถานศึกษาตองมี

โอกาสตัดสินใจในการใชทรัพยากรเพื่อการแกปญหา และจัดกิจกรรมทาง การศึกษาใหเปนไปตาม

ความจําเปนของสถานศึกษา  งานแผนงานและสารสนเทศ  โรงเรียนสารวิทยา จึงไดจัดทําขอมูล

สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2561 ขึ้นโดยเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผลขอมูลและจัดเก็บรักษา

อยางเปนระบบเพื่อสะดวกในการนําไปใชสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรยีน 

 สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2561 ประกอบดวยขอมูลที่เกี่ยวของกับภาพรวมของโรงเรียน 

ผูเรียน การบริหารวิชาการ การบริหารจัดการและขอมูลเพื่อการรายงาน การจัดทําสารสนเทศฉบับนี้ 

ไดรับความรวมมอืกลุมบรหิาร/กลุมสาระ/งานในการรวบรวมขอมูล           

 จึงขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้ งานแผนงานและสารสนเทศหวังวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชน

แกโรงเรียน และผูที่สนใจในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และหากมีขอเสนอแนะใดที่จะให

เอกสารฉบับนี้สมบูรณยิ่งขึ้น โปรดแจงงานแผนงานและสารสนเทศ 

  
  
 

 

งานสารสนเทศ 
  

 



 



 

 

 

ตอนท่ี 1 สารสนเทศพ้ืนฐาน 

 ขอมูลท่ัวไปของโรงเรียนสารวิทยา       1 

 ศักยภาพของสถานศึกษา        22 

 แนวทางจัดการศึกษา        35 

 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา     42 

ตอนท่ี 2 สารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน       51 

 คุณลักษณะอันพึงประสงคผูเรียน       66 

 ผลงานและการแสดงออกผูเรียน       70 

 รูปแบบการเรียนของผูเรียน       109 

ตอนท่ี 3 สารสนเทศการบริหารวิชาการ 

 หลักสูตรและการเรียนการสอน       111  

 การวัดและการประเมินผลการเรียน      117 

 การจัดกิจกรรมแนะแนว        126 

 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน       130 

 การวิจัยในชั้นเรียน        135 

ตอนท่ี 4 สารสนเทศการบริหารจัดการ 

 สภาพและบรรยากาศการเรียนรู       153 

 ทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก      171 

 การพัฒนาวิชาชีพ        173 

 ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับผูปกครองและชุมชน    254 

คณะผูจัดทํา 

สารบัญ 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ตอนที่ 1 สารสนเทศพื้นฐาน 



 



 

 

  

 

 

 พ.ศ. 2484 ระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 2 โรงเรียนตางๆ ในจังหวัดพระนคร และธนบุรีตองหยุดทํา

การสอนจึงเปนเหตุใหบรรดาบุตรธิดาของขาราชการและคนงานในกรมวิทยาศาสตรทหารบกไมสามารถจะหาท่ี

เรียนได ท่ีประชุมขาราชการและคนงานกรมวิทยาศาสตร มีมติเห็นพองตองกันวา ควรจัดตั้งโรงเรียนข้ึนภายใน

กรมวิทยาศาสตรเพ่ือทําการสอนเด็กเหลานั้นจึงไดดําเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนตอกระทรวงศึกษาธิการ  

 ดังนั้น เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 พ.อ. พระวิทยาสารรณยุต เจากรมวิทยาศาสตร จึงได

ดําเนินการจัดตั้งโรงเรียนเปนการภายในโดยใชเรือนแถวนายทหารหมายเลข 9-10 เปนสถานท่ีทําการสอน โดย

มี พ.ต. ขุนบัญญัติทิพ โกมุท เปนเจาของ และผูจัดการ นางสํารวย อุณหะเลขกะ เปนครูทําการสอนอยูในความ

อุปการะของกรมวิทยาศาสตรทหารบกและไดเริ่มทําการสอน เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2487 

พ.ศ. 2489 สงครามโลกครั้งท่ี 2 สงบลง พ.อ.จักรายุทธวิชัย หงสกุล (ยศขณะนั้น) เจากรม

วิทยาศาสตร จึงไดจัดตั้งโรงเรียนตอกระทรวงศึกษาธิการและไดรับอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนราษฎรเปนการ

ถูกตองตามพระราชบัญญัติใหชื่อวา  “โรงเรียนสารวิทยา” สอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการตั้งแตชั้น

ประถมปท่ี 1-4 ประเภทสามัญ (กอนการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2494) อนุญาตใหรับ

นักเรียนได 125 คนและใชบริเวณแผนกท่ี 6 กรมชางแสง ถนนพหลโยธินและบานพักหมายเลข 9-10 เปนท่ีตั้ง

ของโรงเรียน มีนักเรียนท้ังสิ้น 27 คน รับนักเรียนท่ัวไป มีครูทําการสอน 3 คน พ.ท.ขุนจรัส พนาวสาน เปน

เจาของโรงเรียนโดยมี ร.อ.สุวัสตร  ปทมานนท เปนผูจัดการและนางจําเนียร เอ่ียมบุญฤทธิ์ เปนครูใหญ 

โรงเรียนไดดําเนินการสอนเรื่อยมาจนถึงป 2490 จึงไดขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีครูทําการสอน 9 

คน โดยเปดสอนแบบสหศึกษา 

พ.ศ. 2498 โรงเรียนไดขยายการรับนักเรียนจนถึงชั้น มัธยมศึกษาปท่ี 6 กระทรวงศึกษาธิการได

รับรองวิทยฐานะเทียบเทาโรงเรียนรัฐบาล และอนุญาตใหเปนหนวยสมทบสอบ และทําการสอบไลไดเองทุกชั้น 

             ตอมาวันท่ี  22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 โรงเรียนสารวิทยาไดเปลี่ยนชื่อใหม เปน “โรงเรยีนกองทัพบก

อุปถัมภสารวิทยา” และมีนางวนิดา   ปนเพชร เปนครูใหญแทน นางจําเนียร เอ่ียมบุญฤทธิ์  

พ.ศ. 2503 โรงเรียนไดเปดทําการสอนนักเรียนเตรียมปท่ี 1 แผนกวิทยาศาสตรและป พ.ศ. 2504  

ไดขยายชั้นเรียนถึงชั้นเตรียมปท่ี 2  

วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภสารวิทยา ไดรับโอนเขาสังกัดกรมสามัญ

ศึกษากระทรวงศึกษาธิการไดชื่อใหมวา “โรงเรียนสารวิทยา” นับตั้งแตป พ.ศ. 2519 จนถึงปจจุบัน และ  

วันท่ี 1 กรกฎาคม เปนวันสถาปนาโรงเรียน     

 

 

 

ขอมูลท่ัวไปของโรงเรียนสารวิทยา 
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ผูบริหารโรงเรียนสารวิทยา   จํานวน  10 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 

 10. นายประวัติ สุทธิประภา  พ.ศ. 2560 ถึงปจจุบัน 
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ช่ือโรงเรียน โรงเรียนสารวิทยา 

สถานท่ีตั้ง 2398/96  ถนนพหลโยธิน  แขวงเสนานิคม  

 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร   10900 

อักษรยอ ส.ย. 

วันสถาปนาโรงเรียน 1 กรกฎาคม 2487 

ท่ีดิน  31 ไร 

พระพุทธรูปประจําโรงเรียน พระศากยมุนีศรีสาระ 

ปรัชญาโรงเรียน สุวิชฺโช ว ชเนสุโต ผูมีวิชาดี เปนคนเดนในหมูชน 

อัตลักษณโรงเรียนสารวิทยา “ประพฤติดี มีความรู รักษสิ่งแวดลอม” 

เอกลักษณโรงเรียนสารวิทยา ถ่ินสวนสวยโรงเรียนงาม 

วัฒนธรรมองคกร 1. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 

 2. มีความรักและภาคภูมิใจในองคกร 

 3. มีความเคารพตอผูอาวุโสและยึดถือเปนแบบอยาง 

วาระแหงป พัฒนาคุณภาพสูมาตรฐานสากล ตามเกณฑ OBECQA 

สัญลักษณ-ตราประจําโรงเรียน พระมหาพิชัยมงกุฏ มีตรา ส.ย.อยูใต พระมหาพิชัยมงกุฎ                                 

สีประจําโรงเรียน เขียว-ขาว 

ดอกไมประจําโรงเรียน ดอกสาละ 

แผนชั้นเรียน   12/12/10/12/12/12 (70 หองเรียน) 

ผูกอตั้งโรงเรียน   พ.อ. พระวิทยาสารรณยุต เจากรมวิทยฯ 

ผูบริจาคท่ีดิน   กรมวิทยาศาสตรทหารบก 

ผูบริหารโรงเรียนคนแรก  นางสํารวย อุณหเลขกะ 

ผูบริหารโรงเรียน   นายประวัติ สุทธิประภา 
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โรงเรียนสารวิทยา 

รหัสโรงเรียน 10022018 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  กระทรวงศึกษาธิการ 

ท่ีตั้ง   เลขท่ี 2398/96   ถนนพหลโยธิน  แขวงเสนานิคม   เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900   

โทรศัพท 02-940-1066  02-5793646   โทรสาร  02-940-1065 , 02-5799106 , 02-579-3340 

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

 

สัญลักษณและตราประจําโรงเรียนสารวิทยา 
 

ตราประจํา  ส.ย.  ขอกําหนด ความปรากฏเปนกลอนอักษรสาร 

“พระมหาพิชัยมงกุฏ” รัตนชัชวาล  คือทหารกาลเกาเราสืบมา 

“กรอบกระหนก”ลายไทยวิไลสม    เปนวงกลม “ลอม ส.ย.”สอภาษา 

จะทะนุถนอมกลอมวิญญา  ลูกส.ย.ยืนคาวาเปนไทย 

พรอมสมบัติกิริยาวาจายึด  ความประพฤติพรอมสมบมนิสัย 

ลูกท่ีนี่ลูกส.ย.สอสายใย  ดวยจิตใจไกรกลาอาทะนง 

สีเขียวขาวคมขําหนุนนําจิต  แนวสนิทมวลพลังดังประสงค 

“สีเขียว” บอกงอกงามอรามทรง  ดุจไพรพงพรรณชาติยามพรรษกาล 

“ขาว” บริสุทธิ์ดุจผามาเรียงผืน  เราพรอมยืนใหยิ่งคามหาศาล 

ประจงขัดขจัดปราบสาธารณ  แลวเจิมจารศรีไสวใหงามตา 

พรอมสื่อใย ส.ย. สอสัญลักษณ  จงประจักษจิตม่ันหม่ันรักษา 

“เรียนดี มีวินัย ใจนักกีฬา”  “ผูมีวิชาเดนไดในหมูชน”  
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แผนท่ีแสดงท่ีตั้งโรงเรียนสารวิทยา 

รถประจําทางผาน 26 34 39 59 107 114 126 129 185 188 503 512 513 522 543(จากตลาด อตก

3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

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 กลุมบริหารท่ัวไป     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. กลุมบริหารท่ัวไป     02-579-0882 

 11.   Fax. งานสารบรรณ     02-579-3533 

  

100,101   ประชาสัมพันธ 102  กลุมบริหารงบประมาณ 103   กลุมบริหารวิชาการ 

 104  กลุมบริหารท่ัวไป               105 กลุมบริหารงานบุคคล  106 งานโสตฯ 

107 งานแนะแนว 108 งานอัดสําเนา 109 - 

110 งานหองสมุด 111 สํานักงานผูอํานวยการ 112 ภาษาตางประเทศ 

113 สุขศึกษาและพลศึกษา 114 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 115 ศิลปะ 

116 วิทยาศาสตร 117 หอพักนักเรียนแลกเปลี่ยน 118 อุตสาหกรรม 

 119 หองโยธวาทิต                   120    งานแผนงาน 121 ภาษาไทย 

122 คณิตศาสตร 123 หอประชุมรัชมงคล 124 ยามรักษาการณ 

 125 นักการภารโรง 126   หองภาษาญี่ปุน 127 คหกรรม (1) 

128 งานพยาบาล 129 ทะเบียน-วัดผล 130 งานสารบรรณ 

131 หองคอมพิวเตอร 132 งานบุคลากร 133 วิทยาศาสตร (2) 

134 วิทยาศาสตร(3) 135 ดนตรีไทย 136   ศูนยฯ AFS 

137   หองพักครูเวรชาย, อาคารสถานท่ี 138 หองภาษาฝรั่งเศส 139 หองผูอํานวยการ 

140   หองรองฯบริหารงบประมาณ 141 หองรองฯบริหารวิชาการ 142   หองรองฯบริหารท่ัวไป 

143 หองรองฯ บริหารงานบุคคล 144 หองพิมพดีด 145   หองพิมพพัก 

 146   หองภาษาจีน 147 - 148   สังคมศึกษา 
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การแบงสวนราชการในสถานศึกษา โรงเรียนสารวิทยา 

ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมผูปกครองและครูสารวิทยา สมาคมศิษยเกาสารวิทยา 

มูลนธิิสารวิทยา เครือขายผูปกครองสารวิทยา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

กลุมบริหารวิชาการ 

1.งานสํานักงานกลุมบริหารวิชาการ 

2.งานบริหารกลุมสาระการเรียนรู 

3.งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

4.งานวัดผล  ประเมินผลและเทียบ

โอนผลการเรียนรู 

5.งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

6.งานพัฒนาส่ือและนวัตกรรม 

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

7.งานพัฒนาแหลงการเรียนรู 

8.งานนิเทศการศึกษา 

9.งานแนะแนวการศึกษา 

10.งานประสาน  สงเสริมและ

สนับสนุน  งานวิชาการแก 

ครอบครัว  ชุมชน  องคกร 

หนวยงานและสถาบันอื่นที่  

จัดการศึกษาในระบบนอก  

ระบบ และตามอัธยาศัย 

11.งานการรับนักเรียน 

12.งานทะเบียนนักเรียนและจัดทาํ

สํามโนนักเรียน 

13.งานพัฒนาระบบเครือขายขอมูล

สารสนเทศ 

14.งานหองสมุด 

15.งานอื่นๆ ตามที่ผูอํานวยการ

มอบหมาย 

 

กลุมบริหารงบประมาณ 

1.งานสํานักงานกลุมบริหาร

งบประมาณ 

2.งานสํานักงานผูอํานวยการ

โรงเรียน 

3.งานแผนงานและสารสนเทศ 

4.งานจัดต้ัง  เสนอขอและจัดสรร

งบประมาณ 

5.งานตรวจสอบ  ติดตาม  

ประเมินผลและรายงานการใช

เงินและการดําเนินงาน 

6.งานระดมทรัพยากรและการ

ลงทุนเพื่อการศึกษา 

7.งานบริหารการเงิน 

8.งานบริหารการบัญช ี

9.งานบริหารพัสดุและสินทรัพย 

10.งานจัดทําขอตกลงการปฏิบัติ

ราชการ 

11.งานตรวจสอบภายใน 

12.งานจัดระบบควบคุมภายใน

หนวยงาน 

13.งานพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

14.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

15.งานอื่นๆ ตามที่ผูอํานวยการ

มอบหมาย 

 

กลุมบริหารงานบุคคล 

1.งานสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล 

2.งานวางแผนอัตรากําลังและการ

กําหนดตําแหนง 

3.งานสรรหา  บรรจุ  แตงต้ัง  ลง

เวลา  ลา และการออกจากราชการ 

4.งานทะเบียนประวัติและบําเหน็จ

ความชอบ 

5.งานวินัยและการรักษาวินัย 

6.งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสราง

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

7. งานสงเสริมกิจการนักเรียน 

8.งานระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน 

9.งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียน 

10.งานสงเสริมประชาธิปไตย 

11.งานระดับชั้น  คณะสี  และครูที่

ปรึกษา 

12.งานปองกันและแกไขปญหาส่ิง

เสพติด  โรคเอดสและอบายมุข 

13.งานวินัยและความประพฤติ

นักเรียน 

14.งานประสานและพัฒนาเครือขาย

การศึกษา 

15.งานอื่นๆ ตามที่ผูอํานวยการ

มอบหมาย 

 

กลุมบริหารท่ัวไป 

1.งานสํานักงานกลุมบริหารทัว่ไป 

2.งานธุรการ 

3.งานอาคารสถานที่และ

ส่ิงแวดลอม 

4.งานประชาสัมพันธ 

5.งานยานพาหนะและบริการ

สาธารณะ 

6.งานสัมพันธชุมชน 

7.งานโภชนาการ 

8.งานอนามัยโรงเรียน 

9.งานสวัสดิการ 

10.งานโสตทัศนศึกษา 

11.งานนักพัฒนา 

12.งานอื่นๆ ตามที่ผูอํานวยการ

มอบหมาย 

 

คณะกรรมการ 

บริหารวิชาการ 

คณะกรรมการ 

บริหารงบประมาณ 

คณะกรรมการ

บริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการ

บริหารท่ัวไป 

ผูเรียน 
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ภาคเรียนท่ี 1 

นายประวัติ  สุทธิประภา 

ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา 

 

นายดุสิต  ขจรภัย 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

 

 นางสุรีรัตน  สะสนุทร 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป  

 

กลุมบริหาร โรงเรียนสารวิทยากลุมบริหาร โรงเรียนสารวิทยา    
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ขอมูล  ณ   เดือนมกราคม 2562 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคเรียนท่ี 2 

นายประวัติ  สุทธิประภา 

ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา 

 

นางสาวอารีรัตน พูลเจริญ 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

 

 นางสุรีรัตน  สะสนุทร 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป  

 

กลุมบริหาร โรงเรียนสารวิทยากลุมบริหาร โรงเรียนสารวิทยา    

 นางสาวศรประภา สิริภัทรวิช 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ  
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ขอมูลครู 
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนผูบริหาร และครู จําแนกตามตําแหนง / เพศ 

ผูบริหาร และครู 
 

 

ตําแหนง 

เพศ 

รวม 

วุฒิทางการศึกษา 

รวม 
ชาย หญิง 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ผูบริหาร 1 3 4 0 0 0 2 1 1 4 

ครู 37 99 136 28 61 9 37 0 1 136 

ครูอัตราจาง 3 5 8 3 4 0 1 0 0 8 

รวมทั้งส้ิน 41 107 148 31 65 9 40 1 2 148 
 

ขอมูล  ณ   เดือนมกราคม 2562 
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ผูบริหาร และครู 

 

ตําแหนง 

วิทยฐานะ 

รวม คศ.3 
รวม 

คศ.2 
รวม 

คศ.1 
รวม 

ครูผูชวย 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ผูบริหาร 1 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 

ครู 4 13 17 3 23 26 20 39 59 10 24 34 136 

รวมท้ังส้ิน 5 14 19 3 25 28 20 39 59 10 24 34 140 

 
       ขอมูล  ณ   เดือนมกราคม 2562 
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ขอมูลนักเรียน 
 

ตารางที่ 2 แสดงขอมูลนกัเรียน ตามระดับช้ัน 

 

ท่ีมา  :  งานแผนงานและสารสนเทศ   (ขอมูล DMC) 

ขอมูล  ณ   วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 

 

 
 

 

 

ระดับช้ัน 
จํานวน

หองเรียน 

จํานวนนักเรียน 
รวม ชวงช้ัน 

จํานวนนักเรียน 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

ม.1 12 196 266 462 

3 624 740 1364 ม.2 12 241 265 506 

ม.3 10 187 209 396 

ม.4 12 177 271 448 

4 562 785 1347 ม.5 12 181 245 426 

ม.6 12 204 269 473 

รวม 70 1,186 1,525 2,711  1,186 1,525 2,711 
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ตารางแสดง บุคลากรทางการศึกษา / เจาหนาที่ประจําสํานักงาน 
                                                                                             

 

ครูอัตราจาง 
    

ลําดับท่ี กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน 

รวม 
ชาย หญิง 

1 วิทยาศาสตร 0 1 1 

2 สุขศึกษา และพลศึกษา 0 2 2 

3 ศิลปะ   2 0 2 

4 การงาน ฯ 1 1 2 

5 ภาษาจีน 0 1 1 

รวมท้ังส้ิน 3 5 8 

 

เจาหนาท่ีสํานักงาน 
    

ลําดับท่ี กลุมบริหาร/งาน 
จํานวน 

รวม 
ชาย หญิง 

1 กลุมบริหารวิชาการ 0 1 1 

2 กลุมบริหารงบประมาณ 0 3 3 

3 กลุมบริหารงานบุคคล 1 2 3 

4 งานทะเบียนวัดผล 0 1 1 

5 งานแผนงานและสารสนเทศ 0 1 1 

6 งานประชาสัมพันธ 0 1 1 

7 งานหองสมุด 1 0 1 

8 งานพยาบาล 0 1 1 

9 สารบรรณ 0 1 1 

10 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1 0 1 

11 งานโสตทัศนศึกษา 1 0 1 

12 สํานักงานผูอํานวยการ 0 1 1 

รวมท้ังส้ิน 4 12 16 
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ตารางแสดงจํานวน นักการ/ลูกจางช่ัวคราว 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน 

รวม 
ชาย หญิง 

1 ลูกจางประจํา 3 1 4 

2 นักการ.ภารโรง 5 8 13 

3 พนักงานขับรถ 3 0 3 

4 ตํารวจบาน 1 0 1 

รวมท้ังส้ิน 12 9 21 
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จํานวนครูตามเกณฑ ของโรงเรียนสารวิทยา  ปการศึกษา 2561 

  

เกณฑ ครู : นักเรียน = 1:20 

จํานวนครู 136 คน 

จํานวนนักเรียน 2,711  คน 

ครู : นักเรียน 1  : 20 คน 

ควรมีครูจํานวน  136  คน จากเกณฑ 1 : 20 

 

ขอมูลบุคลากร ปการศึกษา 2557 – 2561 

 

ปการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 

จํานวนครู 129 129 121 132 136 

 

 

 
 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนครู 
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ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 1)  ขอมูลพ้ืนฐานของครูและบุคลากรท้ังโรงเรียน  

  1.1)  ประจําการ     

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกลุ 
อายุ

ราชการ 

ตําแหนง/

วิทย

ฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก 

จํานวน

ชั่วโมงท่ี

รับการ

พัฒนา/ป 

หมาย

เหตุ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   

1. นางสาวกัญญารัตน  อาโรโจ 6 คศ.1 ศษ.บ. การสอนภาษาไทย 128  

2. นายอธิพงศ  โชคเคลาลาภ 7 คศ.2 ศษ.ม การบริหารการศึกษา 48  

3. นางสาววนัสนันท  คําแสน 7 คศ.2 ศษ.ม. หลักสตูรและการสอน 44  

4. นางสาวพัชรีย สวางวงษ 7 คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 112  

5. นางสาวสนธิกาญจน แสงมณ ี 7 คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 120  

6. นางสาววิชณ ี  เปรมประยรู 7 คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 88  

7. นางสาวศิรธันย  สามเชียง 7 คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย 102  

8. นางสาวดาวเรือง เกณฑสาค ู 6 คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย 76  

9. นายพิชาชาญ สุขประเสริฐ 5 คศ.1 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 76  

10. นายสิทธิศักดิ์  แกวเนตร 5 คศ.1 ศษ.บ. ภาษาไทย 84  

11. นางสาวสุวิมล  จันตะสุรินทร 3 คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย 76  

12. นางสาวธณัฐฐา  สวางรักษ 3 คศ.1 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 56  

13. นายธนภัทร  บุญศรีวงษ - ครูผูชวย ศษ.บ. ภาษาไทย 84  

14. นายเมธี รัษฎานุกูล - ครูผูชวย อ.บ. ภาษาไทย 83  

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   

1. นางวัลวิภา  เพ็งประสพ 9 คศ.2 ศษ.ม. คณิตศาสตรศึกษา 25  

2. นางนิธิวดี   แพรวัฒนะสุข 8 คศ.2 วท.ม. คณิตศาสตรประยุกต 24  

3. นายนวพรรษ  ตรสีูน 28 คศ.2 วท.ม. คณิตศาสตรศึกษา - ลาออก/2 

4. นางพรรณอุษา  พัฒนาวิวัฒนพร 36 คศ.3 วท.ม. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร

ประยุกต 

-  

5. นางสาววิภา  มณเีนตร 35 คศ.3 ค.ม. วิจัยการศึกษา 12  

6. วาท่ี ร.ต.เจษฏา  จงสืบสุข 38 คศ.3 ศศ.ม. การสอนคณิตศาสตร - เกษียณ/2 

7. นางสาวณปภัช หมูพยัคฆ 27 คศ.3 ค.ม. บริหารการศึกษา -  

8. นางสาวนัทธมน โลหติหาญ 36 คศ.2 ค.บ. คณิตศาสตร - เกษียณ/2 

9. นางสาวปาวาริศา  สมาฤกษ 23 คศ.2 ปร.ด. คณิตศาสตรประยุกต 16  

10. นางจีรนันท  ธํารงวิศว 9 คศ.2 ศษ.ม. การสอนคณิตศาสตร 24  

11. นางสาวจรรจิรา ฤทธิชัย 8 คศ.2 ค.บ. คณิตศาสตร -  

12. นางรุงเพ็ชร  สรองศร ี 7 คศ.1 ศษ.บ. คณิตศาสตร 18.5  
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13. นายศุภวัฒน   คัมภิรานนท 8 คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร 13  

14. นางสาวประจบ   แสงสีบับ 6 คศ.1 กศ.ม. การมัธยมศึกษา 24  

15. นางสาวอรนันท   จันทรประภาพ 5 คศ.1 ศษ.ม. การสอนคณิตศาสตร 24  

16. นายโสภณ  จุยจิตร 4 คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร 26  

17. นายณัฐพล  สุดหอม 4 คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร 24  

18. นางสาวณัทธมวันทน ภูสุนทรเกียรต ิ 5 คศ.1 กศ.บ. คณิตศาสตร 20  

19. นางสาวนุชจิรา  ทะมานนท 5 คศ.1 วท.บ. คณิตศาสตร 29  

20. นางมาริสา  มวงกล่าํ 5 คศ.1 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 30  

21. นายวรางค สุจริต 2 คศ.1 กศ.บ. คณิตศาสตร 12  

22. นางสาวจิดาภา โสภณธรรมภาณ 2 คศ.1 วท.บ. คณิตศาสตร 24  

23. นางสาวปทมา ประพฤติงามพงศา 2 ครูผูชวย ศษ.บ. คณิตศาสตร 24  

24. นางสาวกฤษณา ชํานาญ 2 ครูผูชวย ศษ.บ. คณิตศาสตร 24  

25. นายกัมปนาท สมชาต ิ 2 ครูผูชวย ค.บ. คณิตศาสตร 16  

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   

1. นางสาวธัญทิพย อริยอัครพงษ 8 คศ.2 ศษ.ม. การจัดการศึกษา 92  

2. นายธันวา  เดชะศิร ิ 24 คศ.3 วท.บ. ฟสิกส 16  

3. นางธีราภรณ  พฤกษพงศพันธ 8 คศ.2 ศษ.ม. การจัดการศึกษา 8  

4. นายพิทักษ  ชินสีห 9 คศ.1 ค.บ. เคม ี 8  

5. นางสาววนิดา    หลากจิตร 8 คศ.1 วท.บ ฟสิกส 29  

6. นางนิภาวรรณ  การุญ 7 คศ.1 ค.บ. ฟสิกส 29  

7. นางสาวพัฒตวรรณ  สีเลา 7 คศ.2 กศ.ม. การบริหารการศึกษา 48  

8. นายนเรศ  ล้ําเลศิวัฒนา 6 คศ.1 ศษ.บ ฟสิกส 8  

9. นางสาวณัฐมน   ทองคํา 5 คศ.1 วท.บ. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 22  

10. นางสาวปยะมาศ เลิศความเพียร 5 คศ.1 ค.ม. หลักสตูรและการสอน 48  

11. นางสาวนันทนภัส  อรุณไพร 3 คศ.1 กศ.บ วิทยาศาสตร-เคมี 8  

12. นางสาวเยาวลักษณ  วงศสิงห 3 คศ.1 วท.ม. พฤษศาสตร 48  

13. จาสิบเอกถนอมศักดิ ์ทองประเทือง 3 คศ.1 ค.บ. ชีววิทยา 8  

14. นางสาวภัณฑิรา กัณหาไชย 3 คศ.1 ค.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป 22  

15. นางสาวสุภาลักษณ อุตตะมะ 5 คศ.1 ศษ.ม. การวัดและประเมินผล

ทางการศึกษา 

24  

16. นางสาวสุกานดา แกวทองพันธุ 2 คศ.1 กศ.บ. การสอนวิทยาศาสตร 28  

17. นางสาวประภาวดี เจริญจติร 2 คศ.1 ค.บ. ฟสิกส 28  

18. นางสาวพรพิมล จงรักวิทย 2 ครูผูชวย วท.ม. ชีววิทยา 48  
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19. นางสาววิภาวี เนียรมงคล - ครูผูชวย ค.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไปและ

ฟสิกส 

- ยาย/2 

20. นายชัยณรงค ทรายทอง - ครูผูชวย ค.บ. วิทยาศาสตร 15  

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   

1. นายธีระวัฒน สีหาบุญล ี 2 คศ.1 กศ.บ. สังคมศึกษา 88  

2. นายประพจน  อังคเรืองรัตนา 6 คศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 88  

3. นางจุฑามาศ  พัฒนชู 22 คศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา 88  

4. นางคมคาย  มากบัว  36 คศ.3 สค.ม. สิ่งแวดลอม 88  

5. นางสาวอุไรวัลย  สมร 7 คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 88  

6. นายธเนศ  วิริยะมนตร ี 6 คศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 88  

7. นายอาณาจักร  แทงทอง 6 คศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 88  

8. นางสาวไพลิน  ชยามาศ 3 คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา 88  

9. นางสาวกนกลักษณ  แปงปางใส 3 คศ.1 ศษ.บ. สังคมศึกษา 88  

10. นายปภังกร จันทรหอม 6 คศ.1 ศศ.บ. ประวัติศาสตรศิลปะ 64  

11. นางสาวสุนิสา วาริน 2 คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา 88  

12. นายวิชิต จีนพวด 2 ครูผูชวย ค.บ. สังคม 88  

13. นางสาวสุรีพร ศรีขวัญเมือง 2 ครูผูชวย ค.บ. สังคม 88  

14. นางสาวณัฐณิชา จันทฤทธ์ิ 1 ครูผูชวย กศ.บ. สังคมศึกษา 76  

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   

1. นางสาวธัญชนก  อรัญญิก 2 ครูผูชวย กศ.บ. การสอนศลิปะ 49  

2. นายณัฐพล  มั่นเรือง 4 คศ.1 ค.บ. ศิลปกรรม(ดนตรีสากล) 49  

3. นางสาวฉวีวรรณ  เทียนสุน 37 คศ.3 ศษ.ม. วัดประเมินผลการศึกษา 41  

4. นายกรัณฑ  ปนสุวรรณ 34 คศ.3 กศ.บ. ดุริยางคศาสตร -  

5. นางสิรินิต ิ ไทยภักด ี 26 คศ.3 ค.บ. ศิลปศึกษา 49  

6. นางสาวนภวรรณ นาคอุไร 3 คศ.1 ศป.ม. นาฏยศิลปไทย 49  

7. นางสาววนัสนันท  ถ่ินรัตน 2 ครูผูชวย ศษ.บ. นาฏศิลป 49  

8. นางสาวณัฐดา สาสกุล 1 ครูผูชวย กศ.บ. ทัศนศิลปศึกษา 49  

9. นางสาวกมลรัตน ฤทธิชัย - ครูผูชวย ศ.บ. นาฎศิลปไทย 27  

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา   

1. นายพีระชาต ิ  ศรีมหันต 27 คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 52  

2. นายพรชัย  เกตุฉาย 31 คศ.2 ศศ.ม. พลศึกษา 68  

3. นายไตรรตัน  ศรีจิตรแจม 6 คศ.1 ศษ.บ. พลศึกษา 56  

4. นางสาวเฉลมิศร ี เกตุจําปา 3 คศ.1 ศศ.ม. พลศึกษา 83  
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5. นางสาวทิพรวี เตชะหงษา 5 คศ.1 วท.ม. สุขศึกษา 75  

6. นางสาวสุกัญญา สุขเจรญิ 1 ครูผูชวย ศษ.บ. สุขศึกษา 107  

7. นางสาวธนภรณ ไพบูลย 1 ครูผูชวย ศษ.บ. สุขศึกษา 91  

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี   

1. นายจตุพร  ใจหาญ 3 คศ.1 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 48  

2. นางสาวลดาวัลย  กันธมาลา 7 คศ.1 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 24  

3. นางประทุม   ปานช่ืน 39 คศ.3 ศษ.ม. พ้ืนฐานการศึกษา 24  

4. นางพิชญสินี  คําแกว 32 คศ.3 ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป 24  

5. นายสมศักดิ ์  พัฒนาวิวัฒนพร 35 คศ.3 วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร 24  

6. นางดรุณ ี  ลี้สกุล 30 คศ.3 บธ.บ. บริหารการเงิน 24  

7. นางสาวบุญรักษา  อินทรเสน 35 คศ.2 ค.บ. เกษตรศาสตร 24  

8. นายพงษศักดิ ์ บัวหุง 10 คศ.2 กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 24  

9. นางอรุณรตัน คัมภรีพจน 3 คศ.1 บธ.ม. MBA 44  

10. นางสาววีนัฐดา แกวโท 2 คศ.1 ศษ.บ. คหกรรมศาสตรศึกษา 48  

11. นายวิชชวิทย จัวนาน 2 คศ.1 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 38  

12. นางสาวจิราภรณ ปกรณ 2 คศ.1 กศ.ม. การอุดมศึกษา 44  

13. นายกิตติธัช กายสะอาด - ครูผูชวย ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา 24  

14. นายญาณภัทร พุกออน - ครูผูชวย ค.บ. ธุรกิจศึกษา 24  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   

1. นางสาวเสาวลักษณ  สภานนท 30 คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 60  

2. นางสาวพิมพประภา  ประทุมวรรณ 6 คศ.1 ศศ.ม. ภาษาศาสตรประยุกต 

(การสอนภาษาอังกฤษ) 

49.5  

3. นางศรานตา   กฤษฎาสมิะ 31 คศ.2 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 30  

4. นางสาวราตร ี เหลาหะเกียรต ิ 33 คศ.3 กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว 30  

5. นางสาวขนิษฐา  ผลาธัญญะ 31 คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 30  

6. นางสาววีรสดุา  จันทโชต ิ 25 คศ.2 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 36  

7. นางสาวประนอม  สิงหโต 25 คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 42  

8. นางสาวจุฑาทิพย  เจนธนานันท 8 คศ.2 ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ 78  

9. นายกิตติพัทธ  สุขลิม้ 7 คศ.1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 42  

10. นางกฤติยา  วรรณชัยมงคล 7 คศ.2 ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตร 

และการจัดการเรยีนรู 

36  

11. นางสาวธัญธร  เวชวิทยาขลัง 7 คศ.2 ศษ.ม. หลักสตูรและการสอน 33  

12. นายทวิตย  วรรณชัยมงคล 7 คศ.1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 36  
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13. นางสาวธนิสรา ภูไพบูลย 13 คศ.2 ศศ.บ. ภาษาจีน 30  

14. นางสาวอรพรรณ  ปญญาไว 5 คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 36  

15. นางสาวณัฐธยาน  กุลสิริวงศธร 3 คศ.1 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 46  

16. นางสาวอนัญญา  วันทยานันท 3 คศ.1 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 165  

17. นางสาวนิรชา  สุวรรณมณ ี 3 คศ.1 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 165  

18. นางสาวเจนจริา  แองบัวใหญ 3 คศ.1 กศ.บ. ภาษาจีน -  

19. นางสาวประวิดา จันที 3 คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 56  

20. นายสัชฌุกร แกวชวย 2 ครูผูชวย ศศ.บ. ภาษาเกาหล ี 42  

21. นางสาวสณุิสา  สอาดศร ี 2 ครูผูชวย ศศ.บ. ภาษาเกาหล ี 42  

22. นางสาวอรอนงค  องคนาม 2 ครูผูชวย ค.บ. ภาษาอังกฤษ 65  

23. นางสาวชนิกานต   ศรีนรา 2 ครูผูชวย ค.บ. ภาษาอังกฤษ 52  

24. นางสาวพรประภา ชัยนา 2 ครูผูชวย กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 45  

25. นายเดียร สุขเพ็ชร ี 1 ครูผูชวย ศศ.บ. ภาษาญี่ปุน 24  

26. นางสาวกฤษดาพร แซเวียน 1 ครูผูชวย ค.บ. ภาษาอังกฤษ 69  

27. นางสาวกัญญาทิพ มัคเจรญิ 1 ครูผูชวย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 48  

28. นางสาวธัญชนก ถาวรศรสีกุล - ครูผูชวย ค.บ. ภาษาฝรั่งเศส 6  

29. นางสาวชนินทรพร โพทิพยวงศ - ครูผูชวย ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 6  

30. นางสาวอัจฉราภรณ  บุญขวัญ - ครูผูชวย อ.บ. ภาษาญี่ปุน 6  

31. นางสาวดวงพร เถอะจา - ครูผูชวย ค.บ. ภาษาจีน 2  

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

1. นางสาววิภาภร  อําพันกาญจน 23  คศ.3 ค.บ. จิตวิทยาและการแนะ

แนว 

25  

2. นางภควรรณ  รัตนศภุสิน 37 คศ.3 คอ.ม. บริหารอาชีวและเทคนิค

ศึกษา 

5 เกษียณ/2 

3. ส.อ.หญิงปาริชาต ิ หมดมณทิล 31 คศ.3 กศม. จิตวิทยาการแนะแนว 17  

4. นางอรจิรา ปฏินนทวานิช 1 ครูผูชวย ค.บ. การวัดผลการศึกษา -  

5. นางสาวสุพัตรา อินทรศร 1 ครูผูชวย กศ.บ. จิตวิทยาแนะแนว 85  

6. นายธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 1 ครูผูชวย ศศ.บ. บรรณารักษ 18  

7. นางสาวภัครนันท โปธา - ครูผูชวย ค.บ. จิตวิทยาการศึกษาและ

การแนะแนว 

28  
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 1.2)  อัตราจาง 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกลุ 
ประสบการณ 

การสอน (ป) 
วุฒิ วิชา เอก 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

1. นางสาวมณฑกาญจน ศิริมงคล 4 ศศบ. ภาษาไทย 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

1. นางสาวรัชนีกร นะราวงษ 1 คบ. ฟสิกส 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

1. นายชุมพล  เทพสูงเนิน 7 ศศบ. ศิลปกรรมออกแบบประยุกตศลิป 

2. นายธนพล สามทองกล่าํ 1 ศษ.บ. นาฎศิลปไทย 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

1. นางสาวสุชินันท  งามสมชนม 5 ศษ.บ. สุขศึกษา 

2. นางสาวกนกวรรณ อันบุร ี 2 ศศ.ม. พลศึกษา 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

1. นายสุรชัย  ศรีชัยชนะ 7 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

2. นางสาวจิราภรณ  เปยพรดั 4 วทบ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

1. นางสาวพรทิพา จันทะร ี 2 ศศ.บ. ภาษาจีนธุรกิจ 
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ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม (เขตพ้ืนท่ีบริการ) 

        โรงเรียนสารวิทยา  ตั้งอยูในเขตจตุจักรมีพ้ืนท่ี  32.91 ตารางกิโลเมตร  ประชากร  159,514 คน  

ความหนาแนน  4,846.97  คน : ตารางกิโลเมตร แบงเขตการปกครองเปน 5 แขวงประกอบดวย  แขวง

ลาดยาว  แขวงเสนานิคม แขวงจันทรเกษม  แขวงจอมพลและแขวงจตุจักร มีลักษณะเปนแหลงท่ีอยูอาศัย

หนาแนนสภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีท้ังหนวยงานราชการและชุมชน เชน กรมวิทยาศาสตรทหารบก  

กรมทหารราบท่ี 11 กรมปาไม  สํานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร           

กรมสงเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชุมชนริมคลองบางบัว และชุมชนหัตถกรรมทองลงหิน  

        การศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง 

 -    ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 -    ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพรับราชการ นับถือศาสนาพุทธ 

 -    ผูปกครองมีฐานะทางเศรษฐกิจอยูในระดับปานกลาง 

 -    ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตอป  ประมาณ  200,000  บาท  

 -    ผูปกครองมีจํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว  2  คน 

 โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน 

 โรงเรียนสารวิทยาตั้งอยูริมถนนพหลโยธินมีเนื้อท่ี 31 ไร บริเวณใกลเคียงเปนสถานท่ีราชการ  

สถานศึกษา  ชุมชน  และแหลงการคา  โรงเรียนไดรับความรวมมือและสนับสนุนใหใชสถานท่ีดังกลาวเปน

แหลงเรียนรูของนักเรียนและครู  นอกจากนั้นหนวยราชการ วัด  และมหาวิทยาลัยไดสงวิทยากรท่ีมีความรู

ความสามารถมาใหความรูแกนักเรียนและครูในฐานะอาจารยพิเศษ 

 โอกาส 

  - โรงเรียนอยูใกลหนวยราชการ และมหาวิทยาลัย 

  - ผูปกครองและชุมชนเชื่อม่ันและยอมรับในมาตรฐานของการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

  - ผูปกครองมีรายไดเพียงพอท่ีจะสงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรและการศึกษาของนักเรียน 

  - พ.ร.บ. การศึกษาและนโยบายมีผลตอการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียน 

  - การคมนาคมสะดวกตอการเดินทาง มีรถไฟฟาและรถโดยสารประจําทาง 

 

 

 

 

 

ศกัยภาพของสถานศึกษา 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

 โรงเรียนสารวิทยา มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย สะทอนปญหาและความ

ตองการพัฒนาตามสภาพของผูเรียน สอดคลองกับจุดเนนของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนทองถ่ิน  

 ดานคุณภาพของผูเรียนมีผลประเมินอยูในระดับดีเลิศ มีการพัฒนาของคาเฉลี่ยผลการทดสอบ

ระดับชาติสูงข้ึน ผูเรียนมีความสามารถในการอานและเขียน การสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ความสามารถในการคิดคํานวณ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดดี และมีความประพฤติดาน

คุณธรรมจริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษากําหนดปรากฏอยางชัดเจน ดังท่ีปรากฏผล

ประเมินในมาตรฐานท่ี 1  

 ดานกระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษามีผลประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามี

การวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดําเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีสวนรวม ใชผลการประเมินและการ

ดําเนินงานท่ีผานมาเปนฐานในการพัฒนา และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

และปรับปรุงแกไขงานใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีผลประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม มีการ

วิเคราะห ออกแบบและจัดการเรียนรูท่ีเปนไปตามความตองการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนา

กิจกรรมการเรียนรู ใชสื่อการเรียนรู ติดตาม ตรวจสอบและชวยเหลือเพ่ือพัฒนาและแกปญหารายบุคคล และ

การประเมินผลจากสภาพจริงในทุกข้ันตอน 

จุดเดน 

 1. ดานคุณภาพผูเรียน 

 ในปการศึกษา 2561  นักเรียนโรงเรียนสารวิทยา ไดรับการพัฒนาใหเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถใน

การสรางนวัตกรรม เปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและคานิยมตามท่ีสถานศึกษากําหนด มีความ

ภาคภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางของพหุวัฒนธรรม เปนผูมี

ความกตัญูกตเวที  โดยผลการประเมินตนเองในรายการดังกลาวอยูในระดับยอดเยี่ยมทุกรายการและสูงกวา

คาเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 2. ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ  

 โรงเรียนสารวิทยาไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายไวอยางชัดเจน เปนรูปธรรมและมีการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ (System Approach)  มีการจัดสรรงบประมาณท่ีมุงเนนเพ่ือ

การพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนเปาหมายสําคัญ จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหสะอาด รมรื่น 

สวยงามและเอ้ือตอการเรียนรู 
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 3. ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

 ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญครบทุกรายวิชา มีกระบวนการจัดการเรียนรูท่ี

สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 มีครูครบทุกกลุมสาระการเรียนรูและทุก

สาขาวิชา ครูมีความรู ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิทยฐานะ โรงเรียนมีความพรอมดาน

อาคารสถานท่ีและผูปกครองสวนใหญพรอมในการสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลาน  

จุดท่ีควรพัฒนา  แนวทางการพัฒนา  

1.  ดานคุณภาพผูเรียน  

- นักเรียนบางสวนควรไดรับการพัฒนา  

ทักษะดานการอาน การเขียนและการสื่อสาร 

ภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศท่ี 2 เพ่ิมเติม 

รวมท้ังทักษะการคิดคํานวณอยางเปนระบบ 

- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห ทําความเขาใจ 

มาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตร สงเสริมการจัดการ

เรียนรู การวัดและการประเมินผลของครูใหสอดคลอง

กับทักษะท่ีจําเปนของนักเรียน 

- พัฒนาครูในการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิด   

 คํานวณ   

- สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห     

คิดอยางมีวิจารณญาณ การอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและการแกปญหา   

- พัฒนาครูในการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมกระบวนการคิด   

- สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูดวยวิธีโครงงาน (Project 

Base Learning)   

- การใชสื่อเทคโนโลยีในเปนเครื่องมือในการ

เรียนรู 

- สงเสริมครูใหใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู 

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียน ใหมี

ประสิทธิภาพ ใหตอบสนองการใชงานท้ังดานการ

จัดการเรียนรู การบริหารจัดการและการสื่อสาร  

- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน - วิเคราะหผลการทดสอบระดับชาติ (O - NET) ป

การศึกษา 2561  

- กลุมสาระการเรียนรูท่ีเก่ียวของกําหนดเปาหมายและ

แนวทางพัฒนา 

- จัดกิจกรรมใหกับนักเรียนกลุมเปาหมาย (ม.3 ,ม.6)  

- สงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตามการดําเนินงาน 

- กําหนดเปาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุม

สาระการเรียนรู  

- ดําเนินการเชนเดียวกับการเตรียมความพรอมในการ

ทดสอบระดับชาติ  

- การสรางสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม - สรางความตระหนักใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการ

ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต  

- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสงเสริม สุขภาวะทาง
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จุดท่ีควรพัฒนา  แนวทางการพัฒนา  

รางกายและจิตสังคม 

2. ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

- พัฒนางานวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียน

รอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา ทุก

กลุมเปาหมาย  

- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสามารถตอบสนอง

ความตองการและพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุก

กลุมเปาหมาย ไดแก กลุมหองเรียนปกติ กลุมหองเรียน

พิเศษ แผนการเรียนตางๆในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย  

- ศึกษา วิเคราะหเพ่ือแกปญหาหรือพัฒนานักเรียนให

เรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ 

- นิเทศ กํากับ ติดตาม การจัดการเรียนรู การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูของครูอยางเปนระบบ  

- พัฒนาครูใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  - กําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนกระบวนการสราง

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community : PLC) 

- กํากับ ติดตามการดําเนินงาน กระบวนการสรางชุมชน

การเรียนรูทางวิชาชีพ 

- สรุปการดําเนินงานเพ่ือสรางรูปแบบในการดําเนินการ

ในปการศึกษาตอไป 

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการ

จัดการเรียนรูและการบริหารจัดการ ท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

- จัดหา วัสดุ อุปกรณ Hardware Software People 

ware และการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีให

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

3. ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

- จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  

- จัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง 

- นิเทศการสอน อยางเปนระบบ 

- วัดผล ประเมินผลดวยรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย    

- สงเสริมการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ

แหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

- สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครู ในการใชสื่อ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูในการจัดการ

เรียนรู 
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ความตองการและการชวยเหลือ 

 1. ดานนโยบายของรัฐบาลไมมีความแนนอน สงผลใหการดําเนินงานของโรงเรียนตองปรับเปลี่ยน

บอยครั้ง การทํางานไมเปนระบบ และไมตอเนื่อง 

 2. ดานการพัฒนาอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนระบบท่ียังไมมีมาตรฐาน หนวยงานตน

สังกัดจัดกิจกรรมพัฒนาดานเทคนิคการสอนของครูใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 ๓. ดานสังคมและวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีสูง ผูปกครองมี

เวลาในการดูแลบุตรหลานนอยลง สงผลใหนักเรียนใหความสําคัญกับสื่อเทคโนโลยีท่ีไมเหมาะสม สงผลกระทบ

ตอการเรียนและพฤติกรรม 

ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

        จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวย ระบบ 

หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  

 1. ดานผลการจัดการศึกษา 

 1) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนทําความดีตอ พอแม ครู ตอสังคม ท่ีเปนรูปธรรม เชน 

การจัดประกวดลูกดีเดน นักเรียนดีเดน นักบําเพ็ญประโยชนดีเดน ซ่ึงอาจจะประเมินจากสมุดบันทึกความดีของ

นักเรียน แลวมอบรางวัลเปนกําลังใจใหกับคนดี พรอมเกียรติบัตรทําความดี  

 2) สถานศึกษาควรสงเสริมนิสัยรักการอาน โดยกระตุนใหผูเรียนเกิดศรัทธาและเชื่อม่ันวา การอานเปน

สิ่งดีมีประโยชน ควรจัดเวทีใหผูเรียนไดนําเสนอเรื่องท่ีอานใหเพ่ือนๆ ไดรับรู Social Network แลวใหเพ่ือนๆ

ตั้งกระทูเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมตอยอดความรูและสงผานองคความรูภายในกันตอๆไป 

 3) ผูเรียนควรไดมีโอกาสกําหนดแผนการเรียนรูรวมกันระหวางครูและผูเรียนในการทัศนศึกษา

ภายนอกสถานศึกษาแตละครั้ง และควรติดตามผลการเรียนรู โดยใหผูเรียนทุกคนสงบันทึกผลภายหลังการเขา

รวมกิจกรรม  

 4) ผูเรียนควรไดรับการฝกประเมินสถานการณอยางหลากหลายเชื่อมโยงการเรียนรูท้ังในและนอกชั้น

เรียน เพ่ือสรางองคความรู โดยบูรณาการการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ 

และการคิดเปนระบบ 

 5) ครูควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการประเมิน เพ่ือคัดสรรผลงานท่ีเกิดจากการเรียนรูในชั้น

เรียนและวิพากษผลงานอยางสรางสรรค                                                                                            

 6) สถานศึกษาควรจัดพ้ืนท่ีหรือเวทีแสดงผลงานของผูเรียนท่ีไดรับการคัดสรรจากการเรียนรูในชั้น

เรียนอยางสมํ่าเสมอ 

 7) ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูท่ีอยูในระดับพอใชใหสูงข้ึน 

โดยครูควรปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผล การสอนซอมเสริม กลุมสาระการเรียนรูควร

กําหนดปฏิทินนิเทศชั้นเรียนใหครอบคลุมทุกหองเรียน สถานศึกษาควรเนนจัดกิจกรรมทางวิชาการใหมากข้ึน ครู 
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ผูปกครอง และผูเรียนควรรวมกันกําหนดเปาหมายคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับผูเรียนแตละคนในแตละ

ภาคเรียนใหชัดเจน 

 8) สถานศึกษาควรพัฒนาโครงการเพ่ือใหเกิดผลตามอัตลักษณของผูเรียนจนเปนท่ียอมรับของชุมชน 

 2. ดานการบริหารจัดการศึกษา 

 สถานศึกษาควรนําผลจากการประเมินโครงการมาวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการทุกดานอยางมี

ประสิทธิภาพและคุมคา 

 3. ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 1) ครูควรนําขอมูลจากระบบชวยเหลือนักเรียนรวมกับขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาใชในการ

วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือนําไปจัดการเรียนรูและออกแบบการเรียนรูไดตรงตามลักษณะการเรียนรูและ

พัฒนาการทางสมอง 

 2) ครูควรประเมินความกาวหนาการเรียนรูในชั้นเรียน ๓ ระยะ คือ กอนเรียน ระหวางเรียน และหลัง

เรียน รวมท้ังการวางเง่ือนไขใหผูเรียนประเมินความกาวหนาของตนเองหรือสัญญาการเรียน(Learning Contract) 

ตลอดจนนําผลการประเมินระหวางเรียนมาใชซอมเสริมกอนการประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน  

       3) สถานศึกษาควรดําเนินการนิเทศภายในตามระบบบริหารคุณภาพ(PDCA)และนําผลการประเมิน

กระบวนการจัดการเรียนรูของครูไปพัฒนาครูแตละคนอยางเปนระบบ 

  

 4. ดานการประกันคุณภาพภายใน 

-  

 นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice)ของสถานศึกษาท่ีเปนประโยชนตอสังคม   

 1. โครงการสงเสริมนิสัยรักการอานและการดําเนินงานหองสมุด ๓ ดี เปนกิจกรรมของหองสมุดเพ่ือ

สงเสริมใหนักเรียน ครู และชุมชนเห็นความสําคัญและมีนิสัยรักการอาน เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูภายในของ

โรงเรียน  

 2. โครงการอาหารปลอดภัย สะอาด มารยาทงาม เพ่ือใหนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามี

สุขภาพและอนามัยท่ีดีในการรับประทานอาหารท่ีสะอาด ในสถานท่ีอันสวยงาม และนักเรียนมีระเบียบ

มารยาทงดงามในการรับประทานอาหาร 

 3. สื่อบทเรียนออนไลนเรื่องแผนท่ีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร ไดรับรางวัลผลงาน          

การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ระดับเหรียญเงิน จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๑ ซ่ึงทําใหผูเรียน

สามารถสืบคนหาความรูนอกเวลาเรียน ครูใชเปนแนวทางการศึกษาคนควา และเปนตัวอยางในการจัดทํา

บทเรียนออนไลน 
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เกียรติคุณโรงเรียน 

พ.ศ. 2534    ไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรียนดีเดนมัธยมศึกษาสวนกลางกรมสามัญศึกษา 

พ.ศ. 2537    พ.ศ. 2538   พ.ศ. 2539   ไดรับรางวัลท่ีจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษาดีเดน 

                 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) เพ่ือใหเกิดการยอมรับใน

มาตรฐานการจัดการศึกษา 

พ.ศ. 2542 โรงเรียนสารวิทยาไดรับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 14001 จากประเทศอังกฤษและประเทศ

สวิสเซอรแลนด 

พ.ศ. 2546 ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน สวนสวยโรงเรียนงาม โครงการแมกไมม่ิงเมืองเขตจตุจักร  

 โครงการตามพระเสาวนีย  ในสมเด็จพระนางเจาฯ  พระบรมราชินีนาถ 

พ.ศ. 2549   หองสมุดไดรับรางวัล “หองสมุดโรงเรียนมีชีวิตยอดเยี่ยม”จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2   

พ.ศ. 2550 หองสมุดไดรับรางวัล “หองสมุดยอดเยี่ยม” ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ จาก

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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 ครั้งท่ี 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 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2   
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พ.ศ. 2553   โรงเรียนไดรับคัดเลือกวิธีปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ (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 มอบเกียรติบัตรเพ่ือแสดงวา โรงเรียนสารวิทยาไดรับคัดเลือกใหเปน

 สถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของ

 เศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 

พ.ศ. 2555 นายพันธชัย  อินทรชูรันต และนางสาวอวิภา  ออนพิม ไดรับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ 

 การแขงขันพิธีกรใหความรูสูภัยพิบัติ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกข้ันพ้ืนฐานและ 

 บริษัทบางจากปโตเลียม จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2555 โรงเรียนไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาฟุตบอล ประเภททีมชายรุนอายุ 18 ป  

 การแขงขันกีฬามหานครเกมส ประจําปการศึกษา 2555 

พ.ศ. 2555 นางสาวธัญชนก  อินตะรัตน ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดพูดสุนทรพจนภาษาจีน  

 ไดรับทุนการศึกษา 1 ปการศึกษาท่ีไตหวัน มหาวิทยาลัยรังสิต โดยการสนับสนุนของ 

 มหาวิทยาลัยหมิงฉวน แหงไตหวัน 

พ.ศ. 2555 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ มอบโลประกาศเกียรติคุณ เพ่ือแสดงวา โรงเรียนสารวิทยา ใหการสนับสนุน

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

Proceeding to ASEAN) 

พ.ศ. 2555 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย มอบเกียรติบัตร เพ่ือแสดงวา 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 สมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแหงประเทศไทย มอบโลเกียรติคุณเพ่ือแสดงวา โรงเรียน

สารวิทยา ใหการสนับสนุนการจัดประชุมใหญสามัญ ประจําป 2555 

พ.ศ. 2555 สมาคมผูปกครองและครูแหงประเทศไทย มอบโลเกียรติคุณใหแกโรงเรียนสารวิทยา ท่ีใหความ

รวมมือและสนับสนุนกิจกรรมของสภาผูปกครองและครูแหงประเทศไทย 



30 

 

พ.ศ. 2556 โรงเรียนไดรับเกียรติบัตรใหการสนับสนุนตามโครงการสงเสริมภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม

พัฒนาประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน 

รณรงคการเลือกตั้ง ประจําปพุทธศักราช 2556 ในหัวขอ “เลือกตั้งทองถ่ินพัฒนา 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               

ท่ีใหการสนับสนุนวิทยาลัยฯ ดีเดน ในงานฉลองครบรอบ50 ป “ราตรีสันติราษฎร ประชากร

คุณภาพ” 

พ.ศ. 2557 สมาคมคนของแผนดิน รวมกับกลุมวิทยาลัยในเครือไทย – เทค มอบเกียรติบัตร เพ่ือแสดงวา 

โรงเรียนสารวิทยา สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนท่ีมีความประพฤติดี เรียนดี และบําเพ็ญ

ประโยชนตอสังคม 

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

เชิดชูเกียรติใหแก โรงเรียนสารวิทยา ท่ีสงเสริมและสนับสนุนเยาวชนใหมีใจรักในกีฬาฟุตบอล 

นายสมเกียรติ คุณมี เยาวชนไทยท่ีผานการคัดเลือกจากโครงการ FOX HUNT LEICESTER CITY 

ACADEMY ตามลาจิ้งจอกสายพันธุสยาม รุนท่ี 1 ป 2557 เพ่ือเขาไปเรียนรูและฝกฝนทักษะ

ฟุตบอล ณ LEICESTER CITY ACADEMY ประเทศอังกฤษ 

พ.ศ. 2558 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มอบเกียรติบัตร เพ่ือแสดงวา โรงเรียนสารวิทยา 

เปนผูสงเสริมและสนับสนุนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ (ครอบครัวอุปถัมภ) 

พ.ศ. 2558 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มอบเกียรติบัตรเพ่ือแสดงวา โรงเรียนสารวิทยา 

เปนผูสงเสริมและสนับสนุนโครงการรินน้ําใจสูนองชาวใต ณ ศูนยจังหวัดสตูล 

พ.ศ. 2558 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มอบเกียรติบัตรเพ่ือแสดงวา 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

ฉบับนี้ไวใหเพ่ือแสดงวา โรงเรียนสารวิทยา ไดเขารวมการประกวดวงโยธวาทิต ชิงถวย

พระราชทานฯ แหงประเทศไทย ประจําป 2560 ไดรับรางวัล ชนะเลิศ ระหวางวันท่ี 15-17 

ธันวาคม 2560 ณ สนามการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ 

พ.ศ. 2560 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย มอบโลนี้เพ่ือแสดงวา โรงเรียนสารวิทยา  

 เปนโรงเรียนตนแบบเสริมสรางความรูดานสุขภาพ 

พ.ศ. 2560 นายวัชรพล ชุมก่ิง นายวัฒนา กลอมจิต ไดคัดเลือกเปนตัวแทนนักเรียนไทย U-18 ไปแขงขันท่ี

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  

 การแขงขันสิ่งประดิษฐเทคโนโลยีอัจฉริยะเพ่ือการกีฬา (Smart Sport) Bridge 2 Inventor 

Challenges 2017  บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด 

พ.ศ. 2560 นางสาววรรณิดา ศิริโพธิ์ ไดรับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมประกวดออกแบบถังขยะท่ีใชจริง 

 ในโรงเรียน 

พ.ศ. 2560 น.ส.ชลธิชา เชื้อคําเพ็ง และน.ส.กนกพร กลั่นยิ่ง ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง         

การแขงขันพูดเพ่ืออาชีพ 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 ไดอันดับท่ี 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 ม่ันตอม และ 

น.ส.วรรณกานต หินออน ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ระดับเหรียญทอง การแขงขัน

ละครสั้นภาษาเกาหลี  

พ.ศ. 2560 น.ส.เมสิยาห เนื้อไม น.ส.พลอยชมพู ธนูทอง น.ส.กนกพร กลั่นยิ่ง และน.ส.รดา ม่ันตอม ไดรับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 การแขงขันละครสั้นภาษาเกาหลี และน.ส.รดา ม่ันตอม ไดรับ

รางวัลพิเศษ คือทุนอบรมภาษาเกาหลี ระยะสั้น จํานวน 3 สัปดาห พรอมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 

พ.ศ. 2561 วงโยธวาทิตโรงเรียนสารวิทยา Sarabun Brass Theater ไดรับรางวัลชนะเลิศ BrassLine  

  Battle และ Street Parade รวมท้ังยังไดรับรางวัล Street Parade Best Music ในการ 

  ประกวด City of Bacoor International Music Championships (BIMC)  ณ ประเทศ 

  ฟลิปปนส รับรองการประกวดโดย สมาพันธวงโยธวาทิตแหงเอเชีย (AMBC) 

พ.ศ. 2561  ดร.ประวัติ สุทธิประภา ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา รับโลประกาสเกียรติคุณ “ผูนําการ 

  เปลี่ยน ผานการศึกษาสูยุคปญญาประดิษฐ” จากรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2561 ดร.ประวัติ สุทธิประภา ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา ผานการคัดเลือกใหเขารับการพัฒนา

  หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุนท่ี 9 

พ.ศ. 2561  โรงเรียนสารวิทยา ไดรับโลรางวัลเปนสถานศึกษาท่ีมีความมุงม่ันตั้งใจในการยกระดับองคกรให

  เปนองคกรรอบรูดานสุขภาพ 

พ.ศ. 2561 นายภคพล  ไทยคุรุพันธ ไดรางวัลเหรียญเงิน การแขงขันเปดพจนานุกรมภาษาญี่ปุน  

พ.ศ. 2561 นางสาวณัฐฤดี  เอกรัตนณัฐ ไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 การแขงขันเขียนพูกันภาษาญี่ปุน 

  (ระดับประเทศ) จัดโดย Mainichi Academic Group 

พ.ศ. 2561 นางสาวณัฐฤดี  เอกรัตนณัฐ นางสาวณิชาภรณ  ผาวิภาคโยธิน และนางสาวภูริชญา  อรุณเลิศ 

  รางวัลชนะเลิศ การแขงขันพับกระดาษแบบญี่ปุน จัดโดย Mainichi Academic Group 

พ.ศ. 2561 นายภคพล  ไทยคุรุพันธ นางสาวพรชิตา  สองศรี และนางสาวกาญชนา  สรอยทอง รางวัล

ชนะเลิศ   การแขงขันพับกระดาษแบบญี่ปุน จัดโดย Mainichi Academic Group 

พ.ศ. 2561 นางสาวรัชพร ชวยชูวงศ 2018 Korean Government Invitation Program for Students 

  from Partner Countries National Institute for International Education Korean  

  Ministry of Education และ 2019 Global Korea Scholarship Program for   
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  Undergraduate Degrees National Institute for International Education Korean  

  Ministry of Education 

พ.ศ. 2561 นายเกียรติพงศ อยูเย็น 2019 Global Korea Scholarship Program for Undergraduate 

  Degrees National Institute for International Education Korean Ministry of  

  Education 

พ.ศ. 2561 นักเรียนโรงเรียนสารวิทยา นายธนวินท ทัศนัย ม.6/3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญิปุน 

  สอบไดทุนเรียนตอระดับปริญญาตรี คณะความสัมพันธระหวางประเทศ Ritsumeikan Asia 

  Pacific University ประเทศญี่ปุน (ความสามารถภาษาญี่ปุนระดับ N2)  

พ.ศ. 2561 นักเรียนผานสอบการคัดเลือกชิงทุนระดับประเทศ TJYEC (โครงการเยาวชน แลกเปลี่ยน 

  วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุน 2018) ณ เมือง ทาคาซากิ จํานวน 8 คน  น.ส.ธิติมา หนูเนียม ม.6/3  

  คะแนนสูงสุด อันดับ 1 (85%) น.ส.ฑิติยา หงษเงิน ม.6/3 คะแนนสูงสุด อันดับ 1(84%)  

  น.ส.สวุิมล รักพาณิชศิริ ม.5/3 น.ส.ภคนันท ชุมสาย ณ อยุธยา ม.5/3  น.ส.ณัฐฤดี เอกรัตนณัฐ 

  ม.5/3  น.ส.สิริญญา สีทองทาบ ม.6/3  นายวรรณชนะ เรืองวิเศษไชย ม.6/3 และ  

  น.ส.วสิสุตา พาวัน ม.6/3 

พ.ศ 2561 โรงเรียนสารวิทยา เขารวมประกวดในโครงการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลก ป6” หัวขอ “นวัตกรรม

  ขยะ..กูโลก” บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) 

พ.ศ. 2561 นายพงศกร ทิพยสมเดช นางสาวภรณปรียา อภิบุญประเสริฐ และนางสาวญาณิศา เอ่ียมเอิบ          

  ไดรางวัลเหรียญทองแดง จัดโดย บริษัท ไทยบริจสโตน จํากัด รวมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร    

  มหาวิทยาลัยอุบล และมหาวิทยาลัยนเรศวร 

พ.ศ. 2561 เด็กหญิงณัฐธยาน  บุญเชียงราก  เด็กหญิงธิดารัตน   จันทกล และเด็กหญิงจุฑามาศ เรืองอยู 

  ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันตอบปญหาสารานุกรมไทย ครั้งท่ี ๒๔ จัดโดย สโมสรไลออนส

  สากล 

พ.ศ. 2561 โรงเรียนสารวิทยาควารางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 โครงการการประกวด

  แขงขันการทําการตลาดออนไลน ครั้งท่ี 4 (E-Commerce Young Talent Season 4 : Digital 

  Content 4.0) จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีรายชื่อนักเรียนท่ีไดรางวัลชนะเลิศ ดังนี้  

  น.ส.กฤติยานี โรจน ประดิษฐ นายธชาทัช ณ สงขลา น.ส.ดวงใจ สนทอง และรางวัลรอง 

  ชนะเลิศอันดับท่ี 2 น.ส.ธนกุล วิสาขะกุล น.ส.ปยฉัตร โมฑะกุล น.ส.มติกา จองศักดิ์ 

พ.ศ. 2561 ด.ช. พูกัน สรองศรี ไดรับคัดเลือกเปนเด็กและเยาวชนท่ีนําชื่อเสียงมาสูประเทศชาติดานศิลปะ

  ดนตรี ประจําป 2562 จากกระทรวงศึกษาธิการ 
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พ.ศ.2561  นายภาคภูมิ ลาโต    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/2 ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนทีมชาติ กีฬา

  ฟุตบอลทีมไทย รุนอายุ 19 ป เขาแขงขัน “AFF U-19 Championship 2018”   

  ณ กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเชีย 

พ.ศ. 2561 นายภูชพงษ  นามสีฐาน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/2 ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนทีมชาติ  

  กีฬาฟุตบอลทีมไทย รุนอายุ 19 ป เขาแขงขัน “AFF U-19 Championship 2018” 

  ณ กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเชีย 
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1.วิสัยทัศน ภารกิจ เปาประสงค 

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค ของนักเรียน 

3. รายวิชาตามกลุมสาระการเรียนรู 

4. กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 

5. การจัดการเรียนรูและการสงเสรมิการเรียนรู 

6. การวัดและประเมินผล 

7. การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 

การบริหารจัดการโรงเรียนสารวิทยา 
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วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค อัตลักษณ และเอกลักษณ ของสถานศึกษา 

 

วิสัยทัศน  

 “ โรงเรียนสารวิทยามีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล กาวหนาดานเทคโนโลยี  สิ่งแวดลอมดี   

ผูเรียนมีคุณธรรม  มีจิตสาธารณะ ดํารงชีวิตอยางมีความสุข ” 

 อัตลักษณของโรงเรียน “ประพฤติดี  มีความรู รักษสิ่งแวดลอม” 

เอกลักษณ    “ถ่ินสวนสวย โรงเรียนงาม” 

วาระแหงป  “พัฒนาคุณภาพสูมาตรฐานสากล ตามเกณฑ OBECQA”   

 

พันธกิจ 

1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

    ท่ีสมบูรณ  มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย และรับผิดชอบตอสังคม 

2. สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือสนองตอความแตกตางระหวางบุคคล ใหผูเรียนมีความรูความสามารถ 

    ตามมาตรฐานสากล สูความเปนเลิศทางวิชาการอยางยั่งยืน 

4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. จัดกระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายอยางมีคุณภาพ เอ้ือตอ 

    การพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน 

6. พัฒนาบริหารจัดการศึกษาอยางมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 

7. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูและมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

8. ประสานความรวมมือระหวางโรงเรียน  ผูปกครอง ชุมชน และสรางภาคีเครือขาย เพ่ือสนับสนุน 

    การจัดการศึกษา 

 

เปาประสงค 

1. ผูเรียนเปนผูมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เปนคนเกง คนดี มีความสุข มีความรู ความสามารถตาม 

   มาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคมบนพ้ืนฐานความเปนไทย  

   นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการดํารงชีวิต 

2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียน 

   การสอนตามมาตรฐานสากล 

3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความ 

   ถนัดและความตองการของผูเรียน ชุมชน และสังคม 

4. โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหครูและนักเรียน               

ใชในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
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5. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ  

   ท่ีเอ้ือตอการพัฒนานักเรียนอยางรอบดาน 

6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอยางมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 

7. โรงเรียนพัฒนาแหลงเรียนรู และสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

8. ชุมชน ผูปกครอง และภาคีเครือขายมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 

จุดเนน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระการเรียนรูหลัก เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 

2. นักเรียนทุกคนมีทักษะการอาน การเขียนเชิงวิเคราะห สรางสรรคและใฝรูใฝเรียนแสวงหาความรูดวย

ตนเอง 

3. นักเรียนเปนผูมีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิด

วิเคราะห แกปญหา) 

4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค ยึดม่ันการปกครองในระบบ

ประชาธิปไตย รักความเปนไทย และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. นักเรียนไดรับการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในดานภาษา คณิตศาสตร เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพ่ือพัฒนา

สูความเปนเลิศในระดับประเทศและตางประเทศ 

6. หลักสูตรสถานศึกษาไดรับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีมุงเนนนักเรียนเปนสําคัญ 

จัดการวัดผลและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ 

7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหนาท่ี การวิจัย การ

สรางสรรคนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกําลังใจในการทํางาน 

8. การบริหารและการจัดการศึกษาอยางเปนระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาท่ีเขมแข็ง เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และสงเสริมการพัฒนา

สิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

9. สรางภาคีเครือขายเพ่ือการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ

โรงเรียนและชุมชนกับทุกภาคสวน 
 

ยุทธศาสตร 

1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานสากล เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค 

และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญตามมาตรฐานสากล 

4. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาดวยหลักธรรมาภิบาลเนนกระบวนการมีสวนรวม 

5. พัฒนาอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูอยางมี

คุณภาพ 
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การกําหนดยุทธศาสตรโรงเรียน เปาประสงค (กลยุทธระดับแผนงาน) และตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 

ยุทธศาสตรโรงเรียน 
เปาประสงค 

(กลยุทธระดับแผนงาน) 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนตาม

มาตรฐานสากลเปนผูมีคุณธรรม 

จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึง

ประสงค และดํารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาและศักยภาพ

เปนพลโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เพ่ือใหผูเรียนมีคุณธรรม

จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง

ประสงค ดํารงชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

1. รอยละ 92 ของนักเรียนไดรับ

การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา 

2. รอยละ 92 ของนักเรียนมี

ความสามารถสื่อสารไดอยางนอย 

2 ภาษา ล้ําหนาทางความคิด  ผลิต

งานอยางสรางสรรคและรวมกัน

รับผิดชอบตอสังคม 

3. รอยละ 93 ของนักเรียนมี

ความรูและทักษะท่ีจําเปนตาม

หลักสูตรมีความเปนเลิศทาง

วิชาการ เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

4. รอยละ 96 ของนักเรียนมี

สุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดีมี

สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดาน

ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

5. รอยละ 96 ของนักเรียนไดรับ

การสงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะ

ตามอัตลักษณโรงเรียน 

6. รอยละ 96 ของนักเรียนผาน

เกณฑการประเมิน คุณธรรม

จริยธรรมคุณลักษณะอันพึง

ประสงคและคานิยม 12 ประการ 

กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตรโรงเรียน 
เปาประสงค 

(กลยุทธระดับแผนงาน) 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

2. พัฒนาศักยภาพของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

3. เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีศักยภาพตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

 

4. เพ่ือใหครูไดรับการพัฒนา

ตนเองพัฒนางานโดยใชสื่อ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

7. รอยละ 93 ของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไดรับการอบรมและ

พัฒนาตนใหมีศักยภาพและ

สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

8. รอยละ 88 ของครูจัดทํา

งานวิจัยในชั้นเรียน  สื่อ นวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญตาม

มาตรฐานสากล 

 

 

 

 

 

 

5. เพ่ือใหสถานศึกษามีหลักสูตรท่ี

ตอบสนองกับศักยภาพของผูเรียน

และเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 

 

 

 

 

 

9. รอยละ 92 ของโรงเรียนมี

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางมี

ประสิทธิภาพเทียบเคียง

มาตรฐานสากลและทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

10. รอยละ 88 ของนักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุม

สาระการเรียนรูเฉลี่ยในระดับ 2.5  

11. รอยละ 90 ของนักเรียนไดรับ

การพัฒนาศักยภาพดานภาษา  

ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเทียบเคียง

มาตรฐานสากล 
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ยุทธศาสตรโรงเรียน 
เปาประสงค 

(กลยุทธระดับแผนงาน) 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

4. พัฒนาระบบการบริหารการจัด

การศึกษาดวยหลักธรรมาภิบาล

เนนกระบวนการมีสวนรวม 

 

 

 

6. เพ่ือใหสถานศึกษามีระบบ

บริหารจัดการศึกษาอยางมี

คุณภาพดวยหลักธรรมาภิบาลเนน

การมีสวนรวม 

 

 

 

 

 

 

7. เพ่ือใหมีระบบประกันคุณภาพ

ภายในท่ีเขมแข็งและยั่งยืน 

 

 

12. รอยละ 96 ของโรงเรียนมีการ

บริหารจัดการศึกษาบรรลุตาม

มาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดอยาง

มีประสิทธิภาพมีระดับคุณภาพอยู

ในระดับดี 

13. รอยละ 96 ของกลุมบริหารมี

ระบบการบริหารจัดการอยางมี

คุณภาพบรรลุตามวัตถุประสงค

อยางมีประสิทธิภาพ 

14. รอยละ 96 โรงเรียนมีการ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในท่ีเขมแข็ง บรรลุ

วัตถุประสงคตามมาตรฐานมี

คุณภาพอยูในระดับดี 

 

5. พัฒนาอาคารสถานท่ี 

สิ่งแวดลอม แหลงเรียนรูและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู

อยางมีคุณภาพ 

8. เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมี

บรรยากาศ สิ่งแวดลอม 

แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน

ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

 

15. รอยละ 93 ของสถานศึกษา

การจัดโครงการ/กิจกรรม  ท่ี

สงเสริมการจัดบรรยากาศ

สิ่งแวดลอม ทรัพยากร แหลง

เรียนรู วัสดุอุปกรณอยางมี

ประสิทธิภาพ 

16. รอยละ 93 ของผูมีสวนรวมทุก

ภาคสวนมีความพึงพอใจในการจัด

กิจกรรมสงเสริมการจัดการศึกษา

อยางมีคุณภาพ 
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   ประสิทธิผล 

คุณภาพ 

การใหบริหาร 

ประสิทธิภาพ 

ของการ 

ปฏิบัติราชการ 

การพัฒนา 

องคการ 

แผนท่ียุทธศาสตรของโรงเรียน 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรหลักที่ 1  

พัฒนาคุณภาพผูเรียน

ตามมาตรฐานสากล 

เปนผูมีคุณธรรม 

จริยธรรมตาม

คุณลักษณะอันพึง

ประสงค และดํารงชีวิต

ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตรหลักที่ 2 

พัฒนาศักยภาพของครู

และบุคลากรทางการ

ศึกษา 

 

 

ยุทธศาสตรหลักที่ 3 

พัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

กระบวนการจัดการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญตาม

มาตรฐานสากล 

 

ยุทธศาสตรหลักที่ 4 

พัฒนาระบบการบริหาร

การจัดการศึกษาดวย

หลักธรรมาภิบาลเนน

กระบวนการมีสวนรวม 

 

 

ยุทธศาสตรหลักที่ 5  

พัฒนาอาคารสถานที่ 

ส่ิงแวดลอม แหลงเรียนรู

และภูมิปญญาทองถิ่น  

ที่เอื้อตอการเรียนรูอยาง

มีคุณภาพ 

 

4.เพื่อใหครูไดรับการ

พัฒนาตนเองพัฒนางาน

โดยใชส่ือเทคโนโลยีทาง

การศึกษา 

3.เพื่อใหครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษามีศักยภาพ

ตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

2.เพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรม

จริยธรรม คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค ดํารงชีวิตตาม

หลักเศรษฐกจิพอเพียง 

6.เพื่อใหสถานศึกษามีระบบ

บริหารจัดการศึกษาอยางมี

คุณภาพดวยหลักธรรมาภิบาล

เนนการมีสวนรวม 

5.เพื่อใหสถานศึกษามี

หลักสูตรที่ตอบสนอง

กับศักยภาพของผูเรียน

และเทียบเคียง

มาตรฐานสากล 

8.เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมี

บรรยากาศ ส่ิงแวดลอม 

แหลงเรียนรูและภูมิปญญา

ทองถิ่นที่เอื้อตอการจัดการ

เรียนรู 

1.เพื่อใหผูเรียนมี

คุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาและศักยภาพ

เปนพลโลก 

7.เพื่อใหมีระบบ

ประกันคุณภาพภายใน

ที่เขมแข็งและยั่งยืน 
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การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

รวมท้ังอํานาจหนาท่ีการบริหารงานบุคคลท่ีจะเกิดข้ึนตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สรุปอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดดังนี้ 

 1. กํากับการดําเนินกิจการของสถานศึกษาใหสอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และ

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และความตองการของชุมชน และทองถ่ิน 

 2. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการกิจการดานตางๆ ของสถานศึกษา 

 3. มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาตามท่ีกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการและบุคลกรทางการศึกษากําหนด 

 4. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. ดานวิชาการ 

 1.1  ใหความเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความตองการของผูเรียน ชุมชนและทองถ่ิน 

 1.2  ใหขอเสนอแนะ และสงเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม กระบวนการเรียนรู  

แหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน ฯลฯ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยาง

ตอเนื่อง 

 1.3 รับทราบ และใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดระบบและการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

2. ดานงบประมาณ  

 2.1  ใหความเห็น ขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดตั้งและการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา 

 2.2  ใหความเห็น ขอเสนอแนะในการออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับ 

การบริหารการเงินและการจัดรายไดจากทรัพยสินของสถานศึกษาหรือปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับเรื่องนี้ตามท่ี

กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด 

การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สมาคมผูปกครองและครู เครือขายผูปกครอง สมาคมศิษยเกา และ

คณะกรรมการนักเรียน 
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3. ดานการบริหารบุคคล   

 ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดใหเปนอํานาจ

หนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

4. ดานการบริหารท่ัวไป 

 4.1  ใหความเห็น เสนอแนะ และใหคําปรึกษาในการจัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา 

ของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารวมท้ังความตองการของชุมชน และทองถ่ิน 

 4.2  รับทราบ ใหความเห็น และขอเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

และกิจการของสถานศึกษาใหสอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ตลอดจนนโยบาย และแผน

ของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ

ความตองการของชุมชน และทองถ่ิน และรายงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เม่ือสถานศึกษาไมปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ตลอดจน นโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และความตองการของชุมชน และทองถ่ิน 

 4.3  ใหความเห็น ขอเสนอแนะประสาน สงเสริม สนับสนุนเก่ียวกับการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา

รวมท้ังปกครองดูแลบํารุงรักษา ใช และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย

ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด 

 4.4  ใหความเห็น ขอเสนอแนะ และใหคําปรึกษาในการออกระเบียบ ขอบังคับประกาศ 

แนวปฏิบัติ ฯลฯ ในการดําเนินงานดานตางๆ ของสถานศึกษา ตามท่ีกฎหมายระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด 

 4.5  ใหความเห็น ขอเสนอแนะ และใหคําปรึกษาในการสงเสริมความเขมแข็งในชุมชนและ 

สรางความสัมพันธกับสถาบันอ่ืนๆ ในชุมชนทองถ่ิน 

 4.6  ปฏบิัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของสถานศึกษา ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ  

กําหนด ใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2561 

 

 

 

 

 

 

ท่ี             ช่ือ – นามสุกล     ตําแหนง 

1 นายวราวุธ   ตีระนันทน ประธานคณะกรรมการ 

2 นายนิวัตร  ตาคะเวช   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

3 นายเกษม  อยูสําราญ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

4 นาวาอากาศเอกพงษสุวรรณ ศรีสุวรรณ   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

5 นางสาวอิสริยา  พรหมสงฆ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

6 วาท่ี ร.ต. จราวุฒ ิอํานักมณี  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

7 นางสิรินธร  สินจินดาวงศ   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

8 นายปยะ  คําตาย   กรรมการผูแทนผูปกครอง 

9 นายธันวา  เดชะศิริ   กรรมการผูแทนครู 

10 นางสาวเกด  รามโกมุท กรรมการผูแทนองคกรชุมชน 

11 นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ  กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

12 นายบัญชา  เทียมเพชร  กรรมการผูแทนศิษยเกา 

13 พระมหาจามร   พรหมจาโร กรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆ 

14 พระมหาปริญณภัสทร รุจิธมโม  กรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆ 

15 ผูอํานวยการโรงเรียน   กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู 

โรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2561 

 

     ท่ี  ช่ือ-สกุล    ตําแหนง 

 1.  ดร.สุชาต ิ คาทางชล  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสมาคมฯ 

 2  นางปวีณา ศิริภาพ  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสมาคมฯ 

 3.  นาวาอากาศเอก ดร.พงษสุวรรณ  ศรีสุวรรณ   นายกสมาคม ฯ 

 4.  นายประวัติ สุทธิประภา  อุปนายก คนท่ี 1 

 5.  นายยอดยิ่ง เอกะกุล  อุปนายก คนท่ี 2 

 6.  นางสาวประนอม วงคสละ  อุปนายก คนท่ี 3 

 7.  นายธันวา เดชะศิริ  กรรมการและปฏิคม   

 8.  นางสาวนัทธมน โลหิตหาญ  กรรมการและผูชวยปฏิคม 

 9.  นางยุภาพร โตสกุล  กรรมการและนายทะเบียน 

 10. นายโสภณ จุยจิตร  กรรมการและผูชวยนายทะเบียน 

 11. นางสาวกาญจนา วรรธนะวาสิน  กรรมการและบรรณารักษและพัสดุ 

 12. นางสุวรรณภา บุญญานุสิทธิ์  กรรมการและสาราณียกร 

 13. นายศุภชัย กัลยา  กรรมการและประชาสัมพันธ 

 14. นางสาวจรรจิรา ฤทธิชัย  กรรมการและผูชวยประชาสัมพันธ 

 15. นายประกิจ เหลาเกียรติโสภณ  กรรมการและฝายหาทุน 

 16. นายบุญทอง โอภาโส  กรรมการและฝายการศึกษา 

 17. นางสุรีรัตน สะสุนทร  กรรมการและผูชวยฝายการศึกษา 

 18. นางสาวพิมพขวัญ วัฒนสนธิ ์  กรรมการและฝายสันทนาการ 

 19. นายดุสิต ขจรภัย  กรรมการและฝายสวัสดิการ 

 20. ผศ.ดร.กาญจนา จินดานิล  กรรมการและเหรัญญิก 

 21. นางสาวพัชรีย สวางวงษ  กรรมการและผูชวยเหรัญญิก 

 22. นางสาวสุภา รุงทรัพยสกุล  กรรมการและผูชวยเหรัญญิก 

 23. นายธีรพัฒน ทองสุโชติ  กรรมการและเลขาธิการ 

 24. นางสาวนภวรรณ นาคอุไร  กรรมการและผูชวยเลขาธิการ 

 25. นายวิเชษฐ ไกรวิทย  กรรมการ 

 26. นางชไมพร เอมาวัฒน  กรรมการและฝายหาทุน 
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คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง  ปการศึกษา  2561 

 

 ท่ี  ชื่อ-สกุล    ตําแหนง 

 

 1. นายพงษชัย  พรสุโรจน  ประธาน 

 2. นายมานิต  คลายคลึง  รองประธานคนท่ี 1 

 3. นายโยธิน  มัชฌิมาดิลก  รองประธานคนท่ี 2 

 4. นางเมยวดี  ศรีดี   ประชาสัมพันธ 

 5. นางสาวขวัญชฎา ชอพรรณรังสี  ผูชวยประชาสัมพันธ 

 5. นายชยพัฒน  สุจปลื้ม   นายทะเบียน 

 7. นางพีระพรรณ จันทราปกรณ  ผูชวยนายทะเบียน   

 8. พันโทบุญเชิด  จงแจงกลาง  ปฏิคม 

 9. นายฉัฐธนันท  บุณยรัตพันธุ  ผูชวยปฏิคม 

 10.นายสันทัด  อันประเสริฐ  เหรัญญิก 

 11.นางสาวปาณิสรา แรวกระโทก  ผูชวยเหรัญญิก 

 12.นายประธาน  เขมแข็ง   เลขานุการ 

 13.นางสาวเบญจสิริ กล่ําวิจิตร  ผูชวยเลขานุการ 
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คณะกรรมการของมูลนิธิสารวิทยา 

ปการศึกษา 2561 

 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง 

1 นายสมชาติ    จงสุวณิชย ประธานกรรมการ 

2 นายประวัติ  สุทธิประภา รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 

3 นายนิสัย    บุญนํากิจสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 

4 นายอนุกูล    ทองสุโชติ กรรมการ 

5 นายยอดยิ่ง    เอกะกุล กรรมการ 

6 นายประกิจ    เหลาเกียรติโสภณ กรรมการ 

7 นายปญญา  ปรียารัตนโชต ิ กรรมการ 

8 นายสมชาย    ตั้งประพฤติดี กรรมการ 

9 นายดุสิต  ขจรภัย กรรมการ 

10 สิบเอกหญิงปาริชาติ  หมดมณทิล กรรมการ 

11 นางปวีณา    ศิริภาพ กรรมการและเหรัญญิก 

12 นางสาวกาญจนา  วรรธนะวาสิน กรรมการและผูชวยเหรัญญิก 

13 นางสุรีรัตน  สะสุนทร กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษยเกาสารวิทยา 

ปบริหาร 2561 

 

 ที่  ช่ือ-สกุล   ตําแหนง 

 1  พลเอกไมตร ี อยูสถาพร  นายกสมาคม 

 2  ดร.สุเมธ  โสฬศ  อุปนายกคนท่ี ๑ 

 3  นายปรีชา สระมาลา  อุปนายกคนท่ี ๒ 

 4  นางศิริวรรณ ทองจันทร  เลขาธิการและทะเบียน 

 5  นายปภังกร จันทรหอม  กรรมการและผูชวยเลขาธิการ 

 6  นางสาวสุกัญญา คําตรง  กรรมการและเหรัญญิก 

 7  นางกอบแกว โพธิ์ศรีศิลป  กรรมการและผูชวยเหรัญญิก 

 8  นายเสนห โมราราย  กรรมการและผูชวยเลขาธิการ 

 9  นายวิชิต  สีพา  กรรมการและปฏิคม 

 10 นายบัญชา เทียมเพ็ชร  กรรมการและฝายหารายได 

 11 นายศุภธร ขุนพลกรัง  กรรมการและฝายกิจกรรม 

 12 นางสาวจารุพัฒน จงวิเชียรโชต ิ กรรมการและฝายกิจกรรม 

 13 นายสมพงษ ตั้งวงศวิวัฒนา กรรมการและฝายกิจกรรม 

 14 นางพิมพลักษณ อนทวม  กรรมการและผูชวยปฏิคม 
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บทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรยีนสารวิทยา 

1.  เพ่ือทําหนาท่ีเปนผูแทนนักเรียนในการกระทําใดๆ โดยไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ    

         ขนบธรรมเนียมศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีท้ังภายในและภายนอกของโรงเรียน 

2.  ทําหนาท่ีบริหารงานกิจกรรมนักเรียนในความควบคุมดูแลของผูบริหารสถานศึกษา 

3.  รับฟงขอเสนอแนะของนักเรียนท่ัวไป และขอเสนอแนะของโรงเรียน 

4.  เสนอผลการประชุมหรือมติท่ีประชุมตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเพ่ือขออนุมัติตอหัวหนา 

    สถานศึกษา 

5.  จะดําเนินการใดๆ ตองไดรับความเห็นชอบ หรือไดอนุมัติจากหัวหนาสถานศึกษา 

6.  คณะกรรมการนักเรียนทุกคนมีสิทธิเสนอ สนับสนุน หรือคัดคานญัตติในท่ีประชุมดวย 

     ความบริสุทธิ์ใจ 
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คณะกรรมการนักเรียน  โรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2561 
ลําดับท่ี ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง 

1 นางสาวพีรนัน คัดทะจันทร ประธานนักเรียน 

2 นายปยะณัฐ  วุฒิ รองประธานนักเรียน 

3 นางสาวณัฐฤดี  เอกรัตนณัฐ รองประธานนักเรียน 

4 นางสาวอริสรา  เขาหนองบัว รองประธานนักเรียน 

5 นายจักรกฤษณ  ปตะณีระบุตร ประธานคณะพิบูลสงคราม 

6 นางสาวชนมชนก  ปลาบูทอง ประธานคณะโกษาเหล็ก 

7 นายภูนเรศ  บุรีรักษ ประธานคณะรณยุต 

8 นางสาวปรายฟา  คงเกตุ ประธานคณะสีหราชเดโช 

9 นางสาวพัชรนันท  กานตวัฒนพงศ ประธานคณะพหลพลพยุหเสนา 

10 นายรุงโรจน  วงษศรีดี ประธานคณะพันทายนรสิงห 

11 นางสาวณิชาภัทร  จันดี นายทะเบียน 

12 นางสาวกรกมล  เลิศล้ํา ผูชวยนายทะเบียน 

13 นางสาวชัชชลัยย  ศิริแกวนพคุณ เลขานุการ 

14 นายพิมุกต  วงศสมาโนดน ผูชวยเลขานุการ 

15 นางสาวดวงใจ  สนทอง เหรัญญิก 

16 นางสาวอนุสสรา  ผลจันทร ผูชวยเหรัญญิก 

17 นางสาวภภัสสร  กิจสงแสง ประชาสัมพันธ 

18 นางสาวกมลวรรณ  นะราศรี ผูชวยประชาสัมพันธ 

19 นายคุณาสิน  ถนอมวงศคเณ ปฏิคม 

20 นายพฤฒินันท  อินทรานุกูล ผูชวยปฏิคม 

21 นางสาวศิยาพร   ปญโญภาส อนุกรรมการนักเรียน 

22 นางสาวอภิญญา  เกิดแกน อนุกรรมการนักเรียน 

23 นายธนบด ี บัวศรี อนุกรรมการนักเรียน 

24 นางสาวจิตชนก  คํานนอินทร อนุกรรมการนักเรียน 

25 นางสาวกานทิพย  ขนังสูงเนิน อนุกรรมการนักเรียน 

26 นางสาวภรภัทร  สระอัง อนุกรรมการนักเรียน 

27 นางสาวพิชยา  จรูญศรี อนุกรรมการนักเรียน 

28 นางสาวสุวนันท  แซโซ อนุกรรมการนักเรียน 

29 นายวัชราวุธ  บุญเลี้ยง อนุกรรมการนักเรียน 

30 นายไฌน  เฉลิมศรี อนุกรรมการนักเรียน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 2 สารสนเทศ 

เกี่ยวกบัผูเรียน 
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ชื่อวิชา รวม จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียน รวม รอยละ จํานวนน.ร.ที่ไมผาน รวม รอยละ เฉลี่ย

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 เกรด 2.5-4 เกรด 2.5-4 0 ร มส ไมผาน ไมผาน เทอม1

ภาษาไทย 3969 353 260 388 496 607 640 1132 2875 72.44 92 0 1 93 2.34 2.86

คณิตศาสตร 5061 979 701 728 663 582 408 763 2416 47.74 234 0 3 237 4.68 2.25

วิทยาศาสตร 5732 453 448 746 932 930 853 1289 4004 69.85 80 0 1 81 1.41 2.77

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7189 317 255 492 591 953 996 3435 5975 83.11 149 1 1 151 2.10 3.23

สุขศึกษา 5401 243 125 187 257 496 675 3335 4763 88.19 83 0 0 83 1.54 3.45

ศิลปะ 2870 168 149 185 271 381 495 1160 2307 80.38 61 0 0 61 2.13 3.12

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6710 441 253 394 530 793 944 3258 5525 82.34 96 0 1 97 1.45 3.23

ภาษาอังกฤษ 6264 830 619 771 765 868 686 1357 3676 58.68 365 0 3 368 5.87 2.50

ภาษาจีน 495 30 26 35 44 70 72 215 401 81.01 3 0 0 3 0.61 3.17

ภาษาญี่ปุน 158 18 7 23 19 14 15 62 110 69.62 0 0 0 0 0.00 2.94

ภาษาเกาหลี 318 2 6 12 17 27 51 202 297 93.40 1 0 0 1 0.31 3.60

ภาษาฝรั่งเศส 109 18 17 6 16 14 13 22 65 59.63 2 0 1 3 2.75 2.49

รวมทุกกลุมสาระการเรียนรู 44276 3852 2866 3967 4601 5735 5848 16230 32414 73.21 1166 1 11 1178 2.66 2.94

คิดเปนรอยละ 8.70 6.47 8.96 10.39 12.95 13.21 36.66 73.21 2.63 0.00 0.02 2.66

โรงเรียนสารวิทยา

แบบสรุปผลการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561

 
 

ชื่อวิชา รวม จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียน รวม รอยละ ํานวนนักเรียนที่ไมผาน รวม รอยละ เฉลี่ย

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 เกรด 2.5-4 เกรด 2.5-4 0 ร มส ไมผาน ไมผาน

ภาษาไทย 3964 171 222 284 428 633 654 1215 2930 73.92 351 0 6 357 9.01 2.82

คณิตศาสตร 5086 713 650 736 610 601 381 828 2420 47.58 563 0 4 567 11.15 2.19

วิทยาศาสตร 4805 569 508 640 680 672 547 974 2873 59.79 211 0 4 215 4.47 2.53

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6705 188 306 435 509 849 953 3158 5469 81.57 300 0 7 307 4.58 3.18

สุขศึกษาและพลศึกษา 5391 144 118 244 340 466 795 3116 4717 87.50 168 0 0 168 3.12 3.40

ศิลปะ 2869 153 154 222 276 432 430 1067 2205 76.86 135 0 0 135 4.71 2.99

การงานอาชีพ 5862 209 236 333 426 676 789 2968 4859 82.89 221 0 4 225 3.84 3.23

ภาษาอังกฤษ 6253 539 422 741 835 865 695 1550 3945 63.09 600 0 6 606 9.69 2.55

ภาษาจีน 495 38 39 34 40 73 79 176 368 74.34 16 0 0 16 3.23 2.96

ภาษาญี่ปุน 159 13 10 11 19 15 10 62 106 66.67 19 0 0 19 11.95 2.68

เกาหลี 315 5 0 9 14 18 41 228 301 95.56 0 0 0 0 0.00 3.71

ภาษาฝรั่งเศส 109 28 10 14 9 7 11 14 41 37.61 11 0 5 16 14.68 1.92

รวมทุกกลุมสาระการเรียนรู 42013 2770 2675 3703 4186 5307 5385 15356 30234 71.96 2595 0 36 2631 6.26 2.88

คิดเปนรอยละ 6.59 6.37 8.81 9.96 12.63 12.82 36.55 71.96 6.18 0.00 0.09 6.26

โรงเรียนสารวิทยา

แบบสรุปผลการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

 ปการศึกษา 2561 
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การเปรียบเทียบรอยละของนักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนตั้งแต 2.5 ข้ึนไปของทุกกลุมสาระการเรียนรู 

ภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมสาระการเรียนรู ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

ภาษาไทย 72.44 73.92 

คณิตศาสตร 47.74 47.58 

วิทยาศาสตร 69.85 59.79 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 83.11 81.57 

สุขศึกษาและพลศึกษา 88.19 87.50 

ศิลปะ 80.38 76.86 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 82.34 82.89 

ภาษาตางประเทศ 58.68 63.09 
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การเปรียบเทียบรอยละของนักเรียนโรงเรียนสารวิทยาท่ีมีระดับผลการเรียนตั้งแต 2.5 ข้ึนไป 

ของทุกกลุมสาระการเรียนรู 

ปการศึกษา  2559  2560  และ 2561 

กลุมสาระการเรียนรู ปการศึกษา  2559 ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา  2561 

ภาษาไทย 76.61 75.92 73.18 

คณิตศาสตร 48.43 44.93 47.66 

วิทยาศาสตร 60.83 59.85 64.82 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 80.06 80.81 82.34 

สุขศึกษาและพลศึกษา 91.77 90.23 87.85 

ศิลปะ 78.92 80.24 78.62 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 77.74 81.48 82.62 

ภาษาตางประเทศ 60.40 62.06 60.89 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2561 

 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2561 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 65.17 39.61 39.63 37.23 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพม.2 61.21 36.77 39.65 35.33 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. 55.04 30.28 36.43 29.10 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 54.42 30.04 36.10 29.45 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 57.43 45.38 34.27 40.45 45.29 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพม.2 53.83 39.20 33.64 38.04 39.86 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. 48.16 31.04 30.75 35.48 31.15 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 47.31 30.72 30.51 35.16 31.41 
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ผลเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2559-2561 

 

ปการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

2559 55.12 38.71 39.39 56.49 39.43 

2560 59.00 36.52 36.36   37.14 

2561 65.17 39.61 39.63   37.23 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



57 

 

 
ผลเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2559-2561 

 

ปการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

2559 62.18 32.44 33.69 40.45 36.19 

2560 58.37 34.49 32.74 40.69 39.32 

2561 57.43 45.38 34.27 40.45 45.29 
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รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2561 

สูงกวาคาเฉล่ียระดับประเทศ 

 

ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม 5 วิชา 

ม.3 75.51 64.54 57.14   65.82 65.75 

ม.6 78.92 64.81 62.37 75.00 78.11 71.84 

รวม 77.22 64.68 59.76 75.00 71.97 69.72 
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เปรียบเทียบรอยละของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

สูงกวาคาเฉล่ียระดับประเทศ  ระหวางปการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

 

ปการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ รวม ๕ วิชา 

2560 59.00 36.52 36.36 37.14 42.26 

2561 75.51 64.54 57.14 65.82 65.75 
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เปรียบเทียบรอยละของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

สูงกวาคาเฉล่ียระดับประเทศ  ระหวางปการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 

 

ปการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม ๕ วิชา 

2560 58.37 34.49 32.74 40.69 39.32 41.12 

2561 78.92 64.81 62.37 75.00 78.11 71.84 
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เปรียบเทียบรอยละของนักเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

สูงกวาคาเฉล่ียระดับประเทศ  ระหวางปการศึกษา 2560-2561 

 

ปการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม ๕ วิชา 

2560 58.69 35.51 34.55 40.69 38.23 41.69 

2561 77.22 64.68 59.76 75.00 71.97 69.72 
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นักเรียนที่จบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561 

ที่ศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จําแนกตามเพศ 

รายการ 
จํานวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

จบการศึกษา 186 207 393 

1.1 เรียนตอ ม.4 โรงเรียนเดิม 151 191 342 

1.2 เรียนตอ ม.4 โรงเรียนอ่ืนในจังหวัดเดิม - - - 

1.3 เรียนตอ ม.4 โรงเรียนอ่ืนในตางจงัหวัด 3 3 6 

1.4 เรียนตอ ม.4 โรงเรียนอ่ืนใน กทม. 1 4 5 

1.5 สถาบันอาชวีศึกษาของรัฐบาล 6 10 16 

1.6 สถาบนัอาชวีศึกษาของเอกชน 5 7 12 

1.7 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล - - - 

1.8 สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน - - - 

1.9 สถาบันอ่ืนๆ - - - 

รวมศึกษาตอ 171 222 381 

2. ประกอบอาชีพ - - - 

2.1 ภาคอุตสาหกรรม - - - 

2.2 ภาคการเกษตร - - - 

2.3 การประมง - - - 

2.4 คาขาย ธุรกิจ - - - 

2.5 งานบริการ - - - 

2.6 รับจางทั่วไป - - - 

2.7 อ่ืนๆ - - - 

รวมประกอบอาชีพ    

3. บรรพชา - - - 

4. ไมประกอบอาชีพและไมศึกษาตอ 3 4 7 

5. อ่ืนๆ 2 3 5 

รวมทั้งสิ้น 5 7 12 
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นักเรียนท่ีจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561 

ท่ีศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จําแนกเพศ 

 

 

 

รายการ 
จํานวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

จบการศึกษา 205 278 483 

1. ศึกษาตอ 195 263 456 

1.1 มหาวิทยาลัยของรัฐ 107 177 284 

1.2 มหาวิทยาลัยเปดของรัฐ 2 5 7 

1.3 มหาวิทยาลัยของเอกชน 56 51 107 

1.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 22 42 

1.5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 0 0 0 

1.6 สถาบันพยาบาล 0 2 2 

1.7 สถาบันทหาร 4 0 4 

1.8 สถาบันการบินพลเรือน 4 1 5 

1.9 ศูนยฝกพาณิชยนาวี 0 0 0 

1.10 ศึกษาตอตางประเทศ 2 5 7 

รวมศึกษาตอ 195 263 458 

2. ประกอบอาชีพ    

2.1 รับราชการ - - - 

2.2 ทํางานรัฐวิสาหกิจ - - - 

2.3 ภาคอุตสาหกรรม - - - 

2.4 ภาคการเกษตร - - - 

2.5 การประมง - - - 

2.6 คาขาย ธุรกิจ - - - 

2.7 งานบริการ 3 4 7 

2.8 รับจางท่ัวไป - - - 

2.9 อ่ืนๆ - - - 

รวมประกอบอาชีพ    

3. บรรพชา - - - 

4. ไมประกอบอาชีพและไมศึกษาตอ 10 11 21 
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สถิติการสอบเขามหาวิทยาลัยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ปการศึกษา 2559 - 2561 

จํานวนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี6 
ปการศึกษา2561 ปการศึกษา2560 ปการศึกษา2559 

483 468     456  

      สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 11 2.28 7 1.16 12 2.63 

2 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 25 5.18 24 3.98 29 6.35 

3 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 77 15.94 103 17.08 84 18.42 

4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 9 1.86 18 2.99 13 2.85 

5 มหาวิทยาลยัมหิดล 6 1.24 7 1.16 11 2.41 

6 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 43 8.90 20 3.32 22 4.82 

7 มหาวิทยาลยัศิลปากร 19 3.93 16 2.65 14 3.07 

8 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 30 6.21 14 2.32 22 2.48 

9 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี 4 0.83 1 0.17 4 0.87 

10 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก(จักรพงษภูวนาถ) 5 1.04 6 1.00 16 3.50 

11 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก(อุเทนถวาย) 0 0.00 1 0.17 0 0.00 

12 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี 2 0.41 11 1.82 13 2.85 

13 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 2 0.41 1 0.17 1 0.21 

14 มหาวิทยาลยับูรพา 21 4.35 11 1.82 14 3.07 

15 มหาวิทยาลยันเรศวร 3 0.62 1 0.17 0 0.00 

16 มหาวิทยาลยัขอนแกน 2 0.41 3 0.50 1 0.21 

17 มหาวิทยาลยัเชียงใหม 7 1.45 7 1.16 2 0.43 

18 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 3 0.62 0 0.00 0 0.00 

19 มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 12 2.48 3 0.50 10 2.91 

20 วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาฯ 0 0.00 0 0.00 1 0.21 

21 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 1 0.21 2 0.33 7 1.53 

22 มหาวิทยาลยัแมโจ 1 0.21 0 0.00 0 0.00 

23 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 1 0.21 0 0.00 2 0.43 

24 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร 0 0.00 1 0.17 1 0.21 
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จํานวนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี6 
ปการศึกษา2561 ปการศึกษา2560 ปการศึกษา2559 

483 468     456  

      สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

25 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี 1 0.21 3 0.50 0 0.00 

26 มหาวิทยาลยัราชภฏั 42 8.69 35 5.80 46 10.20 

27 มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 0 0.00 0 0.00 2 0.43 

28 มหาวิทยาลยัรามคําแหง 7 1.45 4 0.66 7 1.53 

29 มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 0 0.00 1 0.17 1 0.21 

30 มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

31 มหาวิทยาลยัพะเยา 0 0.00 2 0.33 2 0.43 

32 มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

33 มหาวิทยาลยัราชมงคลสุวรรณภูม ิ 0 0.00 1 0.17 0 0.00 

34 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ 0 0.00 0 0.00 2 0.43 

35 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2 0.41 1 0.17 0 0.00 

36 วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร 0 0.00 0 0.00 1 0.21 

37 วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ 0 0.00 1 0.17 2 0.43 

38 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

39 วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาหญิงจุฬาลงกรณ 1 0.21 0 0.00 3 0.65 
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คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

วิสัยทัศน 

                         หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซ่ึงเปนกําลังของชาติใหเปน

มนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดม่ัน

ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ัง 

เจตคติ ท่ีจําเปนตอการศึกษาตอ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบน

พ้ืนฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

หลักการมี 3 ประการดังนี้ 

           1. เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู เปน

เปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐาน ของความเปนไทย

ควบคูกับความเปนสากล 

2. เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค และมี

คุณภาพ 

3. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  

ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน 

4. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสรางยืดหยุนท้ังดานสาระการเรียนรู เวลาและการจัดการเรียนรู 

5. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

6. เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ครอบคลุม   

ทุกกลุมเปาหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ   

จุดหมาย 

            มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี  มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ ได

กําหนดเปนจุดหมายเพ่ือใหเกิดกับผูเรียน  เม่ือจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ดังนี้ 

    1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน 

ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 2. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  

    3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 

    4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิตและ การปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

    5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

มีจิตสาธารณะท่ีมุงทําประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข     

 

คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 



67 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

  มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 5 ประการ ดังนี้ 

  1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษา

ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ

ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคมรวมท้ังการเจรจาตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหา

ความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจน 

การเลือกใชวิธีการสื่อสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม 

  2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยาง

สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ

เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเผชิญได

อยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและ 

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและ 

แกไขปญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ตอตนเอง สังคมและ

สิ่งแวดลอม 

  4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชในการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และการอยูรวมกันในสังคม

ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม 

การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึง

ประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดานตาง ๆ และ  

มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน   

การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยาง   

มีความสุข  ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

1. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

2. ซ่ือสัตยสุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝเรียนรู 

5. อยูอยางพอเพียง 

6. มุงม่ันในการทํางาน 

7. รักความเปนไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 
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มาตรฐานการเรียนรู 

 การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล ตองคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปญญา  

ไดกําหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ดังนี้  

1. ภาษาไทย 

2. คณิตศาสตร 

3. วิทยาศาสตร  

4.  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 

6.  ศิลปะ 

7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

8.  ภาษาตางประเทศ 

ในแตละกลุมสาระการเรียนรูไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนา

คุณภาพผูเรียน มาตรฐานการเรียนรูระบุสิ่งท่ีผูเรียนพึงรู ปฏิบัติได มีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยม 

ท่ีพึงประสงคเม่ือจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรูยังเปนกลไกสําคัญ ในการขับเคลื่อน

พัฒนาการศึกษาท้ังระบบ  

ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัดระบุสิ่งท่ีนักเรียนพึงรูและปฏิบัติได รวมท้ังคุณลักษณะของผูเรียนในแตละระดับชั้น ซ่ึงสะทอน

ถึงมาตรฐานการเรียนรู มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเปนรูปธรรม  นําไปใช  ในการกําหนดเนื้อหา จัดทํา

หนวยการเรียนรู จัดการเรียนการสอน และเปนเกณฑสําคัญสําหรับการวัดประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ

ผูเรียน   

1. ตัวชี้วัดชั้นป   เปนเปาหมายในการพัฒนาผู เรียนแตละชั้นปในระดับการศึกษาภาคบังคับ 

(ประถมศึกษาปท่ี 1 – มัธยมศึกษาปท่ี 3)             

2. ตัวชี้วัดชวงชั้น เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

(มัธยมศึกษาปท่ี 4- 6)  

 หลักสูตรไดมีการกําหนดรหัสกํากับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด เพ่ือความเขาใจและใหสื่อสาร

ตรงกัน ดังนี้ 

ว 1.1 ป. 1/2 

ป.1/2        ตวัชี้วัดชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  ขอท่ี 2 

1.1            สาระท่ี 1  มาตรฐานขอท่ี 1      

ว                กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ต 2.2 ม.4-6/ 3 

ม.4-6/3      ตัวชีว้ัดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ขอท่ี 3 

2.3            สาระท่ี 2  มาตรฐานขอท่ี 2 

ต                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
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การเปรียบเทียบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ปการศึกษา 2561 

 
 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 

ชั้น 

จํานวนผูเรียน

ทั้งหมด 

(ขอมูล  

ณ วันที่  

(10 ธ.ค. 61) 

จํานวนผูเรียนที่รับ

การประเมิน 

ผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค ปการศึกษา 2561 รวมผูเรียนที่มีผลการ

ประเมนิฯ 

อยูในระดับ 

ดีขึ้นไป 
ไมผาน ผาน ระดับด ี

ระดับ 

ดีเยี่ยม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ม.1 460 460 100 0 0 9 1.96 166 36.09 285 61.96 451 98.04 

ม.2 505 505 100 0 0 4 0.79 289 57.23 212 41.98 501 99.21 

ม.3 393 393 100 0 0 17 4.33 140 35.62 236 60.05 376 95.67 

ม.4 455 455 100 0 0 14 3.08 191 41.98 250 54.95 441 96.92 

ม.5 425 425 100 0 0 1 0.24 77 18.12 347 81.65 424 99.76 

ม.6 476 476 100 0 0 5 1.05 213 44.75 258 54.2 471 98.95 

รวม 2,714 2,714 100 0 0 50 1.84 1076 39.65 1588 58.51 2,664 98.16 
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ระดับประเทศ     

ท่ี ช่ือ – สกุล ช้ัน ว/ด/ป ช่ือและรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีจัด 

 กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย 

1 

2 

3 

เด็กหญิงณัฐธยาน  บุญเชียงราก 

เด็กหญิงธิดารัตน   จันทกล 

เด็กหญิงจุฑามาศ เรืองอยู 

ม.3/1 18 ส.ค. 61 รางวัลชนะเลิศการแขงขันตอบ

ปญหาสารานุกรมไทย ครั้งท่ี 24 

สโมสรไลออนส

สากล 

 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 โรงเรียนสารวิทยา   เขารวมประกวดในโครงการ 

“พลังเล็กเปลี่ยนโลก ป6”  

หัวขอ “นวัตกรรมขยะ..กูโลก” 

บริษัท ปตท.จํากัด

(มหาชน) 

1 

2 

 

3 

 

นายพงศกร  ทิพยสมเดช 

นางสาวภรณปรยีา  

อภิบุญประเสริฐ 

นางสาวญาณิศา  เอ่ียมเอิบ 

ม.4/10 9 พ.ย. 61 รางวัลเหรียญทองแดง บริษัท ไทยบ

ริจสโตน จํากัด 

รวมกับ คณะ

วิศวกรรมศาสตร    

มหาวิทยาลยัอุบล 

และมหาวิทยาลัย

นเรศวร 

 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ     

1 นายภรันยู  นักทํานา ม.4-ม.6 25-27 ธ.ค. 

61 

รางวัลเหรียญทองลําดับท่ี6การ

แขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง

ประเภทชาย ม.4–ม.6 

สังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

มัธยมศึกษา 

2 เด็กชายพูกัน สรองศร ี มัธยมศึกษา

ตอนตน 

 รางวัลชนะเลิศการแขงขันวาด

ภาพหัวขอ  

“ชาง มา วัว ควาย”  

 

การแขงขัน

สารานุกรมไทย

สําหรับเยาวชน 

ครั้งท่ี24 ระดับ

ภาคกลาง 

 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

1 นายกอสิทธ์ิ นวลศร ี ม. 4/4 ม.ิย. 2561 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

รายการฟุตบอล  

“กรมพละ 16 ป ข ”  

ปการศึกษา 2561 

กรมพลศึกษา 

2 นายตนตระกูล พนารินทร ม. 4/4 

3 นายปฏิภาณ กิจประเสริฐ ม. 4/4 

4 นายนิติศักดิ์ อุปมะ ม. 4/5 

5 นายนรินทร รอดเทศ ม. 4/5 

6 นายจุลจักร คุมบาน ม. 4/5 

7 นายจารุเดช แสนหูม ม. 4/5 

8 นายณัฐเวช ตันสุริยวงศ ม. 4/5 

ผลงานและการแสดงออกของผูเรียน 
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9 นายชนาธิป เมฆศลิป ม. 4/5 

10 นายกิตติพงษ สุนารักษ ม. 4/5 

11 นายภาคิน โยธารักษ ม. 4/5 

12 นายวีระชัย สภุาพรม ม. 4/5 

13 นายภูมภิัทร มีอยู ม. 4/6 

14 นายธนวัชร แกวปรุง ม. 4/6 

15 นายธนกฤต เพชรหงส ม. 4/6 

16 นายชุติภาส อิสสระ ม. 4/7 

17 นายวิทวัส นาคลา ม. 4/8 

18 เด็กชายชัยธนะ ตะออน ม. 3/3 

19 เด็กชายอาณาภัทร นาคงาม ม. 2/1 

20 เด็กชายพชรพล ดวงมาลา ม. 2/1 

21 เด็กชายกิตติพร เช้ือชิล ม. 2/6 

22 นายภูชิต ชัยมงคล ม. 6/5 พ.ย. 2561 เขารอบ 10 ทีมสุดทาย 

รายการ 

“ฟุตบอลนักเรียน แชมปกีฬา 7 

สี แชมปเปยน คัพ” 

สถานีโทรทัศนส ี

กองทัพบกชอง 7 23 นายพรชัย ล่ําขอ ม. 6/5 

24 นายวัฒนพล กลอมจติ ม. 6/6 

25 นายกิตตินันท ก่ิงทอง ม. 6/6 

26 นายชลธิศ อินทรสิทธ์ิ ม. 6/7 

27 นายนครินทร สระทอง ม. 6/7 

28 นายพีระพัฒน ฉัตรวิจติร  

ทองมาก 

ม. 6/7 

29 นายอนุกูล ไทยอยู ม. 6/7 

30 นายชยุต เพียรทอง ม.6/11 25 ธ.ค. 62 รางวัลเหรียทองแดง  

การแขงขันตอบปญหา 

สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับช้ัน 

ม.4 - ม.6   

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ประจําปการศึกษา 2561 

กระทรวง 

ศึกษาธิการ 31 นายนรินทร ละออพันธ ม.6/11 

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

1 นายภคพล  ไทยคุรุพันธ ม.5/3 23 ก.ย.61 รางวัลเหรียญเงิน การแขงขัน

เปดพจนานุกรมภาษาญี่ปุน  

สพฐ. 

2 นางสาวณัฐฤดี  เอกรตันณัฐ ม.5/3 26 ส.ค.61 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1   

การแขงขันเขียนพูกัน

ภาษาญี่ปุน (ระดับประเทศ) 

Mainichi 

Academic 

Group  

3 นางสาวณัฐฤดี  เอกรตันณัฐ  ม.5/3 26 ส.ค.61 รางวัลชนะเลิศ การแขงขันพับ

กระดาษแบบญี่ปุน  

Mainichi 

Academic 

Group  
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4 นางสาวณิชาภรณ   

ผาวิภาคโยธิน 

ม.5/3 

 

26 ส.ค.61 รางวัลชนะเลิศ การแขงขันพับ

กระดาษแบบญี่ปุน  

Mainichi 

Academic 

Group  

5 นางสาวภูริชญา  อรุณเลิศ ม.5/3 

 

26 ส.ค.61 รางวัลชนะเลิศ การแขงขันพับ

กระดาษแบบญี่ปุน  

Mainichi 

Academic 

Group  

6 นายภคพล  ไทยคุรุพันธ ม.5/3 6 ม.ค.62 รางวัลชนะเลิศ การแขงขันพับ

กระดาษแบบญี่ปุน  

Mainichi 

Academic 

Group  

7 นางสาวพรชิตา  สองศร ี ม.5/3 6 ม.ค.62 รางวัลชนะเลิศ การแขงขันพับ

กระดาษแบบญี่ปุน  

Mainichi 

Academic 

Group  

8 นางสาวกาญชนา  สรอยทอง ม.5/3 6 ม.ค.62 รางวัลชนะเลิศ การแขงขันพับ

กระดาษแบบญี่ปุน  

Mainichi 

Academic 

Group  

9 นางสาวรัชพร ชวยชูวงศ ม.6/2 10-20 ก.ค.

61 

2018 Korean Government 

Invitation Program for 

Students from Partner 

Countries 

National 

Institute for 

International 

Education 

Korean Ministry 

of Education 

10 ม.ค.62 2019 Global Korea 

Scholarship Program for 

Undergraduate Degrees 

National 

Institute for 

International 

Education 

Korean Ministry 

of Education 

10 นายเกียรติพงศ อยูเย็น ม.6/2 10 ม.ค.62 2019 Global Korea 

Scholarship Program for 

Undergraduate Degrees 

National 

Institute for 

International 

Education 

Korean Ministry 

of Education 

 

 

 

 



73 

 

ระดับภาค  
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1 นายภคพล  ไทยคุรุพันธ ม.5/3 30 ส.ค.61 รางวัลรองชนะเลิศอับดับท่ี 2 

เหรียญทอง การแขงขันเปด

พจนานุกรมภาษาญี่ปุน  

สพฐ.ศูนย

ภาษาญี่ปุน  

โรงเรียนศรีอยุธยา 

ในพระอุปถัมภฯ 

2 นายจอม  ณ ถลาง ม.6/3 26 ธ.ค.61 

 

รางวัลเหรียญทอง การแขงขันเลา

เรื่องจากภาพภาษาญี่ปุน 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลยั 3 นางสาวธิติมา  หนูเนียม 

4 นางสาวศศิกานต จันทรอารักษ ม.5/2 5 ก.ย. 61 การแขงขันตอบคําถามเก่ียวกับ

วัฒนธรรมเกาหล ีไดรับรางวัล

ชนะเลิศ  

โรงเรียนมัธยม 

วัดมกุฏกษัตริย 5 นางสาวเขมธิดา  เหลือทรัพย ม.6/2 

6 นางสาวรุจิรา  ฝายพลแสน ม.5/2 5 ก.ย. 61 การแขงขันพูดสุนทรพจนภาษา

เกาหลี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ 1 

โรงเรียนมัธยม 

วัดมกุฏกษัตริย 

7 นางสาวนันทนภัส  อินถา ม.4/2 5 ก.ย. 61 

 

การแขงขัน K-pop Cover 

Dance ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ 1 

โรงเรียนมัธยม 

วัดมกุฏกษัตริย 8 นางสาวณิชนันทน  ลือสายวงศ 

9 นางสาวปฏิมาพร  ปฏิโย  

10 นางสาวนิชนันท  ทิราชีพ  ม.6/2 

11 นางสาวสุปรยีา  สมานทอง 

12 นางสาวสุพิชญา  จันทรไม  

13 นางสาวญานิศา   บุญรอดกลับ ม.5/2 14 พ.ค.61 การแขงขันประกวดรองเพลง 

ภาษาเกาหล ีไดรับรางวัลชนะเลิศ 

พรอมโลรางวัล เกียรติบัตร และ

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ จังหวัด

เชียงใหม 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

14 นางสาวนันทนภัส   อินถา ม.4/2 14 พ.ค.61 

 

การแขงขัน K-pop Cover 

Dance ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ 1พรอมโลรางวัล และ

เกียรติบัตร 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

15 นางสาวณิชนันทน  ลือสายวงศ 

16 นางสาวปฏิมาพร  ปฏิโย  

17 นางสาวนิชนันท  ทิราชีพ  ม.6/2 

18 นางสาวสุปรยีา  สมานทอง 

19 นางสาวสุพิชญา  จันทรไม  

20 นางสาววิรัลพัชร  ชูแกว ม.5/2 14 พ.ค.61 การแขงขันวาดภาพ 

ความสัมพันธไทย-เกาหลีไดรับ

รางวัล Popular Vote พรอม

เกียรติบัตร และบัตร Viu ดูซีรีส 

(Series) ฟรีตลอด 1 ป   

มหาวิทยาลยัรังสติ 

21 นางสาวเขมธิดา   เหลือทรัพย ม.6/2 26 ธ.ค. 61 การแขงขันเลาเรื่องจากภาพ

ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 ไดรับ

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลยั 22 นางสาวพลอยชมพู   ธนูทอง 



74 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล ชั้น ว/ด/ป ชื่อและรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีจัด 

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง นครปฐม 

23 นางสาววรรณกานต  หินออน ม.6/2 26 ธ.ค. 61 การแขงขันละครสั้นภาษาเกาหลี 

ม.4-ม.6 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลยั 

นครปฐม 

24 นางสาวภูริชา   แจมจรรยา 

25 นางสาวอริศรา   มารศร ี  

26 นางสาวนิชนันท  ทิราชีพ  

27 นางสาวรดา   มั่นตอม  

28 นางสาวณัฏฐธิดา เย็นใจ   ม.5/2 26 ธ.ค. 61 การแขงขันพูดเพ่ืออาชีพภาษา

เกาหลี ม.4-ม.6 ไดอับดับท่ี 6 

ระดับเหรียญทอง 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลยั 

นครปฐม 

29 นางสาวพิชามญชุ รัตนสิร ิ

30 นางสาวพรเบญญา   คุมถ่ินแกว ม.5/2 26 ธ.ค. 61 การแขงขันเขียนเรียงความภาษา

เกาหลี ม.4-ม.6 ไดอันดับท่ี 7 

ระดับเหรียญทอง 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลยั 

นครปฐม 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ท่ี ชื่อ – สกุล ชั้น ว/ด/ป ชื่อและรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีจัด 

 กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย 

1 เด็กหญิงศศิธร  พานทอง ม.3/2 6 มิ.ย.61 เขารวม คัดลายมือ ระดับ ม.ตน 

โครงการรักษภาษาไทยเน่ืองใน

วันภาษาไทยแหงชาติ ป 61 

ณ ศูนยพัฒนา

คุณภาพวิชาการ 

โรงเรียนลาดปลา

เคาพิทยาคม 

2 นางสาวอภิสรา  เอมระด ี ม.6/11 6 มิ.ย.61 รางวัลเหรียญทองแดง 

คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย 

โครงการรักษภาษาไทยเน่ืองใน

วันภาษาไทยแหงชาติ ป 61 

ณ ศูนยพัฒนา

คุณภาพวิชาการ 

โรงเรียนลาดปลา

เคาพิทยาคม 

3 เด็กหญิงธันยธีรา  สุดแสง ม.1/4 6 มิ.ย.61 รางวัลเหรียญทองแดง เรยีงรอย

ถอยความ ระดบั ม.ตน โครงการ

รักษภาษาไทยเน่ืองในวัน

ภาษาไทยแหงชาติ  ป 61 

ณ ศูนยพัฒนา

คุณภาพวิชาการ 

โรงเรียนลาดปลา

เคาพิทยาคม 

4 นางสาวกัญญาภัค  สุทธิจาร ี ม.6/2 6 มิ.ย.61 รางวัลเหรียญเงิน เรียงรอยถอย

ความ ระดบั ม.ปลาย โครงการ

รักษภาษาไทยเน่ืองในวัน

ภาษาไทยแหงชาติ ป 61 

ณ ศูนยพัฒนา

คุณภาพวิชาการ 

โรงเรียนลาดปลา

เคาพิทยาคม 

5 เด็กหญิงจุฑามาศ  เรืองอยู ม.3/1 6 มิ.ย.61 รางวัลเหรียญเงิน ยอความ  

ม.ตน โครงการรักษภาษาไทย

เน่ืองในวันภาษาไทยแหงชาติ   

ป 61 

ณ ศูนยพัฒนา

คุณภาพวิชาการ 

โรงเรียนลาดปลา

เคาพิทยาคม 

6 นางสาวพลอยปภสั  วุฒิจรสั 

 

ม.6/1 6 มิ.ย.61 รางวัลเหรียญทอง ยอความ 

ระดับ ม.ตน โครงการรักษ

ณ ศูนยพัฒนา

คุณภาพวิชาการ 
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ภาษาไทยเน่ืองในวันภาษาไทย

แหงชาติ ป 61 

โรงเรียนลาดปลา

เคาพิทยาคม 

7 เด็กชายเธวัต  บารมีคําเกษม ม.2/1 6 มิ.ย.61 รางวัลเหรียญทองแดง แตงคํา

ประพันธ ระดับ ม.ตน โครงการ

รักษภาษาไทยเน่ืองในวัน

ภาษาไทยแหงชาติ ป 61 

ณ ศูนยพัฒนา

คุณภาพวิชาการ 

โรงเรียนลาดปลา

เคาพิทยาคม 

8 นายอนันธชัย  ทอมเทียน ม.6/8 6 มิ.ย.61 เขารวม แตงคําประพันธ 

ระดับ ม.ปลาย โครงการรักษ

ภาษาไทยเน่ืองในวันภาษาไทย

แหงชาติ ป 61 

ณ ศูนยพัฒนา

คุณภาพวิชาการ 

โรงเรียนลาดปลา

เคาพิทยาคม 

9 เด็กหญิงมนัสนันท  สุบงกฏ ม.2/2 6 มิ.ย.61 รางวัลเหรียญทองแดง พินิจ

วรรณคดี ระดับ ม.ตน โครงการ

รักษภาษาไทยเน่ืองในวัน

ภาษาไทยแหงชาติ ป 61 

ณ ศูนยพัฒนา

คุณภาพวิชาการ 

โรงเรียนลาดปลา

เคาพิทยาคม 

10 นายนรินทร  แซเสี้ยว ม.6/11 6 มิ.ย.61 รางวัลเหรียญเงิน พินิจวรรณคดี 

ระดับ ม.ปลาย โครงการรักษ

ภาษาไทยเน่ืองในวันภาษาไทย

แหงชาติ ป 61 

ณ ศูนยพัฒนา

คุณภาพวิชาการ 

โรงเรียนลาดปลา

เคาพิทยาคม 

11 

12 

เด็กหญิงกัลยรตัน บุหลัน 

เด็กหญิงโสรญา ตรีสูน 

ม.2/1 

ม.2/1 

9 พ.ย.61 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลศิ

อันดับ 2 ระดับ ม.ตน การ

แขงขันตอคําศัพทภาษาไทย(คํา

คมเดมิ) ม.1-3 การแขงขันงาน

ศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 68 

ณ ศูนยพัฒนา

คุณภาพวิชาการ 

โรงเรียนลาดปลา

เคาพิทยาคม 

13 นางสาวอภิรดี   ศรีธรรม ม.4/12 9 พ.ย.61 รางวัลเหรียญเงิน ระดับ  

ม.ปลาย การแขงขันตอคําศัพท

ภาษาไทย(คําคมเดมิ) การ

แขงขันงานศิลปหัตถกรรม 

 ครั้งท่ี 68 

ณ ศูนยพัฒนา

คุณภาพวิชาการ 

โรงเรียนลาดปลา

เคาพิทยาคม 

14 เด็กหญิงธิดารัตน จันทกล ม.3/1 9 พ.ย.61 รางวัลเหรียญทองแดง ระดับม.

ตน การแขงขันคัดลายมือสื่อ

ภาษาไทย การแขงขันงาน

ศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 68  

ณ ศูนยพัฒนา

คุณภาพวิชาการ 

โรงเรียนลาดปลา

เคาพิทยาคม 

15 นางสาวอภิสรา  เอมระด ี ม.6/12 9 พ.ย.61 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 

ท่ี 2  ระดับม.ปลาย การแขงขัน

คัดลายมือสื่อภาษาไทย การ

แขงขันงานศิลปหัตถกรรม  

ครั้งท่ี 68  

 

ณ ศูนยพัฒนา

คุณภาพวิชาการ 

โรงเรียนลาดปลา

เคาพิทยาคม 
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16 เด็กหญิงณัฐธยาน บุญเชียงราก ม.3/1 9 พ.ย.61 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลศิ 

อันดับ 2 ระดับ ม.ตน การ

แขงขันเรียงรอยถอยความ การ

แขงขันงานศิลปหัตถกรรม  

ครั้งท่ี 68 

ณ ศนูยพัฒนา

คุณภาพวิชาการ 

โรงเรียนลาดปลา

เคาพิทยาคม 

17 นางสาวกัญญาภัค  สุทธิจาร ี ม.6/2 9 พ.ย.61 รางวัลเหรียญทองแดง ระดับม.

ปลาย การแขงขันเรียงรอยถอย

ความ การแขงขันงาน

ศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 68 

ณ ศูนยพัฒนา

คุณภาพวิชาการ 

โรงเรียนลาดปลา

เคาพิทยาคม 

18 เด็กหญิงอภิพร นิลทับ ม.2/2 9 พ.ย.61 เขารวม การแขงขันวรรณกรรม

พิจารณ ระดับ ม.ตน การแขงขัน

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 68 

ณ ศูนยพัฒนา

คุณภาพวิชาการ 

โรงเรียนลาดปลา

เคาพิทยาคม 

19 นางสาวเบญจมา บรรหาร ม.4/12 

 

9 พ.ย.61 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลศิ

อันดับ 1 ระดับ ม.ปลาย การ

แขงขันวรรณกรรมพิจารณ การ

แขงขันงานศิลปหัตถกรรม  

ครั้งท่ี 68 

ณ ศูนยพัฒนา

คุณภาพวิชาการ 

โรงเรียนลาดปลา

เคาพิทยาคม 

20 เด็กหญิงมนัสนันท  สุบงกฎ ม.2/2 

 

9 พ.ย.61 รางวัลเหรียญทองแดง ระดับม.

ตน การแขงขันพินิจวรรณคดี 

การแขงขันงานศิลปหัตถกรรม 

ครั้งท่ี 68 

ณ ศูนยพัฒนา

คุณภาพวิชาการ 

โรงเรียนลาดปลา

เคาพิทยาคม 

21 นายปยะ  วุฒิ ม.6/3 9 พ.ย.61 รางวัลเหรียญทองแดง ระดับม.

ปลาย การแขงขันพินิจวรรณคดี 

การแขงขันงานศิลปหัตถกรรม 

ครั้งท่ี 68  

ณ ศูนยพัฒนา

คุณภาพวิชาการ 

โรงเรียนลาดปลา

เคาพิทยาคม 

22 เด็กหญิงวันนิษา  พรมศร ี ม.2/1 

 

9 พ.ย.61 รางวัลเหรียญทอง ระดับ ม.ตน 

การแขงขันการทองอาขยาน

ทํานองเสนาะการแขงขันงาน

ศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 68 

ณ ศูนยพัฒนา

คุณภาพวิชาการ 

โรงเรียนลาดปลา

เคาพิทยาคม 

23 นางสาวขวัญสดุา  จันทะมาตร ม.6/12 

 

9 พ.ย.61 รางวัลเหรียญทอง ระดับ ม.

ปลาย การแขงขันการทอง

อาขยานทํานองเสนาะ การ

แขงขันงานศิลปหัตถกรรม  

ครั้งท่ี 68 

ณ ศูนยพัฒนา

คุณภาพวิชาการ 

โรงเรียนลาดปลา

เคาพิทยาคม 

24 

25 

เด็กหญิงอรอุมา  สวนเสริม 

เด็กชายเธวัต   บารมีคําเกษม 

ม.2/1 

ม.2/1 

9 พ.ย.61 เขารวม การแขงขันกวีเยาวชน

คนรุนใหม ระดับ ม.ตน การ

แขงขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี

ณ ศูนยพัฒนา

คุณภาพวิชาการ 

โรงเรียนลาดปลา
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68 เคาพิทยาคม 

26 

27 

นางสาวพัชรมน  ไพโรจน 

นางสาวรัตนา  พุดจีบ 

 

ม.4/11 

ม.6/7 

9 พ.ย.61 เขารวม การแขงขันกวีเยาวชน

คนรุนใหม ม.ปลาย การแขงขัน

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี68 

ณ ศูนยพัฒนา

คุณภาพวิชาการ 

โรงเรียนลาดปลา

เคาพิทยาคม 

28 ด.ญ.กมลชนก  สุจรติพงษพันธ ม.3/9 23 พ.ย.61 การประกวดเขียนบทความ “70 

คําสอนของพระราชา ทวย

ราษฎรนอมรําลึก” ไดรับรางวัล

ชมเชย 

วิทยาลัยเทคโนโลยี

ธุรกิจแฟช่ัน

นานาชาติ (IFB) 

 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

1 

2 

 

ด.ช.นันทนัช  พิณวานิช 

ด.ช.ธรนันท  หิมะ 

ม.1/1 

ม.1/2 

14/11/61 กิจกรรมการแขงขัน 

 A-Math ม.1-ม.3   

(เหรียญทองแดง) 

สพม.2 (งาน

ศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 68) 

3 ด.ช.ปตยพนธ  เสนาหลวง ม.5/9 14/11/61 กิจกรรมการแขงขัน 

 A-Math ม.4-ม.6  

(เหรียญทองแดง) 

สพม.2 (งาน

ศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครัง้ท่ี 68) 

4 ด.ช.บวรนันท ปริตตะพงศาชัย ม.1/1 14/11/61 กิจกรรมการแขงขัน 

 ซูโดกุ ม.1-ม.3  

(เหรียญเงิน) 

สพม.2 (งาน

ศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 68) 

5 ด.ช.ณัฐพัชร  พิมพแสน ม.1/1 14/11/61 กิจกรรมการแขงขัน 

 เวทคณิต ม.1-ม.3  

(เหรียญทองแดง) 

สพม.2 (งาน

ศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 68) 

6 ด.ช.นรินทร  ละออพันธสกุล ม.6/11 4/11/61 กิจกรรมการแขงขันเพชรยอด

มงกุฎ ครั้งท่ี 20 (รางวัลชมเชย) 

กิจกรรมการแขงขัน

เพชรยอดมงกุฎ 

ครั้งท่ี 20 

 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

1 นางสาวอันนา เสนาะจิต ม.4/5 24/8/61 เขารวมประกวดสิง่ประดิษฐ 

โครงการ Bangkok Green 

Blood 61 การประกวด

นวัตกรรมเยาวชน Smart Living 

It’s Possible คิดเลนๆเปนจริง

ได 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน โดยสํานัก

พัฒนากิจกรรม

นักเรียน และบริษัท 

บางจาก คอรเปอ

เรช่ัน จํากัด 

(มหาชน) 

2 นางสาวบุญรักษา  ปะลาวัน ม.6/8 

3 นางสาวนัทรียา  ชะยานัย ม.6/10 

4 นางสาวฐิติมา  ชูเชิด ม.4/9 

5 นางสาวพัชรมน  ไพโรจน ม.4/11 

6 น.ส.ณัฐฐินันท  รตันเศรณ ี ม.5/12 12/11/61 รางวัลระดับเหรียญทองการ

แขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 

ประเภททดลอง ม.4-6 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

7 น.ส.ธนาภา  นิตยวัน ม.5/12 

8 น.ส.สุวรรณา  สลุาลัย ม.5/12 
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9 เด็กชายฐิรกร  เณรยอด 

 

ม.2/9 13/11/61 รางวัลระดับเหรียญทองแดง 

กิจกรรมการแขงขันอัจฉริยภาพ

ทางวิทยาศาสตร ระดับช้ัน  

ม.1-ม.3 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 10 เด็กหญิงนาตาชา  บุญขวัญ ม.2/9 

11 เด็กหญิงภูษิดา  ฉ่ัวศิริพร ม.2/9 

12 นายชลธี  เสนคํา ม.5/12 13/11/61 รางวัลระดับเหรียญทองแดง 

กิจกรรมการแขงขันอัจฉริยภาพ

ทางวิทยาศาสตร ระดับช้ัน  

ม.4-ม.6 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

13 น.ส.นฤพร  พวงสมบัต ิ

 

ม.5/12 

14 น.ส.กัญญาพัชร  แตงออน ม.5/12 

15 นายพงศกร   ทิพยสมเดช ม.4/10 14/11/61 เขารวมการแขงขันผลงาน

สิ่งประดิษฐ ทางวิทยาศาสตร  

ม.4-6 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

16 น.ส.อันนา   เสนาะจิต ม.4/5 

17 นายพงศร ทิพยสมเดช 

 

ม.4/10 15/11/61 รางวัลระดับเหรียญเงิน การ

ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทาง

วิทยาศาสตร ระดับ ม.4- ม.6 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 18 น.ส.อันนา   เสนาะจิต ม.4/5 

19 นายวิรุฬห  วิลัยรส ม.2/1 16/11/61 เขารวมการแขงขันเครื่องบินพลัง

ยาง ประเภทสามมิต ิม.1-3 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

20 นายกิตติพัฒน  ดอนด ี ม.2/1 

21 นายธนกฤต วงศกอ ม.2/1 16/11/61 เขารวมการแขงขันเครื่องบินพลัง

ยาง ประเภทบินนานปลอยอิสระ 

ม.1-3 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

22 นายรังสิมันต วงศวารเจริญ ม.2/1 

 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

1 นายภรันยู  นักทํานา  ม.4-6 12-16 พ.ย. 

61 

เหรียญทองชนะเลิศการแขงขัน

ขับรองเพลงไทยลูกทุงประเภท

ชาย ม.4–ม.6 

สพม.2 

2 น.ส.สริิกานดา ประมลูอรรถ 

  

ม.4-6 12-16 พ.ย. 

61 

เหรียญเงินการแขงขันขับรอง

เพลงไทยลูกทุงประเภทหญิง 

 ม.4–ม.6 

 

สพม.2 

3 นายพิสิษฐ  นิสกิจศรานนท ม.4-6 12-16 พ.ย. 

61 

เหรียญเงินการแขงขันขับรอง

เพลงไทยลูกกรุงประเภทชาย           

ม.4–ม.6 

สพม.2 

4 น.ส.สมุิตตา  คงกระพันธ 

   

ม.4-6 12-16 พ.ย. 

61 

เหรียญเงินการแขงขันขับรอง

เพลงไทยลูกกรุงประเภทหญิง           

ม.4–ม.6 

สพม.2 

5 นายฐิติพันธ  เอ้ือสุวรรณา ม.4-6 12-16 พ.ย. 

61 

เหรียญทองรองชนะเลิศลําดับ 1

การแขงขันขับรองเพลงสากล 

ประเภทชาย ม.4-ม.6 

 

สพม.2 
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6 ด.ญ.ชุตินธร  ศริิโภค 

  

ม.1-3 12-16 พ.ย. 

61 

เหรียญทองการแขงขันขับรอง

เพลงสากล ประเภทหญิง  

ม.1-ม.3 

สพม.2 

7 น.ส.อรสิรา  เขาหนองบัว 

  

ม.4-6 12-16 พ.ย. 

61 

เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ3

การแขงขันขับรองเพลงสากล 

ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

สพม.2 

8 น.ส.ญานิศา  บุญรอดกลับ 

  

ม.4-6 12-16 พ.ย. 

61 

เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1

การแขงขันขับรองเพลงพระราช

นิพนธ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

สพม.2 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

ด.ญ.ชุตินธร ศริิโภค                          

ด.ช.ฐิระณักษ  อําไพฤทธ์ิ   

ด.ช.ดุลยรัตน  ขันธวิสูตร                            

ด.ช.ธรรมสรณ  ซุงสุวรรณ                       

ด.ช.ธัญชนก  จันทรศรี                        

ด.ช.พัชราภา  สสีาเอ่ียม   

ด.ญ.พิชามญชุ บุญญะดิษฐ                    

ด.ญ.ภคัจิรา  ขุนทํานาย                    

ด.ช.วิชิตพงศ  ปดคํา                    

ด.ญ.วิภาวี  เลิศนภากาศ               

ด.ญ.เพลงไพเราะ ลิม้วิโนทัย                     

ม.1-3 12-16 พ.ย. 

61 

เหรียญทองรองชนะเลิศลําดับ2 

การประกวดดนตรีประเภทวง

เครื่องลม(wind Ensemble) 

ม.1-ม.3 

สพม.2 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

นายจารุกิตค  สนสกล                        

น.ส.จิราภรณ  ขุดปน                     

นายณัฐชนน  แนนอุดร                      

น.ส.ธนารีย  เรืองฤทธ์ิ         

นายธีรคัทร  มุทุตานนท            

น.ส.ปยาภรณ  คุมชาต ิ                      

น.ส.พัณณพิศา กิตติพันธรัก                   

นายภาคภมูิ  กันนิกา                    

น.ส.ลลิตา  แกวมณี                      

นายศุภลักษณ  เพงทรัพย 

ม.4-6 12-16 พ.ย. 

61 

เหรียญเงินการประกวดดนตรี

ประเภทวงเครื่องลม(wind 

Ensemble) ม.4 - ม.6 

สพม.2 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

ด.ช.ขุนพล  เทพสาร 

น.ส.จณิหวรา  ดอนคงด ี

นายจิรกิตติ ์ เลิศฤทธ์ิศริิกุล 

ด.ญ.จริะพร  บูรณะสุคนธ 

ด.ช.พัชร  พิมพแสน 

ด.ช.ณัฐรดา  ถนอมทุน 

นายธนชาติ  คงภิรมย 

นายธีรดนย  ศรีร ี

ม.1-6 12-16 พ.ย. 

61 

เหรียญทอง 

การเขงขันวงปพาทยไมนวมผสม

เครื่องสายเครื่องเดี่ยว   

 ม.1-ม.6 

สพม.2 
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38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

ด.ช.พิมพลภสั  ทองถนอม 

ด.ช. ภควรรณ  คงสัตย 

นายยศวริศ  อุบลจินดา 

ด.ญ.รตันาวด ี จันทรโคตร 

น.ส.วิรัตน  อมฤตกร 

ด.ช.ศิวัช  ลิ่มสกุล 

ด.ญ.สุดารัตน  อินสําโรง 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

ด.ญ.ณัชชา  วิเศษวงษา     

ด.ญ.ชนากานต   คงหิรญั    

ด.ญ.นรมน  อุปตอ             

ด.ญ.อภิพร  นิลทับ            

ด.ญ.อัจฉริยา  ไชยวงค      

ด.ญ.ญาณธิชา  ฉัตรโพธ์ิ 

ม.1-3 12-16 

พ.ย. 61 

เหรียญทองการแขงขันนาฏศิลป

ไทยอนุรักษ ม.1 – ม.3 

สพม.2 

51 ด.ญ.พีรดา  กาญจนพงษศักดิ ์

  

ม.1-3 12-16 

พ.ย. 61 

เหรียญทองแดงการแขงขันเขียน

ภาพไทยประเพณี ม.1 - ม.3 

สพม.2 

52 น.ส.ศศิกาญจน  ประพฤติชอบ 

  

ม.4-6 12-16 

พ.ย. 61 

เหรียญทองแดงการแขงขันเขียน

ภาพไทยประเพณี ม.4 - ม.6 

สพม.2 

53 ด.ญ.จันทรรัตน    จินดาพันธ  ม.1-3 12-16 

พ.ย. 61 

เหรียญเงินการแขงขันเขียนภาพ

จิตรกรรมไทยสเีอกรงค ม.1-ม.3 

สพม.2 

54 นายรัตนพงศ นาคสาํแดงฤทธ์ิ ม.4-6 12-16 

พ.ย. 61 

เหรียญทองแดงการแขงขันเขียน

ภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค       

ม.4-ม.6 

สพม.2 

55 นายนภพล  เพชรอตโุล ม.4-6 12-16 

พ.ย. 61 

เหรียญเงินการแขงขันวาดภาพ

ลายเสน (Drawing) ม.4-ม.6 

สพม.2 

56 ด.ช.อุนาโลม  จดัการ  ม.1-3 12-16 

พ.ย. 61 

เหรียญทองการแขงขันวาดภาพ

ระบายสี ม.1 – ม.3 

สพม.2 

57 น.ส.ปยธิดา  นอยทรงค 

  

ม.4-6 12-16 

พ.ย. 61 

เหรียญทองการแขงขันวาดภาพ

ระบายสี ม.4 – ม.6 

สพม.2 

58 นายอภิเชฐ  เวชอุไร ม.4-6 12-16 

พ.ย. 61 

เหรียญทองแดงการแขงขัน 

"ศิลปสรางสรรค" ม.4-ม.6 

สพม.2 

 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

1 

 

เด็กหญิงอมรรัตน สาตทอง 

 

ม. 3/2 

 

8 พ.ย. 61 รางวัลเหรียญเงิน  

การแขงขันตอบปญหา 

สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับช้ัน 

ม.1 - ม.3  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ประจําปการศึกษา 2561 

 

กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

2 

 

 

 

 

เด็กชายสรุเดช ชินโสต 

 

 

 

 

ม. 3/2 
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 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

1 

2 

3 

เด็กหญิงพรลภสั    ภูวดลไพศาล 

เด็กหญิงกันตฤทัย    ศรีอภยั 

เด็กหญิงจุฑามาศ    เรืองอยู 

ม.3/1 

ม.3/7 

ม.3/1 

5-20  

พฤศจิกายน  

2561 

การแขงขันการจัดสวนถาดแบบ

ช้ืนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

ระดับเหรียญทอง 

งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 68 

สพม.2 

4 

5 

6 

นายธนาดุล  ตนันทยุทธวงศ 

นางสาวอรญา  แพทยเกาะ 

นางสาวประภาสริิ    

  เทียวประสงค 

ม.4/1 

ม.5/4 

ม.4/7 

5-20  

พฤศจิกายน  

2561 

การแขงขันการจัดสวนแกว

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับเหรียญทอง 

ศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 68 

สพม.2 

7 

8 

9 

เด็กหญิงชลิษา    เนาวกิติเวทย 

เด็กหญิงยุวดี    ชาติมนตร ี

เด็กหญิงอรณิชา    มั่นเจรญิ 

ม.3/7 

ม.3/7 

ม.3/7 

5-20  

พฤศจิกายน  

2561 

การแขงขันการทํานํ้าพริก ผักสด 

เครื่องเคียงระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนตนระดับเหรียญทอง 

ศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 68 

สพม.2 

10 

11 

12 

นางสาวฬียากร    สมจติต 

นางสาวนภัสสร    ยอดนิล 

นางสาวกมลรส    หอมมาก 

ม.5/7 

ม.5/7 

ม.5/7 

5-20  

พฤศจิกายน  

2561 

การแขงขันการทํานํ้าพริก ผกัสด 

เครื่องเคียงระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลายระดับเหรยีญทอง 

ศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 68 

สพม.2 

13 

14 

15 

 นางสาวกานตธิดา    บุญกลั่น 

นางสาวแพรวา    วงษสวรรค 

นางสาวคุณภูมิ    กลําพบุตร 

ม.6/1 

ม.6/1 

ม.6/1 

5-20  

พฤศจิกายน  

2561 

การแขงขันทําอาหารคาวหวาน

เพ่ือสุขภาพ ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับเหรียญทอง 

ศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 68 

สพม.2 

16 

 

17 

 

นางสาวกฤติยาณี    

   โรจนประดิษฐ 

นายพงศธร    เหลืองประเสริฐ 

ม.6/4 

 

ม.6/4 

5-20  

พฤศจิกายน  

2561 

การแขงขันการออกแบบสิ่งของ

เครื่องใชดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับเหรียญทอง 

ศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 68 

สพม.2 

 

 

18 

19 

เด็กชายกษิดิ์เดช    เขียนภักด ี

เด็กชายชัชพีร    ฉายะจินดาวงศ 

ม.2/9 

ม.2/9 

5-20  

พฤศจิกายน  

2561 

การแขงขันการออกแบบสิ่งของ

เครื่องใชดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตน 

ระดับเหรียญเงิน 

ศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 68 

สพม.2 

21 

22 

นางสาวดวงใจ    สนทอง 

นายวิศวรักษ    มดตะนอย 

ม.6/4 

ม.6/4 

5-20  

พฤศจิกายน  

2561 

การแขงขันการสรางเกม

สรางสรรคจากคอมพิวเตอร 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับเหรียญทองแดง 

ศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 68 

สพม.2 

23 

24 

นายธชาทัช    ณ สงขลา 

นางสาวชัชชลัยย  ศิริแกวนพคุณ 

ม.6/4 

ม.6/4 

5-20  

พฤศจิกายน  

2561 

การแขงขันการสราง Motion 

Infographic ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับเหรียญทองแดง 

ศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 68 

สพม.2 

25 

26 

เด็กหญิงปยะธิดา    เชิญบอแก 

เด็กหญิงกันติชา    อภิชัย 

ม.3/5 

ม.3/5 

5-20  

พฤศจิกายน  

การแขงขันการสราง Webpage 

ประเภท Web Editor ระดับช้ัน

ศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 68 
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 2561 มัธยมศึกษาตอนตน 

ระดับเหรียญทองแดง 

สพม.2 

27 

28 

นายนิธิศ    บุญอนันต 

นายทวียุทธ    สุวรรณรัตน 

ม.5/4 

ม.5/4 

 

5-20  

พฤศจิกายน  

2561 

การแขงขันการสราง Web 

Applications ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับเหรียญทองแดง 

ศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 68 

สพม.2 

29 

 

30 

นางสาวกฤติยาณี   

 โรจนประดิษฐ 

นายพงศธร    เหลืองประเสริฐ 

ม.6/4 

 

ม.6/4 

5-20  

พฤศจิกายน  

2561 

การแขงขันการเขียนโปรแกรม

ดวยภาษาคอมพิวเตอร ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับเหรียญทองแดง 

ศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 68 

สพม.2 

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

1 นายกันตกวี  บุญพุม ม.5/5 13 พ.ย. 61 รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 

กิจกรรมการแขงขันละครสั้น

ฝรั่งเศส 

โรงเรียนสีกัน 

(วัฒนานันท

อุปถัมภ) 

2 นายภูรเิมศวรก  บัวทอง ม.5/5 

3 นายธนบดี จันทะสิงห ม.5/5 

4 นายศุภณัฐ  รัตนพันธ ม.5/5 

5 นางสาวศุภสุตา  ทะราช ม.6/5 

6 นายปุณณวิทย ราชวัตร ม.6/5 

 

13 พ.ย. 61 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญ

เงิน กิจกรรมการแขงขันพูดเพ่ือ

อาชีพภาษาฝรั่งเศส 

โรงเรียนสีกัน 

(วัฒนานันท

อุปถัมภ) 

7 นางสาวปวริศา  พรหมภักด ี

8 ด.ญ. วริศรา ตายธานี ม. 2/9 15 พ.ย. 61 รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 

กิจกรรมการแขงขันเลานิทาน

ภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนดอนเมือง

จาตุรจินดา 

9 ด.ญ.ณัฐณิชา เสือพันธุเจรญิ ม.3/1 6 ธ.ค.61 รางวัลเหรียญทองแดง การ

แขงขัน Multi Skills 

Competition 

โรงเรียนสตรีวิทยา 

2 ในพระราชูปถัมภ

ฯ 

10 นายภคพล  ไทยคุรุพันธ ม.5/3 10 ส.ค.61 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 

การแขงขันเปดพจนานุกรม

ภาษาญี่ปุน 

ศูนยภาษาญี่ปุน 

โรงเรียนเทพลลีา 

11 นายพัชรพล  เรือนเงิน ม.6/3 10 ส.ค.61 รางวัลชมเชย การแขงขันเลา

เรื่องจากภาพภาษาญี่ปุน 

ศูนยภาษาญี่ปุน 

โรงเรียนเทพลลีา 12 นางสาวพิณสิกาญจน  นวสริคุณ   

13 นายจอม  ณ ถลาง ม.6/3 24 ต.ค.61 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 

การแขงขันเลาเรื่องจากภาพ

ภาษาญี่ปุน 

โรงเรียนโรงเรียน

เทพศิรินทรรมเกลา 14 นางสาวธิติมา  หนูเนียม 

15 นายธนวินท  ทัศนัย ม.6/3 24 ต.ค.61 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 

ระดับเหรียญทอง การแขงขัน

เขียนเรียงความภาษาญี่ปุน  

โรงเรียนโรงเรียน

เทพศิรินทรรมเกลา 

16 

17 

นางสาวภนิตา  ธีราพรนิธิ 

นางสาวพิณสิกาญจน  นวสริคุณ 

ม.6/3

ม.6/3 

24 ต.ค.61 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 

ระดับเหรียญทอง การแขงขันพูด

โรงเรียนโรงเรียน

เทพศิรินทรรมเกลา 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ชั้น ว/ด/ป ชื่อและรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีจัด 

เพ่ืออาชีพภาษาญี่ปุน 

18 นายณธีพัฒน  เลิศอภิลักษณ ม.4/3 24 ต.ค.61 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 

ระดับเหรียญทอง การแขงละคร

สั้นภาษาญี่ปุน 

  

โรงเรียนโรงเรียน

เทพศิรินทรรมเกลา 19 นายณัฎฐากร  แตงสกุล ม.5/3 

20 นางสาวณัฐนันท  คําพา ม.6/3 

21 นายธนาวุฒิ  เท่ียงธรรม ม.6/3 

22 นายสิรวิชญ  เย็นสุขใจ ม.6/3 

23 นายสิรภัทร  มะเริงสิทธ์ิ ม.6/8 9 พ.ย. 61 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม

การแขงขันตอคําศัพท

ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิรด) 

โรงเรียนสุขุมนว

พันธอุปถัมภ 

24 นางสาวจารภุา  เจีย ม.4/1 13 พ.ย. 61 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม

การแขงขันเลานิทาน (Story 

Telling) 

โรงเรียนดอนเมือง

ทหารอากาศบํารุง 

25 นางสาวณฏัฐธิดา  เย็นใจ   ม.5/2 13 พ.ย. 61 การแขงขันพูดเพ่ืออาชีพภาษา

เกาหลี ม.4-ม.6 ไดรับรางวัล

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 

โรงเรียนสารวิทยา 

 26 นางสาวศศิกานต  จันทรอารักษ ม.5/2 

27 นางสาวพรเบญญา คุมถ่ินแกว ม.5/2 13 พ.ย. 61 การแขงขันเขียนเรียงความภาษา

เกาหลี ม.4-ม.6 ไดรับรางวัล

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 

โรงเรียนสารวิทยา 

 

28 นางสาวเขมธิดา  เหลือทรัพย ม.6/2 13 พ.ย. 61 การแขงขันเลาเรื่องจากภาพ

ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 ไดรับ

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 

โรงเรียนสารวิทยา 

 29 นางสาวพลอยชมพู ธนูทอง ม.6/2 

30 นางสาววรรณกานต  หินออน ม.6/2 13 พ.ย. 61 การแขงขันละครสั้นภาษาเกาหลี 

ม.4-ม.6 ไดรับรางวัลชนะเลิศ 

ระดับเหรียญทอง 

โรงเรียนสารวิทยา 

 31 นางสาวภูริชา  แจมจรรยา ม.6/2 

32 นางสาวอริศรา  มารศร ี  ม.6/2 

33 นางสาวนิชนันท  ทิราชีพ ม.6/2 

34 นางสาวรดา  มั่นตอม  ม.6/2 

 งานหองสมุด     

1 เด็กหญิงจุฑามาศ  เรืองอยู ม.3/1 15/11/61 รางวัลระดับเหรียญทองแดง 

กิจกรรม การประกวดหนังสือ

เล ม เ ล็ ก  ระดับ ช้ัน  ม . 1 -ม .3 

มหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ

เทคโนโลยีของนักเรียน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

2 เด็กหญิงอรอุมา  สวนเสริม ม.2/2 15/11/61 รางวัลระดับเหรียญทองแดง 

กิจกรรม การประกวดหนังสือ

เล ม เ ล็ ก  ระดับ ช้ัน  ม . 1 -ม .3 

มหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ชั้น ว/ด/ป ชื่อและรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีจัด 

เทคโนโลยีของนักเรียน 

3 เด็กชายเธวัต  บารมีคําเกษม ม.2/1 15/11/61 รางวัลระดับเหรียญทองแดง 

กิจกรรม การประกวดหนังสือ

เล ม เ ล็ ก  ระดับ ช้ัน  ม . 1 -ม .3 

มหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ

เทคโนโลยีของนักเรียน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

4 นางสาวณัชญา  นาสวน ม.5/5 15/11/61 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม 

การประกวดยุวบรรณารักษ

สงเสริมการอาน ระดับช้ัน  

ม.4-ม.6 มหกรรมความสามารถ

ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ

เทคโนโลยีของนักเรียน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

 

 

 

5 นางสาวพัชรนันท   

 กานตวัฒนพงศ 

ม.5/5 15/11/61 รางวัลระดบัเหรียญเงิน กิจกรรม 

การประกวดยุวบรรณารักษ

สงเสริมการอาน ระดับช้ัน ม.4-

ม.6 มหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ

เทคโนโลยีของนักเรียน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

6 นางสาวรวินทนิภา  คลายกอน ม.5/5 15/11/61 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม 

การประกวดยุวบรรณารักษ

สงเสริมการอาน ระดับช้ัน ม.4-

ม.6 มหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ

เทคโนโลยีของนักเรียน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

ระดับภายในสถานศึกษา  

ท่ี ชื่อ – สกุล ชั้น ว/ด/ป ชื่อและรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีจัด 

 กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย 

1 

2 

 

ด.ช.เธวัต บารมีคําเกษม      

ด.ช.ศักดิ์นรินทร เอ่ียมละออ   

ม.2/1 

ม.3/7 

 

26 มิ.ย.61 รางวัล ชมเชย การแขงขัน 

การแตงคําประพันธ (กลอน

สุภาพ) ระดับ ม.ตน กิจกรรมวัน

สุนทรภู ประจําปการศึกษา 61 

โรงเรียนสารวิทยา 

3 นายอนันธชัย หอมเทียน ม.6/8 26 มิ.ย.61 รางวัลชนะเลิศ การแขงขัน 

การแตงคําประพันธ(อินทรวิเชียร

ฉันท) ระดับ ม.ปลาย 

กิจกรรมวันสุนทรภู ประจําป

การศึกษา 61 

โรงเรียนสารวิทยา 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ชั้น ว/ด/ป ชื่อและรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีจัด 

4 นางสาวรัตนา พุดจีบ  

  

ม.6/7 26 มิ.ย.61 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  

การแขงขันการแตงคําประพันธ

(อินทรวิเชียรฉันท) ระดับ  

ม.ปลาย กิจกรรมวันสุนทรภู 

ประจําปการศึกษา 61 

โรงเรียนสารวิทยา 

5 เด็กหญิงวันนิษา  พรมศร ี

   

ม.2/1 26 มิ.ย.61 รางวัลชนะเลิศ การแขงขัน อาน

ทํานองเสนาะ ระดับ ม.ตน 

กิจกรรมวันสุนทรภู ประจําป

การศึกษา 61 

โรงเรียนสารวิทยา 

6 เด็กชายเธวัต  บารมีคําเกษม 

  

ม.2/1 26 มิ.ย.61 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  

การแขงขัน อานทํานองเสนาะ 

ระดับ ม.ตน กิจกรรมวันสุนทรภู 

ประจําปการศึกษา 61 

โรงเรียนสารวิทยา 

7 เด็กหญิงจุฑามาศ เรืองอยู 

  

ม.3/1 

 

26 มิ.ย.61 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 

การแขงขัน อานทํานองเสนาะ 

ระดับ ม. ตน กิจกรรมวันสุนทรภู 

ประจําปการศึกษา 61 

โรงเรียนสารวิทยา 

8 นางสาวขวัญสดุา จันทะมาตร 

  

ม.6/12 26 มิ.ย.61 รางวัลชนะเลิศ การแขงขัน อาน

ทํานองเสนาะ ระดับ ม.ปลาย 

กิจกรรมวันสุนทรภู ประจําป

การศึกษา 61 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 นางสาวชุติมา  ใจดี  

  

ม.4/1 26 มิ.ย.61 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 

การแขงขัน อานทํานองเสนาะ 

ระดับ ม.ปลาย กิจกรรม 

วันสุนทรภู ประจําปการศึกษา 61 

โรงเรียนสารวิทยา 

10 นางสาวปทุมรัตน พันธสุวรรณ 

  

ม.6/5 

 

26 มิ.ย.61 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 

การแขงขัน อานทํานองเสนาะ 

ระดับ ม. ปลาย กิจกรรมวันสุนทร

ภู ประจําปการศึกษา 61 

โรงเรียนสารวิทยา 

11 เด็กหญิงแพร ศรีหรั่งไพโรจน  ม.2/2 

 

26 มิ.ย.61 รางวัลชนะเลิศ การแขงขัน อาน

ฟงเสียง (รอยแกว) ระดับ ม.ตน 

กิจกรรมวันสุนทรภู ประจําป

การศึกษา 61 

โรงเรียนสารวิทยา 

12 เด็กชายเธวัต บารมีคําเกษม  ม.2/1 26 มิ.ย.61 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 

การแขงขัน อานฟงเสียง (รอย

แกว) ระดับ ม.ตน 

กิจกรรมวันสุนทรภู ประจําป

การศึกษา 61 

โรงเรียนสารวิทยา 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ชั้น ว/ด/ป ชื่อและรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีจัด 

13 เด็กหญิงอมรรัตน  สาตทอง  ม.3/2 26 มิ.ย.61 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 

การแขงขัน อานฟงเสียง (รอย

แกว) ระดับ ม.ตน 

กิจกรรมวันสนุทรภู ประจําป

การศึกษา 61 

โรงเรียนสารวิทยา 

14 นางสาวภนิตา  ธีราพรนิธิ  ม.6/3 26 มิ.ย.61 รางวัลชนะเลิศ การแขงขัน อาน

ฟงเสียง (รอยแกว) ระดับ ม. 

ปลาย กิจกรรมวันสุนทรภู 

ประจําปการศึกษา 61 

โรงเรียนสารวิทยา 

15 นางสาวพนัชกร เล็กเลิศ  

  

ม.6/12 26 มิ.ย.61 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 

การแขงขัน อานฟงเสียง (รอย

แกว) ระดับ ม. ปลาย 

กิจกรรมวันสุนทรภู ประจําป

การศึกษา 61 

โรงเรียนสารวิทยา 

16 นางสาวฐิตารยี   ธีราพรนิธิ  ม.6/1 26 มิ.ย.61 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 

การแขงขัน อานฟงเสียง (รอย

แกว) ระดับ ม.ปลาย 

กิจกรรมวันสุนทรภู ประจําป

การศึกษา 61 

โรงเรียนสารวิทยา 

17 

18 

ด.ญ.พลอย  ศรีหรั่งไพโรจน    

ด.ญ.ปญชร  นาคะสุวรรณ     

ม.3/2 

ม.1/2 

 

26 มิ.ย.61 รางวัลชมเชย การเขียนเรยีงความ

ระดับช้ัน ม. ตน กิจกรรมวัน

สุนทรภู ประจําปการศึกษา 61 

โรงเรียนสารวิทยา 

19 

20 

เด็กหญิงกัลยรตัน  บุหลัน  

เด็กหญิงโสรญา  ตรสีูน 

   

ม.2/1 

ม.2/1 

26 มิ.ย.61 รางวัลชนะเลิศ การแขงขันตอ

คําศัพทภาษาไทย (คําคม) ระดบั 

ม.ตน กิจกรรมวันสุนทรภู 

ประจําปการศึกษา 61 

โรงเรียนสารวิทยา 

21 

22 

นางสาวณัฐนิช  บุญมาทํา 

เด็กหญิงธิดารัตน  ธณฤทธิกุล 

  

ม.2/1 

ม.2/1 

26 มิ.ย.61 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  

การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย 

(คําคม) ระดับ    ม.ตน กิจกรรม

วันสุนทรภู ประจําปการศึกษา 61 

โรงเรียนสารวิทยา 

23 

24 

เด็กหญิงอภิพร นิลทับ 

เด็กหญิงแพร ศรีหรั่งไพโรจน 

  

ม.2/2 

ม.2/2 

 

 

26 มิ.ย.61 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  

การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย 

(คําคม) ระดับ ม.ตน กิจกรรมวัน

สุนทรภู ประจําปการศึกษา 61 

โรงเรียนสารวิทยา 

25 

26 

นางสาวอภิรดี  ศรีธรรม    

นางสาวทิพยสุดา  สมสราง 

ม.4/12 

ม.4/12 

26 มิ.ย.61 รางวัลชนะเลิศ การแขงขันตอ

คําศัพทภาษาไทย (คําคม) ระดบั 

โรงเรียนสารวิทยา 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ชั้น ว/ด/ป ชื่อและรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีจัด 

  ม.ปลาย กิจกรรมวันสุนทรภู 

ประจําปการศึกษา 61 

27 

28 

นางสาวพนัชกร  เล็กเลิศ  

นางสาวณัฏฐธิดา หึกขุนทด 

   

ม.6/12 

ม.6/12 

26 มิ.ย.61 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  

การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย 

(คําคม) ระดับ  ม.ปลาย กิจกรรม

วันสุนทรภู ประจําปการศึกษา 61 

โรงเรียนสารวิทยา 

29 

30 

นายทักษิณ  นาเครือ    

นายนฤเบศส  จําลองปน 

  

ม.5/10 

ม.5/10 

26 มิ.ย.61 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  

การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย 

(คําคม) ระดับ ม.ปลาย กิจกรรม

วันสุนทรภู ประจําปการศึกษา 61 

โรงเรียนสารวิทยา 

31 เด็กชายพูกัน สรองศร ี

   

ม.1/10 26 มิ.ย.61 รางวัลชนะเลิศ การแขงขันวาด

ภาพจากบทประพันธในวรรณคดี 

ระดับ ม.ตน กิจกรรมวันสุนทรภู 

ประจําปการศึกษา 61 

โรงเรียนสารวิทยา 

32 เด็กหญิงจุฑามาศ เรืองอยู 

   

ม.3/1 26 มิ.ย.61 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 

การแขงขันวาดภาพจากบท

ประพันธในวรรณคดี ระดับ ม.ตน 

กิจกรรมวันสนุทรภู ประจําป

การศึกษา 61 

โรงเรียนสารวิทยา 

33 เด็กหญิงวิภาดา ศรรีัตนานันท ม.3/2 26 มิ.ย.61 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 

การแขงขันวาดภาพจากบท

ประพันธในวรรณคดี ระดับ ม.ตน 

กิจกรรมวันสุนทรภู ประจําป

การศึกษา 61 

โรงเรียนสารวิทยา 

34 นายนรเศรษฐ   กาญจนนุกุล  ม.5/9 26 มิ.ย.61 รางวัลชนะเลิศ การแขงขันวาด

ภาพจากบทประพันธในวรรณคดี 

ระดับ ม.ตน กิจกรรมวันสุนทรภู 

ประจําปการศึกษา 61 

โรงเรียนสารวิทยา 

35 นางสาวธิญาดา รวยสันเทียะ  ม.6/12 26 มิ.ย.61 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 

การแขงขันวาดภาพจากบท

ประพันธในวรรณคดี ระดับ ม.ตน 

กิจกรรมวันสุนทรภู ประจําป

การศึกษา 61 

โรงเรียนสารวิทยา 

36 นายธนากร  ลือพิชิต 

   

ม.5/3 26 มิ.ย.61 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 

การแขงขันวาดภาพจากบท

ประพันธในวรรณคดี ระดับ  

โรงเรียนสารวิทยา 
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ม. ตน กิจกรรมวันสุนทรภู 

ประจําปการศึกษา 61 

37 

38 

เด็กชายเธวัตบารมีคําเกษม 

 เด็กหญิงจุฑามาศ เรืองอยู   

 

ม.2/1 

ม.3/1 

29 ก.ค.61 รางวัลชนะเลิศ การแขงขันตอบ

ปญหา ระดับ ม.ตน กิจกรรมวัน

ภาษาไทย ประจําปการศึกษา 61  

โรงเรียนสารวิทยา 

39 

40 

เด็กหญิงณัชชา แสงสกุล 

เด็กหญิงธัญชนก ตาชม 

  

ม.2/2 

ม.2/2 

 

29 ก.ค.61 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 

การแขงขันตอบปญหา ระดับ 

ม.ตน กิจกรรมวันภาษาไทย 

ประจําปการศึกษา 61  

โรงเรียนสารวิทยา 

41 

42 

เด็กหญิงธิดารัตน ธณฤทธิกุล 

 เด็กหญิงพรรษา วงษช่ืน 

  

ม.2/1 

ม.2/1 

29 ก.ค.61 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 

การแขงขันตอบปญหา ระดับ 

ม.ตน กิจกรรมวันภาษาไทย 

ประจําปการศึกษา 61  

โรงเรียนสารวิทยา 

43 เด็กหญิงอินทิรา  ไพรพฤกษ  ม.1/2 29 ก.ค.61 รางวัลชนะเลิศ การแขงขันอาน

เอาเรื่องตามแนว PISA ระดับ  

ม.ตน กิจกรรมวันภาษาไทย 

ประจําปการศึกษา 61  

โรงเรียนสารวิทยา 

44 เด็กหญิงจุฑามาศ เรืองอยู 

  

ม.3/1 29 ก.ค.61 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 

การแขงขันอานเอาเรื่องตามแนว 

PISA ระดับ ม.ตนกิจกรรมวัน

ภาษาไทย ประจําปการศึกษา 61  

โรงเรียนสารวิทยา 

45 เด็กชายเธวัต บารมีคําเกษม  ม.2/1 

 

29 ก.ค.61 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 

การแขงขันอานเอาเรื่องตามแนว 

PISA ระดับม.ตน กิจกรรมวัน

ภาษาไทย ประจําปการศึกษา 61  

โรงเรียนสารวิทยา 

46 นางสาวพลอยปภสั วุฒิจรสั 

   

ม.6/1 

 

29 ก.ค.61 รางวัลชนะเลิศ การแขงขันอาน

เอาเรื่องตามแนว PISA ระดับ  

ม.ปลาย กิจกรรมวันภาษาไทย 

ประจําปการศึกษา 61   

โรงเรียนสารวิทยา 

47 นางสาวชนาธร อัครพัฒน 

  

ม.6/3 29 ก.ค.61 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  

การแขงขันอานเอาเรื่องตามแนว 

PISA ระดับ ม.ปลายกิจกรรมวัน

ภาษาไทย ประจําปการศึกษา 61   

โรงเรียนสารวิทยา 

48 นางสาววิชชานันท  

เลิศปญญาเมธี   

ม.6/1 

 

29 ก.ค.61 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  

การแขงขันอานเอาเรื่องตาม

แนว PISA ระดับ ม.ปลาย 

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจําป

การศึกษา 61   

โรงเรียนสารวิทยา 
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49 เด็กหญิงณัฐธยาน บุญเชียงราก

  

ม.3/1 

 

29 ก.ค.61 รางวัลชนะเลิศ การแขงขันเขียน

ตามคําบอก ระดับ ม.ตน  

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจําป

การศึกษา 61  

โรงเรียนสารวิทยา 

50 เด็กชายปรณัฐ กิมเฮง 

  

ม.1/2 29 ก.ค.61 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 

การแขงขันเขียนตามคาํบอก 

ระดับ ม.ตน กิจกรรมวันภาษาไทย 

ประจําปการศึกษา 61  

โรงเรียนสารวิทยา 

51 เด็กหญิงจุฑามาศ เรืองอยู  ม.3/1 29 ก.ค.61 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 

การแขงขันเขียนตามคาํบอก 

ระดับ ม.ตน กิจกรรมวัน

ภาษาไทย ประจําปการศึกษา 61  

โรงเรียนสารวิทยา 

52 นางสาวพลอยปภสั  วุฒิจรสั    ม.6/1 

 

29 ก.ค.61 รางวัลชนะเลิศ การแขงขันเขียน

ตามคําบอก ระดับ ม.ตน กิจกรรม

วันภาษาไทย ประจําปการศึกษา 

61 

โรงเรียนสารวิทยา 

53 นายปุณณวิทย ราชวัตร   

 

ม.6/5 29 ก.ค.61 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  

การแขงขันเขียนตามคาํบอก 

ระดับ ม.ตน กิจกรรมวัน

ภาษาไทย ประจําปการศึกษา 61 

โรงเรียนสารวิทยา 

54 นางสาวชนาธร อัครพัฒน   ม.6/3 29 ก.ค.61 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 

การแขงขันเขียนตามคาํบอก 

ระดับ ม.ตน กิจกรรมวัน

ภาษาไทย ประจําปการศึกษา 61 

โรงเรียนสารวิทยา 

55 เด็กหญิงเจนจิรา พินิจ 

  

ม.1/1 29 ก.ค.61 รางวัลชนะเลิศ การแขงขันคัด

ลายมือ (ประเภทหัวกลม) ระดับ 

ม.ตน กิจกรรมวันภาษาไทย

แหงชาติ ประจําปการศึกษา 61 

โรงเรียนสารวิทยา 

56 เด็กหญิงณัฐณิชา  มานะมุต ิ  ม.1/10 

 

29 ก.ค.61 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 

การแขงขันคัดลายมือ (ประเภท

หัวกลม) ระดับ ม.ตน กิจกรรมวัน

ภาษาไทยแหงชาติ ประจําป

การศึกษา 61 

โรงเรียนสารวิทยา 

57 เด็กหญิงธนภรณ  จันทรแดง   

 

ม.1/1 29 ก.ค.61 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 

การแขงขันคัดลายมือ (ประเภท

หัวกลม) ระดับ ม.ตน กิจกรรมวัน

ภาษาไทยแหงชาติ ประจําป

การศึกษา 61 

โรงเรียนสารวิทยา 
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58 นางสาวรวินทนิภา  คลายกอน

  

ม.5/5 29 ก.ค.61 รางวัลชนะเลิศ การแขงขันคัด

ลายมือ (ประเภทหัวกลม) ระดับ 

ม.ปลาย กิจกรรมวันภาษาไทย

แหงชาติ ประจําปการศึกษา 61  

โรงเรียนสารวิทยา 

59 นางสาวญาณัจฉรา นุชนาม 

  

ม.5/3 

 

29 ก.ค.61 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 

การแขงขันคัดลายมือ (ประเภท

หัวกลม) ระดับม.ปลาย กิจกรรม

วันภาษาไทยแหงชาติ ประจําป

การศึกษา 61  

โรงเรียนสารวิทยา 

60 นางสาววธูสิริ  ศรเีกียรติณรงค

  

ม.

4/1 

 

29 ก.ค.61 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

การแขงขันคัดลายมือ (ประเภท

หัวกลม) ระดับ ม.ปลาย 

กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ 

ประจําปการศึกษา 61  

โรงเรียนสารวิทยา 

 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

1 ด.ช. กฤษฎิ์พนิช ธีระเกียรติกุล ม.3/2 18/08/61 ชนะเลิศ แขงขันจรวดขวดนํ้า 

ประเภทแมนยํา ระดับม.ตน 

โรงเรียนสารวิทยา 

2 ด.ช. ณัฐวุฒิ  กลางจอหอ ม.3/2 18/08/61 ชนะเลิศ แขงขันจรวดขวดนํ้า 

ประเภทแมนยํา ระดับม.ตน 

โรงเรียนสารวิทยา 

3 ด.ช. พงศภรณ  สรอยสูงเนิน ม.3/2 18/08/61 ชนะเลิศ แขงขันจรวดขวดนํ้า 

ประเภทแมนยํา ระดับม.ตน 

โรงเรียนสารวิทยา 

4 ด.ช. เฉลิมชัย  เพ็งพุด ม.3/3 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 1 แขงขัน

จรวดขวดนํ้า ประเภทแมนยํา 

ระดับม.ตน 

โรงเรียนสารวิทยา 

5 ด.ช. กานตธนัท  แจงถ่ิน ม.3/3 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 1 แขงขัน

จรวดขวดนํ้า ประเภทแมนยํา 

ระดับม.ตน 

โรงเรียนสารวิทยา 

6 ด.ช. ธนกร  ชีวพฤกษ ม.3/3 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 1 แขงขัน

จรวดขวดนํ้า ประเภทแมนยํา 

ระดับม.ตน 

โรงเรียนสารวิทยา 

7 ด.ช. บุณยกร  รักคุม ม.3/4 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 2 

แขงขันจรวดขวดนํ้า ประเภท

แมนยํา ระดับม.ตน 

โรงเรียนสารวิทยา 

8 ด.ช. พศกร  พูลสวัสดิ ์ ม.3/4 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 2 

แขงขันจรวดขวดนํ้า ประเภท

แมนยํา ระดับม.ตน 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 ด.ช. ธนวิชญ  งามวิไลพินธ ม.3/4 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 2 

แขงขันจรวดขวดนํ้า ประเภท

โรงเรียนสารวิทยา 
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แมนยํา ระดับม.ตน 

10 ด.ญ กมลชนก  สุจริตพงษพันธ ม.3/9 18/08/61 รางวัลชมเชย 

แขงขันจรวดขวดนํ้า ประเภท

แมนยํา ระดับม.ตน 

โรงเรียนสารวิทยา 

11 ด.ญ วรรณดิา  ประภาการ ม.3/9 18/08/61 รางวัลชมเชย 

แขงขันจรวดขวดนํ้า ประเภท

แมนยํา ระดับม.ตน 

โรงเรียนสารวิทยา 

12 ด.ญ วิศรตุา  อาแพงพันธ ม.3/9 18/08/61 รางวัลชมเชย 

แขงขันจรวดขวดนํ้า ประเภท

แมนยํา ระดับม.ตน 

โรงเรียนสารวิทยา 

13 ด.ช. วาคิน  ผุดบอมั่ว ม.3/6 18/08/61 รางวัลชมเชย 

แขงขันจรวดขวดนํ้า ประเภท

แมนยํา ระดับม.ตน 

โรงเรียนสารวิทยา 

14 ด.ช. ชยพล  ไทยชน ม.3/6 18/08/61 รางวัลชมเชย 

แขงขันจรวดขวดนํ้า ประเภท

แมนยํา ระดับม.ตน 

โรงเรียนสารวิทยา 

15 ด.ช. ธนภัทร  โลภภูเขียว ม.3/6 18/08/61 รางวัลชมเชย 

แขงขันจรวดขวดนํ้า ประเภท

แมนยํา ระดับม.ตน 

โรงเรียนสารวิทยา 

16 ด.ช. เพ่ิมทรัพย  นาคสีหราช ม.3/3 18/08/61 รางวัลชมเชย 

แขงขันจรวดขวดนํ้า ประเภท

แมนยํา ระดับม.ตน 

โรงเรียนสารวิทยา 

17 นายภัทรพล  ชาตมินตร ี ม.3/3 18/08/61 รางวัลชมเชย 

แขงขันจรวดขวดนํ้า ประเภท

แมนยํา ระดับม.ตน 

โรงเรียนสารวิทยา 

18 ด.ช. หรรษธร  เพรศิพริ้ง ม.3/3 18/08/61 รางวัลชมเชย 

แขงขันจรวดขวดนํ้า ประเภท

แมนยํา ระดับม.ตน 

โรงเรียนสารวิทยา 

19 นายศุภกร  จันทรสุคนธ ม.6/8 18/08/61 ชนะเลิศ แขงขันจรวดขวดนํ้า 

ประเภทแมนยํา ระดับม.ปลาย 

โรงเรียนสารวิทยา 

20 นายศุภวิชญ  สาคเรศ ม.6/8 18/08/61 ชนะเลิศ แขงขันจรวดขวดนํ้า 

ประเภทแมนยํา ระดับม.ปลาย 

โรงเรียนสารวิทยา 

21 นายจีระวัตร  แหวนเงิน ม.6/8 18/08/61 ชนะเลิศ แขงขันจรวดขวดนํ้า 

ประเภทแมนยํา ระดับม.ปลาย 

โรงเรียนสารวิทยา 

22 นายอมรเศรษฐ  

ชองอมรกุลประภา 

ม.4/4 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 1 แขงขัน

จรวดขวดนํ้า ประเภทแมนยํา 

ระดับม.ปลาย 

 

โรงเรียนสารวิทยา 
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23 นายเฟองเดช  เพียรธัญการ ม.4/4 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 1 แขงขัน

จรวดขวดนํ้า ประเภทแมนยํา 

ระดับม.ปลาย 

โรงเรียนสารวิทยา 

24 นายไตรเมต   หนอสุริวงค ม.4/4 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 1 แขงขัน

จรวดขวดนํ้า ประเภทแมนยํา 

ระดับม.ปลาย 

โรงเรียนสารวิทยา 

25 นายคุณภัทรถา เปนบุญ ม.4/5 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 2 

แขงขันจรวดขวดนํ้า ประเภท

แมนยํา ระดับม.ปลาย 

โรงเรียนสารวิทยา 

26 นายณภัทร  ลาวัลย ม.4/5 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 2 

แขงขันจรวดขวดนํ้า ประเภท

แมนยํา ระดับม.ปลาย 

โรงเรียนสารวิทยา 

27 นายนิติศักดิ์  อุปมะ ม.4/5 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 2 

แขงขันจรวดขวดนํ้า ประเภท

แมนยํา ระดับม.ปลาย 

โรงเรียนสารวิทยา 

28 นายพิมุกต  วงศสมาโนดน ม.6/12 18/08/61 รางวัลชมเชย 

แขงขันจรวดขวดนํ้า ประเภท

แมนยํา ระดับม.ปลาย 

โรงเรียนสารวิทยา 

29 นายหริชัย  แซหยง ม.6/12 18/08/61 รางวัลชมเชย 

แขงขันจรวดขวดนํ้า ประเภท

แมนยํา ระดับม.ปลาย 

โรงเรียนสารวิทยา 

30 นายชนะชัย   มูลทองเนียม ม.6/12 18/08/61 รางวัลชมเชย 

แขงขันจรวดขวดนํ้า ประเภท

แมนยํา ระดับม.ปลาย 

โรงเรียนสารวิทยา 

31 น.ส. นฤพร   พวงสมบัต ิ ม.5/12 18/08/61 รางวัลชมเชย 

แขงขันจรวดขวดนํ้า ประเภท

แมนยํา ระดับม.ปลาย 

โรงเรียนสารวิทยา 

32 น.ส. ปทมาพร   ฉาไธสง ม.5/12 18/08/61 รางวัลชมเชย 

แขงขันจรวดขวดนํ้า ประเภท

แมนยํา ระดับม.ปลาย 

โรงเรียนสารวิทยา 

33 น.ส. พรลภัส   ศิริพราหมณกุล ม.5/12 18/08/61 รางวัลชมเชย 

แขงขันจรวดขวดนํ้า ประเภท

แมนยํา ระดับม.ปลาย 

โรงเรียนสารวิทยา 

34 นายธนภูมินทร  บุญบุตร ม.5/11 18/08/61 รางวัลชมเชย 

แขงขันจรวดขวดนํ้า ประเภท

แมนยํา ระดับม.ปลาย 

โรงเรียนสารวิทยา 

35 นายภัทรพล   แกวสอน ม.5/11 18/08/61 รางวัลชมเชย 

แขงขันจรวดขวดนํ้า ประเภท

โรงเรียนสารวิทยา 
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แมนยํา ระดับม.ปลาย 

36 นายธราเทพ   บุญพา ม.5/11 18/08/61 รางวัลชมเชย 

แขงขันจรวดขวดนํ้า ประเภท

แมนยํา ระดับม.ปลาย 

โรงเรียนสารวิทยา 

37 นายสันตภิาพ    หวังทรัพยนอย ม.6/4 18/08/61 รางวัลชมเชย 

แขงขันจรวดขวดนํ้า ประเภท

แมนยํา ระดับม.ปลาย 

โรงเรียนสารวิทยา 

38 นายสาธิต    ระวังวงศ ม.6/4 18/08/61 รางวัลชมเชย 

แขงขันจรวดขวดนํ้า ประเภท

แมนยํา ระดับม.ปลาย 

โรงเรียนสารวิทยา 

39 นายณัฐพล    สวัสดิ์พันธุ ม.6/4 18/08/61 รางวัลชมเชย 

แขงขันจรวดขวดนํ้า ประเภท

แมนยํา ระดับม.ปลาย 

โรงเรียนสารวิทยา 

40 นายชลธี    เสมคํา ม.5/12 18/08/61 รางวัลชมเชย 

แขงขันจรวดขวดนํ้า ประเภท

แมนยํา ระดับม.ปลาย 

โรงเรียนสารวิทยา 

41 นายตะวัน    แถบประสิทธ์ิ ม.5/12 18/08/61 รางวัลชมเชย 

แขงขันจรวดขวดนํ้า ประเภท

แมนยํา ระดับม.ปลาย 

โรงเรียนสารวิทยา 

42 นายปราชญ   บุญนวม ม.5/12 18/08/61 รางวัลชมเชย 

แขงขันจรวดขวดนํ้า ประเภท

แมนยํา ระดับม.ปลาย 

โรงเรียนสารวิทยา 

43 น.ส. จุฑามาส    ดินมวง ม.6/12 18/08/61 รางวัลชมเชย 

แขงขันจรวดขวดนํ้า ประเภท

แมนยํา ระดับม.ปลาย 

โรงเรียนสารวิทยา 

44 น.ส. ณฏัฐธิดา   หึกขุนทด ม.6/12 18/08/61 รางวัลชมเชย 

แขงขันจรวดขวดนํ้า ประเภท

แมนยํา ระดับม.ปลาย 

โรงเรียนสารวิทยา 

45 น.ส. พนัชกร   เล็กเลิศ ม.6/12 18/08/61 รางวัลชมเชย 

แขงขันจรวดขวดนํ้า ประเภท

แมนยํา ระดับม.ปลาย 

โรงเรียนสารวิทยา 

46 นายอภิสิทธ์ิ    บุญเรือง ม.4/4 18/08/61 รางวัลชมเชย 

แขงขันจรวดขวดนํ้า ประเภท

แมนยํา ระดับม.ปลาย 

โรงเรียนสารวิทยา 

47 นายกอสิทธ์ิ    นวลศร ี ม.4/4 18/08/61 รางวัลชมเชย 

แขงขันจรวดขวดนํ้า ประเภท

แมนยํา ระดับม.ปลาย 

 

โรงเรียนสารวิทยา 
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48 นายตนตระกูล   พนารินทร ม.4/4 18/08/61 รางวัลชมเชย 

แขงขันจรวดขวดนํ้า ประเภท

แมนยํา ระดับม.ปลาย 

โรงเรียนสารวิทยา 

49 ด.ช. ภากร   จินาภริมย ม.3/2 18/08/61 ชนะเลิศ การแขงขันวาดภาพ

จินตนาการทางวิทยาศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน หัวขอ 

“วิทยาศาสตร สูโลกจินตนาการ” 

โรงเรียนสารวิทยา 

50 ด.ญ. พีรดา กาญจนพงษศักดิ ์ ม.1/8 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขัน

วาดภาพจินตนาการทาง

วิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน หัวขอ “วิทยาศาสตร  

สูโลกจินตนาการ” 

โรงเรียนสารวิทยา 

51 ด.ช. อุณาโลม  จัดการ ม.2/1 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน

วาดภาพจินตนาการทาง

วิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน หัวขอ “วิทยาศาสตร  

สูโลกจินตนาการ” 

โรงเรียนสารวิทยา 

52 ด.ญ. มนันพัทธ   พานธนวัฒน ม.1/5 18/08/61 ชมเชย การแขงขันวาดภาพ

จินตนาการทางวิทยาศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน หัวขอ 

“วิทยาศาสตร สูโลกจินตนาการ” 

โรงเรียนสารวิทยา 

53 ด.ญ. พัชราภา   สสีาเอ่ียม ม.3/2 18/08/61 ชมเชย การแขงขันวาดภาพ

จินตนาการทางวิทยาศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน หัวขอ 

“วิทยาศาสตร สูโลกจินตนาการ” 

โรงเรียนสารวิทยา 

54 ด.ญ. จิรวรรณ   ยามมสีินธุ ม.1/5 18/08/61 ชมเชย การแขงขันวาดภาพ

จินตนาการทางวิทยาศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน หัวขอ 

“วิทยาศาสตร สูโลกจินตนาการ” 

โรงเรียนสารวิทยา 

55 น.ส. ปยธิดา  นอยทรงค ม.4/8 18/08/61 ชนะเลิศ การแขงขันวาดภาพ

จินตนาการทางวิทยาศาสตร 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

หัวขอ “วิทยาศาสตร กับ ความ

เช่ือ” 

โรงเรียนสารวิทยา 

56 นายนรเศรษฐ  กาญจนนุกูล ม.5/9 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขัน

วาดภาพจินตนาการทาง

วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย  หัวขอ “วิทยาศาสตร 

โรงเรียนสารวิทยา 
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กับ ความเช่ือ” 

57 น.ส. นนัชชา  สินจินดาวงศ ม.4/10 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน

วาดภาพจินตนาการทาง

วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย  หัวขอ “วิทยาศาสตร 

กับ ความเช่ือ” 

โรงเรียนสารวิทยา 

58 น.ส. อังควรา  มณีฉาย ม.4/5 18/08/61 ชมเชย การแขงขันวาดภาพ

จินตนาการทางวิทยาศาสตร 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

หัวขอ “วิทยาศาสตร กับ ความ

เช่ือ” 

โรงเรียนสารวิทยา 

59 น.ส. กัญญามาศ  กลิ่นสกุล ม.4/11 18/08/61 ชมเชย การแขงขันวาดภาพ

จินตนาการทางวิทยาศาสตร 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

หัวขอ “วิทยาศาสตร กับ ความ

เช่ือ” 

โรงเรียนสารวิทยา 

60 น.ส. รวีมาศ   รุงเรืองศร ี ม.6/7 18/08/61 ชมเชย การแขงขันวาดภาพ

จินตนาการทางวิทยาศาสตร 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

หัวขอ “วิทยาศาสตร กับ ความ

เช่ือ” 

โรงเรียนสารวิทยา 

61 น.ส. ณฏัฐณิชา   เหมไชย ม.6/1 18/08/61 ชนะเลิศ กิจกรรมประกวดชุดรี

ไซเคลิ “เทพีรีไซเคลิ” 

โรงเรียนสารวิทยา 

62 นายคุณภูมิ  กลําพบุตร ม.6/1 18/08/61 ชนะเลิศ กิจกรรมประกวดชุดรี

ไซเคลิ “เทพีรีไซเคลิ” 

โรงเรียนสารวิทยา 

63 น.ส. สุนันทา  เลิศธนะแสงทอง ม.5/12 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม

ประกวดชุดรีไซเคิล “เทพีรี

ไซเคลิ” 

โรงเรียนสารวิทยา 

64 น.ส. พิชชาพร  ไพจิตร ม.5/12 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม

ประกวดชุดรีไซเคิล “เทพีรี

ไซเคลิ” 

โรงเรียนสารวิทยา 

65 น.ส. ณิชารศัม  อมรเสรโีรจน ม.5/12 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม

ประกวดชุดรีไซเคิล “เทพีรี

ไซเคลิ” 

โรงเรียนสารวิทยา 

66 น.ส. นิศาชล  ธัญญาพิทักษ ม.5/12 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม

ประกวดชุดรีไซเคิล “เทพีรี

ไซเคลิ” 

 

โรงเรียนสารวิทยา 
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67 น.ส. พราวพิชชา   รัมณะกัจจะ ม.5/12 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม

ประกวดชุดรีไซเคิล “เทพีรี

ไซเคลิ” 

โรงเรียนสารวิทยา 

68 น.ส. อนัญญา  ช่ืนอารมณ ม.5/11 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม6

ประกวดชุดรีไซเคิล “เทพีรี

ไซเคลิ” 

โรงเรียนสารวิทยา 

69 น.ส. อนุสรา   ออนศร ี ม.5/11 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม

ประกวดชุดรีไซเคิล “เทพีรี

ไซเคลิ” 

โรงเรียนสารวิทยา 

70 น.ส. จิรัชญา  ศรีชฎา ม.5/11 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม

ประกวดชุดรีไซเคิล “เทพีรี

ไซเคลิ” 

โรงเรียนสารวิทยา 

71 น.ส. ชัชพร  เนติกุล ม.5/11 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม

ประกวดชุดรีไซเคิล “เทพีรี

ไซเคลิ” 

โรงเรียนสารวิทยา 

72 น.ส. มนตสินี  นาคภัคด ี ม.5/11 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม

ประกวดชุดรีไซเคิล “เทพีรี

ไซเคลิ” 

โรงเรียนสารวิทยา 

73 น.ส. สุนันทา เลิศธนะแสงทอง ม.5/12 18/08/61 รางวัล Popular vote กิจกรรม

ประกวดชุดรีไซเคิล “เทพีรี

ไซเคลิ” 

โรงเรียนสารวิทยา 

74 น.ส. พิชชาพร  ไพจิตร ม.5/12 18/08/61 รางวัล Popular vote กิจกรรม

ประกวดชุดรีไซเคิล “เทพีรี

ไซเคลิ” 

โรงเรียนสารวิทยา 

75 น.ส. ณิชารศัม  อมรเสรโีรจน ม.5/12 18/08/61 รางวัล Popular vote กิจกรรม

ประกวดชุดรีไซเคิล “เทพีรี

ไซเคลิ” 

โรงเรียนสารวิทยา 

76 น.ส. นิศาชล  ธัญญาพิทักษ ม.5/12 18/08/61 รางวัล Popular vote กิจกรรม

ประกวดชุดรีไซเคิล “เทพีรี

ไซเคลิ” 

โรงเรียนสารวิทยา 

77 น.ส. พราวพิชชา รัมณะกัจจะ ม.5/12 18/08/61 รางวัล Popular vote กิจกรรม

ประกวดชุดรีไซเคิล “เทพีรี

ไซเคลิ” 

โรงเรียนสารวิทยา 

78 น.ส. พิชามญชุ   ศักดา ม.4/10 18/08/61 ชนะเลิศ การประกวดการแสดง

ทางวิทยาศาสตร (Science 

show) 

โรงเรียนสารวิทยา 

79 น.ส. พรหมพร   เห็นประเสริฐ ม.4/10 18/08/61 ชนะเลิศ การประกวดการแสดง

ทางวิทยาศาสตร (Science 

โรงเรียนสารวิทยา 
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show) 

80 น.ส. ชีวาพร   บุณยฤทธ์ิ ม.4/10 18/08/61 ชนะเลิศ การประกวดการแสดง

ทางวิทยาศาสตร (Science 

show) 

โรงเรียนสารวิทยา 

81 นายณัฐดนัย  เสาวโค ม.4/10 18/08/61 ชนะเลิศ การประกวดการแสดง

ทางวิทยาศาสตร (Science 

show) 

โรงเรียนสารวิทยา 

82 น.ส. วรประภา   แกวก่ิงจันทร ม.4/10 18/08/61 ชนะเลิศ การประกวดการแสดง

ทางวิทยาศาสตร (Science 

show) 

โรงเรียนสารวิทยา 

83 น.ส. ฐิตาภรณ   มงคล ม.4/12 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 1  

การประกวดการแสดงทาง

วิทยาศาสตร (Science show) 

โรงเรียนสารวิทยา 

84 น.ส. ณฏัฐา     ศรีสุธรรม ม.4/12 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 1  

การประกวดการแสดงทาง

วิทยาศาสตร (Science show) 

โรงเรียนสารวิทยา 

85 น.ส. เบญจมา  บรรหาร ม.4/12 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 1 

การประกวดการแสดงทาง

วิทยาศาสตร (Science show) 

โรงเรียนสารวิทยา 

86 น.ส. อรปรยีา   กัณคําภา ม.4/12 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 1  

การประกวดการแสดงทาง

วิทยาศาสตร (Science show) 

โรงเรียนสารวิทยา 

87 น.ส. วิภาดา    หวานชิด ม.4/12 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 1  

การประกวดการแสดงทาง

วิทยาศาสตร (Science show) 

โรงเรียนสารวิทยา 

88 นายธีรดนย   แกวเจริญผล ม.4/9 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 2  

การประกวดการแสดงทาง

วิทยาศาสตร (Science show) 

โรงเรียนสารวิทยา 

89 นายอภิวัชร    ลุมบุตร ม.4/9 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 2  

การประกวดการแสดงทาง

วิทยาศาสตร (Science show) 

โรงเรียนสารวิทยา 

90 นายเอกภพ   แกวกอนนอย ม.4/9 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 2  

การประกวดการแสดงทาง

วิทยาศาสตร (Science show) 

โรงเรียนสารวิทยา 

91 น.ส. ฐิชา    มณีเนตร ม.4/9 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 2  

การประกวดการแสดงทาง

วิทยาศาสตร (Science show) 

 

โรงเรียนสารวิทยา 
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92 น.ส. สริิดา คมขํา ม.4/9 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 2  

การประกวดการแสดงทาง

วิทยาศาสตร (Science show) 

โรงเรียนสารวิทยา 

93 ด.ช. จิรายุ  แกวสิงห ม.1/12 18/08/61 ชนะเลิศ การแขงขันตอบปญหา

ชิงแชมปสารวิทยา ระดับม.1 

โรงเรียนสารวิทยา 

94 ด.ช. ภูมิพัฒน ลออรัตนศักดิ ์ ม.1/12 18/08/61 ชนะเลิศ การแขงขันตอบปญหา

ชิงแชมปสารวิทยา ระดับม.1 

โรงเรียนสารวิทยา 

95 ด.ช. ภูดิท โชติกุลพิศาล ม.1/12 18/08/61 ชนะเลิศ การแขงขันตอบปญหา

ชิงแชมปสารวิทยา ระดับม.1 

โรงเรียนสารวิทยา 

96 ด.ช. กันตินันท  แกวเงิน ม.1/11 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขัน

ตอบปญหาชิงแชมปสารวิทยา 

ระดับม.1 

โรงเรียนสารวิทยา 

97 ด.ช. นัฐนันท  จินดานนท ม.1/11 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 1การแขงขัน

ตอบปญหาชิงแชมปสารวิทยา 

ระดับม.1 

โรงเรียนสารวิทยา 

98 ด.ช. ปวริศ  จูสกุลวิจิตร ม.1/11 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขัน

ตอบปญหาชิงแชมปสารวิทยา 

ระดับม.1 

โรงเรียนสารวิทยา 

99 ด.ญ. ปวริศา  วินัยพานิช ม.1/11 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน

ตอบปญหาชิงแชมปสารวิทยา 

ระดับม.1 

โรงเรียนสารวิทยา 

100 ด.ญ. พาขวัญ  คําจันทร ม.1/11 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน

ตอบปญหาชิงแชมปสารวิทยา 

ระดับม.1 

โรงเรียนสารวิทยา 

101 ด.ญ. ยมลภัทร  ธรรมาภานนต ม.1/11 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน

ตอบปญหาชิงแชมปสารวิทยา 

ระดับม.1 

โรงเรียนสารวิทยา 

102 ด.ญ. เสาวลักษณ  จันทนพิทักษ ม.1/11 18/08/61 ชมเชย การแขงขันตอบปญหาชิง

แชมปสารวิทยา ระดับม.1 

โรงเรียนสารวิทยา 

103 ด.ญ. กาญจนพร  จางวัฒนพงศ ม.1/11 18/08/61 ชมเชย การแขงขันตอบปญหาชิง

แชมปสารวิทยา ระดับม.1 

โรงเรียนสารวิทยา 

104 ด.ญ. เนตรชนก  ฤกษทอง ม.1/11 18/08/61 ชมเชย การแขงขันตอบปญหาชิง

แชมปสารวิทยา ระดับม.1 

โรงเรียนสารวิทยา 

105 ด.ญ. พีรดา  กาญจนพงษศักดิ ์ ม.1/8 18/08/61 ชมเชย การแขงขันตอบปญหาชิง

แชมปสารวิทยา ระดับม.1 

โรงเรียนสารวิทยา 

106 ด.ญ. ปวริศา  ลอยลม ม.1/8 18/08/61 ชมเชย การแขงขันตอบปญหาชิง

แชมปสารวิทยา ระดับม.1 

 

โรงเรียนสารวิทยา 
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107 ด.ญ. ปพิชญา  กระโจมพล ม.1/8 18/08/61 ชมเชย การแขงขันตอบปญหาชิง

แชมปสารวิทยา ระดับม.1 

โรงเรียนสารวิทยา 

108 ด.ช. นว   สิทธิไชยนันท ม.1/11 18/08/61 ชมเชย การแขงขันตอบปญหาชิง

แชมปสารวิทยา ระดับม.1 

โรงเรียนสารวิทยา 

109 ด.ช. ศุภณัฐ  พิมรตัน ม.1/11 18/08/61 ชมเชย การแขงขันตอบปญหาชิง

แชมปสารวิทยา ระดับม.1 

โรงเรียนสารวิทยา 

110 ด.ช. กฤติธี  ศรีวิเชียร ม.1/11 18/08/61 ชมเชย การแขงขันตอบปญหาชิง

แชมปสารวิทยา ระดับม.1 

โรงเรียนสารวิทยา 

111 ด.ญ. ภูษิดา  ฉ่ัวศิริพร ม.2/9 18/08/61 ชนะเลิศ การแขงขันตอบปญหา

ชิงแชมปสารวิทยา ระดับม.2 

โรงเรียนสารวิทยา 

112 ด.ญ. นาตาชา  บุญขวัญ ม.2/9 18/08/61 ชนะเลิศ การแขงขันตอบปญหา

ชิงแชมปสารวิทยา ระดับม.2 

โรงเรียนสารวิทยา 

113 ด.ญ. ภูษิตา  ฉ่ัวศิริพร ม.2/9 18/08/61 ชนะเลิศ การแขงขันตอบปญหา

ชิงแชมปสารวิทยา ระดับม.2 

โรงเรียนสารวิทยา 

114 ด.ญ. นันทรัตน  เชิญสภา ม.2/9 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขัน

ตอบปญหาชิงแชมปสารวิทยา 

ระดับม.2 

โรงเรียนสารวิทยา 

115 ด.ญ. ยรุาวัลย  เอ่ียมอราม ม.2/9 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขัน

ตอบปญหาชิงแชมปสารวิทยา 

ระดับม.2 

โรงเรียนสารวิทยา 

116 ด.ญ. ละลินทิพย  โพธ์ิมาตย ม.2/9 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขัน

ตอบปญหาชิงแชมปสารวิทยา 

ระดับม.2 

โรงเรียนสารวิทยา 

117 ด.ญ. สภุัชชา   แหลพ่ัว ม.2/2 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน

ตอบปญหาชิงแชมปสารวิทยา 

ระดับม.2 

โรงเรียนสารวิทยา 

118 ด.ญ. แพร  ศรีหรั่งไพโรจน ม.2/2 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน

ตอบปญหาชิงแชมปสารวิทยา 

ระดับม.2 

โรงเรียนสารวิทยา 

119 ด.ญ. อรอุมา  สวนเสริม ม.2/2 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน

ตอบปญหาชิงแชมปสารวิทยา 

ระดับม.2 

โรงเรียนสารวิทยา 

120 ด.ช. เบญจมินทร   

ทรัพยสินสุนทร 

ม.2/9 18/08/61 ชมเชย การแขงขันตอบปญหา 

ชิงแชมปสารวิทยา ระดับม.2 

โรงเรียนสารวิทยา 

121 ด.ช. ฐิรกร  เณรยอด ม.2/9 18/08/61 ชมเชย การแขงขันตอบปญหา 

ชิงแชมปสารวิทยา ระดับม.2 

โรงเรียนสารวิทยา 

122 ด.ช. เดชา  ลาสันเทียะ ม.2/9 18/08/61 ชมเชย การแขงขันตอบปญหา 

ชิงแชมปสารวิทยา ระดับม.2 

โรงเรียนสารวิทยา 
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123 ด.ญ. การะเกด   วิเศษแกว ม.2/11 18/08/61 ชมเชย การแขงขันตอบปญหา 

ชิงแชมปสารวิทยา ระดับม.2 

โรงเรียนสารวิทยา 

124 ด.ญ. กุลสตรี   เทียนสวัสดิ ์ ม.2/11 18/08/61 ชมเชย การแขงขันตอบปญหา 

ชิงแชมปสารวิทยา ระดับม.2 

โรงเรียนสารวิทยา 

125 ด.ญ. สริิจันทรา  พงษสุภา ม.2/11 18/08/61 ชมเชย การแขงขันตอบปญหา 

ชิงแชมปสารวิทยา ระดับม.2 

โรงเรียนสารวิทยา 

126 ด.ญ. บุษรตัน   แยมฉาย ม.2/9 18/08/61 ชมเชย การแขงขันตอบปญหา 

ชิงแชมปสารวิทยา ระดับม.2 

โรงเรียนสารวิทยา 

127 ด.ญ. วนัทปรียา  หาดนิล ม.2/9 18/08/61 ชมเชย การแขงขันตอบปญหา 

ชิงแชมปสารวิทยา ระดับม.2 

โรงเรียนสารวิทยา 

128 ด.ญ. นํ้าผึ้ง   บัวยุบล ม.2/9 18/08/61 ชมเชย การแขงขันตอบปญหา 

ชิงแชมปสารวิทยา ระดับม.2 

โรงเรียนสารวิทยา 

129 ด.ญ. กัญญาวีร   ดํานา ม.2/11 18/08/61 ชมเชย การแขงขันตอบปญหา 

ชิงแชมปสารวิทยา ระดับม.2 

โรงเรียนสารวิทยา 

130 ด.ญ. นภวรรณ   นวลรอด ม.2/11 18/08/61 ชมเชย การแขงขันตอบปญหา 

ชิงแชมปสารวิทยา ระดับม.2 

โรงเรียนสารวิทยา 

131 ด.ญ. อภิชญา  พุมเกิด ม.2/11 18/08/61 ชมเชย การแขงขันตอบปญหา 

ชิงแชมปสารวิทยา ระดับม.2 

โรงเรียนสารวิทยา 

132 ด.ช. เพชรพระราม พออ่ิม ม.3/9 18/08/61 ชนะเลิศ การแขงขันตอบปญหา

ชิงแชมปสารวิทยา ระดับม.3 

โรงเรียนสารวิทยา 

133 ด.ช. มงคลชัย แสงทับ ม.3/9 18/08/61 ชนะเลิศ การแขงขันตอบปญหา

ชิงแชมปสารวิทยา ระดับม.3 

โรงเรียนสารวิทยา 

134 ด.ญ. ดาราวดี ปฏิพันธ ม.3/9 18/08/61 ชนะเลิศ การแขงขันตอบปญหา

ชิงแชมปสารวิทยา ระดับม.3 

โรงเรียนสารวิทยา 

135 ด.ช. คุณัชญ วงศร ม.3/9 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขัน

ตอบปญหาชิงแชมปสารวิทยา 

ระดับม.3 

โรงเรียนสารวิทยา 

136 ด.ช. ฤกษพศวัฒน สัจจาพันธุ ม.3/9 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขัน

ตอบปญหาชิงแชมปสารวิทยา 

ระดับม.3 

โรงเรียนสารวิทยา 

137 ด.ญ. ณัฐณิชา พงศรุงทรัพย ม.3/9 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขัน

ตอบปญหาชิงแชมปสารวิทยา 

ระดับม.3 

โรงเรียนสารวิทยา 

138 ด.ญ. นํ้าเพชร เดชะศิร ิ ม.3/1 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน

ตอบปญหาชิงแชมปสารวิทยา 

ระดับม.3 

โรงเรียนสารวิทยา 

139 ด.ญ. ภัทรียา หวานชิด ม.3/1 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน

ตอบปญหาชิงแชมปสารวิทยา 

โรงเรียนสารวิทยา 
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ระดับม.3 

140 ด.ช. ภูมิพัฒน แกวเชิด ม.3/1 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน

ตอบปญหาชิงแชมปสารวิทยา 

ระดับม.3 

โรงเรียนสารวิทยา 

141 ด.ช. ณัฐพงษ บุญเลยีง ม.3/1 18/08/61 ชมเชย การแขงขันตอบปญหาชิง

แชมปสารวิทยา ระดับม.3 

โรงเรียนสารวิทยา 

142 ด.ช. วรเมธ ทาร ี ม.3/1 18/08/61 ชมเชย การแขงขันตอบปญหาชิง

แชมปสารวิทยา ระดับม.3 

โรงเรียนสารวิทยา 

143 ด.ญ. ณัฐณิชา ชาติเช้ือ ม.3/1 18/08/61 ชมเชย การแขงขันตอบปญหาชิง

แชมปสารวิทยา ระดับม.3 

โรงเรียนสารวิทยา 

144 นายธนภัทร  มัชฌิมาดิลก ม.5/12 18/08/61 ชนะเลิศ การแขงขันตอบปญหา

ชิงแชมปสารวิทยา ระดับม.ปลาย 

(สายวิทย) 

โรงเรียนสารวิทยา 

145 น.ส. กัญญาพัชร  แตงออน ม.5/12 18/08/61 ชนะเลิศ การแขงขันตอบปญหา

ชิงแชมปสารวิทยา ระดับม.ปลาย 

(สายวิทย) 

โรงเรียนสารวิทยา 

146 น.ส. สกุลทิพย  ใจผอง ม.5/12 18/08/61 ชนะเลิศ การแขงขันตอบปญหา

ชิงแชมปสารวิทยา ระดับม.ปลาย 

(สายวิทย) 

โรงเรียนสารวิทยา 

147 น.ส. อภิสรา  เอมระด ี ม.6/12 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขัน

ตอบปญหาชิงแชมปสารวิทยา 

ระดับม.ปลาย (สายวิทย) 

โรงเรียนสารวิทยา 

148 น.ส. หทัยลักษณ   พูลเพียร ม.5/12 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขัน

ตอบปญหาชิงแชมปสารวิทยา 

ระดับม.ปลาย (สายวิทย) 

โรงเรียนสารวิทยา 

149 น.ส. ณัฐกฤตา   ลอมลาย ม.4/12 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขัน

ตอบปญหาชิงแชมปสารวิทยา 

ระดับม.ปลาย (สายวิทย) 

โรงเรียนสารวิทยา 

150 น.ส. พรพิชชา   นามเกต ม.6/12 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน

ตอบปญหาชิงแชมปสารวิทยา 

ระดับม.ปลาย (สายวิทย) 

โรงเรียนสารวิทยา 

151 นายชลธี   เสมคํา ม.5/12 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน

ตอบปญหาชิงแชมปสารวิทยา 

ระดับม.ปลาย (สายวิทย) 

โรงเรียนสารวิทยา 

152 น.ส. พิรดา   พาณิชเลิศ ม.4/12 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน

ตอบปญหาชิงแชมปสารวิทยา 

ระดับม.ปลาย (สายวิทย) 

 

โรงเรียนสารวิทยา 
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153 น.ส. ธารทิพย  แกววงค ม.4/12 18/08/61 ชมเชย การแขงขันตอบปญหา 

ชิงแชมปสารวิทยา ระดับม.ปลาย 

(สายวิทย) 

โรงเรียนสารวิทยา 

154 น.ส. พิตตินันท  เลาอักษร ม.5/12 18/08/61 ชมเชย การแขงขันตอบปญหา 

ชิงแชมปสารวิทยา ระดับม.ปลาย 

(สายวิทย) 

โรงเรียนสารวิทยา 

155 นายหริชัย  แซหยง ม.6/12 18/08/61 ชมเชย การแขงขันตอบปญหา 

ชิงแชมปสารวิทยา ระดับม.ปลาย 

(สายวิทย) 

โรงเรียนสารวิทยา 

156 น.ส. ใบเตย  หุนทอง ม.4/8 18/08/61 ชนะเลิศ การแขงขันตอบปญหา

ชิงแชมปสารวิทยา ระดับม.ปลาย 

(สายศิลป) 

โรงเรียนสารวิทยา 

157 น.ส. สกุลวรา  ดวงแสง ม.4/8 18/08/61 ชนะเลิศ การแขงขันตอบปญหา

ชิงแชมปสารวิทยา ระดับม.ปลาย 

(สายศิลป) 

โรงเรียนสารวิทยา 

158 นายวรพล   ลาพรมมา ม.4/8 18/08/61 ชนะเลิศ การแขงขันตอบปญหา

ชิงแชมปสารวิทยา ระดับม.ปลาย 

(สายศิลป) 

โรงเรียนสารวิทยา 

159 นายกิตติพจน  แตรตุลาการ ม.4/8 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขัน

ตอบปญหาชิงแชมปสารวิทยา 

ระดับม.ปลาย (สายศลิป) 

โรงเรียนสารวิทยา 

160 นายชวัลยวิทย   เพชรดา ม.4/8 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขัน

ตอบปญหาชิงแชมปสารวิทยา 

ระดับม.ปลาย (สายศลิป) 

โรงเรียนสารวิทยา 

161 นายศิวัช  อินทฤทธ์ิ ม.4/8 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขัน

ตอบปญหาชิงแชมปสารวิทยา 

ระดับม.ปลาย (สายศลิป) 

โรงเรียนสารวิทยา 

162 นายอนันดา  วงศสาย ม.4/1 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน

ตอบปญหาชิงแชมปสารวิทยา 

ระดับม.ปลาย (สายศลิป) 

โรงเรียนสารวิทยา 

163 น.ส. จารภุา  เจียร ม.4/1 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน

ตอบปญหาชิงแชมปสารวิทยา 

ระดับม.ปลาย (สายศลิป) 

โรงเรียนสารวิทยา 

164 น.ส. ชาลิสา  ออนแกว ม.4/1 18/08/61 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน

ตอบปญหาชิงแชมปสารวิทยา 

ระดับม.ปลาย (สายศลิป) 

โรงเรียนสารวิทยา 

165 น.ส. ทติมา  ทับปนทอง ม.4/3 18/08/61 ชมเชย การแขงขันตอบปญหาชิง

แชมปสารวิทยา ระดับม.ปลาย 

โรงเรียนสารวิทยา 
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(สายศิลป) 

166 น.ส. จิดาภา   มลยงค ม.4/3 18/08/61 ชมเชย การแขงขันตอบปญหาชิง

แชมปสารวิทยา ระดับม.ปลาย 

(สายศิลป) 

โรงเรียนสารวิทยา 

167 น.ส. ภัทรชนก   สวางศร ี ม.4/3 18/08/61 ชมเชย การแขงขันตอบปญหาชิง

แชมปสารวิทยา ระดับม.ปลาย 

(สายศิลป) 

โรงเรียนสารวิทยา 

168 นายวิศรุต   ใจบุญ ม.4/4 18/08/61 ชมเชย การแขงขันตอบปญหาชิง

แชมปสารวิทยา ระดับม.ปลาย 

(สายศิลป) 

โรงเรียนสารวิทยา 

169 นายภานุกร  ยิ่งอินทร ม.4/4 18/08/61 ชมเชย การแขงขันตอบปญหาชิง

แชมปสารวิทยา ระดับม.ปลาย 

(สายศิลป) 

โรงเรียนสารวิทยา 

170 นายสุรวุธ  พันธุศร ี ม.4/4 18/08/61 ชมเชย การแขงขันตอบปญหาชิง

แชมปสารวิทยา ระดับม.ปลาย 

(สายศิลป) 

โรงเรียนสารวิทยา 

171 น.ส. ธัญชนก   ทะรินทร ม.4/3 18/08/61 ชมเชย การแขงขันตอบปญหาชิง

แชมปสารวิทยา ระดับม.ปลาย 

(สายศิลป) 

โรงเรียนสารวิทยา 

172 นายเศรษฐ   วงศเมือง ม.5/3 18/08/61 ชมเชย การแขงขันตอบปญหาชิง

แชมปสารวิทยา ระดับม.ปลาย 

(สายศิลป) 

โรงเรียนสารวิทยา 

173 น.ส. ฑิตยา   หงสเงิน ม.6/3 18/08/61 ชมเชย การแขงขันตอบปญหาชิง

แชมปสารวิทยา ระดับม.ปลาย 

(สายศิลป) 

โรงเรียนสารวิทยา 

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

1 นายกันตกวี      บุญพุม ม.5/5  3 ก.ย 61 รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 

กิจกรรมการแขงขันละครสั้น

ฝรั่งเศส 

โรงเรียนสุรศักดิ์

มนตร ี2 นายภูรเิมศวรก  บัวทอง ม.5/5  

3 นายธนบดี       จันทะสิงห ม.5/5  

4 นายศุภณัฐ       รัตนพันธ ม.5/5  

5 นางสาวศุภสุตา  ทะราช ม.6/5 

6 นางสาวบุญญสิา ทองโสภณ ม.6/5 3 ก.ย 61 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 

กิจกรรมการแขงขันจัดบอรดตาม

หัวขอ “Mon français, mon 

futur” 

โรงเรียนสุรศักดิ์

มนตร ี7 นางสาวสุภาวดี   บุตรศริ ิ ม.6/5 

8 นางสาวธนญดา พิมพาภรณ ม.6/5 

9 นางสาวเอกปวีณา มาระโภชน ม.6/5 3 ก.ย 61 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 

กิจกรรมการแขงขันเลาเรื่องภาษา

ฝรั่งเศสจากภาพ 

โรงเรียนสุรศักดิ์

มนตร ี10 นางสาวเนตรทราย อนันต ม.6/5 
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11 นางสาวอันนา  เสนาะจิต ม.4/5 

 

3 ก.ย 61 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 

กิจกรรมการแขงขันเรียงคําและ

ประโยคภาษาฝรั่งเศส 

โรงเรียนสุรศักดิ์

มนตร ี

12 นางสาวพรรณวดี  บุญนาค ม.4/5 

13 นายปุณณวิทย    ราชวัตร ม.6/5 3 ก.ย 61 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญ

ทองแดง กิจกรรมการแขงขันพูด

เพ่ืออาชีพภาษาฝรั่งเศส 

โรงเรียนสุรศักดิ์

มนตร ี14 นางสาวปวริศา  พรหมภักด ี ม.6/5 

 งานหองสมุด 

1 เด็กหญิงชลนิชา มุงเพีย ม.1/11 1/8/61 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

แขงขันเปดพจนานุกรมระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตน 

หองสมดุ 

2 เด็กหญิงดนยาพร  รูปแกว ม.1/11 1/8/61 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

แขงขันเปดพจนานุกรมระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตน 

หองสมุด 

3 เด็กหญิงพิชามญชุ  ทําทอง ม.1/1 1/8/61 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

แขงขันเปดพจนานุกรมระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตน 

หองสมุด 

4 เด็กหญิงรสัรินทร   

โชติสินสมบูรณ   

ม.1/1 1/8/61 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

แขงขันเปดพจนานุกรมระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตน 

หองสมุด 

5 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  ทองอราม

  

ม.2/4 1/8/61 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

แขงขันเปดพจนานุกรมระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตน 

หองสมุด 

6 เด็กหญิงนรศิรา  ดวงรตัน  ม.2/4 1/8/61 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

แขงขันเปดพจนานุกรมระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตน 

หองสมุด 

7 นายกันตภัทร  บุญกลาง 

   

 

ม.5/4 1/8/61 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

แขงขันเปดพจนานุกรมระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

หองสมุด 

8 นายธิติสรณ  บุญเจรญิรตัน 

  

ม.5/4 1/8/61 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

แขงขันเปดพจนานุกรมระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

หองสมุด 

9 นางสาวจุฑามณี   นิมิตร ม.6/12 1/8/61 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

แขงขันเปดพจนานุกรมระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

หองสมุด 

10 นางสาวอภิชญา รอดทอง ม.6/12 1/8/61 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

แขงขันเปดพจนานุกรมระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

หองสมุด 
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11 นางสาวขัตติยาภรณ  วโรวุฒิพงส

   

  

ม.4/12 1/8/61 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

แขงขันเปดพจนานุกรมระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

หองสมุด 

12 นางสาวหทัยชนก  ชวาลชาติ ม.4/8 1/8/61 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

แขงขันเปดพจนานุกรมระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

หองสมุด 

13 เด็กหญิงภญิรดา  ถิราเจษฎากุล

  

 

ม.1/4 1/8/61 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

แขงขันตอบปญหาทางเว็บไซต 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

หองสมุด 

14 เด็กหญิงอัชฌา  กนกเวชยันต ม.1/4 1/8/61 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

แขงขันตอบปญหาทางเว็บไซต 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

หองสมุด 

15 เด็กชายอภิชาติ  โชติเกียรต ิ  ม.1/4 1/8/61 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

แขงขันตอบปญหาทางเว็บไซต 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

หองสมุด 

16 เด็กชายนฤเบศน  คงแกว  ม.1/4 1/8/61 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

แขงขันตอบปญหาทางเว็บไซต 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

หองสมุด 

17 เด็กชายปรณัฐ กิมเฮง 

  

ม.1/2 1/8/61 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

แขงขันตอบปญหาทางเว็บไซต 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

หองสมุด 

18 เด็กหญิงพิชชาภา  วัฒนสันติพงศ

  

ม.1/2 1/8/61 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

แขงขันตอบปญหาทางเว็บไซต 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

หองสมุด 

19 นางสาวชนาธร  อัครพัฒน ม.6/3 1/8/61 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

แขงขันตอบปญหาทางเว็บไซต 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หองสมุด 

20 นายปยะณัฐ  วุฒิ  ม.6/3 1/8/61 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

แขงขันตอบปญหาทางเว็บไซต 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หองสมุด 

21 นางสาวเบญจมา บรรหาร ม.4/12 1/8/61 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

แขงขันตอบปญหาทางเว็บไซต 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หองสมุด 

22 นางสาวพิชชาภา  เสวกวรรณ ม.4/12 1/8/61 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

แขงขันตอบปญหาทางเว็บไซต 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หองสมุด 

23 นางสาวณัฐมล  พรมสอน  ม.6/3 1/8/61 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

แขงขันตอบปญหาทางเว็บไซต 

หองสมุด 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ชั้น ว/ด/ป ชื่อและรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีจัด 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

24 นางสาวภิญญาพัชญ  เชยโพธ์ิ  ม.6/3 1/8/61 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

แขงขันตอบปญหาทางเว็บไซต 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หองสมุด 

25 เด็กหญิงนภสัรพี วสุนราเศรษฐ ม.1/2 1/8/61 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

แขงขันตอบปญหาสารานุกรม 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

หองสมุด 

26 เด็กหญิงรสิตา  วาสนา  ม.1/2 1/8/61 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

แขงขันตอบปญหาสารานุกรม 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

หองสมุด 

27 เด็กหญิงศณพร  ไตรพรอม  ม.1/12 1/8/61 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

แขงขันตอบปญหาสารานุกรม 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

หองสมุด 

28 เด็กหญิงอภสิรา เดชะราช ม.1/12 1/8/61 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

แขงขันตอบปญหาสารานุกรม 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

หองสมุด 

29 เด็กหญิงจุฑารัตน ยืนยง 

    

   

ม.1/1 1/8/61 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

แขงขันตอบปญหาสารานุกรม 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

หองสมุด 

30 เด็กหญิงพิจิตตา แทนนรินทร

    

ม.1/7 1/8/61 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

แขงขันตอบปญหาสารานุกรม 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

หองสมุด 

31 นางสาวณัฐมล  พรมสอน 

   

   

ม.6/3 1/8/61 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

แขงขันตอบปญหาสารานุกรม 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หองสมุด 

32 นายปยะณัฐ   วุฒิ  ม.6/3 1/8/61 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

แขงขันตอบปญหาสารานุกรม 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หองสมุด 

33 นางสาวจุฑามณ ี นิมิต 

  

ม.6/12 1/8/61 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

แขงขันตอบปญหาสารานุกรม 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หองสมุด 

34 นางสาวอภิชญา รอดทอง ม.6/12 1/8/61 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

แขงขันตอบปญหาสารานุกรม 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หองสมุด 

35 นางสาวญาณิศา เอ่ียมเอิบ 

  

ม.4/10 1/8/61 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

แขงขันตอบปญหาสารานุกรม 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

หองสมุด 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ชั้น ว/ด/ป ชื่อและรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีจัด 

36 นางสาวตะวัน  สนนุช  ม.4/12 1/8/61 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

แขงขันตอบปญหาสารานุกรม 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หองสมุด 

37 เด็กหญิงมนัสนันท  สุบงกฎ ม.2/2 1/8/61 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

กิจกรรมยอดนักอาน 

หองสมุด 

38 เด็กหญิงกุลสตรี เทียนสวัสดิ ์ ม.2/11 1/8/61 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

กิจกรรมยอดนักอาน 

หองสมุด 

39 เด็กหญิงศศิธร  ใจบุญ  ม.1/1 1/8/61 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

กิจกรรมยอดนักอาน 

หองสมุด 

 

รายงานผลการทดสอบวัดระดับทางภาษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ปการศึกษา 2561 

1. การทดสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK) 

 นักเรียนเขาสอบจํานวนท้ังสิ้น    87    คน 

 แบงไดตามระดับชั้น ดังนี้ 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน  32   คน 

  TOPIK 1 

   - ผานระดับ 1 จํานวน 21 คน 

   - ผานระดับ 2 จํานวน 10 คน 

  TOPIK 2 

  - ผานระดับ 3 จํานวน 1 คน 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวน  22   คน 

  TOPIK 1 

   - ผานระดับ 1 จํานวน 2 คน 

   - ผานระดับ 2 จํานวน 18 คน 

  TOPIK 2 

  - ผานระดับ 3 จํานวน 2 คน 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน  33   คน 

  TOPIK 1 

   - ผานระดับ 1 จํานวน 5 คน 

   - ผานระดับ 2 จํานวน 21 คน 

  TOPIK 2 

  - ผานระดับ 3 จํานวน 4 คน 

  - ผานระดับ 4 จํานวน 2 คน 

  - ผานระดับ 5 จํานวน 1 คน 
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2. การทดสอบวัดระดับภาษาญ่ีปุน 

 นักเรียนเขาสอบท้ังสิ้น    28 คน 

  - N2 สอบผาน    1 คน 

  - N3 สอบผาน    4 คน 

  - N4 สอบผาน   13 คน 

  - N5 สอบผาน   10 คน 

3. การทดสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) 

 นักเรียนเขาสอบท้ังสิ้น   12  คน 

 - HSK ระดับ 1   ผาน  1 คน 

 - HSK ระดับ 2   ผาน  2 คน  

 - HSK ระดับ 3   ผาน  2 คน  

 - HSK ระดับ 4   ผาน  2 คน  

 - HSK ระดับ 5   ผาน  1  คน 

4. การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 

นักเรียนเขาสอบ TU-SETT ท้ังสิ้น  75 คน 

ระดับ A1 = 65 คน 

ระดับ A2 = 10 คน 

 

ตาราง แสดงจํานวนนักเรียนท่ีทําช่ือเสียงใหแกโรงเรียน แยกตามกลุมสาระการเรียนรู ปการศึกษา 2561 

กลุมสาระการเรียนรู 

จํานวนนักเรียนท่ีทําช่ือเสียงใหแกโรงเรียน 

ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา/ระดับภาค 

ระดับโรงเรียน 

ภาษาไทย 3 24 48 

คณิตศาสตร - 6 - 

วิทยาศาสตร 3 19 169 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - 

สุขศึกษาและพลศึกษา 31 2 - 

ศิลปะ - 58 - 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี - 27 - 

ภาษาตางประเทศ 8 42 14 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน - 6 35 

รวม 45 184 706 
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ตารางแสดงเทคนิคการสอน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

ลําดับ

ท่ี 
กลุมสาระการเรียนรู 

กร
ะบ

วน
กา

รก
ลุม

 

แบ
บร

วม
มือ

 

แบ
บบ

รร
ยา

ย 

แบ
บจ

ิกซ
อว

 

แบ
บท

ดล
อง

/ 

ลง
มือ

ปฏ
ิบัติ

 

แบ
บบ

ทบ
าท

สม
มุติ

 

แบ
บส

ื่อป
ระ

สม
 

แบ
บโ

คร
งง

าน
 

แบ
บอุ

ปน
ัย 

แบ
บป

รน
ัย 

1 ภาษาไทย 15 15 15 - 15 - - - 15 15 

2 คณิตศาสตร 12 10 24 - 2 - 10 - 16 - 

3 วิทยาศาสตร 20 20 20 3 20 1 4 6 20 20 

4 สงัคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

14 14 14 - - 14 14 - 14 14 

5 สุขศึกษาและพลศึกษา 9 9 9 - 9 5 9 - 9 9 

6 ศิลปะ 11 11 11 11 11 4 11 1 2 1 

7 การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี

14 17 17 - 17 - 16 3 - 16 

8 ภาษาตางประเทศ 32 32 32 2 24 31 8 - 30 26 

 รวม 127 128 142 16 98 55 72 10 106 101 
 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ตอนที่ 3 สารสนเทศ 

การบริหารวิชาการ 
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 หลักสูตรโรงเรียนสารวิทยา โรงเรียนมาตรฐานสากล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 กําหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุมสาระการเรียนรู/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – 6 

 กลุมสาระการเรียนรู     

     ภาษาไทย 120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

240 

(6 นก.) 

     คณิตศาสตร 120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

240 

(6 นก.) 

     วิทยาศาสตร 120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

240 

(6 นก.) 

    สังคมศึกษา ศาสนา  

    และวัฒนธรรม 

    ประวัติศาสตร 

120 

(3 นก.) 

40 

(1 นก.) 

120 

(3 นก.) 

40 

(1 นก.) 

120 

(3 นก.) 

40 

(1 นก.) 

240 

(6 นก.) 

40 

(1 นก.) 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 80 

(2นก.) 

80 

(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 

120 

(3นก.) 

    ศิลปะ 80 

(2นก.) 

80 

(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 

120 

(3 นก.) 

    การงานอาชีพและ 

     เทคโนโลย ี

80 

(2นก.) 

80 

(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 

120 

(3 นก.) 

    ภาษาตางประเทศ 120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

240 

(6 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 840 

(22 นก.) 

840 

(22 นก.) 

840 

(22 นก.) 

1,600 

(40 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 360 

รายวิชา / กิจกรรมท่ีโรงเรียน

สารวิทยาจัดเพ่ิมเติมตามความ

พรอมและจุดเนน   

หองเรียนปกติ ปละไมนอยกวา 240 ช่ัวโมง 

หองเรียนพิเศษ (จีนเขมขน/ MEP/ GIFTED) ปละ

ไมนอยกวา 360 ช่ัวโมง 

ไมนอยกวา 1,560ช่ัวโมง 

 

 

หลักสูตรและการเรียนการสอน 
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การกําหนดโครงสรางเวลาเรียนพ้ืนฐาน และเพ่ิมเติม โรงเรียนสารวิทยาไดดําเนินการจัดโครงสราง

เวลาเรียนพ้ืนฐานใหเปนไปตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดและ

สอดคลองกับเกณฑการจบหลักสูตร  

สําหรับเวลาเรียนเพ่ิมเติมจัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยพิจารณาให

สอดคลองกับความพรอม จุดเนนของโรงเรียนสารวิทยาและเกณฑการจบหลักสูตร   

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีกําหนดไวในชั้นชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3 ปละ 120 ชั่วโมง และชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 4-6 จํานวน 360 ชั่วโมงนั้น   เปนเวลาสําหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และ

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  ในสวนกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนโรงเรียนสารวิทยา

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 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  เปนหลักสูตรท่ีมี

มาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน เปนเปาหมายสําหรับพัฒนา

เด็กและเยาวชน 

 ในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามเปาหมายหลักสูตร  ผูสอนพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู 

จัดการเรียนรูโดยชวยใหผูเรียนเรียนรูผานสาระท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 8 กลุมสาระการเรียนรู  รวมท้ังปลูกฝง

เสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค พัฒนาทักษะตางๆ อันเปนสมรรถนะสําคัญใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย  

1. หลักการจัดการเรียนรู 

      การจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญ 

และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยยึดหลักวา 

ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด เชื่อวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  ยึดประโยชนท่ีเกิดกับ

ผูเรียน กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เนนใหความสําคัญท้ังความรู และคุณธรรม  

2. กระบวนการเรียนรู 

       การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   ผูเรียนจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย  

เปนเครื่องมือท่ีจะนําพาตนเองไปสูเปาหมายของหลักสูตร  กระบวนการเรียนรูท่ีจําเปนสําหรับผูเรียน อาทิ 

กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู   กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม 

กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริง กระบวนการปฏิบัติ  

ลงมือทําจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรูการเรียนรูของตนเอง

กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 



113 

 

     กระบวนการเหลานี้เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูท่ีผูเรียนควรไดรับการฝกฝน พัฒนา เพราะ

จะสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี  บรรลุเปาหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผูสอนจึงจําเปนตองศึกษาทํา

ความเขาใจในกระบวนการเรียนรูตาง ๆ เพ่ือใหสามารถเลือกใชในการจัดกระบวนการเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3.  การออกแบบการจัดการเรียนรู 

        ผูสอนศึกษาหลักสูตรโรงเรียนสารวิทยาใหเขาใจถึงมาตรฐานการเรียนรู  ตัวชี้วัด  สมรรถนะ

สําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค  และสาระการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน  แลวจึงพิจารณา

ออกแบบการจัดการเรียนรูโดยเลือกใชวิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล 

เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด   

4. บทบาทของผูสอนและผูเรียน 

        การจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายของหลักสูตร ท้ังผูสอนและผูเรียนควรมี

บทบาท ดังนี้ 

4.1 บทบาทของผูสอน 

1) ศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล แลวนําขอมูลมาใชในการวางแผน 

การจัดการเรียนรู ท่ีทาทายความสามารถของผูเรียน 

       2) กําหนดเปาหมายท่ีตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียน ดานความรูและทักษะ 

กระบวนการ ท่ีเปนความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ รวมท้ังคุณลักษณะอันพึงประสงค  

            3)  ออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ

พัฒนาการทางสมอง เพ่ือนําผูเรียนไปสูเปาหมาย  

       4)  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  และดูแลชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู  

        5) จัดเตรียมและเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรม  นําภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 

        6) ประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา

และระดับพัฒนาการของผูเรียน  

        7) วิเคราะหผลการประเมินมาใชในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน รวมท้ังปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนของตนเอง 

4.2  บทบาทของผูเรียน 

 1)   กําหนดเปาหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง 

 2)  เสาะแสวงหาความรู เขาถึงแหลงการเรียนรู  วิเคราะห สังเคราะหขอความรู ตั้งคําถาม คิดหา

คําตอบหรือหาแนวทางแกปญหาดวยวิธีการตาง ๆ   

  3)  ลงมือปฏิบัติจริง สรปุสิ่งท่ีไดเรียนรูดวยตนเองและนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ  

  4)  มีปฏิสัมพันธ ทํางาน ทํากิจกรรมรวมกับกลุมและครู   

  5)   ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่อง 
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ส่ือการเรียนรู 

สื่อการเรียนรูเปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู  ใหผูเรียนเขาถึงความรู 

ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรูมี

หลากหลายประเภท ท้ังสื่อธรรมชาติ  สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และเครือขาย การเรียนรูตางๆ ท่ีมีในทองถ่ิน  

การเลือกใชสื่อควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรูท่ีหลากหลายของผูเรียน   

การจัดหาสื่อการเรียนรู ผูเรียนและผูสอนสามารถจัดทําและพัฒนาข้ึนเอง  หรือปรับปรุงเลือกใชอยาง

มีคุณภาพจากสื่อตางๆ ท่ีมีอยูรอบตัวเพ่ือนํามาใชประกอบในการจัดการเรียนรูท่ีสามารถสงเสริมและสื่อสารให

ผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยโรงเรียนสารวิทยาควรจัดใหมีอยางพอเพียง เพ่ือพัฒนาใหผูเรียน เกิดการเรียนรูอยาง

แทจริง โรงเรียนสารวิทยา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หนวยงานท่ีเก่ียวของและผูมีหนาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ควรดําเนินการดังนี้   

 1. จัดใหมีแหลงการเรียนรู ศูนยสื่อการเรียนรู ระบบสารสนเทศการเรียนรู และเครือขายการเรียนรู   

ท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในโรงเรียนสารวิทยาและในชุมชน เพ่ือการศึกษาคนควาและการแลกเปลี่ยนประสบการณ

การเรียนรู ระหวางโรงเรียนสารวิทยา  ทองถ่ิน ชุมชน สังคมโลก 

 2. จัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรูสําหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน เสริมความรูใหผูสอน รวมท้ัง

จัดหาสิ่งท่ีมีอยูในทองถ่ินมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู 

 3. เลือกและใชสื่อการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ มีความเหมาะสม  มีความหลากหลาย สอดคลองกับวิธี   

การเรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 

 4. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูท่ีเลือกใชอยางเปนระบบ   

 5. ศึกษาคนควา วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 

 6. จัดใหมีการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเก่ียวกับสื่อและการใชสื่อการเรียนรู

เปนระยะๆ และสมํ่าเสมอ 

ในการจัดทํา การเลือกใช และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรูท่ีใชในโรงเรียนสารวิทยาไดคํานึงถึง

หลักการสําคัญของสื่อการเรียนรู เชน ความสอดคลองกับหลักสูตร วัตถุประสงคการเรียนรู การออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู การจัดประสบการณใหผูเรียน เนื้อหามีความถูกตองและทันสมัย ไมกระทบความม่ันคง

ของชาติ ไมขัดตอศีลธรรม  มีการใชภาษาท่ีถูกตอง  รูปแบบการนําเสนอท่ีเขาใจงาย และนาสนใจ   

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองอยูบนหลักการพ้ืนฐานสองประการคือการประเมิน

เพ่ือพัฒนาผูเรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน ใหประสบผลสําเร็จ

นั้น  ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู สะทอน

สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนซ่ึงเปนเปาหมายหลักในการวัดและประเมินผลการ

เรียนรูในทุกระดับไมวาจะเปนระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียนสารวิทยา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับชาติ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยใชผลการประเมินเปนขอมูลและ
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สารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ ความกาวหนา และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน ตลอดจนขอมูลท่ีเปน

ประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู แบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก ระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียน         

สารวิทยา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  การประเมินระดับช้ันเรียน  เปนการวัดและประเมินผลท่ีอยูในกระบวนการจัดการเรียนรู ผูสอน

ดําเนินการเปนปกติและสมํ่าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใชเทคนิคการประเมินอยางหลากหลาย เชน 

การซักถาม การสังเกต การตรวจการบาน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน  แฟมสะสม

งาน การใชแบบทดสอบ  ฯลฯ  โดยผูสอนเปนผูประเมินเองหรือเปดโอกาส ใหผูเรียนประเมินตนเอง เพ่ือน

ประเมินเพ่ือน ผูปกครองรวมประเมิน ในกรณีท่ีไมผานตัวชี้วัดใหมีการสอนซอมเสริม  

      การประเมินระดับชั้นเรียนเปนการตรวจสอบวา ผูเรียนมีพัฒนาการความกาวหนาในการเรียนรู  

อันเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม และมากนอยเพียงใด มีสิ่งท่ีจะตองไดรับการพัฒนา

ปรับปรุงและสงเสริมในดานใด นอกจากนี้ยังเปนขอมูลใหผูสอนใชปรับปรุงการเรียนการสอนของตนดวย ท้ังนี้

โดยสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 

2.  การประเมินระดับโรงเรียนสารวิทยา เปนการประเมินท่ีโรงเรียนสารวิทยาดําเนินการเพ่ือตัดสิน

ผลการเรียนของผูเรียนเปนรายป/รายภาค ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึง

ประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน นอกจากนี้เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนสารวิทยา 

วาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม ผูเรียนมีจุดพัฒนาในดานใด รวมท้ังสามารถนําผลการ

เรียนของผูเรียนในโรงเรียนสารวิทยาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติ ผลการประเมินระดับโรงเรียนสารวิทยา

จะเปนขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน 

ตลอดจนเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสารวิทยาตามแนวทางการประกันคุณภาพ

การศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการโรงเรียนสารวิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครองและชุมชน   

 3.  การประเมินระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดําเนินการโดยประเมิน

คุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนดวยขอสอบมาตรฐานท่ีจัดทําและดําเนินการโดยเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือดวย

ความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัด ในการดําเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังไดจากการตรวจสอบทบทวนขอมูล

จากการประเมินระดับโรงเรียนสารวิทยาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 4.  การประเมินระดับชาติ เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรูตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โรงเรียนสารวิทยาตองจัดใหผูเรียนทุกคนท่ีเรียน ในชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เขารับการประเมิน ผลจากการ

ประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตาง ๆ เพ่ือนําไปใชในการวางแผนยกระดับ

คุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุน การตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
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 ขอมูลการประเมินในระดับตาง ๆ ขางตน เปนประโยชนตอโรงเรียนสารวิทยาในการตรวจสอบ

ทบทวนพัฒนาคุณภาพผูเรียน ถือเปนภาระความรับผิดชอบของโรงเรียนสารวิทยาท่ีจะตองจัดระบบดูแล

ชวยเหลือ ปรับปรุงแกไข สงเสริมสนับสนุนเพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกตาง

ระหวางบุคคลท่ีจําแนกตามสภาพปญหาและความตองการ ไดแก กลุมผู เรียนท่ัวไป กลุมผู เรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษ กลุมผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา กลุมผูเรียนท่ีมีปญหาดานวินัยและพฤติกรรม  

กลุมผูเรียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน กลุมผูเรียนท่ีมีปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุมพิการทางรางกายและ

สติปญญา เปนตน ขอมูลจากการประเมินจึงเปนหัวใจของโรงเรียนสารวิทยาในการดําเนินการชวยเหลือผูเรียน

ไดทันทวงที เปดโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาและประสบความสําเร็จในการเรียน 

 โรงเรียนสารวิทยาในฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษา  ไดจัดทําระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผล

การเรียนของโรงเรียนสารวิทยา สอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติท่ีเปนขอกําหนดของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และใหบุคลากรท่ีเก่ียวของทุกฝายถือปฏิบัติรวมกัน  
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เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียน 

1. การตัดสิน การใหระดับและการรายงานผลการเรียน 

      1.1 การตัดสินผลการเรียน 

     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุมสาระการเรียนรู  การอาน คิดวิเคราะหและเขียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนั้น ผูสอนตองคํานึงถึงการพัฒนาผูเรียนแตละคนเปน

หลัก และตองเก็บขอมูลของผูเรียนทุกดานอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่องในแตละภาคเรียน รวมท้ังสอนซอมเสริม

ผูเรียนใหพัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    

  ระดับมัธยมศึกษา 

 (1) ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา ผูเรียนตองมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมนอยกวารอยละ  

80 ของเวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้น ๆ 

 (2) ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผานตามเกณฑท่ีโรงเรียนสารวิทยากําหนด 

 (3) ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

 (4) ผูเรียนตองไดรับการประเมิน และมีผลการประเมินผานตามเกณฑท่ีโรงเรียนสารวิทยา 

กําหนด ในการอาน  คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 การพิจารณาเลื่อนชั้น ถาผูเรียนมีขอบกพรองเพียงเล็กนอย และโรงเรียนสารวิทยาพิจารณาเห็น

วาสามารถพัฒนาและสอนซอมเสริมได โรงเรียนสารวิทยาจะผอนผันใหเลื่อนชั้นได แตหากผูเรียนไมผาน

รายวิชาจํานวนมาก และมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียนในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน โรงเรียนสารวิทยาแตงตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซํ้าชั้น ท้ังนี้ไดคํานึงถึงวุฒิภาวะและความรูความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญ 

1.2  การใหระดับผลการเรียน 

 ในการตัดสินเพ่ือใหระดับผลการเรียนรายวิชา ใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเปน 8 ระดับ 

การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น ใหระดับผลการประเมินเปน  

ดีเยี่ยม  ดี  และผาน 

 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จะตองพิจารณาท้ังเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติ

กิจกรรมและผลงานของผูเรียน ตามเกณฑท่ีโรงเรียนสารวิทยากําหนด และใหผลการเขารวมกิจกรรมเปนผาน 

และไมผาน 

1.3  การรายงานผลการเรียน 

 การรายงานผลการเรียนเปนการสื่อสารใหผูปกครองและผูเรียนทราบความกาวหนาในการเรียนรู

ของผูเรียน ซ่ึงโรงเรียนสารวิทยาตองสรุปผลการประเมินและจัดทําเอกสารรายงานใหผูปกครองทราบเปน

ระยะ หรืออยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

การวัดและการประเมินผลการเรียน 



118 

 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเปนระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียนท่ีสะทอน

มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู 

         2.  เกณฑการจบการศึกษา 

         (1)  ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีโรงเรียนสารวิทยา

กําหนด  

         (2)  ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  77  หนวยกิต  โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 

66 หนวยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมไมนอยกวา 11 หนวยกิต 

         (3)  ผู เรียนมีผลการประเมิน การอาน  คิดวิ เคราะหและเขียน ในระดับผาน เกณฑ 

การประเมินตามท่ีโรงเรียนสารวิทยากําหนด 

         (4)  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ในระดับผานเกณฑการประเมินตามท่ี

โรงเรียนสารวิทยากําหนด 

         (5)  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามท่ี

โรงเรียนสารวิทยากําหนด 

 2.3 เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

          (1)  ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  40  หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีโรงเรียนสารวิทยา

กําหนด  

          (2)  ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  77  หนวยกิต  โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 

40 หนวยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติม ไมนอยวา 37 หนวยกิต 

          (3)  ผูเรียนมีผลการประเมิน การอาน คิดวิเคราะหและเขียน  ในระดับผานเกณฑการประเมิน

ตามท่ีโรงเรียนสารวิทยากําหนด 

          (4)  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ในระดับผานเกณฑการประเมินตามท่ี

โรงเรียนสารวิทยากําหนด 

          (5)  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามท่ี

โรงเรียนสารวิทยากําหนด 
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ตารางแสดงเทคนิคการสอน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 
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 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

1 นางสาวกัญญารัตน  อาโรโจ    -  - - -   

2 นายสิทธิศักดิ์  แกวเนตร    -  - - -   

3 นางสาววนัสนันท คําแสน    -  - - -   

4 นายพิชาชาญ   สุขประเสริฐ    -  - - -   

5 นางสาวพัชรีย  สวางวงษ    -  - - -   

6 นายอธิพงศ  โชคเคลาลาภ    -  - - -   

7 นางสาวสนธิกาญจน  แสงมณ ี    -  - - -   

8 นางสาวสุวิมล  จันตีะสุรินทร    -  - - -   

9 นางสาวศิรธันย  สามเชียง    -  - - -   

10 นางสาวดาวเรือง  เกณฑสาค ู    -  - - -   

11 นางสาววิชณี เปรมประยูร    -  - - -   

12 นาสาวณัฐฐา สวางรักษ    -  - - -   

13 นายธนภัทร  บุญศรีวงษ    -  - - -   

14 นายเมธี  รัษฎานุกูล    -  - - -   

15 นางสาววรรณฤดี  โพรขวาง    -  - - -   

 รวม 15 15 15 0 15 0 0 0 15 15 

 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

1 นางนิธิวดี  แพรวัฒนะสุข  -  - - -  -  - 

2 นายเจษฎา  จงสืบสุข - -  - - - - -  - 

3 นางพรรณอุษา  พัฒนาวิวัฒนพร  -  - - - - - - - 

4 นางสาววิภา  มณเีนตร    - - - - -  - 

5 นายนวพรรษ  ตรสีูน  -  - - -  -  - 

6 นางสาวณปภัช  หมูพยัคฆ -   - - - - -  - 

7 นางรุงเพ็ชร  สรองศร ี - -  - - - - -  - 

8 นางสาวจรรจิรา  ฤทธิชัย -   - - - - -  - 

9 นางสาวประจบ  แสงสีบับ  -  - - - - - - - 

10 นางวัลวิภา  เพ็งประสพ -   - - - - -  - 
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11 นายศุภวัฒน  คัมภริานนท -   - - - - - - - 

12 นางจีรนันท  ธํารงวิศว  -  -  -  -  - 

13 นางสาวอรนันท จันทรประภาพ  -  - - -  -  - 

14 นายโสภณ จุยจิตร  -  - - -  -  - 

15 นายณัฐพล สุดหอม -   - - -  -  - 

16 นายวรางค สุจริต -   - - -  -  - 

17 น.ส.จิดาภา โสภณธรรมภาณ  -  - - -  -  - 

18 นางสาวกฤษณา  ชํานาญ -   - - - - -  - 

19 นายกัมปนาท   สมชาต ิ - -  - - - - -  - 

20 นางสาวปทมา  ประพฤติงามพงศา  -  - - - - - - - 

21 นางสาวปาวาริศา  สมาฤกษ - -  - - - - -  - 

22 น.ส. ณัทธมวันทน  ภูสุนทรเกียรต ิ  -  - - - - - - - 

 รวม 12 10 24 - 2 - 10 - 16 - 

 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

1. นางสาวธัญทิพย อริยอัครพงษ    -  - - -   

2. นายธันวา เดชะศิร ิ    -  - - -   

3. นางสาววนิดา  หลากจติร    -  - - -   

4. นางนิภาวรรณ การญุ    -  - - -   

5. นางสาวพัฒตวรรณ สเีลา           

6. นายนเรศ ล้ําเลิศวัฒนา    -  - - -   

7. นางสาวณัฐมน ทองคํา    -  - - -   

8. นส.ปยะมาศ เลิศความเพียร      -     

9. นายพิทักษ ชินสีห    -  - -    

10. นางสาวธีราภรณ ผลกอง    -  - - -   

11. นางสาวนันทนภัส อรณุไพร    -  - - -   

12. นางสาวเยาวลักษณ วงศสิงห      -     

13. จาสิบเอกถนอมศักดิ์  ทองประเทือง    -  - -    

14. นางสาวภัณฑิรา กัณหาไชย    -  - - -   

15. น.ส.สุกานดา แกวทองพันธุ    -  - - -   

16. นางสาวประภาวดี เจริญจติร    -  - - -   
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17. นางสาวพรพิมล จงรักวิทย    -  - -    

18. นางสาววิภาวี เนียรมงคล    -  - - -   

19. นายชัยณรงค ทรายทอง    -  -  -   

20 นางสาวรัชนีกร นะราวงษ    -  - - -   

 รวม 20 20 20 3 20 1 4 6 20 20 

 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1. นายประพจน  อังคเรืองรตันา    - -   -   

2. นางจุฑามาศ  พัฒนชู    - -   -   

3. นางคมคาย  มากบัว    - -   -   

4. นางสาวอุไรวัลย  สมร    - -   -   

5. นายธเนศ   วิริยะมนตร ี    - -   -   

6. นายอาณาจักร แทงทอง    - -   -   

7. นางสาวไพลิน ชยามาศ    - -   -   

8. นางสาวกนกลักษณ แปงปางใส    - -   -   

9. นางสาวสุนิสา  วาริน    - -   -   

10. นายธีระวัฒน  สีหาบุญล ี    - -   -   

11. นายวิชิต  จีนพวด    - -   -   

12. นางสาวสุรีพร    ศรีขวัญเมือง    - -   -   

13. นางสาวณัฐณิชา  จันทรฤทธ์ิ    - -   -   

14. นางสาวตรรีัก   บุญเตมิ    - -   -   

 รวม 14 14 14 0 0 14 14 0 14 14 

 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

1 นางสาวฉวีวรรณ เทียนสุน      -   - - 

2 นายกรัณฑ ปนสุวรรณ      -  - - - 

3 นางสิรินิติ ไทยภักด ี      -  - - - 

4 นายณัฐพล มั่นเรือง      -  - - - 

5 นางสาวนภวรรณ นาคอุไร        - - - 

6 นางสาวธันยชนก อรัญญิก      -  - - - 

7 นางสาววนัสนันท ถ่ินรัตน        - -  

8 นางสาวณัฐดา   สาสกุล      -  -  - 

9 นายชุมพล เทพสูงเนิน      -  - - - 

10 นายธนพล สามทองกล่าํ        -  - 
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11 นางสาวกมลรัตน  ฤทธ์ิชัย        - - - 

 รวม 11 11 11 11 11 4 11 1 2 1 

 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา  

1 นายพีระชาติ ศรีมหันต    -  -  -   
2 นาวสาวเฉลิมศรี เกตุจําปา    -    -   
3 นายไตรรตัน ศรีจิตรแจม    -  -  -   
4 นายพรชัย เกตุฉาย    -  -  -   
5 นางสาวทิพรวี เตชะหงษา    -    -   
6 นางสาวสุกัญญา สุขเจรญิ    -    -   
7 นางสาวธนภรณ ไพบูลย    -    -   
8 นางสาวสุชินันท งามสมชนม    -    -   
9 นางสาวกนกวรรณ อันบุร ี    -  -  -   
 รวม 9 9 9 - 9 5 9 - 9 9 

 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

1 นางประทุม ปานช่ืน    -  -  - -  

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 นางอรุณรตัน คัมภรีพจน    -  -  - -  

12 นางสาวจิราภรณ ปกรณ -   -  -  - -  

13 นายกิตติธัช  กายสะอาด    -  -  - -  

14 นายญาณภัทร พุกออน    -  -  - -  

15 นายสุรชัย ศรีชัยชนะ    -  -  - -  

16 นายวราวุธ ชํ้าเกต ุ    -  -  - -  

17 นางสาวจิราภรณ  เปยพรดั    -  -  - -  

 รวม 14 17 17 - 17 - 16 3 - 16 
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 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

1 นางสาวเสาวลักษณ สภานนท    -   - -   

2 นายกิตติพัทธ        สุขลิ้ม    -   - -   

3 นางสาวกฤติยา      วรรณชัยมงคล      -   - -   

4 นายทวิตย            วรรณชัยมงคล      -   - -   

5 นางศรานตา          กฤษฎาสิมะ    -  - - -   

6 นางสาวราตรี         เหลาหะเกียรต ิ    -   - -   

7 นางสาวประนอม     สิงหโต    -   - -   

8 นางสาวพิมพประภา ประทุมวรรณ    -   - -   

9 นางสาวจุฑาทิพย    เจนธนานันท    - -   -  - 

10 นางสาวธัญธร        เวชวิทยาขลัง    - -   -  - 

11 นางสาววีรสดุา       จันทโชต ิ    - -   -  - 

12 นางสาวอรพรรณ    ปญญาไว    -   - -   

13 นางสาวขนิษฐา      ผลาธัญญะ    -   - -   

14 นางสาวธนิสรา      ภูไพบูลย    -   - -   

15 นางสาวณัฐธยาน   กุลสิริวงศธร    -   - -   

16 นางสาวนิรชา       สุวรรณมณ ี     -   -   

17 นางสาวอนัญญา   วันทยานันท     -   -   

18 นางสาวเจนจริา     แองบัวใหญ    -   - -   

19 นางสาวประวิดา    จันที    -   - -   

20 นายสัชฌุกร          แกวชวย    -   - -   

21 นางสาวสณุิสา       สอาดศร ี    -   - -   

22 นางสาวอรอนงค    องคนาม    -   - -   

23 นางสาวพรประภา  ชัยนา    -   - -   

24 นางสาวชนิกานต    ศรีนรา    -   - -   

25 นางสาวกฤษดาพร  แซเวียน    -   - -   

26 นายเดียร             สุขเพ็ชร ี    -   - -   

27 นางสาวกัญญาทิพ   มัคเจริญ    -   - -   

28 นางสาวอัจฉราภรณ บุญขวัญ    -   - -   

29 นางสาวชนินทรพร   โพทิพยวงศ    -   - -   

30 นางสาวธัญชนก      ถาวรศรีสกุล    - -   -  - 

31 นางสาวดวงพร       เถอะจา    - -   - - - 
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32 นางสาวพรทิพา      จันทะรี    - -   - - - 

 รวม 32 32 32 2 24 31 8 - 30 26 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1 นางสาววิภาภร อําพันกาญจน    - -   - -  

2 สิบเอกหญิงปาริชาติ  

หมดมณทิล 

   - -   - -  

3 นางอรจิรา ปฏินนทวานิช    - -   - -  

4 นางสาวสุพัตรา อินทรศร    -    - -  

5 นางสาวภัครนันท โปธา    -    - -  

6 นายวราวุธ  ช้ําเกตุ    -  - - - - - 

7 นายธีรวุฒิ  เพ็ญบุญ    - - -  - - - 

 รวม 7 7 7 - 3 5 6 - - 5 
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1 ภาษาไทย 15 15 15 0 0 15 0 0 15 15 

2 คณิตศาสตร 12 10 24 - 2 - 10 - 16 - 

3 วิทยาศาสตร 23 0 23 0 23 1 0 2 0 0 

4 สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

14 14 14 0 0 14 14 0 14 14 

5 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 

9 9 9 6 9 6 9 6 9 9 

6 ศิลปะ 10 10 10 10 10 3 10 1 2 1 

7 การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี
9 12 12 - 12 - 11 3 - 11 

8 ภาษาตางประเทศ 29 29 29 3 23 26 19 7 3 3 

9 กิจกรรมพัฒนา

ผูเรยีน/แนะแนว/

หองสมุด 

7 7 7 - 3 5 6 - - 5 

 รวม 128 106 143 19 82 70 79 19 59 58 
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วิสัยทัศน 

 งานแนะแนวมุงเนนใหผูเรียนรูจักตนเอง เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักและภูมิใจในตนเอง  

สามารถคิด ตัดสินใจและแกปญหาได   เรียนรูการอยูอยางพอเพียง อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไทยและสังคมโลก

อยางดีและมีความสุข  

ภารกิจ  

1.สงเสริมผูเรียนใหรูจักตนเองท้ังดานความถนัดความสามารถและความสนใจ 

2.สงเสริมผูเรียนใหตระหนักถึงความสําคัญของตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง 

3.สงเสริมผูเรียนใหรูจักคิดวิเคราะหเรื่องราวตางๆ และนําประสบการณมาใชประกอบการตัดสินใจ 

ในการแกปญหา 

4.สงเสริมใหผูเรียนคิดเชิงบวกมีสุขภาพจิตท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มองโลกในแงดีและเรียนรูการอยู

รวมกับผูอ่ืนในสังคมไทยและสังคมโลกไดอยางมีความสุข 

5.สงเสริมผูเรียนใหรูแหลงขอมูลนําขอมูลทุกดานท้ังความถนัด ความสามารถ และความสนใจ มาใช

เปนองคประกอบในการตัดสินใจเลือกศึกษาและอาชีพ 

เปาหมาย  

1.เพ่ือใหผูเรียนไดรูจักตนเองท้ังดานความถนัดความสามารถและความสนใจ 

2.เพ่ือใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง 

3.เพ่ือใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหเรื่องราวตางๆ และนําประสบการณมาใชประกอบการตัดสินใจในการ

แกปญหา 

4.เพ่ือเสริมสรางใหผูเรียนมีสุขภาพจิตท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มองโลกในแงดีและเรียนรูอยูรวมกับ

ผูอ่ืนในสังคมไทยและสังคมโลกไดอยางมีความสุข 

5.เพ่ือใหผูเรียนนําขอมูลทุกดานท้ังความถนัด ความสามารถ และความสนใจ มาใชเปนองคประกอบ

ในการตัดสินใจเลือกศึกษาและอาชีพ 

ภาระงานในการแนะแนว 

ประกอบดวย   5  งานหลัก  ดังนี้ 

 1. งานศึกษารวบรวมขอมูล  เปนการศึกษาสํารวจขอมูลเก่ียวกับตัวผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ขอมูล 

              เหลานี้จะชวยใหครูรูจักผูเรียนแตละคนวาเปนอยางไร  ตองการอะไร  และควรใหความชวยเหลือ 

     ในลักษณะใด 

 2. งานสารสนเทศ  เปนการใหขอมูลขาวสารความรูท่ีจําเปนในการตัดสินใจขอมูลท่ีถูกตองทันสมัยมี 

              ความจําเปนมากในการชวยใหผูเรียนสามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสมมากข้ึนและปองกันการ 

              ลมเหลวไดอยางมาก 

การจัดกิจกรรมแนะแนว 
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 3. งานใหคําปรึกษา มีจุดมุงหมายท่ีจะชวยใหผูเรียนท่ีมารับการปรึกษาเกิดการเรียนรูและเขาใจ 

              ตนเองรูวาปญหาของตนเองอยูท่ีตรงไหน ควรจะแกไขตนเองอยางไร พรอมท้ังเกิดความรับผิดชอบ  

              ในการชวยตนเองอยางแทจริง 

 4. งานจัดวางตัวบุคคล เปนการจัดกิจกรรมดวยรูปแบบวิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือใหผูเรียนไดรับ 

              ประสบการณ ไดรับการฝกฝน หรือไดรับการชวยเหลือตามควรแตกรณี 

 5. งานติดตามและประเมินผล  เปนการติดตามผลการดําเนินงานแนะแนวตางๆ  ท่ีจัดใหแกผูเรียน            

              เพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนาตอไป 
 

บริการแนะแนวท่ีโรงเรียนจัดให เชน 

  1.  ทุนการศึกษา  มีทุนหลายประเภท  เชน  ทุนจากหนวยงานภายนอก  ทุนจากโรงเรียนและ 

     บุคลากร ทุนจากกองทุนกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 2.  มีโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษา 

               ตอนปลาย  (Pre-Admission)   

 3.  มีการจัดใหคําปรึกษากับนักเรียนท่ีตองการขอมูล  ท้ังดานการปรับตัวเขากับเพ่ือนและสังคม                 

               การเลือกแผนการเรียน  การศึกษาตอความสามารถและความถนัด 

 4.  มีทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเอกชนในระดับอุดมศึกษาใหทุนเรียนตลอดหลักสูตรสําหรับ 

               นักเรียนท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด 

 5.  ไดรับสิทธิเรียนฟรีจากสถาบันการศึกษาตางๆ  เชน  ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คอรดสติวเขมเขา 

               มหาลัย 

 6.  มีโควตาเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาจากมหาลัยของรัฐและเอกชน 

 7.  ใหโอกาสนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 6  ไดเยี่ยมชมมหาลัยของเอกชน 

 8.  มีการจัดเชิญวิทยากรมาใหความรูดานการศึกษาตอและการเลือกประกอบอาชีพ 
 

ประเภททุนการศึกษา  

1. ประเภทของทุนการศึกษา 

 1.1 ทุนท่ัวไป (นักเรียนครอบครัวรายไดนอย) พิจารณาคุณสมบัติ ขอ 2 

1.2 ทุนเรียนดี นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย 2 ภาค เปนลําดับท่ี 1 ของระดับ ม.ตน และ  

     กลุมการเรียน ม.ปลาย พิจารณาคุณสมบัติ ขอ 2.1 

1.3 ทุนนักเรียนท่ีทําประโยชนใหกับโรงเรียนสารวิทยาอยางเดนชัด (สภานักเรียน สารวัตรนักเรียน  

     กองรอยพิเศษ วงโยธวาธิต ดนตรีไทย ฟุตบอล ประเภทละ 1 ทุน) พิจารณาคุณสมบัติ ขอ 2.1 

2. คุณสมบัตินักเรียนทุนการศึกษา  

 2.1 มีความประพฤติดี ไมผิดกฎระเบียบของโรงเรียน เนนการแตงกายถูกตอง พฤติกรรมเหมาะสม  

     โดยตองผานการพิจารณาของครูท่ีปรึกษา ครูหัวหนาระดับชั้น และผานความเห็นชอบจาก 

     รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
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2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยในปท่ีผานมาไมนอยกวา 2.0 

2.3 ผูปกครองมีรายไดไมเกินปละ 150,000 บาท (รายไดบิดา มารดา รวมกันไมเกิน 12,500 บาท  

     ตอเดือน หรือรวมกันไมเกิน 415 บาทตอวัน) 

2.4 ครูท่ีปรึกษาพิจารณาภาพรวมการใชจายในแตละวัน การใชสิ่งของฟุมเฟอย เชน โทรศัพทมือถือ 

     ราคาแพง ความเหมาะสมในการรับทุนจะนอยลง 

3. แนวปฏิบัติในการขอรับทุนของนักเรียนใหผานการสอบถามคุณสมบัติจากครูท่ีปรึกษากอนแลวจึงขอ 

ใบขอรับทุน 

 3.1 นักเรียนกรอกประวัติของผูขอรับทุนใหครบทุกหัวขอโดยเฉพาะเงินเดือน บิดา มารดา หรือ  

                ผูปกครอง 

 3.2 ครูท่ีปรึกษาสัมภาษณนักเรียนท่ีขอรับทุนเพ่ิมเติม ลงความเห็นในแบบกรอกประวัติฯ (หนา 2) 

 3.3 จัดลําดับนักเรียนท่ีสมควรไดรับทุนฯ สงหัวหนาระดับ เพ่ือสงตอใหกลุมบริหารงานบุคคล และ 

                กลุมบริหารงานวิชาการใหความเห็นชอบ 

  
 

ตารางแสดงสถิติการใหบริการแนะแนวแกผูเรียน แยกประเภทตามภาคเรียน ปการศกึษา 2561 

สถิติการใหบริการ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 

 

ประเภท 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 รวม

ท้ังสิ้น พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

รับคําปรึกษา 8 32 31 35 25 25 23 20 14 40 216 

ขอมูลการศึกษา,อาชีพ 12 20 22 14 25 41 9 31 11 5 190 

บริการทางดานการศึกษา - - - - - - - - - - - 

หาขอมูลจากสื่อตางๆ - - - - - - - - - - - 

ชวยงานหองแนะแนว - 6 6 6 6 6 7 7 7 4 55 

อ่ืๆ...........(ระบุ) - - - - - - - - - - - 

รวม 20 38 59 55 56 72 39 43 30 49  

รวมท้ังสิ้น 248 250 498 
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สรุปทุนการศึกษาท่ีนักเรียนไดรับ ประจําปการศึกษา 2561 

 

ท่ี ชื่อทุน จํานวนทุน จํานวนเงิน หมายเหตุ 

1 ทุนโรงเรียนสารวิทยา 285 2,500  

2 มูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาเพ่ือเยาวชน 1 7,000  

3 ทุนสภาสังคมสงเคราะห 1 3,000  

4 มูลนิธิอีซูซ ุ 3 5,000  

5 ทุนสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จาํกัด 6 2,000  

6 ทุนเจาวัดบางบัว 11 1,500  

7 ทุนเซ็นทรัลฯ 1 5000  

8 ทุนทิสโก 5 3,500  

9 ทุนปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 65 3000  

10 ทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 18 1600  

 

สรุปทุนการศึกษาท่ีนักเรียนไดรับ ประจําปการศึกษา 2561 

จําแนกตามประเภททุนการศึกษา 

ประเภท 

ระดับช้ัน 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

จํานวน

ทุน จํานวนเงิน จํานวน

ทุน จํานวนเงิน จํานวน

ทุน จํานวนเงิน จํานวน

ทุน จํานวนเงิน จํานวน

ทุน จํานวนเงิน จํานวน

ทุน จํานวนเงิน 

1.ประเภท

ทุนการศึกษา 
27 67,500 77 192,500 41 102,500 47 117,500 43 107,500 50 125,500 

2.ประเภททุน

ปจจัย 
8 30,400 42 159,600 32 121,600 - - - - - - 

3.ประเภททุน

อาหาร 
2 1,600 7 5,600 9 7,200 - - - - - - 

4.ทุนจาก

หนวยงาน

ภายนอก 

4 10,000 2 5,500 4 6,500 7 20,000 8 20,000 3 14,000 

รวม 41 109,500 128 363,200 86 237,800 54 137,500 51 127,500 53 139,500 

รวมจํานวนทุน

ท้ังส้ิน 
413 

รวมจํานวนเงิน

ท้ังส้ิน 
1,115,000 
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 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมตามความถนัดความสนใจ 

เพ่ือพัฒนาท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ  และสังคม  มีเจตคติท่ีดี  ปลูกผังคุณธรรม และคานิยมท่ี

พ่ึงประสงค สงเสริมใหผูเรียนรูจัก และเขาใจตนเอง สรางจิตสํานึกในธรรมชาติสิ่งแวดลอม ปรับตัวและปฏิบัติ

ตนใหเปนประโยชนตอสังคม  ประเทศชาติ และดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

  

 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1. จัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการเพ่ือสอดคลองกับกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู 

2. จัดกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาติและความสามารถของผูเรียน เชน กิจกรรมชุมนุมตางๆ 

3. จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงและสรางจิตสํานึกในการทําประโยชนตอสวนรวม เชน กิจกรรมลูกเสือ—เนตรนารี  

    นักศึกษาวิชาทหาร 

4. จัดกิจกรรมดานการบริการตางๆ  ฝกทํางานท่ีเปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม  เชน          

    กิจกรรมชุมนุมลูกเสือ— เนตรนารี กองรอยพิเศษ 

 

ตารางแสดงโครงสรางกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโรงเรียนสารวิทยา ป 2560 

 

ลําดับ กิจกรรม 
ระดับช้ัน/จํานวนช่ัวโมง : สัปดาห 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

1 ลูกเสือ - เนตรนารี 1 1 1 - - - 

2 สงเสริมวิชาการ - - - 2 2 2 

3 แนะแนว 1 1 1 1 1 1 

4 สงเสริมจริยธรรม 1 1 1 1 1 1 

รวม 3 3 3 4 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
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รายช่ือชุมนุม ประจําปการศึกษา 2561 

ท่ี รายชื่อชุมนมุ ครูผูรับผิดชอบ หองเรียน 
จํานวน

นักเรียน 

1 เพ่ือนแทดูแลกัน ส.อ.หญิงปาริชาติ  หมดมณทิล หองแนะแนว 25 

2 อาชีพอิสระ นางอรจิรา   ปฏินนทวานิช 142 25 

3 หองสมุด นายธีรวุฒิ   เพ็ญบุญ 

นางสาวธัญธร   เวชวิทยาขลัง 

นายวราวุธ   ชํ้าเกต ุ

หองสมุด 49 

4 กองรอยพิเศษ นางสาววนัสนันท  คําแสน 

นางสาวกัญญารัตน  อาโรโจ 

ศาลาวันเฉลิม 39 

5 ปริศนาพาเพลิน นางสาวศิรธันย   สามเชียง 422 25 

6 การพัฒนาตนเอง นางสาววิชณี  เปรมประยรู 424 24 

7 เรื่องเลาเชาวปญญา นางสาวดาวเรือง  เกณฑสาค ู 425 22 

8 อรรถรสลลีาภาษาวรรณคด ี นายอธิพงศ   โชคเคลาลาภ 426 21 

9 อักษรไขว นายพิชาชาญ  สุขประเสริฐ 437 24 

10 คลินิกภาษาไทย นายสิทธิศักดิ์   แกวเนตร 427 22 

11 โมเดลสวนแกว นายเมธี    รัษฎานุกูล 423 24 

12 ปองกันและรักษาภาวะติด 0 

วิชาคณิตศาสตร 

นางนิธิวดี    แพรวัฒนะสุข 444 19 

13 A-MATH (เฉพาะ ม. ตน) นางพรรณอุษา พัฒนาวิวัฒนพร 441 25 

14 To Be number one นางสาวปาวาริศา  สมาฤกษ 

นางรุงเพ็ชร   สรองศร ี

ลานกีฬา 37 

15 คณิตคดิเร็ว นางจีรนันท  ธํารงวิศว 433 21 

16 โครงงานคณติ นางสาวจรรจิรา  ฤทธิชัย 432 21 

17 จิตอาสางานปกครอง นายศุภวัฒน   คัมภิรานนท 447 15 

18 ธนาคารโรงเรียน นางสาวประจบ   แสงสีบับ ธนาคารโรงเรียน 20 

19 สรางและออกแบบเกมคณิตศาสตร 

(เฉพาะ ม. ตน) 

นายณัฐพล  สุดหอม 447 23 

20 หมากกระดาน นางสาวจิดาภา โสภณธรรมภาณ 446 22 

21 A-MATH (เฉพาะ ม.ปลาย) นางสาวปทมา ประพฤติงามพงศา 441 23 

22 G.S.P นางสาวกฤษณา  ชํานาญ 443 22 

23 คลินิกคณติศาสตร ม.5 นายกัมปนาท    สมชาต ิ 445 25 

24 SUDOKU นางสาวณัทธมวันทน  ภูสุนทรเกียรต ิ 442 24 

25 ผลิตภณัฑวิทยาศาตร นางสาวธีราภรณ  ผลกอง 

นางสาวนันทนภัส อรณุไพร 

233 44 

26 โลกสวยดวยมือเรา นางนิภาวรรณ     การุญ 

นางสาวณัฐมน    ทองคํา 

241 44 
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ท่ี รายชื่อชุมนมุ ครูผูรับผิดชอบ หองเรียน 
จํานวน

นักเรียน 

27 D.I.Y. Sci นายนเรศ   ล้ําเลิศวัฒนา 246 22 

28 Animam card-game นางสาวสุกานดา  แกวทองพันธุ 

นายสุรชัยศรีชัยชนะ 

236,123 56 

29 เครื่องบินพลังยาง (เฉพาะ ม.ตน) นางสาวประภาวดี  เจริญจติร 

นางสาวรัชนีกร    นะราวงษ 

249 50 

30 Science and games นางสาวพรพิมล     จงรักวิทย 141 22 

31 Science in film นางสาวภัณฑิรา    กัณหาไชย 238 23 

32 เกมสเคมีหรรษา (เฉพาะ ม.ตน) นายชัยณรงค       ทรายทอง 234 25 

33 มารยาทชาวพุทธ นางคมคาย         มากบัว 541 25 

34 นิทานพาเพลิน นางสาวอุไรวัลย   สมร 537 23 

35 ASEAN family นางสาวไพลิน     ชยามาศ 528 26 

36 บุญประดิษฐ นางสาวกนกลักษณ  แปงปางใส 542 25 

37 เสียงตามสายหลากหลายนักอาน นายวิชิต      จีนพวด หอง

ประชาสมัพันธ 

24 

38 รักสุขภาพ นางสาวสุรีพร  ศรีขวัญเมือง 532 22 

39 Get it beauty นางสาวณัฐณิชา  จันทฤทธ์ิ 523 22 

40 ยอมเวลาหาอดีต นายปภังกร       จันทรหอม 524 25 

41 วงโยธวาฑิต นายณัฐพล        มั่นเรือง 

นายกรัณฑ       ปนสุวรรณ 

342 47 

42 ดนตรไีทย นางสาวฉวีวรรณ   เทียนสุน 341 17 

43 รําเดีย่วมาตรฐาน นางสาวนภวรรณ   นาคอุไร 229 32 

44 รักษรํา นางสาววนัสนันท   ถ่ินรัตน 228 30 

45 Art indy นายชุมพล           เทพสูงเนิน 225 24 

46 ฟุตบอล (เฉพาะนักบอลโรงเรียน) นายพรชัย           เกตุฉาย สนามฟุตบอล 30 

47 บาสเกตบอล นายไตรรตัน        ศรีจิตรแจม สนาม

บาสเกตบอล 

29 

48 แดนซซิ่ง ควีน นางสาวสุกัญญา    สุขเจริญ โรงยิม  

(ริมสระนํ้า) 

25 

49 เทควันโด นางสาวทิพรวี เตชะหงษา 

นางสาวสุชินันท งามสมชนม 

โรงยิม (ช้ันลาง) 49 

50 ขนมไทย นางประทุม        ปานช่ืน 611 25 

51 เย็บปกถักรอย นางพิชญสินี        คําแกว 323 21 

52 คอมพิวเตอรกราฟฟก นายสมศักดิ์        พัฒนาวิวัฒนพร 112 23 

53 การจัดสวนถาด – สวนแกว นางสาวบุญรักษา   อินทรเสน 314 23 

54 Life SARA นางสาวจิราภรณ    ปกรณ หองโสตทัศน 26 
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ท่ี รายชื่อชุมนมุ ครูผูรับผิดชอบ หองเรียน 
จํานวน

นักเรียน 

ศึกษา 

55 Learning English with Youtube 

(เฉพาะ ม.ปลาย) 

นางสาวพิมพประภา  ประทุมวรรณ 131 29 

56 English challenge นางสาวขนิษฐา    ผลาธัญญะ 132 22 

57 ภาษาอังกฤษสนุกสนาน (Edutainment) นางสาววีรสดุา      จันทโชต ิ

นายกิตติพัทธ        สุขลิ้ม 

135 44 

58 Just dance นางสาวจุฑาทิพย   เจนธนานันท 

นางสาวกฤติยา      ปะทังคะติ 

ใตอาคาร 9 43 

59 Chinese cuisine นางสาวธนิสรา    ภูไพบูลย 921 22 

60 วาดภาพ (Drawing) นางสาวอรพรรณ  ปญญาไว 933 23 

61 Today was a fairy tale นางสาวณัฐธยาน  กุลสิริวงศธร 134 22 

62 CHI – CLUB นางสาวอนัญญา วันทยานันท 

นางสาวเจนจริา แองบัวใหญ 

925 45 

63 D.I.Y. (Do it yourself) นางสาวประวิดา    จันที 

นางสาวกฤษดาพร  แซเวียน 

ใตอาคาร 9 23 

64 TOPIK Club นางสาวสณุิสา สอาดศร ี

นายสัชฌุกร แกวชวย 

หองเกาหล ี 57 

65 Inter Talk นางสาวอรอนงค องคนาม 212 22 

66 Japanese Club นายเดียร  สุขเพ็ชร ี 436 23 

67 รักษอาคารสถานท่ี นายธันวา  เดชะศิร ิ  3 

 

สรุปผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2561 

 

ท่ี ช่ือกิจกรรม ระดับช้ัน จํานวนนักเรียน

ท้ังหมด 

ผลการเรียนรู 

ผาน ไมผาน อ่ืนๆ 

1 ลูกเสือ – เนตรนารี ม.1 462 462 - - 

2 ลูกเสือ – เนตรนารี ม.2 506 506 - - 

3 ลูกเสือ – เนตรนารี ม.3 393 393 - - 

รวม 1,361 1,361 - - 

4 กิจกรรมสาธารณประโยชน ม.1 462 417 45 - 

5 กิจกรรมสาธารณประโยชน ม.2 506 464 42 - 

6 กิจกรรมสาธารณประโยชน ม.3 393 364 29 - 
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ท่ี ช่ือกิจกรรม ระดับช้ัน จํานวนนักเรียน

ท้ังหมด 

ผลการเรียนรู 

ผาน ไมผาน อ่ืนๆ 

7 กิจกรรมสาธารณประโยชน ม.4 458 376 82 - 

8 กิจกรรมสาธารณประโยชน ม.5 426 375 51 - 

9 กิจกรรมสาธารณประโยชน ม.6 478 439 39 - 

รวม 2,723 2,435 288 - 

10 กิจกรรมชมรม ม.1 462 448 13 1 

11 กิจกรรมชมรม ม.2 506 500 6 - 

12 กิจกรรมชมรม ม.3 393 379 14 - 

13 กิจกรรมชมรม ม.4 458 428 30 - 

14 กิจกรรมชมรม ม.5 426 411 12 3 

15 กิจกรรมชมรม ม.6 478 474 4 - 

รวม 2,723 2,640 79 4 

 

สรุปผลการจัดกิจกรรม 

 1. ลูกเสือ – เนตรนารี   นักเรียนท้ังหมด  จํานวน 1,361 คน 

     ผาน  จํานวน 1,361 คน 

 2. กิจกรรมสารธารณประโยชน นักเรียนท้ังหมด  จํานวน 2,723 คน 

     ผาน  จํานวน 2,435 คน 

     ไมผาน  จํานวน 288 คน 

 3. กิจกรรมชมรม   นักเรียนท้ังหมด  จํานวน 2,723 คน 

     ผาน  จํานวน 2,640 คน 

     ไมผาน  จํานวน 79 คน 

     อ่ืนๆ  จํานวน 4 คน 
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ความสําคัญ 

 ผลจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 24 (5) กลาววา“สงเสริม

สนับสนุนใหครูผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนการสอนและอํานวยความสะดวกให

เกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูไปพรอมกัน

จากสื่อการเรียนการสอน และแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ” และมาตรา 30 กลาววา “ใหสถานศึกษาพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอน ท่ีมีประสิทธิภาพรวมท้ังการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูท่ี

เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา”  

ความหมาย 

 การวิจัย (Research) หมายถึง กระบวนการคนควาหาขอมูล หาคําตอบ การแกปญหา โดยวิธีการ              

ท่ีเปนระบบ หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร หรือวิธีการท่ีเชื่อถือได 

 การวิจัยในช้ันเรียน คือ กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนระหวางครูและนักเรียน และบทบาทครู คือ การจัด

ประสบการณ การเรียนรูตามหลักสูตรใหกับนักเรียนท้ังชั้น การสอนในชั้นเรียนไมใชการบอกหนังสือ หรือการ

บอกให จดหนังสืออยางเดียว การสอนในชั้นเรียนครูจะตองจัดประสบการณการเรียนรูใหกับนักเรียนท้ังชั้นซ่ึง

มีความสามารถพ้ืนฐานแตกตางกันออกไป ทําใหบางครั้งเกิดปญหากับผูสอนท่ีตองจัดกิจกรรมหลากหลาย

สนองตอบตอผูเรียนแตละคน การสอนควบคูกับการสังเกต เก็บรวบรวมขอมูลนักเรียนในชั้นมาวิเคราะห 

ศึกษาสภาพ จึงเปนสิ่งจําเปนตองดําเนินการตลอดเวลา การวิจัยในชั้นเรียนจะเกิดข้ึนหลังจากครูสรุปไดวา

ปญหาคืออะไร เกิดท่ีไหนและ   มีแนวทางจะแกปญหานั้นไดอยางไร กลาวคือ ครูคิดหาวิธีการแกปญหาแลวได

นําไปทดลองใชจนไดผลแลวพัฒนาเปนนวัตกรรม สามารถนําไปเผยแพรไดตอไป การวิจัย ในชั้นเรียนควรมี

ลักษณะ คือเปนการวิจัยจากปญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนเก่ียวกับการเรียนการสอนทําการวิจัยเพ่ือนําผลวิจัยไป

พัฒนาการเรียนการสอนทําการวิจัยควบคูกับการเรียนการสอน คือ สอนไปวิจัยไป แลวนําผลการวิจัยไปใช

แกปญหาในชั้นเรียน และทําการเผยแพรใหเกิดประโยชนตอผูอ่ืน 

การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนแบบงายคืออะไร  เหมาะกับครูอยางไร  

 “การวิจัยแบบงาย” คือ การศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนอยางมีระบบ เชื่อถือได สอดคลองกับ          

การปฏิบัติงานตามปกติของครู และเขียนรายงานสั้น ๆ มีความสมบูรณในตัวเอง 

 “การวิจัยแบบงาย” เปนแนวทางหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action 

Research: CAR) เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยการทําวิจัย

แบบงาย   ซ่ึงครอบคลุมประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

- เปนการพัฒนานักเรียนอยางเปนระบบ เชื่อถือได 

- ดําเนินการในสภาพการทํางานตามปกติของครู โดยครูเปนผูวิจัย 

การวิจัยในชั้นเรียน 
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หลักการ 

 การวิจัยปฏิบัติการในชั้น เรียน เปนกระบวนการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา                   

โดยมีเปาหมายท่ีสําคัญคือ การพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีจิตใจท่ีดีงาม และดํารงชีวิตอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุข 

 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เปนกระบวนการแกปญหาแบบสวนรวมระหวางผูสอนกับผูเรียนอยาง

แทจริงท่ีตอบสนองการเรียนรูท่ีเปนธรรมชาติ รวมท้ังพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ 

 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน มุงแกปญหาท่ีเปนปญหาท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้น

เรียนเปนครั้ง ๆ ไป เปนการวิจัยปญหาของผูเรียนในชั้นเรียนของตนเอง เพ่ือแกปญหาการเรียนการสอนเฉพาะ

ชั้นเรียนนั้นๆ 

 เปาหมายท่ีสําคัญของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน คือ การวิจัยเพ่ือสรางและพัฒนางาน พัฒนาคน 

และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา และองคความรูในศาสตรสาขาตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน                

ตอการพัฒนากระบวน การเรียนรูท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกท้ังในปจจุบัน

และอนาคตตอไป 

ขอบเขตการทําวิจัยในช้ันเรียน 

 การวิจัยในชั้นเรียนแตกตางจากการวิจัยในโรงเรียน คือ กลุมตัวอยางและเปาหมายของการวิจัย 

ในชั้นเรียน จะใชกลุมตัวอยางขนาดเล็ก ใชศึกษาในหองเรียนใดหองเรียนหนึ่งและมีเปาหมายคือการพัฒนา

กิจกรรมการเรียน  การสอน เพราะเชื่อวา ถาครูใช กิจกรรมการสอนท่ีดีและเหมาะสมกับผู เรียน                        

ยอมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและบรรลุเปาหมายทางการพัฒนานักเรียน 

 การวิจัยในชั้นเรียน เปนการวิจัยโดยครูผูสอนในหองเรียนกับนักเรียนเพ่ือแกปญหาหรือพัฒนา             

การเรียนการสอนในวิชาท่ีครูรับผิดชอบ 

 ขอบเขตการวิจัยในชั้นเรียนนั้นจะใหความสําคัญกับการคิดคนพัฒนานวัตกรรมเพ่ือแกปญหา             

หรือพัฒนาการเรียนการสอนอยางเหมาะสม 

กระบวนการจัดทําการวิจัยในช้ันเรียน 

 กระบวนการการทําวิจัยในชั้นเรียน มีกระบวนการดังนี้ 

การวิเคราะหปญหาการเรียนการสอน 

ความหมายของปญหา 

 ปญหา   คือ ความแตกตางระหวางสิ่งท่ีคาดหวังหรือผลท่ีตองการใหเกิด กับสิ่งท่ีเปนจริงหรือผล          

ท่ีเกิดข้ึนจริง หรือกลาวไดวา สภาพท่ีเกิดข้ึนจริงไมตรงกับสภาพท่ีตองการใหเกิด ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนท่ีจะตอง

ไดรับการแกไข ปรับปรุงตอไป 

ท่ีมาของปญหาการวิจัยในช้ันเรียน  

 การวิจัยในชั้นเรียน มาจากสภาพการปฏิบัติงานของครูผูสอน เชน สภาพการจัดการเรียนการสอน 

การใชสื่อประกอบการเรียนการสอน วิธีสอนท่ีใชในวิชาตาง ๆ หรือพฤติกรรมของนักเรียนท่ีเปนปญหาการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน เปนตน 
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 นอกจากนี้อาจมาจาก ผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงคในรายวิชา  หรือจากบันทึกหลังการสอน หรือมาจาก     

การประเมินตามเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษา ซ่ึงโดยสรุปไดวา หากตราบใดท่ีครูผูสอนยังไมหยุดดําเนินการ 

จัดกระบวนการเรียนการสอน จะมีประเด็นปญหาท่ีใหครูดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนอยางไมมีท่ีสิ้นสุด 

 

รายงานการวิจัยช้ันเรียน โรงเรียนสารวิทยา 

ประจําปการศึกษา 2561 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ชื่อเร่ือง หมายเหตุ 

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

1  นายกิตติพัทธ สุขลิม้ การพัฒนาความรูดานคําศัพทวิชาภาษาอังกฤษระดับสูงโดยใชคูมือ

คําศัพทของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 / 4  โรงเรียนสารวิทยา 

 

2  นางสาวเสาวลักษณ  

สภานนท 

การแกปญหานักเรียนใชคําศัพท Prefix - Suffix ไมถูก  

3  นางสาวธัญธร เวชวิทยาขลัง การพัฒนาทักษะการอานภาษาฝรัง่เศสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปท่ี 5 โดยใชบทเรียนออนไลน 

 

4  นางสาวธัญชนก ถาวรศรสีกุล การจัดการเรยีนการสอนโดยใชเกมเปนฐาน (Game based learning)   

เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิในการเรียน ของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 

5  นางศรานตา กฤษฎาสิมะ การพัฒนาการจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี6/1โรงเรียนสารวิทยาโดย

ใชกิจกรรมการเขียนคําศัพทและทําแบบฝกหัดเก่ียวกับคําศัพท 

 

6  นางสาวชนิกานต  ศรีนรา การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปท่ี  1  โรงเรียนสารวิทยา 

 

7  นางสาวอรพรรณ  ปญญาไว การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดานการอาน ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 5/4 

 

8  นางสาวอัจฉราภรณ   

บุญขวัญ 

การพัฒนาพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยการกําหนดใหสมาชิกทุกคน

ในกลุมทําหนาท่ีถายทอดความรูในสวนท่ีตางกันของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 6/3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 

 

9  นางสาวพรประภา ชัยนา การพัฒนาการอานภาษาอังกฤษเชิงรุกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

6 ดวยการจัดการเรยีนรูแบบหองเรียนกลับดาน 

 

10  นางสาวประวิดา  จันที การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชแบบทดสอบของนักเรยีน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  

 

11  นางสาวชนินทรพร   

โพทิพยวงศ 

การใชเกมในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาศกัยภาพการเรียนรูคําศัพทของผูเรยีน  

12  นางสาวจุฑาทิพย  

เจนธนานันท 

การใชเกมคําศัพทคําพองความหมาย (Synonym) เพ่ือสงเสริมการ

เรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/1   

ปการศึกษา 2561 

 

13  นางสาวอรอนงค  องคนาม การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปท่ี 1/9  โรงเรียนสารวิทยา 
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14  นางสาวกัญญาทิพ มัคเจรญิ การเรยีนรูแบบกลุมรวมมือ เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2561 

 

15  นางสาวณัฐธยาน   

กุลสิริวงศธร 

การฝกอานคําอานใน dictionary ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/7   

16 นางสาวประนอม  สิงหโต  การใชสื่อการสอนเพ่ือพัฒนาและสงเสริมทักษะการอานคําศัพท

ภาษาอังกฤษนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/4 

 

17 นางสาววีรสดุา  จันทโชต ิ การฝกเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษเพ่ือแกปญหานักเรียนหอง 2/4 ไม

สามารถเขียนคําศัพท 

ไดถูกตอง โดยการสรางแรงจูงใจดวยการใหดาวและการบันทึกคะแนน 

 

18 นางกฤติยา  วรรณชัยมงคล การศึกษาผลสมัฤทธ์ิการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ โดยใช

วิธีการสอนแบบ SQ4R  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  

โรงเรียนสารวิทยา  ปการศึกษา  2561 

 

19 นายทวิตย  วรรณชัยมงคล การพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยวิธีการเรยีนแบบรวมมือในรูปแบบผสมผสาน 

(CIRC) 

 

20 นางสาวพิมพประภา   

ประทุมวรรณ 

การพัฒนาทักษะการพูดนําเสนอหนาช้ันเรียนภาษาอังกฤษของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2561 

 

21 นางสาวนิรชา สุวรรณมณ ี การใชการใชแอปพลิเคชันคาฮูท (Kahoot) เพ่ือพัฒนาทักษะการอาน

จับใจความสําคัญของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/4  

โรงเรียนสารวิทยา  

 

22 นางสาวกฤษดาพร แซเวียน การพัฒนาความสามารถในการจําคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 24 คน โดยใชแบบฝกทักษะ 

 

23 นางสาวธนิสรา   ภูไพบูลย พัฒนาการจําคําศัพทภาษาจีนโดยใชเพลง  

24 นางสาวพรทิพา  จันทะร ี การใชเกมจัดกลุมคําศัพท เพ่ือพัฒนาทักษะการจําคําศัพทภาษาจีน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/1 ของโรงเรยีนสารวิทยา 

 

25 นายเดียร  สุขเพ็ชร ี ผลการใชชุดฝกปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง “ชุดเพลงประกอบจังหวะ” 

เพ่ือพัฒนาทักษะ  การอาออกเสียงคําในภาษาญี่ปุนของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4/3 โรงเรียนสารวิทยา 

 

26 นางสาวดวงพร  เถอะจา การพัฒนาการอานคําศัพทภาษาจนีโดยใชสื่อบัตรคําศัพทของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/8 โรงเรยีนสารวิทยา 

 

27 นางสาวสณุิสา สอาดศร ี การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําในภาษาเกาหลีท่ีมีคําวา 의 

(อึย)ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/2 โดยใชแบบฝกทักษะการอาน 

 

28 นายสัชฌุกร แกวชวย การพัฒนาทักษะการเรียนรูความแตกตางของไวยากรณ 아/어서 , 

(으)니까 ,  기 때문에ในภาษาเกาหลี ของนักเรยีนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 5/2 
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29 นางสาวอนัญญา   

วันทยานันท 

ผลของการพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความภาษาอังกฤษ

โดยการใชแผนภาพ Venn Diagram ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

4/7 โรงเรียนสารวิทยา 

 

30 นางสาวราตรี เหลาหะเกียรต ิ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช

แบบทักษะการเขียนและการอานขอความท่ีประกอบดวยประโยค 

Present & Past Simple Tense สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

1 โรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2561 

 

31 นางสาวขนิษฐา ผลาธัญญะ การสงเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ โดยใชคําศัพทจากการตูน

ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 

32 นางสาวเจนจริา  แองบัวใหญ - ลาศึกษา

ตอ 

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

1 นายสิทธิศักดิ์  แกวเนตร การทดลองสอนโดยใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํานักเรยีนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 

 

2 นายพิชชาชาญ  สุประเสริฐ     ศึกษาและแกปญหานักเรียนเขียนภาษาไทยไมถูกตอง  

3 นายธนภัทร  บุญศรีวงษ การแกปญหาการอานออกเสยีงคําท่ีมี ร และ ล ควบกล้ํา โดยใชบท

กลอน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสารวิทยา 

 

4 นายเมธี  รัษฎานุกูล การพัฒนาทักษะการอานจับใจความสําคญั  

5 นางสาวกัญญารัตน   

อาโรโจ 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานการฝกทักษะความคิดรวบยอดดานการอาน  

6 นายอธิพงศ  โชคเคลาลาภ การสรางคําเอก คําโท หรือคาํเอกโทษ   

7 นางสาวสุวิมล  จันตะสุรินทร การวิเคราะหคําบาลีและคําสันสกฤตโดยการใชแบบฝกทักษะสาํหรบั

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

8 นางสาวสนธิกาญจน   
แสงมณี   

การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงทํานองเสนาะ โดยใชชุดแบบฝก

ทักษะการอานออกเสียงทํานองเสนาะ สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 โรงเรยีนสารวิทยา   

 

9 นางสาววิชณี  เปรมประยรู      การแกปญหาการอาน การเขียนภาษาไทย  

10 นางสาวศิรธันย  สามเชียง การพัฒนาการอานออกเสยีงควบกล้ําโดยใชแบบฝกการอานท่ีมตีัว ร,ล

,ว 

 

11 นางสาวดาวเรือง  เกณฑสาค ู การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงและจับใจความสําคญั  

12  นางสาวธณัฐฐา  สวางรักษ ศึกษาการอาน การเขียน ภาษาไทยช้ัน ม.6/4  

13 นางสาววนัสนันท  คําแสน การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 6/5 เรื่องการไมสง

การบาน 

 

14 นางสาวพัชรีย  สวางวงษ การแกปญหาการอานสะกดคําของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 6 
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 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

1 นายธีระวัฒน  สีหาบุญล ี การสงเสริมเจตคติในการสงงานในรายวิชาหนาท่ีพลเมือง ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 

2 นางคมคาย  มากบัว การจัดการเรยีนการสอนดวยรูปแบบ Collaborative Learning ใน

การพัฒนาทักษะทางสังคมของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/10 

โรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2561 

 

3 นางจุฑามาศ  พัฒนาชู พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เรือ่ง ศาสนากับการอยูรวมกันใน

ประเทศไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/6 โรงเรียนสารวิทยา 

ดวยการใชรูปแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอว (JIGSAW) 

 

4 นางสาวอุไรวัลย  สมร การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/11  

โรงเรียนสารวิทยา โดยใชแบบฝกทักษะทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 

 

5 นางสาวไพลิน ชยามาศ การศึกษาผลสมัฤทธ์ิจากการจดัการเรยีนรูเรื่องนโยบายการเงินและ

การคลัง โดยการใชแบบทดสอบยอยเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนช้ัน ม.5/11 โรงเรียนสารวิทยา 

 

6 นายปภังกร  จันทรหอม การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตรทวีป

เอเชีย  ดวยวิธีการสอบยอยทุกสัปดาหกับวิธีทดสอบเมื่อจบหนวยการ

เรียน 

 

7 นายอาณาจักร แทงทอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเรียงลาํดับเหตุการณ เรื่อง 

ประวัติศาสตรสมัยรตันโกสินทร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/12 

โรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2561 

 

8 นายประพจน  

อังคเรืองรัตนา 

การศึกษาความพึงพอใจในบรรยากาศการเรียนการสอนของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสารวิทยา 

 

9 นายธเนศ วิริยะมนตร ี การใชแผนท่ีสมมติในการพัฒนาพุทธิพิสัยในข้ันการนําไปใชของผูเรยีน 

ในมโนทัศนเรื่องภูมปิระเทศและภมูิอากาศ ของนักเรียนช้ัน ม.5/6 

โรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2561 

 

10 นางสาวกนกลักษณ  

แปงปางใส 

การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไมสงงาน / การบานของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1/4 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร 

 

11 นางสาวสุนิสา วาริน การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/5  

โรงเรียนสารวิทยา โดยใช แบบฝกทักษะทางการเรียน 

 

12 นายวิชิต  จีนพวด การศึกษาเจตคติท่ีมตีอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียน ความขยนั

อดทนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนช้ัย ม.2/6  

ปการศึกษา 2561 โรงเรียนสารวิทยา 
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13 นางสาวสุรีพร ศรีขวัญเมือง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา (ส21102) เรื่อง

รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองของไทยของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1/5 ดวยการใชแบบทดสอบยอย 

 

14 นางสาวณัฐณิชา  จันทฤทธ์ิ การศึกษาทัศนคติท่ีมตีอวิชาภูมิศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

1/8 โรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2561 

 

 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

1 นางสาวธัญทิพย   

อริยอัครพงษ 

สังเกตพัฒนาการการเขียนจากการสอนซอมเสรมิวิชาวิทยาศาสตรของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสารวิทยา 

 

2 นางสาวเยาวลักษณ   

วงศสิงห 

การเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ระบบตอมไรทอ (Endocrine 

system) วิชาชีววิทยา 3 ดวยวิธีการสื่อสารแบบ Famelab ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/12 โรงเรียนสารวิทยา 

 

3 นางสาววนิดา  หลากจติร การปรับปรุงพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนวิชาฟสิกส 5 โดยใชสื่อการสอน  

4 นางสาวณัฐมน  ทองคํา การพัฒนาความสามารถการคํานวณสูตรทางฟสิกส เรื่องการสะทอน

แสงและภาพท่ีเกิดจากการสะทอนแสง โดยใชการเรียนรูแบบแผนผงั

มโนทัศน ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/6 โรงเรยีนสารวิทยา 

 

5 นางนิภาวรรณ  การุญ การปรับปรุงพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนวิชาพลังงานโดยใชสื่อการสอน  

6 นางสาวปยะมาศ   

เลิศความเพียร 

การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

โดยใชรูปแบบการจัดกิจกรรมฐานการเรยีนรู 

 

7 นางสาวพรพิมล  จงรักวิทย การพัฒนาการจดัการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรยีนรู 5 ข้ันตอน (5E) 

โดยใชเกม Kahoot เรื่องดาราศาสตรและอวกาศ สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรยีนสารวิทยา ปการศึกษา 2561 

 

8 นายชัยณรงค  ทรายทอง การเรยีนรูเรื่องระบบประสาทของมนุษย โดยใชเทคนิค Visual – 

Learning ของนักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 2/9  

โรงเรียนสารวิทยา 

 

9 นางสาวภัณฑิรา  กัณหาไชย ผลการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการสงงานของนักเรียนช้ัน ม. 

1/10  โรงเรียนสารวิทยา โดยใชกระบวนกลุม  

 

10 นางสาวพัฒตวรรณ  สีเลา การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการทํางาน

รวมกับผูอ่ืนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 แผนการเรียน

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร โดยใชการเรยีนแบบรวมมือในวิชาชีววิทยา 

เรื่อง วิวัฒนาการ 

 

11 จาสิบเอกถนอมศักดิ์   

ทองประเทือง 

 

การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรของ

สิ่งมีชีวิต ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (BBL) รวมกับการ

ใชเทคนิคเกมสําหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 6 

 

12 นายธันวา  เดชะศิร ิ การฝกทักษะกระบวนการคดิทางการเรยีนวิชากลศาสตร 1 โดยชุด

กิจกรรมสะเต็มศึกษาสําหรับเรื่องการเคลื่อนท่ีแนวตรงของนักเรียนช้ัน 

ม.3/7  ภาคเรยีนท่ี 1 ปการศึกษา 2561โรงเรียนสารวิทยา 
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13 นางสาวสุกานดา   

แกวทองพันธุ 

การศึกษาความพึงพอใจในการใช Google Classroom ในวิชา

ดวงดาวและโลกของเราสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 สายศิลป

คํานวณ โรงเรียนสารวิทยา 

 

14 นางสาวสุภาลักษณ อุตตะมะ เจตคติท่ีมีตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียนของนักเรียนช้ัน ม.

1/11 โรงเรียนสารวิทยา 

 

15 นายนเรศ  ล้าํเลศิวัฒนา ผลของการใชแบบฝกทักษะ เรื่อง แรงระหวางประจุและกฎของคู

ลอมบ  ท่ีมีตอผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส 3 (ว30203) ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/10 

 

16 นางสาวนันทนภัส  อรณุไพร การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผดิชอบในการทํางานวิชา

วิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 แผนการเรียนวิทย-

คณิต  โดยการใชการเสริมแรงทางบวก 

 

17 นางสาวประภาวดี  เจริญจติร การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร วิชาฟสิกสเพ่ิมเตมิ  

เรื่อง เสียง ของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 3/9 หองเรียนพิเศษ   

โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู 7E เสรมิดวยแบบฝกทักษะ 

 

18 นายพิทักษ  ชินสีห การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/6  

โรงเรียนสารวิทยา ในเรื่องการไมสงงาน/การบาน 

 

19 นางสาวรัชนีกร  นะราวงษ การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี

ตอการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการจัดการเรยีนการสอนแบบ Big 

five learning หนวยท่ี 1-4 เรื่อง เครื่องกล  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/4 

 

20 นางธีราภรณ   

พฤกษพงศพันธ 

- ลาคลอด 

 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

1 ครูวัลวิภา เพ็งประสพ ผลการใชแบบฝกทักษะในการสอนซอมเสริม  เรื่อง  สถิติ  สาํหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/5  โรงเรียนสารวิทยา 

 

2 ครรูุงเพ็ชร สรองศร ี การศึกษาโดยใชกระบวนการสอนโดยใชสื่อรูปสี่เหลี่ยมเรื่อง การ

แยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองตวัแปรเดียวท่ีอยู ในรูป 
2ax bx c+ + เมื่อ a =1, b และ c เปนจํานวนเต็มท่ี c ≠ 0 เพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/5 

โรงเรียนสารวิทยา 

 

3 ครูกฤษณา ชํานาญ การสรางแบบฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาเรื่องอัตราสวน

และรอยละของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  

 

4 ครูนุชจิรา ทะมานนท การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง การ

ประยุกตของสมการกําลังสองตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 2/5 โดยการใชแบบฝกเสรมิทักษะ 

 

5 ครูอรนันท  จันทรประภาพ การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชแบบฝกเสรมิทักษะแคลคูลสั 

เรื่อง การหาอนุพันธของฟงกชันพีชคณิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป 
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6/9 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร 

6 ครูณัฐพล  สุดหอม การสอนซอมเสริม เรื่อง สมการและการแกสมการโดยใชแบบฝก

ทักษะสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1/8 

 

7 ครูวิภา มณีเนตร การประเมินจติสาธารณะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/2 The 

evaluation of the public-mindedness inventory in 

mathayomsuksa 3/2 students  

 

8 ครูจรรจิรา  ฤทธิชัย การใชแบบฝกทักษะและการเสรมิแรง  

9 ครูประจบ แสงสีบับ ผลการจัดการเรยีนรูแบบซปิปาท่ีมีตอความสามารถในการคิดวิเคราะห  

และความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

10 ครูพรรณอุษา   

พัฒนาวิวัฒนพร   

ผลของการจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ท่ีมตีอความสามารถใน

การนําความรูไปใชในการแกปญหาเรื่อง อัตราสวนและรอยละ ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/6 

 

11 ครูปทมา ประพฤติงามพงศา การทดลองใชสื่อการสอนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การสรางทาง

เรขาคณิต 

 

12 ครูณปภัช  หมูพยัคฆ 

 

การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2/1  โรงเรียนสารวิทยา เรื่อง “ทฤษฎีบทพีทาโกรัส” 

โดยการใชรูปแบบการจดัการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD 

(Student Teams Achievement Division) รวมกับเทคนิคการใช

คําถาม 

 

13 ครูจิดาภา  โสภณธรรมภาณ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร ค22102 เรื่องทฤษฎี

บทพีทาโกรัส  

 

14 ครูกัมปนาท สมชาต ิ การแกปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่อง การประยุกตอัตราสวน

ตรีโกณมิติ โดยใชชุดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนของนักเรยีน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/8  

 

15 ครูปาวาริศา   สมาฤกษ 

 

เรื่อง ศึกษาการใชวิธีสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนเพ่ือพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 

โรงเรียนสารวิทยา  

 

16 ครูศุภวัฒน  คัมภริานนท การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง เซต ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 

 

17 ครูมารสิา  มวงกล่ํา 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรช้ันมัธยมศึกษา 

ปท่ี 3 โดยใชชุดการสอน เรื่อง สถิติ 

 

18 ครูนิธิวดี แพรวัฒนะสุข การพัฒนาการสอนผานการใชสื่อสังคมออนไลนประเภท Media 

Sharing : Youtube สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/9 เรื่อง

เรขาคณิตวิเคราะห 

 

19 ครูณัทธมวันทน   การแกปญหาเวลาเรียนไมเพียงพอตอการเรยีนวิชาเสริมทักษะ  
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ภูสุนทรเกียรต ิ

 

คณิตศาสตร 6 เรื่อง ความนาจะเปน และจํานวนเชิงซอน ของนักเรยีน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ดวยการเรยีนแบบหองเรียนกลับดาน 

(Flipped Classroom) 

20 ครูวรางค สุจริต การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6/4  โรงเรยีน

สารวิทยาในเรื่องการไมสงงาน / การบาน 

 

21 ครูจีรนันท  ธํารงวิศว 

 

การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรเรื่อง “ความนาจะเปน” 

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสรมิทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนสารวิทยา 

กรุงเทพมหานคร 

 

22 ครูโสภณ จุยจิตร การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ตามแนว คอนสตรัคติวิสต สาหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

1 นายจตุพร   ใจหาญ การจัดการเรียนรูท่ีสงผลตอระดับผลการเรียนของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 6  ปการศึกษา 2561 

 

2 นางประทุม  ปานช่ืน ศึกษาพฤติกรรมผูเรียนไมนําวัตถุดิบมาประกอบอาหารของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนสารวิทยา 

 

3 นายสมศักดิ์   

พัฒนาวิวัฒนพร 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมเีดีย เรื่อง การดูแลรักษา

อุปกรณคอมพิวเตอรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/8   

โรงเรียนสารวิทยา 

 

4 นางพิชญสินี  คําแกว สาเหตุปญหานักเรียนท่ีมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไมผานเกณฑใหมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑ 

 

5 นางดรุณี  ลีส้กุล -  

6 นางสาวบุญรักษา  อินทรเสน -  

7 นายพงษศักดิ์  บัวหุง -  

8 นางสาวลดาวัลย   กันธมาลา การศึกษาพฤติกรรมการออกแบบและใชโปรแกรมสรางสื่อสิ่งพิมพท่ีมี

ผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในรายวิชาการผลติสื่อสิ่งพิมพ 2  

(รหัสวิชา ง20204) ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

โรงเรียนสารวิทยา 

 

9 นางอรุณรตัน  คัมภีรพจน การสํารวจการเลือกแผนการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ของ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/7 ปการศึกษา 2561 

 

10 นางสาววีนัฐดา  แกวโท การพัฒนาความคิดสรางสรรค รายวิชาการงานอาชีพ โดยใชแหลง

เรียนรูอิเล็กทรอนิกส (Pinterest) ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี 6 โรงเรียนสารวิทยา 

 

11 นายวิชชวิทย  จัวนาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบของ

นักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 ปการศึกษา 2561 
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12 นางสาวจิราภรณ  ปกรณ การพัฒนาการจดัการเรียนรูแบบรวมมือท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  

โรงเรียนสารวิทยา 

 

13 นายกิตติธัช  กายสะอาด การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง การ

ใชโปรแกรมไมโครซอฟทเวิรด สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 

โรงเรียนสารวิทยา 

 

14 นายสุรชัย  ศรีชัยชนะ การศึกษาพฤติกรรมในการใชอินเทอรเน็ต ของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 

 

15 นางสาวจิราภรณ  เปยพรดั -  

16 นายวราวุธ  ชํ้าเกต ุ -  

 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  

1 นางสาวธันยชนก  อรัญญิก การปรับพฤติกรรมขาดความรับผดิชอบในการสงงานวิชาศิลปะของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/4 โรงเรียนสารวิทยา โดยการใชการ

เสรมิแรงทางบวก 

 

2 นายณัฐพล  มั่นเรือง การแกปญหาเวลาเรียนไมเพียงพอตอการเรยีนวิชาศิลปะ(ดนตรสีากล) 

เรื่อง ทฤษฎีดนตรสีากลของนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ดวย

การเรยีนแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) 

 

3 นางสาวนภวรรณ  นาคอุไร การแกปญหานักเรียนในการออกแบบสรางสรรคผลงานการแสดง   

ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนสารวิทยา 

 

4 นายกรัณฑ  ปนสุวรรณ การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนศิลปะ(ดนตรี) ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจดัการเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

 

5 นางสิรินิติ  ไทยภักด ี การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยวิธีการระบายสีไมในวิชาศิลปะ

พ้ืนฐานช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 รายวิชาศิลปะ (สาระทัศนศลิป) 

 

6 นางสาววนัสนันท  ถ่ินรัตน การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรําวงมาตรฐานเพลงดวงจันทรขวัญ

ฟา ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1/2 โดยใชวิธีการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

 

7 นายชุมพล  เทพสูงเนิน การสงเสริมศักยภาพของนักเรยีนท่ีมีความสามารถพิเศษดานศลิปะ

การวาดภาพ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/8 โดยใชวิธีการสอนแบบเพ่ือนชวย

เพ่ือน 

 

8 นางสาวฉวีวรรณ  เทียนสุน การใชบัตรความดีและบัตรความช่ัวเพ่ือการเขาหองเรยีนเร็วของ

นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 4 ปการศึกษา 2561 

 

9 นางสาวณัฐดา  สาสกุล การศึกษาผลการวาดภาพกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง หลักการจัด

องคประกอบศิลป  โดยใชสื่อการสอนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

2 ท่ีมีความสามารถไมถึงเกณฑ 

 

10 นางสาวกมลรัตน  ฤทธิชัย การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูรายวิชาศลิปะ (นาฏศลิป) โดยใช

วิธีการสอนแบบรวมมือในรูปแบบจิ๊กซอว (JIGSAW) ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรยีนสารวิทยา 
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11 นายธนพล  สามทองกล่ํา ผลของการจดัการเรียนรูแบบซิปปาโมเดลท่ีมตีอผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชานาฏศลิป  เรื่องนาฏยอาภรณและการออกแบบเครื่องแตง

กายประกอบการแสดง ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/8 

โรงเรียนสารวิทยา 

 

 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  

1 นางสาวทิพรวี  เตชะหงสา การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาสุขศึกษา เรื่องระบบตอม

ไรทอ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนสารวิทยา ท่ีไดรับการ

สอนโดยวิธีการสอนแบบบรรยายและวิธีการสอนแบบรวมมือ รูป

แบบจิ๊กซอร (JIGSAW)   

 

2 นางสาวเฉลมิศรี เกตุจําปา การแกไขปญหาการเสริฟลูกมือบนเหนือศีรษะโดยใชโปรแกรมการฝก

ดวยนํ้าหนักของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 

3 นายไตรรตัน ศรีจิตรแจม การแกไขปญหานักเรยีนท่ีไมสามารถปฏิบัติทักษะการจับหักหงาย(วิชา

ศิลปะปองกันตัว) 

 

4 นางสาวธนภรณ ไพบูลย การพัฒนาผลการเรียนรูทฤษฎีและทักษะปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพดวย

การจัดการเรยีนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน(Peer Assisted Learning) 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/3 โรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 

2561 

 

5 นายพรชัย เกตุฉาย ผลของการฝกเดาะลูกตะกรอดวยขางเทาดานในควบคูกับการฝกจินต

ภาพท่ีมีตอทักษะการเดาะตะกรอดวยขางเทาดานใน ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรยีนสารวิทยา ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 

 

6 นางสาวสุกัญญา สุขเจรญิ 

 

การพัฒนาทักษะการคดิอยางมีวิจารณญาณดวยการจัดรปูแบบการ

สอนตามแนวคดิหมวกหกใบ ในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/5 

โรงเรียนสารวิทยา 

 

7 นางสาวสุชินันท งามสมชนม การพัฒนาผลการเรียนรูในรายวิชาสุขศึกษา โดยใชแผนการจดัการ

เรียนรูดวยเทคโนโลยี    สารสนเทศและการสื่อสาร นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนสารวิทยา  

 

8 นางสาวกนกวรรณ  อันบุร ี ผลของการใชแบบฝกทักษะข้ันพ้ืนฐาน(การรับ-สง การเลี้ยงลูก การยิง

ประตู การเลนทีม) ท่ีมีผลตอการพัฒนาทักษะกีฬาแฮนดบอล ของ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสารวิทยา  

ปการศึกษา 2561 

 

 กลุมงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

1 นางสาววิภากร   

อําพันกาญจน 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/3  ปการศึกษา 2561 

 

2 นางสาวปาริชาติ  

หมดมณทิล 

พฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือของนักเรียนชมรมเพ่ือนแทดูแลกัน  

3 นางสาวสุพัตรา   อินทรศร ผลของการใชชุดกิจกรรมแนะแนวกับการรับรูอาชีพของนักเรียนช้ัน  
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มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรยีนสารวิทยา 

4 นางสาวภัครนันท  โปธา เจตคติท่ีมีตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียน  ความขยันอดทน

ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 5/12    

 

5 นางอรจิรา  ปฏินนทวานิช การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการทํางาน

รวมกับผูอ่ืนโดยใชการเรียนแบบรวมมือของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

2  โรงเรียนสารวิทยา   

 

6 นายธีรวุฒิ   เพ็ญบุญ การศึกษาความพึงพอใจของนักเรยีนตอการเขาใชบริการหองสมดุ

เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 48 พรรษา 

โรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2561 

 

 

รายงานสรุปการดําเนินงานวิจัยช้ันเรียน ประจําปการศึกษา 2561 
  

 การดําเนินการจัดทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) เปนกระบวนการ

แกปญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีเปาหมายสําคัญคือการพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

มีจิตใจท่ีดีงาม ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข เปนสมาชิกท่ีดีของสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนการ

เปนพลโลกท่ีดี ซ่ึงการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนนี้มุงแกปญหาท่ีเปนปญหาท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน เปนการวิจัยปญหาของผูเรียนในชั้นเรียนเพ่ือแกปญหาการจัดการเรียนการสอนเฉพาะของ              

ชั้นเรียนนั้น ๆ   

ดวยความสําคัญดังกลาวกลุมบริหารวิชาการ โรงเรียนสารวิทยา จึงสงเสริมใหครูผูสอนทุกกลุมสาระ

การเรียนรู จัดทําการวิจัยชั้นเรียนตลอดปการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของ         

การปฏิบัติงานสอนใหดีข้ึน โดยนํางานท่ีปฏิบัติอยูมาวิเคราะหหาสาระสําคัญของสาเหตุท่ีเปนปญหาอันเปน

เหตุใหงานท่ีปฏิบัตินั้นไมประสบผลสําเร็จไปตามเปาหมายท่ีครูคาดหวังไว และใชแนวคิดทางทฤษฎีและ

ประสบการณการปฏิบัติท่ีผานมาคนหาขอมูล และวิธีการท่ีคาดวาจะแกปญหาได ซ่ึงผลการดําเนินงานวิจัย           

ประจําปการศึกษา 2561 

 

วิธีการพัฒนา 

1. ใหคําแนะนําในการดําเนินการวิจัยชั้นเรียน 

2. ติดตามการดําเนินการวิจัยชั้นเรียน 
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ผลการพัฒนา 

1. ครูผูสอนโรงเรียนสารวิทยา จํานวนท้ังสิ้น 143 คน ดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้นจํานวน 136 คน            

คิดเปนรอยละ 95.10 และครูจํานวน 5 คน อยูในระหวางการนําสงผลงาน คิดเปนรอยละ 3.50 นอกจากนั้น

ยังมีครูท่ีอยูระหวางลาอีกจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.40 

2. ครูผูสอนดําเนินการวิจัยชั้นเรียนโดยมีการเลือกปญหาท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน และเลือกใชวิธีการ

แกปญหาการเรียนรูของนักเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

 

แนวทางการพัฒนา 

1. การจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนใหกับครูผูชวยโรงเรียนสารวิทยา 

2. การสงเสริมและสนับสนุนครูผูสอนรวมเผยแพรงานวิจัยในชั้นเรียนภายนอกสถานศึกษา           

หรือเผยแพรทางเวปไซดโรงเรียน 

3. การสรางชุมชนดานการวิจัยภายในสถานศึกษาใหกับครู เปนการรวมกลุมครู ท่ีมีความรู 

ความสามารถทางดานสถิติ การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร เพ่ือรวมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือให

คําปรึกษาเพ่ือพัฒนาการวิจัยชั้นเรียนของโรงเรียนสารวิทยา  
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สรุปสถิติงานวิจัยในช้ันเรียน ครูโรงเรียนสารวิทยา 

ปการศึกษา 2561 

 

กลุมสาระการเรียนรู/ งาน 
จํานวน

ครู 

ปการศึกษา 2561 

หมายเหตุ ดําเนินการ

เสร็จสิ้น 

(คน) 

คิดเปน 

เปอรเซ็นต 

อยูระหวาง

การรวบรวม 

(คน) 

คิดเปน 

เปอรเซ็นต 

1. ภาษาตางประเทศ 
32 31 96.88% - - 

- ลาศึกษาตอ 1 คน 

คิดเปน 3.12% 

2. ภาษาไทย 14 14 100% - - - 

3. สังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
14 14 100% - - 

- 

4. วิทยาศาสตร 
20 19 95% - - 

- ลาคลอด 1 คน 

คิดเปน 5% 

5. คณิตศาสตร 
22 22 100% - - 

- 

 

6. การงานอาชีพ 

และเทคโนโลยี 
16 11 68.75% 5 31.25% 

- 

7. ศิลปะ 11 11 100% - - - 

8. สุขศึกษาและพลศึกษา 8 8 100% - -  

9. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 - งานแนะแนว 

 - กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 - งานหองสมุด 

6 6 100% - - - 

รวม 143 136 95.10% 5 3.50% 
- อ่ืน ๆ จํานวน 2 คน 

คิดเปน 1.40% 

 

 

               (นายธเนศ  วิริยะมนตรี) 

                    หัวหนางานวิจัยโรงเรียนสารวิทยา 
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ผลการดําเนินงานวิจัยในช้ันเรียน ประจําปการศึกษา 2561 

โรงเรียนสารวิทยา 
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ผลการเปรียบเทียบการดําเนินการวิจัยในช้ันเรียนแยกตามกลุมสาระการเรียนรู  

ระหวางปการศึกษา 2559 – 2561 

 โรงเรียนสารวิทยา  

 
 

 

 

 

 

 

ภาษาตางประเทศ ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร การงานอาชีพฯ ศิลปะ สุขศึกษาฯ 
กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 

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

2561 96.88 100 100 95 100 68.75 100 100 100
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ตอนที่ 4 สารสนเทศ 

การบริหารจัดการ 
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 โรงเรียนสารวิทยาจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม และบริหารจัดการทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู โดย

การจัดการอาคารตางๆ รอบบริเวณโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูตางๆ เพ่ือชวยในการ

พัฒนาการเรียนการสอน  

ขอมูลอาคารสถานท่ี 

   1. อาคารเรียนมี 5 หลัง อาคารประกอบ 2 หลัง สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามบาสเก็ต-บอล  2 สนาม 

สนามเทนนิส 1 สนาม โรงยิม 1 หลัง  หอประชุมรัชมงคล 1 แหง  หองปฏิบัติการ 16 หอง ไดแก  

หองปฏิบัติการทางภาษา 1 หอง  หองเรียนคอมพิวเตอร  4 หอง  หองวิทยาศาสตร 11 หอง  หองสมุด 1 หอง  

เรือนพักนักเรียนโครงการครอบครัวอุปถัมภ 1 หลัง เรือนพยาบาล 1 หลัง ศูนยกีฬามวย - ยูโด 1 ศูนย และ

บานพักนักการ 1 หลัง 

 2. จํานวนหองเรียนตามแผนการจัดการเรียนท้ังหมด 68 หองเรียน แบงเปน 

     ชวงชั้นท่ี 3 ม. 1 - ม. 3 = 12 : 12 : 10 

     ชวงชั้นท่ี 4 ม. 4 - ม. 6 = 12 : 12 : 12 

 แผนการเรียนรู/จุดเนนการพัฒนาผูเรียน คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ 

แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น 

1)  หองสมุดมีขนาด  720  ตารางเมตร  จํานวนหนังสือในหองสมุดท้ังหมด  48,136   เลม  

 การสืบคนหนังสือและการยืม – คืนใชระบบ GP  

     จํานวนนักเรียนท่ีเขาใชหองสมุด     494    คนตอวัน  คิดเปนรอยละ   18.21  ของนักเรียนท้ังหมด 

2) หองปฏิบัติการ        จํานวน     16      หอง 

      หองปฏิบัติการทางภาษา    จํานวน     1       หอง   

      หองเรียนคอมพิวเตอร       จํานวน     4       หอง   

      หองวิทยาศาสตร             จํานวน     11      หอง   

      3) คอมพิวเตอรและการใหบริการ 

 เครื่องคอมพิวเตอรมีจํานวนท้ังหมด  .....341....... เครื่อง 

 - ใชเพ่ือการบริหารจัดการ จํานวน ……74……. เครื่อง 

 - ใชเพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จํานวน.........267.......... เครื่อง 

 - ใชเพ่ือสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตสําหรับครู จํานวน .........74........ เครื่อง 

 - ใชเพ่ือสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตสําหรับนักเรียน จํานวน ....267......... เครื่อง 

 - จํานวนนักเรียนท่ีสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตในปการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย.....831...... คน ตอวัน 

    คิดเปนรอยละ.....30.63...........ของนักเรียนท้ังหมด 

สภาพและบรรยากาศการเรียนรู 
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 - เครื่องพิมพท่ีจัดใหบริการนักเรียนในการพิมพรายงานของนักเรียน  จํานวน ....1....  เครื่อง 

 - พ้ืนท่ี ใหบริการ Wifi  แกครู และนักเรียน.........ท้ังบริเวณโรงเรียน.......   

4) แหลงเรียนรูภายในโรงเรยีน 

แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

ชื่อแหลงเรียนรู 

สถิติการใช

จํานวน 

คร้ัง/ป 

แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

ชื่อแหลงเรียนรู 

สถิติการใช

จํานวน 

คร้ัง/ป 

หองศูนยการเรยีนรูภาษาไทย 256 สนามฟุตบอล 285 

หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 145 สนามกีฬาเทเบิลเทนนิส(โตะฯ) 425 

หองศูนยการเรยีนรูคณิตศาสตร 147 เวทีมวยฯ 164 

หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 12 เบาะเทควันโด 175 

หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 70 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1,875 

หองศูนยวิทยาศาสตร 180 หองปฏิบัติการงานคหกรรม 1,286 

หองสารเคม ี 50 หองศูนยภาษาฝรั่งเศส 1,920 

หองปฏิบัติการวิชาเคม ี 216 หองปฏิบัติการทางภาษา 900 

หองปฏิบัติการวิชาชีววิทยา 216 หองศูนยภาษาเกาหล ี 3,280 

หองปฏิบัติการวิชาฟสิกส 216 หองศูนยภาษาจีน 3,520 

หองปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร ม.ปลาย 180 หองศูนยภาษาญี่ปุน 1,500 

หองปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร ม.1 180 หองอเนกประสงค 23 

หองปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร ม.2 180 ระเบียงความรู  595 

หองปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร ม.3 180 สวนวรรณคดไีทย 13 

หองศูนยวิชาสังคมศึกษาฯ 640 สวนหยอมภายในโรงเรียน 55 

หองสมุดกลุมสาระการเรียนรู 139 ตนไมภายในโรงเรียน 70 

หองจริยธรรม 332 สวนพฤกษศาสตร 45 

หองศูนยดนตรไีทย 100 ปายนิเทศบอรดกาแล 20 

หองโสตทัศนศึกษา 180 หอประชุมรัชมงคล 315 

หองศูนยวงโยธวาทิต 100 ศาลาไทย 12 

ศูนยสุขศึกษาและพลศึกษา 1,534 บอรดนิทรรศการ 8 

สนามบาสเกตบอล 381 ซุมหวงใยลูก 15 

สนามวอลเลยบอล 312 สวนธรรมะ 40 

สนามฟุตซอล 132 หองสมุดโรงเรียนสารวิทยา 430 

สนามเทนนิส 155 ลานกีฬาโดม 105 

เบาะยูโด 236   
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5) แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

ท่ี 
แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

ชื่อแหลงเรียนรู 

สถิติการใชจํานวน 

คร้ัง/ป 

1 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2 

2 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 3 

3 รัฐสภา 1 

4 พระบรมมหาราชวัง 1 

5 วัดบางบัว 3 

6 The Japan Foundation Bangkok 5 

7 สวนไทย  พัทยา จังหวัด ชลบุร ี 1 

8 ไรทองสมบูรณคลับ อ.ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 1 

9 บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ อ.เดมิบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุร ี 1 

10 โครงการในพระราชดําริแหลมผักเบ้ีย จังหวัดเพชรบุร ี 1 

11 คายลูกเสือภรูิทัศน ม.2 1 

12 คายลูกเสือรัศมีแคมป ม.3 1 

13 ศูนยฝกนักศึกษาวิชาการทหาร กรมทหารราบท่ี11 20 

14 ศูนยฝกนักศึกษาวิชาทหาร หนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปท่ี 3 20 

15 ศูนยฝกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก ช้ันป 3 3 

16 ศูนยฝกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก ช้ันป 2 11 

17 รวมพิธีวางพวงมาลา ช้ันป 1,2 หนวยบัญชาการรักษาดินแดน 1 

18 รวมพิธีสัตยปฎญิาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารประจาํปการศึกษา 2561 ช้ันปท่ี 2 1 

19 โครงการ รด. จิตอาสา ตานภัยยาเสพติด ช้ันปท่ี 1 1 

20 วันสถาปนาโรงเรียน ช้ันปท่ี 2 1 

21 รวมพิธีไหวครู ช้ันปท่ี 1,2 กรมทหารราบท่ี 11  1 

22 รวมพิธีวันสถาปนา ร.ด. ช้ันปท่ี 2 กรมทหารราบท่ี 11 1 

23 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษสวัสดิ ์ 1 

24 วิทยาลัยเทคโนโลยีสันติราษฎร 1 

25 วิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ 1 

26 วิทยาลัยไทยบริหารธุรกิจ 1 

27 วิทยาลัยปญญาภิวัฒน 1 

28 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจํานงค 1 

29 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลยั 1 

30 บัณฑิตนอยแนะแนว 1 

31 FAM เกษตร 1 

32 มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 1 

33 มหาวิทยาลยักรุงเทพ 1 

34 มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย 1 
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ท่ี 
แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

ชื่อแหลงเรียนรู 

สถิติการใชจํานวน 

คร้ัง/ป 

35 มหาวิทยาลยัศรีปทุม 1 

36 มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 1 

37 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 1 

38 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 1 

39 มหาลัยราชภัฎพระนคร 3 

40 วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน 5 

41 วัดบางบัว 3 

42 บานตุกตุนหุนกระบอกไทย 7 

43 สนามเทพหสัดิน 2 

44 สนามกีฬาเฉลิพระเกียรติ สมเดจ็พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา 3 

45 สนามกีฬาโรงเรยีนสรุศักดิ์มนตร ี 5 

46 สนามศภุชลาศัย 3 

47 โรงเรียนวัดหวยจรเข 1 

รวมท้ังสิ้น 129 

 

6) ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน 

ลําดับ ชื่อวิทยากร วัน/เดือน/ป หัวขอ หนวยงาน 

1 ดร.จินดารัตน  แกวพิกุล 31/07/61 เครื่องบินพลังยาง โรงเรียนสันตริาษฎร

วิทยาลัย 

2 นางสาวพรรําไพ   

แจมจํารสั และคณะ 

4 มิ.ย.2561 แสดงละครพระอภัยมณี ตอน พระ

อภัยมณหีนีนางผีเสื้อสมุทร 

คณะละคร “ฅนทําคนดู” 

3 นางสาวพรรําไพ   

แจมจํารสั และคณะ 

12 ก.ค.

2561 

แสดงละคร เรื่อง อิเหนา คณะละคร “ฅนทําคนดู” 

4 นางสาวพรรําไพ   

แจมจํารสั และคณะ 

1 ส.ค.2561 แสดงละคร เรื่อง มัทนะพาธา คณะละคร “ฅนทําคนดู” 

5 นางสาวพรรําไพ   

แจมจํารสั และคณะ 

3 ส.ค.2561 แสดงละคร เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน

นารายณปราบนนทก 

คณะละคร “ฅนทําคนดู” 

6 พระครูพิสณห  วิหารกิจ  ธรรมศึกษาสําหรับนักเรยีน 

ท่ีเขาสอบธรรมศึกษา 

วัดพระศรีมหาธาต ุ

วรมหาวิหาร 

7 นายชานนท ทองชัยประสิทธ์ิ 3 ธ.ค.61- 

14 ม.ค.62 

กิจกรรมติว Pat ภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษา 

8 นายจิรัฏฐ  พรหมม ิ 12-13 ม.ค. 

62 

กิจกรรมติวสอบวัดระดับภาษาฝรัง่เศส 

(DELF) 

 

โรงเรียนโยธินบูรณะ 
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ลําดับ ชื่อวิทยากร วัน/เดือน/ป หัวขอ หนวยงาน 

9 บริษัท COMICO 3/8/61 บริจาคหนังสือใหนักเรียนตามชนบท 

จังหวัดเชียงใหม 

บริษัท COMICO 

10 นายพิชาญ แหยมเจริญ 9 ก.พ. 62 เขาคายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 สํานักงานลูกเสือแหงชาติ 

กทม. 

11 นายพิชาญ แหยมเจริญ 14-16 ก.พ. 

62 

เขาคายลุกเสือ-เนตรนารี ม.2 สํานักงานลูกเสือแหงชาติ 

กทม. 

12 นายกฤษฎา  เชาวสิรโิชต ิ 17-19 ม.ค. 

62 

เขาคายลุกเสือ-เนตรนารี ม.3 สํานักงานลูกเสือแหงชาติ 

กทม. 

13 กรมทหารราบท่ี11 13 ม.ิย.-12

ธ.ค.61 

การฝกนักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปท่ี1,2 กรมทหารราบท่ี11 กทม 

รร.รด.รักษาดินแดน 

14 หนวยบัญชาการรักษาดินแดน 13ม.ิย.-12

ธ.ค.61 

การฝกนักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปท่ี3 โรงเรียน รด.รักษา

ดินแดน กทม. 

15 ศูนยฝกรักษาดินแดนเขาชนไก 11-15 

ม.ค.62 

11-14 

ม.ค.62 

การฝกนักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปท่ี 3 

 

การฝกนักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปท่ี 2 

เขาชนไก จ.กาญจนบุร ี

16 อาจารยชัชวาล นิพัทธารักษ 6 ก.ย. 61 ประธานพิธีไหวครูศลิปะ - 

17 คุณนิเวศ  แววสมณะ ก.ย.–ตค 61 หุนกระบอกไทย บานตุกตุนหุนกระบอก 

18 อ.สิทธิ  วรโชติกําจร ภาคเรยีนท่ี 

1 

- การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน 1 

 

คณะมลัตมิีเดยี 

มศว.ประสานมติร 

19 อ.ศิริพร  เมฆอโนทัย ภาคเรยีนท่ี 

1 

 

- โปรแกรมประยุกตเชิงมัลติมีเดีย 

 

คณะมลัตมิีเดยี 

มศว.ประสานมติร 
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งานสารบรรณ 

สรุปจํานวนหนังสือสง จําแนกตามหนวยงาน ปการศึกษา 2561 

ภาคเรียน สพฐ./

สพม.2 

โรงเรียน วิทยาลัย/

มหาวิทยาลัย 

หนวยงาน

ราชการอ่ืน 

สมาคม/

มูลนธิ ิ

หนวยงาน

เอกชน 

ผูปกครอง รวม 

ภาคเรียนท่ี 1 321 117 139 156 125 31 93 982 

ภาคเรียนท่ี 2 229 134 123 149 113 24 91 863 

รวม 550 251 262 305 238 55 184 1,845 

 

 

สรุปจํานวนหนังสือรับ จําแนกตามหนวยงาน ปการศึกษา 2561 

ภาคเรียน สพฐ./

สพม.2 

โรงเรียน วิทยาลัย/

มหาวิทยาลัย 

หนวยงาน

ราชการอ่ืน 

สมาคม/

มูลนธิ ิ

หนวยงาน

เอกชน 

ผูปกครอง รวม 

ภาคเรียนท่ี 1 928 309 480 370 327 123 3 2,540 

ภาคเรียนท่ี 2 744 273 415 267 183 75 1 1,958 

รวม 1,672 582 895 637 510 198 4 4,498 

 

งานโสตทัศนศึกษา 

ตารางแสดงจํานวนการขอใชบริการหองโสตทัศนศึกษา และโสตทัศนูปกรณ 

ลําดับ

ท่ี 
ภาคเรียน 

จํานวนคร้ังของรายการขอใชบริการ 

หองโสตฯ โทรทัศน เคร่ืองฉาย overhead projector วิชัวสไรเซอร ไมคฯ 

1 ภาคเรยีนท่ี 1 21 - - - 21 21 21 

2 ภาคเรยีนท่ี 2 48 - - - 46 46 46 

 รวม 69 - - - 67 67 67 

 

ตารางแสดงจํานวนการใหบริการยืมส่ือการเรียนการสอน 

โรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา  2561 

ลําดับท่ี ภาคเรียน 
จํานวนคร้ังของรายการขอใชบริการ 

CD VCD DVD VDO เทป สไลค  

1 ภาคเรยีนท่ี 1 - 1 9 - - 

2 ภาคเรยีนท่ี 2 - - 8 * * 

3 รวม - 1 17 - - 
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ขอมูลอาคารสถานท่ี 

ตารางแสดงอาคารเรียน อาคารประกอบ สิงกอสราง สนาม ส่ิงอํานวยความสะดวก 

ลําดับ รายการ จํานวน (หนวย) 

1 อาคารเรยีน 1 1 

2 อาคารเรยีน 2 1 

3 อาคารเรยีน 3 1 

4 อาคารเรยีน 4 1 

5 อาคารเรยีน 5 1 

6 อาคารเรยีน 6 1 

7 อาคารเรยีน 7 (หอพักนักเรียนแลกเปลี่ยน) 1 

8 อาคารเรยีน 9 (อาคารเฉลมิพระเกียรติ 84 พรรษา) 1 

9 อาคารโรงยมิฯ 1 

10 หอประชุมรัชมงคล 1 

11 อาคารหองบริหารท่ัวไป 1 

12 อาคารเรือนประชาสมัพันธ 1 

13 โดม(ลานกีฬาฯ) สนามบาสฯ 2 สนามวอลเลย 1 1 

14 สนามเทนนิส 1 

15 โรงอาหาร 1 

16 แฟลตคนงาน 1 

17 โรงจอดรถ 1 

18 สนามฟุตบอล 1 

ตารางแสดงการใชอาคารสถานท่ี 

ปการศึกษา 2561 

                 เดือน

สถานท่ี 

การใชอาคารสถานท่ี (คร้ัง) รวม 

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

อาคารเรียน 10 20 21 21 20 6 20 20 24 16 10 20 208 

สนามฟุตบอล 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 

สนามเทนนิส 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 

ตารางแสดงการใหบริการ/ซอม/ส่ิงอํานวยความสะดวกงานอาคารสถานท่ี ปการศึกษา 2561 

ระยะเวลา 
การใชบริการ (คร้ัง) 

รวม 
ไฟฟา โทรทัศน ประปา ประตูหนาตาง โตะเกาอ้ี หองน้ํา พัดลม ความสะอาด อ่ืนๆ 

ภาคเรียนท่ี 1 47 - 12 30 123 15 30 114 - 371 

ภาคเรียนท่ี 2 46 1 17 10 99 17 10 108 - 308 

รวม 93 1 29 40 222 32 40 222  679 
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ตารางแสดงการใหบริการยานพาหนะ  ปการศึกษา 2561 

ท่ี 
เดือน 

ประเภทของยานพาหนะ 
รวม 

หนวยงาน 
รวม 

 รถตู รถบัส รถปกอัพ รถบรรทุก ภายใน ภายนอก 

1 ภาคเรยีนท่ี 1 380 4 26 32 442 442 5 447 

2 ภาคเรยีนท่ี 2 375 34 18 19 446 433 2 435 

 รวม 755 38 44 51 888 875 7 882 

 

 

การใหบริการของงานอนามัยโรงเรียนสารวิทยา  ปการศึกษา 2561 

ท่ี เดือน 
ม.ตน ม.ปลาย 

บุคลากร 

ทางการศึกษา รวม 

ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. 

1 ภาคเรยีนท่ี 1 869 844 687 683 52 119 3,254 

2 ภาคเรยีนท่ี 2 794 730 591 572 29 97 2,813 

รวม 1,663 1,574 1,278 1,255 81 216 6,067 

 

อุบัติเหตุท่ีตองนําสงโรงพยาบาล  ปการศึกษา  2561 

ท่ี เดือน 

ระดับชั้น 

รวม ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. 

1 ภาคเรยีนท่ี 1 - 2 - - 1 1 - - - 1 - 1 6 

2 ภาคเรยีนท่ี 2 - 2 - - - - - - 1 - - - 3 

รวม - 4 - - 1 1 - - 1 1 - 1 9 

 

 

นักเรียนปวยท่ีผูปกครองมารับกลับบาน  ปการศึกษา 2561 

ท่ี เดือน 

ระดับชั้น 

รวม ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. 

1 ภาคเรยีนท่ี 1 3 - - 1 1 1 - 2 - - - - 8 

2 ภาคเรยีนท่ี 2 - - - - - - - - - - - - - 

รวม 3 - - 1 1 1 - 2 - - - - 8 
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ตารางแสดงการเจริญเติบโตของนักเรียน  ปการศึกษา 256 

ลําดับท่ี ระดับชั้น 

สวนสูงตามมาตรฐาน น้ําหนักตามมาตรฐาน 

ตํ่ากวาเกณฑ เกณฑปกติ สูงกวาเกณฑ ตํ่ากวาเกณฑ เกณฑปกติ สูงกวาเกณฑ 

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

1 ม.1 9 6   128  203 59  57   28  36 110  189  58  41  

2 ม.2 21   14  199  201  18 33  15  40   149  167 74  41  

3 ม.3  54  29  124  157  9  24  19  34  98  144  70  32 

4 ม.4  47  15  111  228  20  43  13  18 110  221  55  47 

5 ม.5  16  3  133  176  32  66  20  22 114  171  47  52 

6 ม.6  24  6  157  192  23  72  23  20 137  210  44  40 

รวม  171  73  852  1,157  161  295  118  170  718  1,102  348  253 

  

 จํานวนนกัเรียนท่ีวัดสวนสูง ท้ังหมด  2,709  จํานวนนกัเรียนท่ีชั่งน้ําหนกัท้ังหมด  2,709 

 

ตารางแสดงจํานวนนักเรียนท่ีเขารับบริการหองพยาบาล   

จําแนกตามอาการ  ปการศึกษา 2561 

 

ท่ี 
อาการ 

จํานวนนักเรียนท่ีเขารับการบริการ 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 รวม ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 รวม 

1 ปวดศรีษะ 320 267 587 261 190 451 

2 ไข 104 82 186 82 69 151 

3 หวัด 89 72 161 108 92 200 

4 ปวดทองรอบเดือน 61 55 116 71 56 127 

5 ปวดทองธรรมดา 61 75 136 54 51 105 

6 ปวดทองโรคกระเพาะ 134 104 238 83 81 164 

7 ทองเสีย 50 69 119 73 74 147 

8 ทําแผล 245 196 441 169 225 394 

9 โรคตา 42 49 91 40 40 80 

10 โรคฟน 8 6 14 12 7 19 

11 นอนพัก 63 98 161 38 58 96 

12 อุบัติเหตสุง ร.พ. 14 2 16 2 1 3 

13 โรคอ่ืนๆ  74 343 417 331 192 523 

14 ไอ 74 88 162 55 42 97 

15 กลับบาน 6 0 6 2 0 2 

16 เปนลม 8 11 19 2 8 10 

 รวม 1,714 1,517 2,870 1,383 1,186 2,569 
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ตารางสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพงานโภชนาการ 

โรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2561 

 

ลําดับ 
ชื่อรานคา ประเภท 

การตรวจสอบคุณภาพงานโภชนาการ 

คุณภาพ

อาหาร 

เคร่ือง

แตงกาย 

การแตงกาย

เจาของ/

ผูชวย 

ความสะอาด

บริเวณโรง

อาหาร 

ความสะอาด

เคาเตอร/

ภาชนะ 

ราคา/

ปริมาณ

เหมาะสม 

สรุป 

1  บุญสง ขาว  ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

2 สมหมาย  ลูกช้ินน่ึง ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

3 อรณ ี ยํา  ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

4 ลินดา  ขาว  ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

5 นุสรณ  นํ้า  ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

6 เพ็ญศร ี กวยเตี๋ยว ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

7 อําภา ขาว ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

8 นิรันดรา ขนมหวาน ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

9 สุพัตรา ไกทอด ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

10 เข็มพร ผลไม ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

11 จีรวรรณ ขาว ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

12 เสาวลักษณ กวยเตี๋ยว ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

13 มณฑา เบเกอร ี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

14 สุภัทรา ไอศกรีม ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

15 ราตร ี ลูกช้ิน ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

16 วัฒนชิระ กวยเตี๋ยว ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

17 ประกาศิต อาหาร

จานเดียว 

ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

18 บัวไล ราดหนา ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

19 เดชาบดินทร ผลไม ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

20 เพียงใจ ขาว ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

21 ทิพยสุดา กวยเตี๋ยว ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

22 มนัสนันท ขาว ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

23 กฤษกร กวยเตี๋ยว ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

24 วรรณเพ็ญ ขาว ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

25 วาสนา ขาวมัน ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

26 ฐิตารีย ไอศกรีม ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

ขอเสนอแนะ/ส่ิงท่ีควรปรับปรุง 

 ควรมีเครื่องดูดควัน / ใหมีตูเก็บของใช/ภาชนะใสนํ้าสมควรเปนแกว/ บอดักใขมันหมั่นทําความสะอาด/  

ควรลดหวาน/ ควรอบรมสุขาภิบาลอาหาร 
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งานหองสมุด 

การใชหองสมุด ปการศึกษา 2561 

ขอมูลสถิติจํานวนสมาชิกหองสมุด ปการศึกษา 2561 

สภาพของสมาชิก จํานวนครู/นักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวนครู/นักเรียน 

ท่ีเปนสมาชิก 

รอยละของจํานวน

สมาชิกท้ังหมด 

คร ู 136 136 100 

นักเรียน 2,711 2,711 100 

ม.1 462 462 100 

ม.2 506 506 100 

ม.3 396 396 100 

ม.4 448 448 100 

ม.5 426 426 100 

ม.6 473 473 100 

รวม 2,711 2,711 100 

 

ขอมูลสถิติการใชหองสมุด ปการศึกษา 2561 

เดือน 
การเขาใชหองสมุด (ครั้ง) การยืมหนังสือ (เลม) หมายเหตุ 

คร ู นักเรียน คร ู นักเรียน  

พฤษภาคม 25 968 35 575  

มิถุนายน 15 845 40 357  

กรกฎาคม 12 978 25 793  

สิงหาคม 28 1,345 72 652  

กันยายน 25 1,125 40 569  

ตุลาคม 32 995 28 729  

พฤศจิกายน 20 948 45 585  

ธันวาคม 18 878 32 458  

มกราคม 15 778 28 536  

กุมภาพันธ 20 1,213 38 893  

รวม 210 10,073 383 6,147  
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สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจตอการบริหารโรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2561  

ปญหาท่ีผูปกครองตองการใหแกไข เรงดวน เรียงตามลําดับ      

 ปญหาอันดับท่ี 1 ปรับปรุงหองน้ําใหม หองน้ําไมสะอาด    

 ปญหาอันดับท่ี 2  ปญหาการทํารายรางกาย ทะเลาะเบาะแวง     

 ปญหาอันดับท่ี 3 อาจพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ 

   และการพัฒนาเทคโนโลยี โดยมุงเนนผลการเรียนรูของผูเรียน    

ขอเสนอแนะ 

 1. ระบบการชําระเงินระดมทรัพยากร        

 2. หองเรียนไมสะอาด โตะเกาอ้ีชํารุด        

 3. จัดการเรียนพิเศษ อังกฤษ คณิต ฟสิส เคมี ชีวะ และกิจกรรมสงเสริมการอานในสายชั้น  

 4. หนังสือเรียนมีไมครบทุกวิชา เชน คณิตศาสตร ควรจัดหาใหครบเพราะเปนวิชาหลักและสําคัญ 

 5. กฎระเบียบการกลับบาน 5 โมง         

 6. จัดการเรียนการสอนเพ่ิมชั่วโมงเรียน        

 7. เรื่องยุงตอนเชา          

 8. อยากใหทางโรงเรียนเขมงวดกับนักเรียนท่ีไปโรงเรียนสาย      

 9. การชํารุดของสื่อการเรียน         

 10. เขมงวดเรื่องการใชโทรศัพทมือถือของนักเรียน       

 11. จุดสงงานครูท่ีสอนรายวิชาหายาก        

 12. การสงเสริมศักยภาพผูเรียนรายบุคคล        

 13. คุณครูบางทานวาจาท่ีไมสุภาพ ไมเหมาะสม       

 14. คะแนนคายพฤติกรรม         

 15. ปรับปรุงรานอาหาร          

 16. การประชุมผูปกครอง ในการติดตามพฤติกรรมนักเรียน      

 17. ครูสอนบางรายวิชาตั้งใจสอนมาก แตเด็กเลนโทรศัพทกันเสียงดังไมดุ    

 18. อยากใหครูออกเยี่ยมนักเรียนตามบาน        

 19. ถาทางโรงเรียนมีโครงการจัดอบรมคอรสโทษของการติดเกมและผลเสียท่ีตามมาอาจทําใหเด็กตอง 

      ติดเกมคิดไดบางถาทางโรงเรียนมีโครงการนี้นาจะเปนผลดีกับนักเรียนและผูปกครอง 

 20. ตองการระบบแจงเตือนนักเรียนเขา-ออกโรงเรียน      

 21. ดีทุกอยางแลว กฎระเบียบตาง ๆ ถูกตองชัดเจนท่ีสุด     
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สรุปสอบถามความพึงพอใจตอการบริหารโรงเรียนสารวิทยา ปการศึกษา 2561 

ปญหาท่ีตองการให ผูอํานวยการ  ปรับปรุงแกไข เรงดวน        

 ปญหาอันดับท่ี 1. อุปกรณท่ีใชในการจัดการเรีรยนการสอนในหองเรียน/ปรับปรุงหองเรียน อาคาร

   วิทยาศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววทิยา ลาสมัย/ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกอาคาร 4 

   เชน โปรเจคเตอร ระบบเครื่องเสียง/ควรดําเนินการแกไขปญหา เรื่องโปรเจคเตอร 

   บริเวณตึก 5         

 ปญหาอันดับท่ี 2. ควรลดงานดานเอกสารลงเพ่ือใหครูผูสอนพัฒนาการสอนไดมีประสิทธิภาพมาก

   ยิ่งข้ึน  / มีแนวทางการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบงานใหชัดเจน/ เรื่องการใหขอมูล

   เก่ียวกับการทําวิทยฐานะของครู ผูรับผิดชอบในการดูแลใหคําปรึกษา เชน การทํา 

   PLAN ,LOGBOOK, PLC เปนตน   / การประสานงานในโรงเรียนของแตละฝาย/ 

   ใหความสําคัญกับทุกกลุมสาระการเรียนรูใหเทากัน       

 ปญหาอันดับท่ี 3. การวางแผนปฏิบัติงานท่ีเปนระบบ  / ควรมีการวางแผนงานชัดเจน มีแนวทางการ

   ปฏิบัติงานลวงหนา เตรียมความพรอมไมสั่งงานในเวลากระชั้นชิด/ ควรมีแบบฟอรม

   ตางๆ ใหชัดเจน / เวลาครูมีขอสงสัย ควรจะใหคําปรึกษาท่ีชัดเจน  / คําสั่งตางๆของ

   ครูควร Upload ในเว็บไซตของโรงเรียนสามารถ download ใน computer หรือ

   โทรศัพทเพ่ือประหยัด       

ขอเสนอแนะ          

ดานวิชาการ          

 1. เกณฑการรับนักเรียนเขาเรียนตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ควรจะมีเกณฑของโรงเรียนไดบาง 

 2. กิจกรรมตางๆควรพยายามใหนอยลงหรือรวบรัดใหนอยท่ีสุดเพ่ือการเรียนการสอนของนักเรียน  

 3. ควรแจงขาวสารหรือระบบการทํางาน การประเมินตางๆ ใหรวดเร็วทันเหตุการณ    

 4. ควรจัดทําหลักสูตรใหมใหสอดคลองกับผูเรียนใหมากข้ึน      

 5. ชี้แจงหลักสูตรโรงเรียนใหบุคคลากรทุกคนทราบ       

 6.  ยกระดับผลการเรียนใหนักเรียนมีผลการเรียนติด 0 นอยลง      

 7. หลักสูตร ม.ตน- ม.ปลาย ท่ีใชไดจริง จบแลวสามารถตอบโจทยท่ีเรียนตอ    

 8. ลดภาระงานเอกสารของครูท่ีไมเกิดประโยชนตอนักเรียนและทักษะการจัดการเรียนรู   

 9. ควรมีการอบรมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนใหเปนปจจุบัน กําหนดตัวชี้วัด มาตรฐาน นักเรียนจะได

อะไร จากหลักสูตรหองเรียนท่ีเปด          

 10. ควรมีการวางแผนงานชัดเจน มีแนวทางการปฏิบัติงานลวงหนา เตรียมความพรอมไมสั่งงานในเวลา

กระชั้นชิด          

 11. ศึกษาการจัดการหลักสูตรเพ่ิมเติม        

 12. ควรมีแบบฟอรมตางๆ ใหชัดเจน         

 13. เวลาครูมีขอสงสัย ควรจะใหคําปรึกษาท่ีชัดเจน      
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 14. จัดทําโครงการเขาแขงขันเพ่ือสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียนคัดเลือกครู นักเรียนโดยเฉพาะ พอ

โรงเรียนมีชื่อเสียงเด็กเกงก็จะสนใจมาเรียน เด็กท่ีอ่ืนก็อยากเขาเรียนมากข้ึน เม่ือโรงเรียนมีเด็กเกงเยอะ

ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนก็จะดีข้ึนมีจํานวนนักเรียนเยอะงบประมาณก็มากข้ึนบริหารจัดการไดคลองข้ึน  

 15. ความชัดเจนในรูปแบบของแผนการเรียนรู เนื่องจากไมนิ่ง แกไข แบบฟอรมทุกป 2. หองเรียน

วิทยาศาสตรเกาและลาสมัย ควรมีการบํารุงรักษาและปรับปรุง      

 16. การดําเนินการกับนักเรียนมท่ีมีผลการเรียนติดคางจํานวนมาก (เกรดเฉลี่ยไมถึง 1.0 ) อยางเด็ดขาด

และเปนไปในทางเดียวกันท้ังโรงเรียน         

 17. ใหครูท่ีปรึกษาคุมสอบหองตัวเอง        

 18. ใหครูท่ีปรึกษาและหัวหนาระดับชั้น ม.ตน เปนคนสอนลูกเสือ      

 19. ประกาศเกียรติคุณนักเรียนท่ีสอบได 10 อันดับสูงสุดของแตละราวิชา     

 20. ยกเลิกการประกาศคะแนนกลางภาค         

 21. ปรับปรุงระบบทําคะแนนและประกาศผลคะแนนนักเรียน      

 22. โรงเรียนควรสนับสนุนกีฬาดานฟุตบอลใหโรงเรียนมีชื่อเสียงและควรจัดหองเรียนใหเปนหองเรียน

นักกีฬาโดยเฉพาะ          

 23. การตรวจขอสอบปรนัยกลางภาคโรงเรียนควรตรวจใหดวย เพราะเวลาในการตรวจนอยมากครูก็

งานมากอยูแลว ควรชวยลดภาระของครูบางคะ         

 24. คําสั่ง 053/2562 คําสั่งดําเนินงานการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลไมมีชื่อ   

 25. ควรใหครูประจําวิชางดสั่งการบานหรือสั่งงานกอนอาทิตยสอบ      

 27. คะแนนเก็บของนักเรียนไมสมควรมาจากการสอบยอยท้ังหมด      

 28. ขอมูลของนักเรียนท่ีลาออกหรือไมมีตัวตนควรอัพเดทใหเปนปจจุบันกอนสอบหรือกอนสงคะแนน

เสมอ  

 29. การสอนในหองเรียนไมควรเรงใหจบเนื้อหาเร็วๆ        

 30. การใหคะแนนนักเรียนไมควรกดคะแนนหรือใหคะแนนยากเกินไป      

 31. การสั่งงานหรือการบานควรดูตามความเหมาะสมของน้ําหนักหนวยกิตวิชาท่ีสอนดวยไมใชสอน 0.5 

หนวยกิต แตสั่งเหมือน 3 หนวยกิต          

 32. อยากใหการเรียนปรับพ้ืนฐานมีเหมือนเดิม        

 33. ขอบคุณฝายวิชาการท่ีเหนื่อยมาตลอด         

 34. เปลี่ยนปากกาเมจิกไวทบอรดใหครู ยี่หอนี้ไมดี อยากไดแบบเติม     

 35. ควรลดงานดานเอกสารลงเพ่ือใหครูผูสอนพัฒนาการสอนไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   

 36 การดําเนินการกับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนติดคางจํานวนมาก (เกรดเฉลี่ยไมถึง 1.0 ) อยางเด็ดขาด

และเปนไปในทางเดียวกันท้ังโรงเรียน            

 37 นักเรียนไมมาแกผลการเรียน            

 38. โรงเรียนควรสนับสนุนกีฬาดานฟุตบอลใหโรงเรียนมีชื่อเสียงและควรจัดหองเรียนใหเปนหองเรียน

นักกีฬาโดยเฉพาะ            



167 
 

 39. จัดทําโครงการเขาแขงขันเพ่ือสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียนคัดเลือกครู นักเรียนโดยเฉพาะ พอ

โรงเรียนมีชื่อเสียงเด็กเกงก็จะสนใจมาเรียน เด็กท่ีอ่ืนก็อยากเขาเรียนมากข้ึน เม่ือโรงเรียนมีเด็กเกงเยอะ

ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนก็จะดีข้ึนมีจํานวนนักเรียนเยอะงบประมาณก็มากข้ึนบริหารจัดการไดคลองข้ึน   

         

ดานงบประมาณ          

 1. ความชัดเจนในการเบิกเงิน ระเบียบพัสดุตางๆ ควรมีแบบแผนท่ีถูกตองเทานั้น(ทําหลายครั้งไม

เหมือนเดิมเลย)          

 2. การเบิกจายงบประมาณมีหลายข้ันตอน บางครั้งท่ีตองใชอุปกรณมีความลาชา    

 3. ความรวดเร็วในการเบิกจายการเงิน        

 4. ควรมีแนวทางปฏิบัติงานชัดเจน มีความยุติธรรม       

 5. อยากใหมีการใหความรูความเขาใจในการเบิกจายเงินตามโครงการ เพราะบางปทําเอกสารเบิกจายไป 

สามารถเบิกจายได แตพอปถัดมาทําแบบเดิมไมสามารถเบิกจายได      

 6. เจาหนาท่ีสํานักงานควรมีจิตบริการและมนุษยสัมพันธใหมากข้ึน     

 7. ชี้แจงการเบิกจายพัสดุ แบบฟอรมตางๆ ใหทราบพรอมกันในทประชุมจะดีมาก เพราะเจาหนาท่ีหรือ

ผูดูแลจะไดไมตองพูดหลายรอบ          

 8. เปนกําลังใจใหฝายการเงิน         

 9. การทํางานบางอยางเอกสารคอนขางชา         

 10. การใหความชัดเจนเรื่องระเบียบพัสดุ การจัดซ้ือ-จัดจาง วางแผนปฏิบัติงาน/แจงภาระงานครูใหมี

ระยะเวลาดําเนินการมากข้ึน          

 11. ควรมีเงินสํารองเพ่ือบริหารสําหรับครูท่ีตองไปในกรณีฉุกเฉินอยางเรงดวนภายในวันเดียว  

 12. งบประมาณไมเพียงพอ           

 13. การเบิกจายมีหลายข้ันตอน ทําใหการเบิกจายลาชาไมทัน เบิกจายแกผูประกอบการ (ชามาก)  

 14. ลดข้ันตอนการเบิกจายงบประมาณ         

 15. จัดทําคูมือการเบิกจายงบประมาณแจกตามกลุมสาระฯ      

 16. มีการจัดอบรมเพ่ือสรางความรูแนวปฏิบัติเดียวกันเรื่องการจัดซ้ือจัดจาง การทําโครงการใหเปน

แนวทางตรงกัน           

 17. ควรมีแนวทางปฏิบัติงานชัดเจน รวดเร็ว ใชคนใหเหมาะกับงาน     

 18. บุคลากรบางคนพูดจาไมดี ไมเปนมิตรกับผูมาติดตอราชการ หรือติดตอสอบถามเรื่องอ่ืนๆ  

 19.  ควรมีการจัดระบบการดําเนินโครงการตามแผนใหชัดเจน      

 20. การโอนเงินเขาบัญชีของผูปกครองในวันระดมทรัพยากร โรงเรียนควรเปลี่ยนระบบจากใหครูมานั่ง

เก็บเงินเปนโอนเขาบัญชีของโรงเรียนไดแลว ควรใช E-banking เขามาใหทันยุคสมัยใหมในสังคมปจจุบัน  
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ดานบุคคล          

 1. ควรเครงครัดในเรื่องระเบียบวินัยของนักเรียน       

 2. ระเบียบการมาสาย ควรมีการลงโทษใหนักเรียนเกิดความเกรงกลัวตอกฎระเบียบ   

 3. ระบบเชคเวลาเรียนนักเรียนท่ีไมซับซอน         

 4. มาตรการจัดการกับนักเรียนท่ีมาสายและแตงกายไมเรียบรอย     

 5. ระเบียบวินัยของนักเรียน การแตงกาย แขวนบัตรนักเรียน/ครู      

 6. ระเบียบการเขาแถว ควรปลอยแถวนักเรียนข้ึนชั้นเรียนเปนแถวๆ      

 7. ใหความรูเก่ียวกับดานการพัฒนาตนเองของบุคลากร(ครู)เรื่องระเบียบวินัยของนักเรียน   

 8. อยากใหมีการประชาสัมพันธเก่ียวกับงาน กิจกรรมตางๆ ท้ังภายใน-นอก โรงเรียนใหถ่ัวถึงมากยิ่งข้ึน 

 9. การปรับเกณฑคะแนนของนักเรียนท่ีตองปรับคะแนนพฤติกรรม ควรปรับคะแนนเพ่ิมข้ึนจากเดิม 20 

คะแนน          

 10. มีกําหนดการของงานตาง ๆ อยางชัดเจน วางแผนลวงหนา มีปฏิทินการปฏิบัติงาน เชน เยี่ยมบาน

นักเรียน          

 11. การหักคะแนนนักเรียน สังเกตเห็นวามีแตการจับผิดนักเรียนอยางเดียว สมควรจะเพ่ิมการจับดี 

เวลานักเรียนทําดี หรือสรางชื่อเสียงใหโรงเรียนดวย         

 12. การประกาศตอนเชาหลังเขาแถวควรพูดใหกระชับนักเรียนจะไดมีเวลาเตรียมตัวเขาเรียนคาบ 1  

 13. การทํากิจกรรมหลังเลิกเรียนของนักเรียน ควรมีความยืดหยุนเวลาให ถานักเรียนมีครูดูแลอยูดวย 

 14. เห็นดวยกับการใหนักเรียนมาปรับพฤติกรรม แตอยากใหหักคะแนนแตพฤติกรรมแยจริงๆ ไมควร

ยิบยอย          

 16. การกักเด็กนักเรียนเขาแถวในชวงเชาควรหักคะแนนพฤติกรรมใหนอยลงเนื่องจากสภาพจราจร

ปจจุบันมีการสรางรถไฟฟาตลอดเสนทางท่ีนักเรียนผานโรงเรียนก็ควรปรับบริบทใหสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมปจจุบันดวย          

 17. ขาดผูนําท่ีชัดเจน          

 18. ควรมีการดูแลในสวนระเบียบการแตงกายของนักเรียนและเครงครัดในกฎระเบียบตางๆ ใหมากข้ึน 

 19. ปญหานักเรียนมาสาย มาไมทันแลว ตองเขาคายพฤติกรรม      

 20. การกลับบานเกินเวลาของนักเรียน ซ่ึงบางครั้งนักเรียนมีเหตุจําเปนท่ีตองอยากเกินเวลาทําใหผูแก

ครองตองโทรมาแจงครูท่ีปรึกษา          

 21. ประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ใหชัดเจน        

 22. การแกปญหานักเรียนท่ีแตงหนาและแตงกายผิดระเบียบ รวมไปถึงนักเรียนท่ีมาสายและมีคะแนน

ติดลบจํานวนมาก ควรมีมาตรการและการแกไขท่ีเด็ดขาด        
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ดานบริหารท่ัวไป          

 1. โตะเกาอ้ีของนักเรียนสภาพแยมาก บางโตะขางๆ ชํารุดแตก็ยังใชงาน เกาอ้ีก็ผุพัง ควรทํางบประมาณ

มาพัฒนาดานนี้ดวย           

 2. การท้ิงขยะของถังขยะประจําตึก นักพัฒนาเลือกท่ีจะท้ิงบางครั้งก็เอาขยะออกมาวางนอกถัง 

นักพัฒนาดูแลความสะอาดไมท่ัวถึง         

 2. การบริการของนักพัฒนาใหมีความเคารพตอครู       

 3. ติดตั้ง ตรวจสอบ แกไข เครื่องฉายแตละหองใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานอยูตลอดเวลา  

 4. อยากใหติดตั้งพัดลมภายในโดม /เวที ควรปรับปรุงใหม่ันคงแข็งแรง 2. ควาสะอาดของอาคารเรียน/ 

ความสวยงาม (ทาสี)           

 5. เพ่ิมเติมท่ีนั่งสําหรับทําการบาน/อานหนังสือ/และผูปกครองรอรับนักเรียน 4. ปรับปรุง/บํารุงรักษา 

โตะเกาอ้ี นักเรียน **ติดนาฬิกาทุกหองเรียน**        

 6. ความสะอาดของอาคารเรียน ระเบียบบนอาคารเรียน ผนังอาคารเรียน 2. การนําอาหารข้ึนไป

ทานบนอาคารเรียน และนอกเขตบริเวณโรงอาหาร        

 7. การแกไขเครื่องขยายเสียงในแตละหองเรียนใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน    

 8. ความสะอาดของอาคาร หองน้ําครู สิ่งอํานวยความสะดวก เชน สบูลางมือ กระดาษชําระ  

 9. สนับสนุน รณรงคใหนักเรียนรูจักแยกขยะ         

 10. เครื่องเสียงท้ังท่ีโดม หอประชุม เสียงประกาศ ควรปรับปรุงซอมแซมหรือเปลี่ยนใหม    

 11. ควรเปลี่ยนเครื่องกรองน้ําท่ีโรงอาหารใหม เนื่องจากตูปจจุบันบางกอกมีกลิ่น    

 12. หองน้ําครูและนักเรียนควรจะมีเครื่องชวยดับกลิ่นมาวางไว+สบู+กระดาษหอผาอนามัย   

 13. นกพิราบในโรงอาหาร(รวมท้ังสัตวเลี้ยงตางๆ สุนัข แมว ไมสมควรมีในโรงเรียน   

 14. เปลี่ยนตนไมภายในโรงเรียนดเพราะไมคอยใหรมเงา       

 15. หองเรียนท่ีอาคาร 9 หนาตางชํารุดหลายหอง ปดหนาตางไดไมสนิท เม่ือเปดเครื่องปรับอากาศ 

และวทําใหเปลืองคาไฟฟา หองเรียนพิเศษบางหอง บางวันลืมปดเครื่องปรับอากาศ    

 16. ปรับปรุงหองเรียน พ้ืนกระเบื้องบางหองแตกเปนอันตรายตอนักเรียน ภาพชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริยซีดและเกา บางหองหลุด หากอยากใหท่ีปรึกษาแตละหองเปลี่ยนเองกรุณาแจงใหทราบ 

 17. อุปกรณืท่ีชํารุดในหองเรียน เวลาแจงซอมข้ันตอนในการดําเนินการคอนขางนาน   

 18. ควรทําระบบ wifi ท่ีมีความเสถียรและท่ัวถึง ระบบ lan ไมสะดวกในการใชงาน    

 19. กลิ่นอาหาร ตึก 5           

 20. ปรับปรุงสวนตางๆ ในโรงเรียนใหสวยงามและเพ่ิมมานั่งเพ่ือใหทุกคนสามารถเขาไปใชประโยชนได

มากข้ึน          

 21. การเปดปดอาคารตางๆ ควรจะชัดเจนแลเครงครัดมากกวานี้     

 22. ความสะอาดของหองเรียนท่ีไมท่ัวถึง        

 23. เวลาอุปกรณชํารุดนักพัฒนาประจําอาคารควรดูแลรับผิดชอบ     
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 23. ไมควรเลือกปฏิบัติใหเฉพาะผูใกลชิด         

 24. การทําความสะอาดหองพักครู หองน้ํา ถังขยะ และการใชถุงใสขยะ      

 25. การรณรงค ปลูกฝงใหนักเรียนมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง    

 26. กระดานไวทบอรดไมดี ลบยาก ทําใหเวลาเขียนซํ้านักเรียนมองตัวอักษรไมชัดเจน   

 27. อาคารคหกรรมมักมีนกบินเขามาเยอะทําใหมีมูลของนกเยอะ เกิดความสกปรกซ่ึงหองเรียนเปน

หองปฏิบัติการประกอบอาหาร อยากใหชวยแกไขโดยการเปลี่ยนเปนประตูกระจกหรือหนาตางกระจกปดก้ัน

ตามชองลมเพ่ือปองกันไมใหนกบินเขา         

 28. ปายหนาหองเรียนของนักเรียนท่ีไมตรงกับชั้นเรียน      

 29. ควรมีแนวทางปฏิบัติงานชดัเจน มีความยุติธรรม       

 30. ติดตามการซอมบํารุงอุปกรณตางๆ ในหองเรียน ใหสามารถใชงานไดอยูเสมอ   

 31. การซอมวัสดุ ครุภัณฑชํารุดใหรวดเร็วไมซํ้าซอนและหลายข้ันตอน    
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งบประมาณแยกประเภทตาม งาน/โครงการ ปงบประมาณ 2562

รายการ เงินอุดหนุนรายหัว เงินอุดหนุนเรียน

ฟรี 15ป

เงินรายได

สถานศึกษา

เงินอื่น ๆ หมาย

เหตุ

งานพัฒนาระบบบริหาร 2,819,069.00       346,040.00        6,622,456.00       919,000.00        

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 45,000.00            154,080.00        1,665,645.00       -                     

โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา -                       -                     -                       -                     

โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา -                       -                     130,000.00          -                     

โครงการพัฒนาคุณภาพสูโรงเรียนมาตรฐานสากล 73,900.00            -                     139,700.00          -                     

โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการอาน

และคิด 13,000.00            -                     4,425.00              -                     

โครงการสงเสริมตามศาสตรพระราชา 62,000.00            -                     -                       -                     

โครงการสงเสริมศักยภาพตามอัตลักษณและความ

เปนเลิศทางวิชาการ 397,430.00          149,020.00        111,200.00          -                     

โครงการสงเสริมศักยภาพครูดานการจัดการเรียนรู -                       -                     -                       -                     

โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน 5,000.00              4,000.00            -                       -                     

โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ตามศักยภาพ และบริบทของสถานศึกษา 101,000.00          1,517,870.00     -                       -                     

โครงการหองเรียนพิเศษ 13,000.00            -                     7,241,000.00       1,314,100.00     

โครงการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพค -                       -                     7,243,680.00       -                     

โครงการการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะ

อันพึงประสงค และคานิยม 12 ประการ 158,000.00          -                     -                       -                     

โครงการการบริหารกิจการนักเรียน  274,000.00          271,700.00        -                       -                     

โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน -                       -                     765,500.00          -                     

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข 64,000.00            -                     30,000.00            -                     

โครงการพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ

การกระจายอํานาจ โดยบริหารโรงเรียนเปนฐาน 

(SBM) -                       -                     10,000.00            -                     

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา -                       -                     34,200.00            -                     

โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอม แหลงเรียนรู และภูมิ

ปญญาทองถิ่นที่เอื้อตอการเรียนรู -                       -                     1,934,000.00       300,000.00        

โครงการโรงเรียนสรางความสัมพันธกับชุมชน -                       -                     15,000.00            40,000.00          

โครงการตนแบบสุขภาพ -                       -                     60,000.00            -                     

คาสาธารณูปโภค 5,500,000.00       

เงินสํารอง 389,401.00          250,120.00          -                     

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,914,800.00     2,442,710.00   26,256,926.00   2,573,100.00    

ทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก 
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เงินอุดหนุน

รายหัว

เงินอุดหนุน

เรียนฟรี 15ปี

เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินอื�น ๆ

1 กลุ่มบริหารวิชาการ 2,910,959      1,844,970      10,301,183       1,314,100    

2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 557,220         271,700         8,165,180         -              

3 กลุ่มบริหารงบประมาณ 111,444         326,040         3,285,238         -              

4 กลุ่มบริหารทั�วไป 445,776         -                 4,255,205         1,259,000    

5 ค่าสาธารณูปโภค 5,500,000      

6 *** งบประมาณสํารอง *** 389,401         -                 250,120.00       -              

รวม 9,914,800      2,442,710      26,256,926.00  2,573,100    

รวมทั�งสิ�น 41,187,536    

ประมาณการงบประมาณ กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ/งาน ประจําปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนสารวิทยา

จําแนกตามกลุ่มบริหาร 

ที� กลุ่มบริหาร

จํานวนเงินที�ได้รับจัดสรร

หมายเหตุ

1 กลุ่มบริหารวิชาการ 13 11 321

2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 5 62

3 กลุ่มบริหารงบประมาณ 2 2 49

4 กลุ่มบริหารทั�วไป 11 3 55

รวม 27 21 487

งาน/ โครงการ/ กิจกรรม  ประจําปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนสารวิทยา

ที� กลุ่มบริหาร งาน โครงการ กิจกรรม
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การอบรม/สัมมนา และศึกษาดูงานของบุคลากร ประจําปการศึกษา 2561 

ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

1. นางสาวกัญญารัตน   

อาโรโจ 

4 พ.ค.61 8 การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ฝกอบรมวิทยากรแกนนํา 

โครงการพัฒนารปูแบบการ

ปลูกฝงคณุลักษณะอันพึง

ประสงคของผูเรียน ตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2560 ดวยการ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

เพ่ือพัฒนาสูผูเรียนในศตวรรษ 

ท่ี 21  

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบดินทรเดชา สิงห 

สิงหเสนี 

7-8 พ.ค.

61 

16 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

Google Apps for Education 

Google Classroom 

หองคอมพิวเตอร  

โรงเรียนสารวิทยา 

19 มิ.ย.

61 

4 การอบรมการเขาใชระบบ PISA หองคอมพิวเตอร  

โรงเรียนสารวิทยา 

1-2 ก.ย.

61 

12 การอบรมการจัดการเรียนรู

วรรณคดีไทยระดับมัธยมศึกษา

ตามทฤษฎีการเรียนรูการสราง

ความรู (คูปองครู) 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั ฝายมัธยม 

4 ต.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การสรางชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ” (PLC) การจดบันทึก 

Log Book 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

22-23 

ก.ย.61 

16 โครงการพัฒนาเทคนิคการ

จัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับ

คุณภาพผูเรยีนดานการอาน และ

การเขียน วิชาภาษาไทย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

มัธยมศึกษาเขต 2 ณ หอง

ประชุมไพฑรูย โรงเรียน

บางกะป 

25 ต.ค.

61 

4 อบรมเรื่อง โรงเรียนตนแบบรอบ

รูดานสุขภาพ 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

การพัฒนาวิชาชีพ 
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

26-28 

ต.ค.61 

36 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิการเรยีนของ

โรงเรียนในสังกัดสาํนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 2 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

มัธยมศึกษาเขต 2  

ณ ชลพฤกษรีสอรท 

11-12 

ม.ค. 62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  128   

2. นางสาวดาวเรือง  

เกณฑสาค ู

7-8 พ.ค.

61 

16 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

Google Apps for Education 

Google Classroom 

หองคอมพิวเตอร  

โรงเรียนสารวิทยา 

19 มิ.ย.

61 

4 การอบรมการเขาใชระบบ PISA หองคอมพิวเตอร 

โรงเรียนสารวิทยา 

17-18 

ส.ค.61 

8 ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดหวยจรเข

วิทยาคม อ.เมือง จ.นครปฐม 

โรงเรียนวัดหวยจรเข

วิทยาคม อ.เมือง  

จ.นครปฐม 

1-2 ก.ย.

61 

12 การอบรมการจัดการเรียนรู

วรรณคดีไทยระดับมัธยมศึกษา

ตามทฤษฎีการเรียนรูการสราง

ความรู (คูปองครู) 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั ฝายมัธยม 

4 ต.ค.

2561 

8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การสรางชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ” (PLC) การจดบันทึก 

Log Book 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

25 ต.ค.

61 

4 อบรมเรื่อง โรงเรียนตนแบบรอบ

รูดานสุขภาพ 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

ม.ค.62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  76  
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

3. นายสิทธิศักดิ ์

 แกวเนตร      

7-8 พ.ค.

61 

16 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

Google Apps for Education 

Google Classroom 

หองคอมพิวเตอร  

โรงเรียนสารวิทยา 

31 พ.ค. 

61 

8 การอบรมโครงการบริการ

วิชาการ เรื่อง “การจัดการ

เรียนรูสําหรับครูในยคุ 4.0” 

หองประชุมกรมหมื่น

พิฆเนศวรสุรสังกาศ อาคาร 

24 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร 

19 มิ.ย.

61 

4 การอบรมการเขาใชระบบ PISA หองคอมพิวเตอร  

โรงเรียนสารวิทยา 

17-18 

ส.ค.61 

8 ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดหวยจรเข

วิทยาคม อ.เมือง จ.นครปฐม 

โรงเรียนวัดหวยจรเข

วิทยาคม  อ.เมือง  

จ.นครปฐม 

1-2 ก.ย.

61 

12 การอบรมการจัดการเรียนรู

วรรณคดีไทยระดับมัธยมศึกษา

ตามทฤษฎีการเรียนรูการสราง

ความรู (คูปองครู) 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั ฝายมัธยม 

4 ต.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การสรางชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ” (PLC) การจดบันทึก 

Log Book 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

25 ต.ค.

61 

4 อบรมเรื่อง โรงเรียนตนแบบรอบ

รูดานสุขภาพ 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

ม.ค. 62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  84   

4. นางสาววนัสนันท 

คําแสน 

4 ต.ค.  

61 

8 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง “การสรางชุมชนการเรียนรู 

(PLC) การจดบันทึก 

LOGBOOK” 

โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 

ต.ค.61 

36 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิการเรยีนของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

มัธยมศึกษาเขต 2  
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

โรงเรียนในสังกัดสาํนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 

ณ ชลพฤกษรีสอรท 

 รวม  44   

5. นางสาวพัชรีย 

สวางวงษ 

4 พ.ค.61 8 การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ฝกอบรมวิทยากรแกนนํา 

โครงการพัฒนารปูแบบการ

ปลูกฝงคณุลักษณะอันพึง

ประสงคของผูเรียน ตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2560 ดวยการ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

เพ่ือพัฒนาสูผูเรียนในศตวรรษท่ี 

21  

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

7-8 พ.ค.

61 

16 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

Google Apps for Education 

Google Classroom 

โรงเรียนสารวิทยา 

1-3ก.ค.

61 

30 การอบรมโครงการบันไดกวี  

รุนท่ี4 

บานผูหวาน จังหวัด

นครปฐม / คณะกรรมการ

ตัดสินหนังสือดีเดนรางวัลเซ

เวนบุคอวอรด ประเภทกวี

นิพนธ 

29-30  

ก.ค.-25 

ส.ค.61 

 

18 

 

 

 

อบรมตามโครงการพัฒนาครู

รูปแบบครบวงจร หลักสูตรการ

วิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการเรียนการ

สอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

 

 

17-18 

ส.ค.61 

8 ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดหวยจรเข

วิทยาคม อ.เมือง จ.นครปฐม  

โรงเรียนวัดหวยจรเข

วิทยาคมอ.เมือง จ.นครปฐม  

4 ต.ค.61 8 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง “การสรางชุมชนการเรียนรู 

(PLC) การจดบันทึก 

LOGBOOK” 

โรงเรียนสารวิทยา 
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

11-12 

ม.ค. 62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  112   

6. นางสาวสนธิกาญจน 

แสงมณ ี

7-8 พ.ค.

61 

16 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

Google Apps for Education 

Google Classroom 

หองคอมพิวเตอร  

โรงเรียนสารวิทยา 

19 มิ.ย.

61 

4 การอบรมการเขาใชระบบ PISA หองคอมพิวเตอร 

โรงเรียนสารวิทยา 

15-17 

ส.ค.61 

24 โครงการพัฒนาคณุภาพการ

บริหารงบประมาณ สถานศึกษา  

สํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษาเขต 2 

1-2 ก.ย.

61 

12 การอบรมการจัดการเรียนรู

วรรณคดีไทยระดับมัธยมศึกษา

ตามทฤษฎีการเรียนรูการสราง

ความรู (คูปองครู) 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั ฝายมัธยม 

22-23 

ก.ย.61 

16 โครงการพัฒนาเทคนิคการ

จัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับ

คุณภาพผูเรยีนดานการอาน และ

การเขียน วิชาภาษาไทย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

มัธยมศึกษาเขต 2 ณ หอง

ประชุมไพฑรูย โรงเรียน

บางกะป 

4 ต.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การสรางชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ” (PLC) การจดบันทึก 

Log Book 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

ม.ค.62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการการศึก

ข้ันพ้ืนฐาน 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

มี.ค.62 

16 การอบรมการจัดทํารายงาน เพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  120  
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

7. นางสาวศิรธันย 

 สามเชียง 

7-8 พ.ค.

61 

16 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

Google Apps for Education 

Google Classroom 

หองคอมพิวเตอร  

โรงเรียนสารวิทยา 

19 มิ.ย.

61 

4 การอบรมการเขาใชระบบ PISA หองคอมพิวเตอร  

โรงเรียนสารวิทยา 

17-18 

ส.ค.61 

8 ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดหวยจรเข

วิทยาคม อ.เมือง จ.นครปฐม 

โรงเรียนวัดหวยจรเข

วิทยาคม อ.เมือง  

จ.นครปฐม 

9 พ.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

Google Apps for Education 

Google Classroom 

หองคอมพิวเตอร  

โรงเรียนสารวิทยา 

19 มิ.ย.

61 

4 การอบรมการเขาใชระบบ PISA หองคอมพิวเตอร  

โรงเรียนสารวิทยา 

17-18 

ส.ค.61 

8 ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดหวยจรเข

วิทยาคม อ.เมือง จ.นครปฐม 

โรงเรียนวัดหวยจรเข

วิทยาคม 

อ.เมือง จ.นครปฐม 

4-5,26 

ส.ค. 61 

18 การพัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาไทยในศตวรรษท่ี  21  

สําหรับครูภาษาไทยระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ  

PLC 

คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลยัศิลปากร  

จังหวัดนครปฐม 

4 ต.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การสรางชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ” (PLC) การจดบันทึก 

Log Book 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

25 ต.ค.

61 

4 อบรมเรื่อง โรงเรียนตนแบบรอบ

รูดานสุขภาพ 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

ม.ค. 62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  102  
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

8. นายอธิพงศ 

 โชคเคลาลาภ 

19 มิ.ย.

61 

4 การอบรมการเขาใชระบบ PISA หองคอมพิวเตอร  

โรงเรียนสารวิทยา 

1-2 ก.ย.

61 

12 การอบรมการจัดการเรียนรู

วรรณคดีไทยระดับมัธยมศึกษา

ตามทฤษฎีการเรียนรูการสราง

ความรู (คูปองครู) 

 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั ฝายมัธยม 

4 ต.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การสรางชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ” (PLC) การจดบันทึก 

Log Book 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

16 ธ.ค. 

61 

8 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน

ใหบรรลมุาตรฐานและตัวช้ีวัดใน 

4 กลุมสาระการเรียนรูตามแนว

ทางการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

สถาบันพัฒนาคุณภาพ

วิชาการ (พว.) 

11-12 

ม.ค. 62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกข้ันพ้ืนฐาน 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  48   

9. นางสาววิชณ ี

เปรมประยรู 

9 พ.ค.61 8 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบ

การประกันคณุภาพการศึกษา

แนวใหม  

โรงเรียนรัตนโกสินทร

สมโภช บางเขน 

7-8 พ.ค.

61 

16 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

17-18 

ส.ค.61 

8 ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดหวยจรเข

วิทยาคม อ.เมือง จ.นครปฐม 

โรงเรียนวัดหวยจรเข

วิทยาคม อ.เมือง  

จ.นครปฐม 

1-2 ก.ย.

61 

12 การอบรมการจัดการเรียนรู

วรรณคดีไทยระดับมัธยมศึกษา

ตามทฤษฎีการเรียนรูการสราง

ความรู (คูปองครู) 

 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั ฝายมัธยม 
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

4 ต.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การสรางชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ” (PLC) การจดบันทึก 

Log Book 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

25 ต.ค.

61 

4 อบรมเรื่อง โรงเรียนตนแบบรอบ

รูดานสุขภาพ 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

21-22 

ก.พ.62 

16 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การ

พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตร ี

11-12 

ม.ค. 62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  88   

10. นายพิชาชาญ 

สุขประเสริฐ 

7-8 พ.ค.

61 

16 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

Google Apps for Education 

Google Classroom 

หองคอมพิวเตอร 

โรงเรียนสารวิทยา 

19 มิ.ย.

61 

4 การอบรมการเขาใชระบบ PISA หองคอมพิวเตอร  

โรงเรียนสารวิทยา 

17-18 

ส.ค.61 

8 ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดหวยจรเข

วิทยาคม อ.เมือง จ.นครปฐม 

โรงเรียนวัดหวยจรเข

วิทยาคม อ.เมือง  

จ.นครปฐม 

1-2 ก.ย.

61 

12 การอบรมการจัดการเรียนรู

วรรณคดีไทยระดับมัธยมศึกษา

ตามทฤษฎีการเรียนรูการสราง

ความรู (คูปองครู) 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั ฝายมัธยม 

4 ต.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การสรางชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ” (PLC) การจดบันทึก 

Log Book 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

25 ต.ค.

61 

4 อบรมเรื่อง โรงเรียนตนแบบรอบ

รูดานสุขภาพ 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

ม.ค. 62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 รวม  76   

11. นางสาวสุวิมล  

จันตะสรุินทร 

7-8 พ.ค.

61 

16 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

Google Apps for Education 

Google Classroom 

 

หองคอมพิวเตอร  

โรงเรียนสารวิทยา 

19 มิ.ย.

61 

4 การอบรมการเขาใชระบบ PISA หองคอมพิวเตอร  

โรงเรียนสารวิทยา 

17-18 

ส.ค.61 

8 ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดหวยจรเข

วิทยาคม อ.เมือง จ.นครปฐม 

โรงเรียนวัดหวยจรเข

วิทยาคม อ.เมือง  

จ.นครปฐม 

1-2 ก.ย.

61 

12 การอบรมการจัดการเรียนรู

วรรณคดีไทยระดับมัธยมศึกษา

ตามทฤษฎีการเรียนรูการสราง

ความรู (คูปองครู) 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั ฝายมัธยม 

4 ต.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การสรางชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ” (PLC) การจดบันทึก 

Log Book 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

25 ต.ค.

61 

4 อบรมเรื่อง โรงเรียนตนแบบรอบ

รูดานสุขภาพ 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

ม.ค. 62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  76   

12. นางสาวธณัฐฐา 

สวางรักษ 

7-8 พ.ค.

61 

16 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

Google Apps for Education 

Google Classroom 

หองคอมพิวเตอร 

โรงเรียนสารวิทยา 

19 มิ.ย.

61 

4 การอบรมการเขาใชระบบ PISA หองคอมพิวเตอร  

โรงเรียนสารวิทยา 
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

17-18 

ส.ค.61 

8 ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดหวยจรเข

วิทยาคม อ.เมือง จ.นครปฐม 

โรงเรียนวัดหวยจรเข

วิทยาคม อ.เมือง  

จ.นครปฐม 

1-2 ก.ย.

61 

12 การอบรมการจัดการเรียนรู

วรรณคดีไทยระดับมัธยมศึกษา

ตามทฤษฎีการเรียนรูการสราง

ความรู (คูปองครู) 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั ฝายมัธยม 

4 ต.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การสรางชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ” (PLC) การจดบันทึก 

Log Book 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  56   

13. นายธนภัทร  บุญศรีวงษ 4 ต.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การสรางชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ” (PLC) การจดบันทึก 

Log Book 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

25 ต.ค.

61 

4 การอบรมเรื่อง โรงเรียนตนแบบ

รอบรูดานสุขภาพ 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

3 พ.ย.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ

เขียนสะทอนคดิเพ่ือการเรียนรู” 

Fathom Bookspace  

โดย GLER 

10 พ.ย. 

61 

8 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การสรางเกมวิชาภาษาไทย” 

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

18 พ.ย. 

61 

8 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐม

พยาบาลเบ้ืองตนและการ

ชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน (CPR) 

สําหรับบุคคลท่ัวไป 

โรงพยาบาลบางโพ 

16 ธ.ค. 

61 

8 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน

ใหบรรลมุาตรฐานและตัวช้ีวัดใน 

4 กลุมสาระการเรียนรูตามแนว

ทางการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

สถาบันพัฒนาคุณภาพ

วิชาการ (พว.) 

17-19 

ก.พ.61 

24 

 

การพัฒนาครผููชวยเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพ ประจําป 2562 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 2 
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

11-12 

มี.ค.61 

16 การอบรมการจัดทํารายงาน เพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพ แหง

สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  84   

13. นายเมธี  รักฎานุกูล 24-25 

พ.ย.61 

16 เมืองสอนอะไรไดบาง insKru 

16 ธ.ค.61 8 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนใหบรรลมุาตรฐานและ

ตัวช้ีวัด 4 กลุมสาระการเรียนรู 

ตามแนวทางการทดสอบพ้ืนฐาน

ระดับชาติ (ONET) 

สถาบันพัฒนาคุณภาพ

วิชาการ (พว.) 

22 ม.ค.

62 

3 Socratic Question insKru 

17-19 

ก.พ.62 

24 โครงการเตรยีมความพรอมครู

ผูชวย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 2 (สพม.2) 

11-12 

มี.ค. 62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

18-19 

มี.ค.62 

16 การอบรม DLIT หองคอมพิวเตอร  

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  83   

 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

1. นายโสภณ  จุยจิตร 

 

 

 

30 มิ.ย.– 

1 ก.ค. 61 

14 

 

 

เทคนิคการใชโปรแกรมประยุกต

เพ่ือพัฒนางานวิชาการและการ

วิจัยในช้ันเรียน 

โรงแรมเทพนคร   

จังหวัดบุรีรมัย      

 

4 – 5  

ส.ค.61           

12 การสรางนวัตกรรมการเรียนการ

สอนเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู

ของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

สําหรับครูช้ันมัธยมศึกษาตอนตน                               

โรงแรม  The  Royal  

River  กรุงเทพฯ          

 รวม  26   

2. นายกัมปนาท สมชาต ิ

 

 

8 – 9 

ก.ย.61         

16 หลักสตูรอบรมเชิงบูรณาการเพ่ือ

พัฒนา ครูคณิตศาสตรสูยุค 

Education 4.0 :  ระดับ

ณ ศูนยราชการ โรงแรม

เซ็นทราศูนยราชการแจง

วัฒนะ 
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

 มัธยมศึกษาตอนตน 

 รวม  16   

3. นางมาริสา  มวงกล่าํ 26 ส.ค.

61     

18 

 

 

10 เรื่อง STEM ตนแบบ เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพกิจกรรมใน

หองเรียน ระดับมัธยมศึกษา 

ondemand สาขา

ฉะเชิงเทรา 

 

18 - 19  

ส.ค.61   

12 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอน

ในศตวรรษท่ี 21 ดวย Google 

Classroom และ การขับเคลื่อน

เศรษฐกิจชุมชนดวย Online 

Marketing สูชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)         

โรงแรมเดอะเล็คกาซี่  

จังหวัดนนทบุร ี

 รวม  30   

4. นางสาวกฤษณา  ชํานาญ 25-26 

ส.ค.61 

12 

 

 

การสอนเรขาคณติดวย 

GeoGebra สําหรับมัธยมศึกษา

ตอนตน 

คณะวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราช

ภัฎบานสมเด็จเจาพระยา 

1-2 ก.ย.

61 

12 จิตวิทยาการปรึกษาเบ้ืองตน

สําหรับคร ู

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตร 

ศาสตร (วิทยาเขตบางเขน) 

 รวม  24   

5. นางนิธิวดี  

แพรวัฒนะสุข 

25-26 

ส.ค.61 

12 

 

 

การสอนเรขาคณติดวย 

GeoGebra สําหรับมัธยมศึกษา

ตอนตน 

คณะวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราช

ภัฎบานสมเด็จเจาพระยา 

1-2 ก.ย.

61 

12 จิตวิทยาการปรึกษาเบ้ืองตน

สําหรับคร ู

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตร 

ศาสตร (วิทยาเขตบางเขน) 

 รวม  24   

6. นางสาวอรนันท   

จันทรประภาพ 

25-26 

ส.ค.61 

12 

 

การสอนเรขาคณติดวย 

GeoGebra สําหรับมัธยมศึกษา

ตอนตน 

คณะวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราช

ภัฎบานสมเด็จเจาพระยา 

1-2  ก.ย.

61 

12 จิตวิทยาการปรึกษาเบ้ืองตน

สําหรับคร ู

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตร 

ศาสตร (วิทยาเขตบางเขน) 

 รวม  24   

7. นางจีรนันท  ธํารงวิศว 

 

 

25-26 

ส.ค.61 

12 

 

 

การสอนเรขาคณติดวย 

GeoGebra สําหรับมัธยมศึกษา

ตอนตน 

คณะวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราช

ภัฎบานสมเด็จเจาพระยา 
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

1-2  ก.ย.

61 

12 จิตวิทยาการปรึกษาเบ้ืองตน

สําหรับคร ู

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตร 

ศาสตร (วิทยาเขตบางเขน) 

 รวม  24   

8. นางสาวจิดาภา  

โสภณธรรมภาณ 

 

1 - 2  

ก.ย.61       

 

12 

 

การใช Web/Mobile 

Application เพ่ือกระตุนการ

เรียนตามหลักการ Active 

Learning (ระดับพ้ืนฐาน) 

โรงแรม Hip Hotel 

Bangkok 

 

25-26 

ส.ค.61           

12 การสอนเรขาคณิตดวย 

GeoGebra สําหรับมัธยมศึกษา

ตอนตน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน

สมเด็จเจาพระยา 

 รวม  24   

9.   นายณัฐพล  สุดหอม 1-2 ก.ย.

61       

 

12 

 

การใช Web/Mobile 

Application เพ่ือกระตุนการ

เรียนตามหลักการ Active 

Learning (ระดับพ้ืนฐาน) 

โรงแรม Hip Hotel 

Bangkok 

 

25-26 

ส.ค.61           

12 การสอนเรขาคณิตดวย 

GeoGebra สําหรับมัธยมศึกษา

ตอนตน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน

สมเด็จเจาพระยา 

 รวม  24   

10. นางสาวปทมา   

ประพฤติงามพงศา 

1 - 2  

ก.ย.61       

 

12 

 

 

การใช Web/Mobile 

Application เพ่ือกระตุนการ

เรียนตามหลักการ Active 

Learning (ระดับพ้ืนฐาน) 

โรงแรม Hip Hotel 

Bangkok 

 

25-26 

ส.ค.61           

12 การสอนเรขาคณิตดวย 

GeoGebra สําหรับมัธยมศึกษา

ตอนตน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน

สมเด็จเจาพระยา 

 รวม  24   

11. นางสาวประจบ     

แสงสีบับ 

1 - 2  

ก.ย.61       

 

12 

 

การใช Web/Mobile 

Application เพ่ือกระตุนการ

เรียนตามหลักการ Active 

Learning (ระดับพ้ืนฐาน) 

โรงแรม Hip Hotel 

Bangkok 

 

25-26 

ส.ค.61           

12 การสอนเรขาคณิตดวย 

GeoGebra สําหรับมัธยมศึกษา

ตอนตน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน

สมเด็จเจาพระยา 

 รวม  24   



186 
 

ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

12. นางสาวณัทธมวันทน   

ภูสุนทรเกียรต ิ

7–8 ก.ค.

61         

20 ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล 

ดวยกิจกรรมชุมนุม   

โรงแรม เค.ยู โฮม 

มหาวิทยาลยัเกษตร 

ศาสตร บางเขน จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

 รวม  20   

13. นางสาววิภา  มณเีนตร 14 ก.ค. – 

15 ก.ย. 

61   

12 พ้ืนฐานการจัดการเรยีนการสอน

คณิตศาสตร สําหรับศตวรรษท่ี 

21 ระดบัมัธยมศึกษา       

มหาวิทยาลยัราชถัฏ 

วไลยอลงกรณ จ.ปทุมธานี 

 รวม  12   

14. นางสาวนุชจิรา  

ทะมานนท 

30 มิ.ย. 

61–1ก.ค. 

61   

13 

 

 

การพัฒนากระบวนการสอน

คณิตศาสตรดวยเทคโนโลยี

เครื่องคํานวณทาง วิทยาศาสตร 

ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย   

โรงแรม The Four Wings 

Hotel Bangkok 

กรุงเทพมหานคร 

 

8-9 ก.ย.

61        

16 หลักสตูรอบรมเชิงบูรณาการเพ่ือ

พัฒนาครูคณติศาสตรสูยุค 

Education 4.0 ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย         

โรงแรมเซนทราศูนย

ราชการแจงวัฒนะ 

 

 รวม  29   

15. นางสาวปาวาริศา  

สมาฤกษ 

14-15 

ก.ค.61 

16 การอบอมเชิงบูรณาการครู

คณิตศาสตรช้ันมัธยมศึกษา

ตอนตน 

โรงแรมสีมาธานี 

 รวม  16   

16. นางรุงเพ็ชร    สรองศร ี 21 - 22 

ก.ค.61              

18.5 การใชโปรแกรม Mathematica 

ในการพัฒนาทักษะดานสะเตม็           

มหาวิทยาลยัมหิดล กรุงเท

พมหานคร 

 รวม  18.5   

17. นางวัลวิภา   

เพ็งประสพ 

29 - 30  

ก.ค.61     

12 

 

การพัฒนาแอปพลิเคช่ันบนมือ

ถือเพ่ือสงเสรมิสมรรถนะในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

แบบ  Active  Learning 

โรงแรมเพชรรัตนการเดน  

จังหวัดรอยเอ็ด 

4-5 ส.ค.

61  

 

13 การสรางนวัตกรรมการเรียนการ

สอนเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู

ของผูเรียนใน ศตวรรษท่ี  21  

สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนตน 

โรงแรมรอยัลริเวอร  

กรุงเทพมหานคร 

 รวม  25  
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

18. นายศุภวัฒน   

คัมภิรานนท 

4-5 ส.ค.

61         

13 การสรางนวัตกรรมการเรียนการ

สอนเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู

ของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

โรงแรมรอยัลริเวอร  

กรุงเทพมหานคร 

 รวม  13   

19. นายวรางค    สุจริต 25-26 

ส.ค.61           

12 การสอนเรขาคณิตดวย 

GeoGebra สําหรับมัธยมศึกษา

ตอนตน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน

สมเด็จเจาพระยา 

 รวม  12   

 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

1 นางสาวธัญทิพย  

อริยอัครพงษ 

23-26 

เม.ย.61 

32 การพัฒนาขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษากอน

แตงตั้งใหมีและเลื่อนเปนวิทย

ฐานะครูชํานาญการพิเศษ รุนท่ี 

43 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย

อลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ 

4 พ.ค.61 8 การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ฝกอบรมวิทยากรแกนนํา

โครงการพัฒนารปูแบบการ

ปลูกฝงคณุลักษณะอันพึง

ประสงคของผูเรียน ตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 ดวยการ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

เพ่ือพัฒนาสูผูเรียนในศตวรรษท่ี 

21 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห 

สิงหเสนี) 

7-8 พ.ค.

61 

16 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ประจําป 2561 

เรื่อง กฎหมายควรรูสําหรับ

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนสารวิทยา 

19 มิ.ย. 

61 

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

การสรางชุมชนการเรยีนรูทาง

วิชาชีพ (PLC) 

โรงเรียนสารวิทยา 

4 ต.ค.61 8 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่องการสรางชุมชนการเรียนรู

(PLC)การจดบันทึก LOGBOOK 

โรงเรียนสารวิทยา 
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

26-28 

ต.ค.61 

24 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนรูของหัวหนากลุมสาระการ

เรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 2 

 รวม  92   

2 นายธันวา เดชะศิร ิ 31 พ.ค. 

61 

8 การอบรมโครงการบริการ

วิชาการ เรื่อง การจัดการเรยีนรู

สําหรับครูในยุค 4.0 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 

พระนคร 

4 ต.ค.61 8 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่องการสรางชุมชนการเรียนรู

(PLC)การจดบันทึก LOGBOOK 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  16   

3 นางสาววนิดา   

หลากจิตร 

22 มิ.ย. 

61 

7 การเรยีนรูในพิพิธภัณฑ องคการพิพิธภัณฑ

วิทยาศาสตรแหงชาต ิ

21-22 

ก.ค.61 

14 การอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนใน

ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพการสอนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

สมาคมนักธุรกิจเอสเอ็มอี

รุนใหม 

4 ต.ค.61 8 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่องการสรางชุมชนการเรียนรู

(PLC)การจดบันทึก LOGBOOK 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  29   

4 นางนิภาวรรณ การญุ 22 มิ.ย.61 7 การเรยีนรูในพิพิธภัณฑ องคการพิพิธภัณฑ

วิทยาศาสตรแหงชาต ิ

21-22 ก.ค.

61 

14 การอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนใน

ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพการสอนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

สมาคมนักธุรกิจเอสเอ็มอี

รุนใหม 

4 ต.ค.61 8 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเชิงปฏิบัติการ 

โรงเรียนสารวิทยา 
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

เรื่องการสรางชุมชนการเรียนรู

(PLC)การจดบันทึก LOGBOOK 

 รวม  29   

5 นางสาวพัฒตวรรณ สเีลา 31 พ.ค.

61 

8 การอบรมโครงการบริการ

วิชาการ เรื่อง การจัดการเรยีนรู

สําหรับครูในยุค 4.0 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระ

นคร 

21-22 ก.ค.

61 

20 เทคนิคการสอนโดยใชหลักการ

สื่อสารวิทยาศาสตร สําหรับครู

ยุค 4.0 เพ่ือสรางความสนใจและ

แรงบันดาลใจใหกับผูเรยีน 

บ.ไวซ เอ็ดดูเคช่ัน เซ็นเตอร 

จํากัด 

1-2 ก.ย.61 12 จิตวิทยาการปรึกษา : การ

ปรึกษาเบ้ืองตนสําหรับคร ู

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

4 ต.ค.61 8 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่องการสรางชุมชนการเรียนรู

(PLC)การจดบันทึก LOGBOOK 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม   48   

6 นายนเรศ ล้ําเลิศวัฒนา 4 ต.ค.61 8 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่องการสรางชุมชนการเรียนรู

(PLC)การจดบันทึก LOGBOOK 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  8   

7 นางสาวณัฐมน ทองคํา 21-22 ก.ค.

61 

14 การอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนใน

ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพการสอนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

สมาคมนักธุรกิจเอสเอ็มอี

รุนใหม 

4 ต.ค.61 

8 

การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่องการสรางชุมชนการเรียนรู

(PLC)การจดบันทึก LOGBOOK 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  22   

8 น.ส.ปยะมาศ  

เลิศความเพียร 

31 พ.ค.

61 

8 การอบรมโครงการบริการ

วิชาการ เรื่อง การจัดการเรยีนรู

สําหรับครูในยุค 4.0 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระ

นคร 
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

21-22 ก.ค.

61 

20 เทคนิคการสอนโดยใชหลักการ

สื่อสารวิทยาศาสตร สําหรับครู

ยุค 4.0 เพ่ือสรางความสนใจและ

แรงบันดาลใจใหกับผูเรยีน 

บ.ไวซ เอ็ดดูเคช่ัน เซ็นเตอร 

จํากัด 

1-2 ก.ย.61 12 จิตวิทยาการปรึกษา : การ

ปรึกษาเบ้ืองตนสําหรับคร ู

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

4 ต.ค.61 8 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่องการสรางชุมชนการเรียนรู

(PLC)การจดบันทึก LOGBOOK 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  48   

9 นายพิทักษ ชินสีห 4 ต.ค.61 8 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่องการสรางชุมชนการเรียนรู

(PLC)การจดบันทึก LOGBOOK 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  8   

10 นางสาวธีราภรณ ผลกอง 4 ต.ค.61 8 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่องการสรางชุมชนการเรียนรู

(PLC)การจดบันทึก LOGBOOK 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  8   

11 นางสาวนันทนภัส  

อรุณไพร 

4 ต.ค.61 8 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่องการสรางชุมชนการเรียนรู

(PLC)การจดบันทึก LOGBOOK 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  8   

12 นางสาวเยาวลักษณ  

วงศสิงห 

31 พ.ค.

61 

8 การอบรมโครงการบริการ

วิชาการ เรื่อง การจัดการเรยีนรู

สําหรับครูในยุค 4.0 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระ

นคร 

21-22 ก.ค.

61 

20 เทคนิคการสอนโดยใชหลักการ

สื่อสารวิทยาศาสตร สําหรับครู

ยุค 4.0 เพ่ือสรางความสนใจและ

แรงบันดาลใจใหกับผูเรยีน 

บ.ไวซ เอ็ดดูเคช่ัน เซ็นเตอร 

จํากัด 

1-2 ก.ย.61 12 จิตวิทยาการปรึกษา : การ

ปรึกษาเบ้ืองตนสําหรับคร ู

 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

4 ต.ค.61 8 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่องการสรางชุมชนการเรียนรู

(PLC)การจดบันทึก LOGBOOK 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  48   

13 จาสิบเอกถนอมศักดิ์  

ทองประเทือง 

4 ต.ค.61 8 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่องการสรางชุมชนการเรียนรู

(PLC)การจดบันทึก LOGBOOK 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  8   

14 นางสาวภัณฑิรา  

กัณหาไชย 

7 – 8 

ก..ค.2561 

14 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

จัดการเรียนรวิทยาศาสตร ดวย

สะเต็มศึกษา (STEM 

Education) ข้ันพ้ืนฐาน ใน

ระดับ มัธยมศึกษาตอนตน 

โรงแรมวังสวนสุนันทา 

4 ต.ค.61 8 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่องการสรางชุมชนการเรียนรู

(PLC)การจดบันทึก LOGBOOK 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  22   

15 นางสาวสุภาลักษณ 

อุตตะมะ 

4 ส.ค. - 9 

ก.ย.61 

24 การพัฒนาวิธีการสอนผูเรยีนใน

ศตวรรษท่ี 21 ดวยกระบวนการ

เรียนรูแบบ STEM (Science 

Technology Engineering 

Arts and Math 

โรงแรม The Palazzo 

กรุงเทพฯ  

 รวม  24   

16 น.ส.สุกานดา  

แกวทองพันธุ 

21-22 ก.ค.

61 

20 เทคนิคการสอนโดยใชหลักการ

สื่อสารวิทยาศาสตร สําหรับครู

ยุค 4.0 เพ่ือสรางความสนใจและ

แรงบันดาลใจใหกับผูเรยีน 

บ.ไวซ เอ็ดดูเคช่ัน เซ็นเตอร 

จํากัด 

4 ต.ค.61 8 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่องการสรางชุมชนการเรียนรู

(PLC)การจดบันทึก LOGBOOK 

โรงเรียนสารวิทยา 

 
รวม  28 
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

17 นางสาวประภาวดี  

เจริญจิตร 

21-22 ก.ค.

61 

20 เทคนิคการสอนโดยใชหลักการ

สื่อสารวิทยาศาสตร สําหรับครู

ยุค 4.0 เพ่ือสรางความสนใจและ

แรงบันดาลใจใหกับผูเรยีน 

บ.ไวซ เอ็ดดูเคช่ัน เซ็นเตอร 

จํากัด 

4 ต.ค.61 8 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่องการสรางชุมชนการเรียนรู

(PLC)การจดบันทึก LOGBOOK 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  28   

18 นางสาวพรพิมล  

จงรักวิทย 

31 พ.ค.

61 

8 การอบรมโครงการบริการ

วิชาการ เรื่อง การจัดการเรยีนรู

สําหรับครูในยุค 4.0 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระ

นคร 

21-22 ก.ค.

61 

20 เทคนิคการสอนโดยใชหลักการ

สื่อสารวิทยาศาสตร สําหรับครู

ยุค 4.0 เพ่ือสรางความสนใจและ

แรงบันดาลใจใหกับผูเรยีน 

บ.ไวซ เอ็ดดูเคช่ัน เซ็นเตอร 

จํากัด 

1-2 ก.ย.61 12 จิตวิทยาการปรึกษา : การ

ปรึกษาเบ้ืองตนสําหรับคร ู

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

4 ต.ค.61 8 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่องการสรางชุมชนการเรียนรู

(PLC)การจดบันทึก LOGBOOK 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  48   

19 นายชัยณรงค ทรายทอง 7-8 มิ.ย.

61 

15 การอบรมหลักสตูร “เรียนสุข

สนุกโนต สรางนักเรียนใหจด

บันทึกเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนจากกระบวนการ 

Brain-Based Learning (BBL) 

และ VAK-Learning เพ่ือเขาสู

สังคมการเรียนรูอยางยั่งยืน 

ศตวรรษท่ี21 สําหรับวิชา

วิทยาศาสตร ระดับช้ัน

มัธยมศึกษา ตอนตน ” 

โรงแรม The Palazzo 

กรุงเทพฯ  

4 ต.ค.61 8 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่องการสรางชุมชนการเรียนรู

โรงเรียนสารวิทยา 
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

(PLC)การจดบันทึก LOGBOOK 

 รวม  23   

20 นางสาวรัชนีกร  

นะราวงษ 

4 ต.ค.61 8 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่องการสรางชุมชนการเรียนรู

(PLC)การจดบันทึก LOGBOOK 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  8   

 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1 นายประพจน  

อังคเรืองรัตนา 

 

7-8 พ.ค.

61 

16 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

Google Apps for Education 

Google Classroom 

หองคอมพิวเตอร  

โรงเรียนสารวิทยา 

4 ต.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การสรางชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ” (PLC) การจดบันทึก 

Log Book 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

ม.ค. 62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการการศึก

ข้ันพ้ืนฐาน 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

มี.ค.62 

16 การอบรมการจัดทํารายงาน เพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

1-2  ก.ย 

61 

12 

 

 

จิตวิทยาการปรึกษาเบ้ืองตน

สําหรับคร ู

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตร 

ศาสตร (วิทยาเขตบางเขน) 

15-16 

ก.ย 61 

12 การปรึกษาเชิงจิตวิทยา : ทักษะ

การสื่อสารท่ีทรงพลังสาํหรับคร ู

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

 รวม  88   

2 นางจุฑามาศ  พัฒนชู 

 

7-8 พ.ค.

61 

16 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

Google Apps for Education 

Google Classroom 

หองคอมพิวเตอร  

โรงเรียนสารวิทยา 
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

4 ต.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การสรางชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ” (PLC) การจดบันทึก 

Log Book 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

ม.ค. 62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการการศึก

ข้ันพ้ืนฐาน 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

มี.ค.62 

16 การอบรมการจัดทํารายงาน เพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

1-2  ก.ย 

61 

12 

 

จิตวิทยาการปรึกษาเบ้ืองตน

สําหรับคร ู

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตร 

ศาสตร (วิทยาเขตบางเขน) 

15-16 

ก.ย 61 

12 การปรึกษาเชิงจิตวิทยา : ทักษะ

การสื่อสารท่ีทรงพลังสาํหรับคร ู

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

 รวม  88   

3 นางคมคาย  มากบัว 

 

7-8 พ.ค.

61 

16 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

Google Apps for Education 

Google Classroom 

หองคอมพิวเตอร  

โรงเรียนสารวิทยา 

4 ต.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การสรางชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ” (PLC) การจดบันทึก 

Log Book 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

ม.ค. 62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการการศึก

ข้ันพ้ืนฐาน 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

มี.ค.62 

16 การอบรมการจัดทํารายงาน เพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) 

 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

1-2  ก.ย 

61 

12 

 

จิตวิทยาการปรึกษาเบ้ืองตน

สําหรับคร ู

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตร 

ศาสตร (วิทยาเขตบางเขน) 

15-16 

ก.ย 61 

12 การปรึกษาเชิงจิตวิทยา : ทักษะ

การสื่อสารท่ีทรงพลังสาํหรับคร ู

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

 รวม  88   

4 นางสาวอุไรวัลย  สมร 

 

7-8 พ.ค.

61 

16 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

Google Apps for Education 

Google Classroom 

หองคอมพิวเตอร  

โรงเรียนสารวิทยา 

4 ต.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การสรางชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ” (PLC) การจดบันทึก 

Log Book 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

ม.ค. 62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการการศึก

ข้ันพ้ืนฐาน 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

มี.ค.62 

16 การอบรมการจัดทํารายงาน เพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

1-2  ก.ย 

61 

12 

 

 

จิตวิทยาการปรึกษาเบ้ืองตน

สําหรับคร ู

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตร 

ศาสตร (วิทยาเขตบางเขน) 

15-16 

ก.ย 61 

12 การปรึกษาเชิงจิตวิทยา : ทักษะ

การสื่อสารท่ีทรงพลังสาํหรับคร ู

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

 รวม  88   

5 นายธเนศ วิริยะมนตร ี

 

7-8 พ.ค.

61 

16 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

Google Apps for Education 

Google Classroom 

หองคอมพิวเตอร  

โรงเรียนสารวิทยา 

4 ต.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การสรางชุมชนการเรียนรูทาง

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

วิชาชีพ” (PLC) การจดบันทึก 

Log Book 

11-12 

ม.ค. 62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการการศึก

ข้ันพ้ืนฐาน 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

มี.ค.62 

16 การอบรมการจัดทํารายงาน เพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

1-2  ก.ย 

61 

12 

 

 

จิตวิทยาการปรึกษาเบ้ืองตน

สําหรับคร ู

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตร 

ศาสตร (วิทยาเขตบางเขน) 

15-16 

ก.ย 61 

12 การปรึกษาเชิงจิตวิทยา : ทักษะ

การสื่อสารท่ีทรงพลังสาํหรับคร ู

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

 รวม  88   

6 นายอาณาจักร แทงทอง 

 

7-8 พ.ค.

61 

16 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

Google Apps for Education 

Google Classroom 

 

หองคอมพิวเตอร  

โรงเรียนสารวิทยา 

4 ต.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การสรางชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ” (PLC) การจดบันทึก 

Log Book 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

ม.ค. 62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการการศึก

ข้ันพ้ืนฐาน 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

มี.ค.62 

16 การอบรมการจัดทํารายงาน เพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

1-2  ก.ย 

61 

12 

 

จิตวิทยาการปรึกษาเบ้ืองตน

สําหรับคร ู

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตร 
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

 ศาสตร (วิทยาเขตบางเขน) 

15-16 

ก.ย 61 

12 การปรึกษาเชิงจิตวิทยา : ทักษะ

การสื่อสารท่ีทรงพลังสาํหรับคร ู

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

 รวม  88   

7 นางสาวไพลิน ชยามาศ 

 

7-8 พ.ค.

61 

16 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

Google Apps for Education 

Google Classroom 

หองคอมพิวเตอร  

โรงเรียนสารวิทยา 

4 ต.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การสรางชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ” (PLC) การจดบันทึก 

Log Book 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

ม.ค. 62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการการศึก

ข้ันพ้ืนฐาน 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

มี.ค.62 

16 การอบรมการจัดทํารายงาน เพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

1-2  ก.ย 

61 

12 

 

จิตวิทยาการปรึกษาเบ้ืองตน

สําหรับคร ู

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตร 

ศาสตร (วิทยาเขตบางเขน) 

15-16 

ก.ย 61 

12 การปรึกษาเชิงจิตวิทยา : ทักษะ

การสื่อสารท่ีทรงพลังสาํหรับคร ู

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

 รวม  88   

8 นางสาวกนกลักษณ  

แปงปางใส 

 

7-8 พ.ค.

61 

16 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

Google Apps for Education 

Google Classroom 

หองคอมพิวเตอร  

โรงเรียนสารวิทยา 

4 ต.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การสรางชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ” (PLC) การจดบันทึก 

Log Book 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

11-12 

ม.ค. 62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการการศึก

ข้ันพ้ืนฐาน 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

มี.ค.62 

16 การอบรมการจัดทํารายงาน เพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

1-2  ก.ย 

61 

12 

 

จิตวิทยาการปรึกษาเบ้ืองตน

สําหรับคร ู

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตร 

ศาสตร (วิทยาเขตบางเขน) 

15-16 

ก.ย 61 

12 การปรึกษาเชิงจิตวิทยา : ทักษะ

การสื่อสารท่ีทรงพลังสาํหรับคร ู

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

 รวม  88   

9 นางสาวสุนิสา วาริน 

 

7-8 พ.ค.

61 

16 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

Google Apps for Education 

Google Classroom 

หองคอมพิวเตอร  

โรงเรียนสารวิทยา 

4 ต.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การสรางชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ” (PLC) การจดบันทึก 

Log Book 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

ม.ค. 62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการการศึก

ข้ันพ้ืนฐาน 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

มี.ค.62 

16 การอบรมการจัดทํารายงาน เพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

1-2  ก.ย 

61 

12 

 

 

จิตวิทยาการปรึกษาเบ้ืองตน

สําหรับคร ู

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตร 

ศาสตร (วิทยาเขตบางเขน) 

15-16 

ก.ย 61 

12 การปรึกษาเชิงจิตวิทยา : ทักษะ

การสื่อสารท่ีทรงพลังสาํหรับคร ู

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 



199 
 

ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

 รวม  88   

10 นายธีระวัฒน สีหาบุญล ี

 

7-8 พ.ค.

61 

16 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

Google Apps for Education 

Google Classroom 

หองคอมพิวเตอร  

โรงเรียนสารวิทยา 

4 ต.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การสรางชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ” (PLC) การจดบันทึก 

Log Book 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

ม.ค. 62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการการศึก

ข้ันพ้ืนฐาน 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

มี.ค.62 

16 การอบรมการจัดทํารายงาน เพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

1-2  ก.ย 

61 

12 

 

 

จิตวิทยาการปรึกษาเบ้ืองตน

สําหรับคร ู

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตร 

ศาสตร (วิทยาเขตบางเขน) 

15-16 

ก.ย 61 

12 การปรึกษาเชิงจิตวิทยา : ทักษะ

การสื่อสารท่ีทรงพลังสาํหรับคร ู

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

 รวม  88   

11 นายวิชิต   จีนพวด 

 

7-8 พ.ค.

61 

16 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

Google Apps for Education 

Google Classroom 

หองคอมพิวเตอร  

โรงเรียนสารวิทยา 

4 ต.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การสรางชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ” (PLC) การจดบันทึก 

Log Book 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

ม.ค. 62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการการศึก

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

ข้ันพ้ืนฐาน 

11-12 

มี.ค.62 

16 การอบรมการจัดทํารายงาน เพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

1-2  ก.ย 

61 

12 

 

 

จิตวิทยาการปรึกษาเบ้ืองตน

สําหรับคร ู

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตร 

ศาสตร (วิทยาเขตบางเขน) 

15-16 

ก.ย 61 

12 การปรึกษาเชิงจิตวิทยา : ทักษะ

การสื่อสารท่ีทรงพลังสาํหรับคร ู

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

 รวม  88   

12 นางสาวสุรีพร       

ศรีขวัญเมือง 

 

7-8 พ.ค.

61 

16 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

Google Apps for Education 

Google Classroom 

หองคอมพิวเตอร  

โรงเรียนสารวิทยา 

4 ต.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การสรางชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ” (PLC) การจดบันทึก 

Log Book 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

ม.ค. 62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการการศึก

ข้ันพ้ืนฐาน 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

มี.ค.62 

16 การอบรมการจัดทํารายงาน เพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

1-2  ก.ย 

61 

12 

 

จิตวิทยาการปรึกษาเบ้ืองตน

สําหรับคร ู

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตร 

ศาสตร (วิทยาเขตบางเขน) 

15-16 

ก.ย 61 

12 การปรึกษาเชิงจิตวิทยา : ทักษะ

การสื่อสารท่ีทรงพลังสาํหรับคร ู

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

 รวม  88   

13 นางสาวณัฐณิชา    

จันทรฤทธ์ิ 

7-8 พ.ค.

61 

16 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

 9 พ.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

Google Apps for Education 

Google Classroom 

หองคอมพิวเตอร  

โรงเรียนสารวิทยา 

4 ต.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การสรางชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ” (PLC) การจดบันทึก 

Log Book 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

ม.ค. 62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการการศึก

ข้ันพ้ืนฐาน 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

มี.ค.62 

16 การอบรมการจัดทํารายงาน เพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

15-16 

ก.ย 61 

12 การปรึกษาเชิงจิตวิทยา : ทักษะ

การสื่อสารท่ีทรงพลังสาํหรับคร ู

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

 รวม  76   

14 นายปภังกร  จันทรหอม 7-8 พ.ค.

61 

16 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

Google Apps for Education 

Google Classroom 

หองคอมพิวเตอร  

โรงเรียนสารวิทยา 

4 ต.ค.61 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การสรางชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ” (PLC) การจดบันทึก 

Log Book 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

ม.ค. 62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการการศึก

ข้ันพ้ืนฐาน 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

มี.ค.62 

16 การอบรมการจัดทํารายงาน เพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  64   
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

1 นางสาวฉวีวรรณ  

เทียนสุน 

7 พ.ค.61 8 

 

การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนสารวิทยา 

 

8 พ.ค.61 8 

 

1.กฎหมายและระเบียบท่ีครูและ

เจาหนาท่ีของรัฐควรรู 

2.หลักเกณฑและวิธีการ ใหมี

และเลื่อนวิทยฐานะคร ู

 

โรงเรียนสารวิทยา 

 

9 พ.ค.61 6 

 

การอบรมการใชนวัฒกรรม 

google classroom 

โรงเรียนสารวิทยา 

 

24 ต.ค.

61 

3 การอบรมHealth Literacy โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

มี.ค.61 

 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสารวิทยา 

 

 รวม  41   

2 นายกรัณฑ ปนสุวรรณ   -  

3 นางสิรินิติ ไทยภักด ี 7 พ.ค.61 

 

8 

 

การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนสารวิทยา 

 

8 พ.ค.61 

 

8 

 

1.กฎหมายและระเบียบท่ีครูและ

เจาหนาท่ีของรัฐควรรู 

2.หลักเกณฑและวิธีการ ใหมี

และเลื่อนวิทยฐานะคร ู

โรงเรียนสารวิทยา 

 

9 พ.ค.61 

 

6 

 

การอบรมการใชนวัฒกรรม 

google classroom 

โรงเรียนสารวิทยา 

 

4 ต.ค.61 8 การอบรม log book โรงเรียนสารวิทยา 

24 ต.ค.

61 

3 การอบรมHealth Literacy โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

มี.ค.61 

 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสารวิทยา 

 

 รวม  49   

4 นายณัฐพล มั่นเรือง 7 พ.ค.61 

 

8 

 

การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนสารวิทยา 

 

8 พ.ค.61 8 1.กฎหมายและระเบียบท่ีครูและ โรงเรียนสารวิทยา 



203 
 

ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

เจาหนาท่ีของรัฐควรรู 

2.หลักเกณฑและวิธีการ ใหมี

และเลื่อนวิทยฐานะคร ู

 

9พ.ค.61 6 การอบรมการใชนวัฒกรรม 

google classroom 

โรงเรียนสารวิทยา 

4 ต.ค.61 8 การอบรม log book โรงเรียนสารวิทยา 

24 ต.ค.

61 

3 การอบรมHealth Literacy โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

มี.ค.61 

 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสารวิทยา 

 

 รวม  49   

5 นางสาวนภวรรณ  

นาคอุไร 

7 พ.ค.61 

 

8 

 

การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนสารวิทยา 

 

8 พ.ค.61 8 1.กฎหมายและระเบียบท่ีครูและ

เจาหนาท่ีของรัฐควรรู 

2.หลักเกณฑและวิธีการ ใหมี

และเลื่อนวิทยฐานะคร ู

โรงเรียนสารวิทยา 

 

9 พ.ค.61 6 การอบรมการใชนวัฒกรรม 

google classroom 

โรงเรียนสารวิทยา 

 

4 ต.ค.61 8 การอบรม log book โรงเรียนสารวิทยา 

24 ต.ค.

61 

3 การอบรมHealth Literacy โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

มี.ค.61 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสารวิทยา 

 

 รวม  49   

6 นางสาวธันยชนก 

อรัญญิก 

7 พ.ค.61 

 

8 

 

การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนสารวิทยา 

 

8 พ.ค.61 8 1.กฎหมายและระเบียบท่ีครูและ

เจาหนาท่ีของรัฐควรรู 

2.หลักเกณฑและวิธีการ ใหมี

และเลื่อนวิทยฐานะคร ู

 

โรงเรียนสารวิทยา 

 



204 
 

ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

9 พ.ค.61 6 การอบรมการใชนวัฒกรรม 

google classroom 

โรงเรียนสารวิทยา 

 

4 ต.ค.61 8 การอบรม log book โรงเรียนสารวิทยา 

24 ต.ค.

61 

3 การอบรมHealth Literacy โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

มี.ค.61 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสารวิทยา 

 

 รวม  49   

7 นางสาววนัสนันท 

ถ่ินรัตน 

7 พ.ค.61 

 

8 

 

การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนสารวิทยา 

 

8 พ.ค.61 8 1.กฎหมายและระเบียบท่ีครูและ

เจาหนาท่ีของรัฐควรรู 

2.หลักเกณฑและวิธีการ ใหมี

และเลื่อนวิทยฐานะคร ู

โรงเรียนสารวิทยา 

 

9 พ.ค.61 6 การอบรมการใชนวัฒกรรม 

google classroom 

โรงเรียนสารวิทยา 

 

4 ต.ค.61 8 การอบรม log book โรงเรียนสารวิทยา 

24 ต.ค.

61 

3 การอบรมHealth Literacy โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

มี.ค.61 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสารวิทยา 

 

 รวม  49   

8 นางสาวณัฐดา   สาสกุล 7 พ.ค.61 

 

8 

 

การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนสารวิทยา 

 

8 พ.ค.61 8 1.กฎหมายและระเบียบท่ีครูและ

เจาหนาท่ีของรัฐควรรู 

2.หลักเกณฑและวิธีการ ใหมี

และเลื่อนวิทยฐานะคร ู

โรงเรียนสารวิทยา 

 

9 พ.ค.61 6 การอบรมการใชนวัฒกรรม 

google classroom 

โรงเรียนสารวิทยา 

 

4 ต.ค.61 8 การอบรม log book โรงเรียนสารวิทยา 

24 ต.ค. 3 การอบรมHealth Literacy โรงเรียนสารวิทยา 



205 
 

ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

61 

11-12 

มี.ค.61 

 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสารวิทยา 

 

 รวม  49   

9 นางสาวกลมรัตน    

ฤทธ์ิชัย 

4 ต.ค.61 8 การอบรม log book โรงเรียนสารวิทยา 

24 ต.ค.

61 

3 

 

การอบรมHealth Literacy 

 

โรงเรียนสารวิทยา 

 

11-12 

มี.ค.61 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสารวิทยา 

 

 รวม  27   

10 นายชุมพล เทพสูงเนิน 7 พ.ค.61 

 

8 

 

การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนสารวิทยา 

 

8 พ.ค.61 8 1.กฎหมายและระเบียบท่ีครูและ

เจาหนาท่ีของรัฐควรรู 

2.หลักเกณฑและวิธีการ ใหมี

และเลื่อนวิทยฐานะคร ู

โรงเรียนสารวิทยา 

 

9 พ.ค.61 6 การอบรมการใชนวัฒกรรม 

google classroom 

โรงเรียนสารวิทยา 

 

24 ต.ค.

61 

3 การอบรมHealth Literacy โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

มี.ค.61 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสารวิทยา 

 

 รวม  49   

11 นายธนพล    

สามทองกล่ํา 

24 ต.ค.

61 

3 

 

การอบรมHealth Literacy 

 

โรงเรียนสารวิทยา 

 

11-12 

มี.ค.61 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสารวิทยา 

 

 รวม  19   



206 
 

ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

1 นายพีระชาติ ศรีมหันต 7-8 พ.ค. 

61 

16 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ประจําป 2561 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

10 พ.ย.

61 

8 การอบรมการใชงาน Google 

Classrooms for Education 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

18-19 

ส.ค.61 

12 หลักสตูรจติวิทยาการปรึกษา : 

จิตวิทยาการปรึกษาเบ้ืองตน 

สําหรับครู รุนท่ี 1 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

4  

ต.ค. 61 

8 การอบรม เรื่อง การสรางชุมชน

การเรยีนรูทางวิชาชีพ 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

25 ต.ค. 

61 

8 การอบรมเรื่อง โรงเรียนตนแบบ

ความรอบรูดานสุขภาพ 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  52   

2 นางสาวเฉลมิศรี เกตุ

จําปา 

7-8 พ.ค. 

61 

16 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ประจําป 2561 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

10 พ.ย. 

61 

8 การอบรมการใชงาน Google 

Classrooms for Education 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

21-22 

ก.ค. 61 

15 การจัดการเรยีนการสอนปฐม

พยาบาลแบบ Peer Education 

สําหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายเพ่ือนําไปสูการชวยเหลือ

ชีวิตในภาวะฉุกเฉิน 

ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็น

ทาราศูนยราชการและคอน

เวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ 

1-2 ก.ย. 

61 

12 หลักสตูรจติวิทยาการปรึกษา : 

จิตวิทยาการปรึกษาเบ้ืองตน 

สําหรับครู รุนท่ี 3 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

4 ต.ค.61 8 การอบรม เรื่อง การสรางชุมชน

การเรยีนรูทางวิชาชีพ 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

มี.ค.62 

16 การอบรมการจัดทํารายงาน เพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพ แหง

สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

19 มี.ค.

62 

8 การอบรมการสรางสื่อเทคโนโลยี

การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี

สารสนเทศ(DLIT) 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  83  

 

 



207 
 

ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

3 นายไตรรตัน ศรีจิตรแจม 7-8 พ.ค. 

61 

16 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ประจําป 2561 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

10 พ.ย.

61 

8 การอบรมการใชงาน Google 

Classrooms for Education 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

4 ต.ค. 61 8 การอบรม เรื่อง การสรางชุมชน

การเรยีนรูทางวิชาชีพ 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

มี.ค.62 

16 การอบรมการจัดทํารายงาน เพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพ แหง

สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

19 มี.ค.

62 

8 การอบรมการสรางสื่อเทคโนโลยี

การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี

สารสนเทศ(DLIT) 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  56   

4 นายพรชัย เกตุฉาย 7-8 พ.ค.

61 

16 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ประจําป 2561 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

10 พ.ย.

61 

8 การอบรมการใชงาน Google 

Classrooms for Education 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

18-19 

ส.ค.61 

12 หลักสตูรจติวิทยาการปรึกษา : 

จิตวิทยาการปรึกษาเบ้ืองตน 

สําหรับครู รุนท่ี 1 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

4  

ต.ค. 61 

8 การอบรม เรื่อง การสรางชุมชน

การเรยีนรูทางวิชาชีพ 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

มี.ค.62 

16 การอบรมการจัดทํารายงาน เพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพ แหง

สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

19 มี.ค.

62 

8 การอบรมการสรางสื่อเทคโนโลยี

การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี

สารสนเทศ(DLIT) 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  68   

5 นางสาวธนภรณ ไพบูลย 7-8 พ.ค. 

61 

16 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ประจําป 2561 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

10 พ.ย.

61 

8 การอบรมการใชงาน Google 

Classrooms for Education 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

21-22 15 การจัดการเรยีนการสอนปฐม ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็น



208 
 

ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

ก.ค. 61 พยาบาลแบบ Peer Education 

สําหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายเพ่ือนําไปสูการชวยเหลือ

ชีวิตในภาวะฉุกเฉิน 

ทาราศูนยราชการและคอน

เวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ 

1-2 ก.ย.

61 

12 หลักสตูรจติวิทยาการปรึกษา : 

จิตวิทยาการปรึกษาเบ้ืองตน 

สําหรับครู รุนท่ี 3 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

4  

ต.ค.61 

8 การอบรม เรื่อง การสรางชุมชน

การเรยีนรูทางวิชาชีพ 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

25 ต.ค.

61 

8 การอบรมเรื่อง โรงเรียนตนแบบ

ความรอบรูดานสุขภาพ 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

มี.ค.62 

16 การอบรมการจัดทํารายงาน เพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพ แหง

สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

19 มี.ค.

62 

8 การอบรมการสรางสื่อเทคโนโลยี

การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี

สารสนเทศ(DLIT) 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  91   

6 นางสาวสุกัญญา 

สุขเจรญิ 

7-8 พ.ค. 

61 

16 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ประจําป 2561 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

10 พ.ย.

61 

8 การอบรมการใชงาน Google 

Classrooms for Education 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

21-22 

ก.ค. 61 

15 การจัดการเรยีนการสอนปฐม

พยาบาลแบบ Peer Education 

สําหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายเพ่ือนําไปสูการชวยเหลือ

ชีวิตในภาวะฉุกเฉิน 

ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็น

ทาราศูนยราชการและคอน

เวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ 

18-19 

ส.ค.61 

12 หลักสตูรจติวิทยาการปรึกษา : 

จิตวิทยาการปรึกษาเบ้ืองตน 

สําหรับครู รุนท่ี 1 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

4  

ต.ค.61 

8 การอบรม เรื่อง การสรางชุมชน

การเรยีนรูทางวิชาชีพ 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

25 ต.ค.

61 

8 การอบรมเรื่อง โรงเรียนตนแบบ

ความรอบรูดานสุขภาพ 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 16 การอบรมการจัดทํารายงาน เพ่ือ หอประชุมรัชมงคล 
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

มี.ค.62 ขอรับรางวัลคณุภาพ แหง

สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสารวิทยา 

19 มี.ค. 

62 

8 การอบรมการสรางสื่อเทคโนโลยี

การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี

สารสนเทศ(DLIT) 

โรงเรียนสารวิทยา 

25-26 

มี.ค. 62 

16 การประชุมพัฒนาและขยายผล

การใชนวัตกรรมสุขภาพวัยรุน

Strong Smart Smile 

กรมอนามัย 

 รวม  107   

7 นางสาวทิพรวี 

เตชะหงษา 

7-8 พ.ค. 

61 

16 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ประจําป 2561 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

10 พ.ย. 

61 

8 การอบรมการใชงาน Google 

Classrooms for Education 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

21-22 

ก.ค.61 

15 การจัดการเรยีนการสอนปฐม

พยาบาลแบบ Peer Education 

สําหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายเพ่ือนําไปสูการชวยเหลือ

ชีวิตในภาวะฉุกเฉิน 

ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็น

ทาราศูนยราชการและคอน

เวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ 

1-2 ก.ย. 

61 

12 หลักสตูรจติวิทยาการปรึกษา : 

จิตวิทยาการปรึกษาเบ้ืองตน 

สําหรับครู รุนท่ี 3 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

11-12 

มี.ค. 62 

16 การอบรมการจัดทํารายงาน เพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพ แหง

สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

19 มี.ค. 

62 

8 การอบรมการสรางสื่อเทคโนโลยี

การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (DLIT) 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  75   

8 นางสาวสุชินันท  

งามสมชนม 

7-8 พ.ค. 

61 

16 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ประจําป 2561 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

10 พ.ย. 

61 

8 การอบรมการใชงาน Google 

Classrooms for Education 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

25 ต.ค. 

61 

8 การอบรมเรื่อง โรงเรียนตนแบบ

ความรอบรูดานสุขภาพ 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

11-12 

มี.ค. 62 

16 การอบรมการจัดทํารายงาน เพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพ แหง

สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

19 มี.ค. 

62 

8 การอบรมการสรางสื่อเทคโนโลยี

การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี

สารสนเทศ(DLIT) 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม     

9 นางสาวกนกวรรณ อันบุร ี 7-8 พ.ค. 

61 

16 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ประจําป 2561 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

10 พ.ย. 

61 

8 การอบรมการใชงาน Google 

Classrooms for Education 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

25 ต.ค. 

61 

8 การอบรมเรื่อง โรงเรียนตนแบบ

ความรอบรูดานสุขภาพ 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

มี.ค.62 

16 การอบรมการจัดทํารายงาน เพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพ แหง

สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

19 มี.ค.

62 

8 การอบรมการสรางสื่อเทคโนโลยี

การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี

สารสนเทศ(DLIT) 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  56   

 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

1 นางประทุม  ปานช่ืน 19 มี.ค. 

62 

8 การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม

ผาน google app for 

education 

โรงเรียนสารวิทยา 

11 -12 

มี.ค.62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  24   

2 นายสมศักดิ์  

พัฒนาวิวัฒนพร 

19 มี.ค. 

62 

8 การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม

ผาน google app for 

education 

โรงเรียนสารวิทยา 

11 -12 

มี.ค.62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

โรงเรียนสารวิทยา 
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 รวม  24   

3 น.ส.ลดาวัลย กันธมาลา 19 มี.ค.

62 

8 การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม

ผาน google app for 

education 

โรงเรียนสารวิทยา 

11 -12 

มี.ค.62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  24   

4 นางดรุณี  ลีส้กุล 19 มี.ค.

62 

8 การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม

ผาน google app for 

education 

โรงเรียนสารวิทยา 

11 -12 

มี.ค.62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  24   

5 นางพิชญสินี คําแกว 19 มี.ค.

62 

8 การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม

ผาน google app for 

education 

โรงเรียนสารวิทยา 

11 -12 

มี.ค.62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  24   

6 นางสาวบุญรักษา  

อินทรเสน 

19 มี.ค.

62 

8 การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม

ผาน google app for 

education 

โรงเรียนสารวิทยา 

11 -12 

มี.ค.62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  24   

7 นายพงษศักดิ์ บัวหุง 19 มี.ค. 8 การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม โรงเรียนสารวิทยา 
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

62 ผาน google app for 

education 

11 -12 

มี.ค.62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  24   

8 นายจตุพร ใจหาญ 30 มิ.ย., 

1, 7 ก.ค. 

61 

24 Empowering Teacher : เติม

เต็มพลังความเปนครู เพ่ือพัฒนา

ผูเรยีนใหเปนคนไทย 4.0 

วิทยาลัยครศุาสตร 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย 

19 มี.ค.

62 

8 การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม

ผาน google app for 

education 

โรงเรียนสารวิทยา 

11 -12 

มี.ค.62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  48   

9 นายวิชชวิทย จัวนาน 1 - 2 ก.ย.

61 

14 การใชเทคโนโลยีและสื่อ

นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูและการ

ปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0 

บริษัท โมบาย โซลูช่ันส 

อินทิเกรเตอร จํากัด 

19 มี.ค.

62 

8 การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม

ผาน google app for 

education 

โรงเรียนสารวิทยา 

11 -12 

มี.ค.62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  38   

10 นางสาววีนัฐดา แกวโท 21-22 

ก.ค.61 

12 การบูรณาการศาสตรพระราชา

กับพุทธปรัชญาเพ่ือพัฒนาครูบน

ผืนแผนดินไทย 

มหาวิทยาลยัราชภฎัพระ

นคร 

1-2 ก.ย.

61 

12 หลักสตูรจติวิทยาการให

คําปรึกษาเบ้ืองตนสําหรับคร ู

มหาวิทยาลยัเกษตรศาตร 

19 มี.ค.

62 

8 การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม

ผาน google app for 

โรงเรียนสารวิทยา 
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

education 

11 -12 

มี.ค.62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  48   

11 นางอรุณรตัน คัมภรีพจน 28 ก.ค. - 

1 ก.ย. 61 

20 การออกแบบการจัดการเรียน

การสอนเพ่ือสงเสรมิ

กระบวนการเรียนรูศาสตร

พระราชาและหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในกลุมสาระ

การเรยีนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน 

บริษัท เอส ดับเบ้ิลยูเอส 

เอชอาร โซลูช่ัน จํากัด 

19 มี.ค.

62 

8 การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม

ผาน google app for 

education 

โรงเรียนสารวิทยา 

11 -12 

มี.ค.62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  44   

12 นางสาวจิราภรณ ปกรณ 30 มิ.ย.

61 

20 การวัดและประเมินผลการ

จัดการเรียนรูสําหรับครูช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

บริษัท เขียวยั่งยืน จํากัด 

19 มี.ค.

62 

8 การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม

ผาน google app for 

education 

โรงเรียนสารวิทยา 

11 -12 

มี.ค.62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  44   

13 นายกิตติธัช  กายสะอาด 19 มี.ค.

62 

8 การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม

ผาน google app for 

education 

โรงเรียนสารวิทยา 
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

11 -12 

มี.ค.62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  24   

14 นายญาณภัทร พุนออน 19 มี.ค.

62 

8 การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม

ผาน google app for 

education 

โรงเรียนสารวิทยา 

11 -12 

มี.ค.62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  24   

15 นายสุรชัย ศรีชัยชนะ 19 มี.ค.

62 

8 การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม

ผาน google app for 

education 

โรงเรียนสารวิทยา 

11 -12 

มี.ค.62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  24   

16 นายวราวุธ ชํ้าเกต ุ 19 มี.ค.

62 

8 การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม

ผาน google app for 

education 

โรงเรียนสารวิทยา 

11 -12 

มี.ค.62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  24   

17 นางสาวจิราภรณ   

เปยพรัด 

19 มี.ค.

62 

8 การสรางและการใชสื่อนวัตกรรม

ผาน google app for 

education 

โรงเรียนสารวิทยา 

11 -12 

มี.ค.62 

16 การอบรมการจัดทํารายงานเพ่ือ

ขอรับรางวัลคณุภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสารวิทยา 
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

 รวม  24   

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

1 นางสาวเสาวลักษณ  

สภานนท 

7-8 พ.ค.

61 

12 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 6 การอบรมการใชนวัตกรรม 

Google Classroom 

โรงเรียนสารวิทยา 

19 มิ.ย. 

61 

6 อบรม PISA โรงเรียนสารวิทยา 

14 ส.ค. 

61 

6 ศึกษาดูงานกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

โรงเรียนโยธินบูรณะ 

8 ก.ย. 61 

–  

9 ก.ย. 61 

6 การอบรมเชิงบูรณาการเพ่ือ

พัฒนาครูสูภาษาอังกฤษยุค 

Education 4.0 ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ศูนยบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ ณ 

โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็น

ทารา ศูนยราชการและคอน

เวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ 

4 ต.ค. 61 6 การสรางชุมชนการเรยีนรู  

( PLC ) การจดบันทึก Logbook 

โรงเรียนสารวิทยา 

26-28 

ต.ค.61 

18 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนรูของหัวหนากลุมสาระและ

หัวหนากิจกรรมผูเรียน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 2 ณ หองประชุม    

ชลพฤกษ รีสอรท จังหวัด

นครนายก 

 รวม  60   

2 

 

นายกิตติพัทธ               

สุขลิ้ม 

7-8 พ.ค.

61 

   12 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 6 การอบรมการใชนวัตกรรม 

Google Classroom 

โรงเรียนสารวิทยา 

19 มิ.ย. 

61  

6

  

อบรม PISA โรงเรียนสารวิทยา 

14 ส.ค. 

61 

6 ศึกษาดูงานกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

โรงเรียนโยธินบูรณะ 

8 ก.ย. 61 

–  

9 ก.ย. 61 

6 การอบรมเชิงบูรณาการเพ่ือ

พัฒนาครูสูภาษาอังกฤษยุค 

Education 4.0 ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย  

ศูนยบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ ณ 

โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็น



216 
 

ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

ทารา ศูนยราชการและคอน

เวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ 

4 ต.ค. 61 6 การสรางชุมชนการเรยีนรู  

( PLC ) การจดบันทึก Logbook 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  42   

3 นางสาวกฤติยา             

วรรณชัยมงคล 

8 ก.ย. 61 

–  

9 ก.ย. 61 

6 การอบรมเชิงบูรณาการเพ่ือ

พัฒนาครูสูภาษาอังกฤษยุค 

Education 4.0 ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ศูนยบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ ณ 

โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็น

ทารา ศูนยราชการและคอน

เวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ 

4 ต.ค. 61 6 การสรางชุมชนการเรยีนรู  

( PLC ) การจดบันทึก Logbook 

โรงเรียนสารวิทยา 

7-8 พ.ค.

61 

12 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 6 การอบรมการใชนวัตกรรม 

Google Classroom 

โรงเรียนสารวิทยา 

14 ส.ค. 

61 

6 ศึกษาดูงานกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

โรงเรียนโยธินบูรณะ 

 รวม  36   

4 นายทวิตย                  

วรรณชัยมงคล   

8 ก.ย. 61 

–  

9 ก.ย. 61 

6 การอบรมเชิงบูรณาการเพ่ือ

พัฒนาครูสูภาษาอังกฤษยุค 

Education 4.0 ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ศูนยบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ ณ 

โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็น

ทารา ศูนยราชการและคอน

เวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ 

4 ต.ค. 61 6 การสรางชุมชนการเรยีนรู  

( PLC ) การจดบันทึก Logbook 

โรงเรียนสารวิทยา 

7-8 พ.ค.

61 

12 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 6 การอบรมการใชนวัตกรรม 

Google Classroom 

โรงเรียนสารวิทยา 

14 ส.ค. 

61 

6 ศึกษาดูงานกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

โรงเรียนโยธินบูรณะ 

 รวม  36   

5 นางศรานตา                7-8 พ.ค. 12 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร โรงเรียนสารวิทยา 
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

กฤษฎาสิมะ 61 ทางการศึกษา 

9 พ.ค.61 6 การอบรมการใชนวัตกรรม 

Google Classroom 

โรงเรียนสารวิทยา 

14 ส.ค. 

61 

6 ศึกษาดูงานกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

โรงเรียนโยธินบูรณะ 

4 ต.ค. 61 6 การสรางชุมชนการเรยีนรู  

( PLC ) การจดบันทึก Logbook 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  30   

6 นางสาวราตรี               

เหลาหะเกียรต ิ

7-8 พ.ค.

61 

12 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 6 การอบรมการใชนวัตกรรม 

Google Classroom 

โรงเรียนสารวิทยา 

19 มิ.ย. 

61 

6 อบรม PISA โรงเรียนสารวิทยา 

4 ต.ค. 61 6 การสรางชุมชนการเรยีนรู  

( PLC ) การจดบันทึก Logbook 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  30   

7 

 

นางสาวประนอม           

สิงหโต 

7-8 พ.ค.

61 

12 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 6 การอบรมการใชนวัตกรรม 

Google Classroom 

โรงเรียนสารวิทยา 

19 มิ.ย. 

61 

6 อบรม PISA โรงเรียนสารวิทยา 

14 ส.ค. 

61 

6 ศึกษาดูงานกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

โรงเรียนโยธินบูรณะ 

8 ก.ย. 61 

–  

9 ก.ย. 61 

6 การอบรมเชิงบูรณาการเพ่ือ

พัฒนาครูสูภาษาอังกฤษยุค 

Education 4.0 ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ศูนยบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ ณ 

โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็น

ทารา ศูนยราชการและคอน

เวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ 

4 ต.ค. 61 6 การสรางชุมชนการเรยีนรู  

( PLC ) การจดบันทึก Logbook 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  42   

8 นางสาวพิมพประภา      

ประทุมวรรณ 

7-8 พ.ค.

61 

12 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนสารวิทยา 



218 
 

ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

9 พ.ค.61 6 การอบรมการใชนวัตกรรม 

Google Classroom 

โรงเรียนสารวิทยา 

4-5 ส.ค.

61, 9 

ก.ย.61 

19.5 การจัดการเรยีนรูภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสาร เนนบทบาทการ

มีสวนรวมของผูเรียน ทักษะฟง-

พูด 88และชุมชนการเรยีนรู

วิชาชีพ 

โรงแรมไมดา งามวงศวาน 

จ.นนทบุร ี

14 ส.ค. 

61 

6 ศึกษาดูงานกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

โรงเรียนโยธินบูรณะ 

4 ต.ค. 61 6 การสรางชุมชนการเรยีนรู  

( PLC ) การจดบันทึก Logbook 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  49.5   

9 นางสาวจุฑาทิพย          

เจนธนานันท 

7-8 พ.ค.

61 

12 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 6 การอบรมการใชนวัตกรรม 

Google Classroom 

โรงเรียนสารวิทยา 

19 มิ.ย. 

61 

6 อบรม PISA โรงเรียนสารวิทยา 

30 มิ.ย. – 

15 ก.ย. 

61 

48 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารระดับ Pre-

Intermediate (A2) โดยใช

สถานการณจําลองเสมือนจริง

แบบออนไลน สําหรับครูมัธยม

ศุกษาตอนปลาย 

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี จ. 

นนทบุรี 

4 ต.ค. 61 6 การสรางชุมชนการเรยีนรู  

( PLC ) การจดบันทึก Logbook 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  78   

10 นางสาวธัญธร               

เวชวิทยาขลัง 

7-8 พ.ค. 

61 

12 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 6 การอบรมการใชนวัตกรรม 

Google Classroom 

โรงเรียนสารวิทยา 

21-22 

ก.ค. 61 

15 การศึกษา 4.0 ฐานรากการ

พัฒนาผูเรียนสูนวัตกรรม 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย 

 รวม  33   

11 นางสาววีรสดุา             

จันทโชติ 

7-8 พ.ค.

61 

12 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนสารวิทยา 
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

9 พ.ค.61 6 การอบรมการใชนวัตกรรม 

Google Classroom 

โรงเรียนสารวิทยา 

14 ส.ค. 

61 

6 ศึกษาดูงานกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

โรงเรียนโยธินบูรณะ 

4 ต.ค. 61 6 การสรางชุมชนการเรยีนรู  

( PLC ) การจดบันทึก Logbook 

โรงเรียนสารวิทยา 

8 ก.ย. 61 

–  

9 ก.ย. 61 

6 การอบรมเชิงบูรณาการเพ่ือ

พัฒนาครูสูภาษาอังกฤษยุค 

Education 4.0 ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ศูนยบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ ณ 

โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็น

ทารา ศูนยราชการและคอน

เวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ 

 รวม  36   

12 นางสาวอรพรรณ           

ปญญาไว 

8 ก.ย. 61 

–  

9 ก.ย. 61 

6 การอบรมเชิงบูรณาการเพ่ือ

พัฒนาครูสูภาษาอังกฤษยุค 

Education 4.0 ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ศูนยบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ ณ 

โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็น

ทารา ศูนยราชการและคอน

เวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ 

4 ต.ค. 61 6 การสรางชุมชนการเรยีนรู  

( PLC ) การจดบันทึก Logbook 

โรงเรียนสารวิทยา 

7-8 พ.ค.

61 

12 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 6 การอบรมการใชนวัตกรรม 

Google Classroom 

โรงเรียนสารวิทยา 

14 ส.ค. 

61 

6 ศึกษาดูงานกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

โรงเรียนโยธินบูรณะ 

 รวม  36   

13 นางสาวขนิษฐา             

ผลาธัญญะ 

7-8 พ.ค.

61 

12 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 6 การอบรมการใชนวัตกรรม 

Google Classroom 

โรงเรียนสารวิทยา 

19 มิ.ย. 

61 

6 อบรม PISA โรงเรียนสารวิทยา 

4 ต.ค. 61 6 การสรางชุมชนการเรยีนรู  

( PLC ) การจดบันทึก Logbook 

โรงเรียนสารวิทยา 
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

 รวม  30   

14 นางสาวธนิสรา              

ภูไพบูลย 

7-8 พ.ค.

61 

12 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 6 การอบรมการใชนวัตกรรม 

Google Classroom 

โรงเรียนสารวิทยา 

19 มิ.ย. 

61 

6 อบรม PISA โรงเรียนสารวิทยา 

4 ต.ค. 61 6 การสรางชุมชนการเรยีนรู  

( PLC ) การจดบันทึก Logbook 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  30   

15 นางสาวณัฐธยาน           

กุลสิริวงศธร 

7-8 พ.ค.

61 

12 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 6 การอบรมการใชนวัตกรรม 

Google Classroom 

โรงเรียนสารวิทยา 

14 ส.ค. 

61 

6 ศึกษาดูงานกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

โรงเรียนโยธินบูรณะ 

4 ต.ค. 61 6 การสรางชุมชนการเรยีนรู  

( PLC ) การจดบันทึก Logbook 

โรงเรียนสารวิทยา 

8–9 ก.ย. 

61 

16 การอบรมหลักสตูรเสริมสราง

สมรรถนะการสอนไวยากรณ

ภาษาอังกฤษผานกิจกรรม

สรางสรรค : ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน  

ศูนยบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ ณ 

โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็น

ทารา ศูนยราชการและคอน

เวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ 

 รวม  46   

16 นางสาวนิรชา               

สุวรรณมณ ี

7-8 พ.ค.

61 

12 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 6 การอบรมการใชนวัตกรรม 

Google Classroom 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

พ.ค. 61 

12 อบรมสมัมนาครูและบุคลากร 

กลุมบรหิารงานงบประมาณ  

โรงแรมศรีนคร อ.เกาะสีชัง 

จ.ชลบุร ี

2-20 ก.ค. 

61 

90 English Teaching 

Methodology Training 

Regional English Training 

Centre Project (Boot Camp) 

 

มหาวิทยาลยัราชภฏั จันทร

เกษม 
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

29-30 

ก.ค 61 

15 อบรมหลักสูตร เรยีนสุขสนุกโนต 

สรางนักเรียนใหจดบันทึกเพ่ือ

เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาก

กระบวนการ Brain-Base 

Learning และ VAK-Learning 

เพ่ือเขาสูสังคมการเรียนรูอยาง

ยั่งยืน ศตวรรษท่ี 21 

โรงแรมสองพันบุรี  

จ. สุพรรณบุร ี

2 ส.ค. 61 6 การอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนา

ครูภาษาอังกฤษยุค 4.0 เพ่ิมพูน

ทักษะการสื่อสาร บูรณาการ

เทคโนโลยี  

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 

15-17 

ส.ค. 61 

18 โครงการพัฒนาคณุภาพการ

บริหารงบประมาณสถานศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษาเขต 2 

โรงแรมสตารคอนเวนช่ัน 

จังหวัดระยอง 

4 ต.ค. 61 6 การสรางชุมชนการเรยีนรู  

( PLC ) การจดบันทึก Logbook 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  165   

17 นางสาวอนัญญา            

วันทยานันท 

7-8 พ.ค.

61 

12 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 6 การอบรมการใชนวัตกรรม 

Google Classroom 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

พ.ค. 61 

12 อบรมสมัมนาครูและบุคลากร 

กลุมบรหิารงานงบประมาณ  

โรงแรมศรีนคร อ.เกาะสีชัง 

จ.ชลบุร ี

2-20 ก.ค. 

61 

90 English Teaching 

Methodology Training 

Regional English Training 

Centre Project (Boot Camp) 

 

มหาวิทยาลยัราชภฏั จันทร

เกษม 

29-30 

ก.ค 61 

15 อบรมหลักสูตร เรยีนสุขสนุกโนต 

สรางนักเรียนใหจดบันทึกเพ่ือ

เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาก

กระบวนการ Brain-Base 

Learning และ VAK-Learning 

เพ่ือเขาสูสังคมการเรียนรูอยาง

ยั่งยืน ศตวรรษท่ี 21 

โรงแรมสองพันบุรี  

จ. สุพรรณบุร ี
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

2 ส.ค. 61 6 การอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนา

ครูภาษาอังกฤษยุค 4.0 เพ่ิมพูน

ทักษะการสื่อสาร บูรณาการ

เทคโนโลยี  

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 

15-17 

ส.ค. 61 

18 โครงการพัฒนาคณุภาพการ

บริหารงบประมาณสถานศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษาเขต 2 

โรงแรมสตารคอนเวนช่ัน 

จังหวัดระยอง 

4 ต.ค. 61 6 การสรางชุมชนการเรยีนรู  

( PLC ) การจดบันทึก Logbook 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  165   

18 นางสาวเจนจริา             

แองบัวใหญ 

- - - - 

19 นางสาวประวิดา            

จันที 

7-8 พ.ค.

61 

12 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 6 การอบรมการใชนวัตกรรม 

Google Classroom 

โรงเรียนสารวิทยา 

19 มิ.ย. 

61 

6 อบรม PISA โรงเรียนสารวิทยา 

14 ส.ค. 

61 

6 ศึกษาดูงานกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

โรงเรียนโยธินบูรณะ 

4 ต.ค. 61 6 การสรางชุมชนการเรยีนรู  

( PLC ) การจดบันทึก Logbook 

โรงเรียนสารวิทยา 

11-12 

ส.ค. 61 

20 นวัตกรรมแกปญหาการอานออก

เขียนไดภาษาอังกฤษ 

โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอน

เวนชัน รีสอรท  

อ.พระนครศรีอยุธยา  

จ.พระนครศรีอยุธยา 

 รวม  56   

20 นายสัชฌุกร                 

แกวชวย 

5-6 พ.ค.

61 

12 ประชุมเชิงปฏิบัติการจดักิจกรรม

พัฒนาผูเรียนภาษาเกาหลรีะดับ

มัธยมศึกษา 

สพฐ. 

7-8 พ.ค.

61 

12 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 6 การอบรมการใชนวัตกรรม 

Google Classroom 

โรงเรียนสารวิทยา 

19 มิ.ย. 6 อบรม PISA โรงเรียนสารวิทยา 
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

61 

10 ต.ค.

61 

6 Korean studies Workshop 

for Thai Educators 2018 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 รวม  42   

21 นางสาวสณุิสา               

สะอาดศร ี

 

5-6 พ.ค.

61 

12 ประชุมเชิงปฏิบัติการจดักิจกรรม

พัฒนาผูเรียนภาษาเกาหลรีะดับ

มัธยมศึกษา 

สพฐ. 

7-8 พ.ค.

61 

12 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 6 การอบรมการใชนวัตกรรม 

Google Classroom 

โรงเรียนสารวิทยา 

19 มิ.ย. 

61 

6 อบรม PISA โรงเรียนสารวิทยา 

10 ต.ค.

61 

6 Korean studies Workshop 

for Thai Educators 2018 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 รวม  42   

22 นางสาวอรอนงค            

องคนาม 

7-8  

 พ.ค.61 

12 

 

อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 6 การอบรมการใชนวัตกรรม 

Google Classroom 

โรงเรียนสารวิทยา 

19 มิ.ย. 

61 

6 อบรม PISA โรงเรียนสารวิทยา 

14 ส.ค. 

61 

6 ศึกษาดูงานกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

ร.ร.โยธินบูรณะ 

4-5 ส.ค.  

61         

13 การสรางนวัตกรรมการเรียนการ

สอนเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู

ของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21         

โรงแรมรอยัลริเวอร  

กรุงเทพมหานคร 

8–9 ก.ย. 

61 

16 การอบรมเชิงบูรณาการเพ่ือ

พัฒนาครูสูภาษาอังกฤษยุค 

Education 4.0 ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย  

ศูนยบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ ณ 

โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็น

ทารา ศูนยราชการและคอน

เวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ 

4 ต.ค. 61 6 การสรางชุมชนการเรยีนรู  

( PLC ) การจดบันทึก Logbook 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  65   
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

23 นางสาวพรประภา        

ชัยนา 

7-8 พ.ค.

61 

12 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 6 การอบรมการใชนวัตกรรม 

Google Classroom 

โรงเรียนสารวิทยา 

14 ส.ค. 

61 

6 ศึกษาดูงานกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

โรงเรียนโยธินบูรณะ 

4 ต.ค. 61 6 การสรางชุมชนการเรยีนรู  

( PLC ) การจดบันทึก Logbook 

โรงเรียนสารวิทยา 

29-30 

ก.ค 61 

15 อบรมหลักสูตร เรยีนสุขสนุกโนต 

สรางนักเรียนใหจดบันทึกเพ่ือ

เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาก

กระบวนการ Brain-Base 

Learning และ VAK-Learning 

เพ่ือเขาสูสังคมการเรียนรูอยาง

ยั่งยืน ศตวรรษท่ี 21 

โรงแรมสองพันบุรี  

จ. สุพรรณบุร ี

 รวม  45   

24 นางสาวชนิกานต            

ศรีนรา 

7-8 พ.ค.

61 

12 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 6 การอบรมการใชนวัตกรรม 

Google Classroom 

โรงเรียนสารวิทยา 

19 มิ.ย. 

61 

6 อบรม PISA โรงเรียนสารวิทยา 

14 ส.ค. 

61 

6 ศึกษาดูงานกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

โรงเรียนโยธินบูรณะ 

4 ต.ค. 61 6 การสรางชุมชนการเรยีนรู  

( PLC ) การจดบันทึก Logbook 

โรงเรียนสารวิทยา 

8–9 ก.ย. 

61 

16 การอบรมหลักสตูรเสริมสราง

สมรรถนะการสอนไวยากรณ

ภาษาอังกฤษผานกิจกรรม

สรางสรรค : ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน  

ศูนยบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ ณ 

โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็น

ทารา ศูนยราชการและคอน

เวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ 

 รวม  52   

25 นางสาวกฤษดาพร          

แซเวียน 

3 มี.ค. 61 6 Worldwide Education and 

How to teach English 

Properly 

โรงแรมริชมอนด  

นนทบุรี 
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

7-8 พ.ค.

61 

12 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนสารวิทยา 

10 พ.ค.

61 

6 การอบรมการใชนวัตกรรม 

Google Classroom 

โรงเรียนสารวิทยา 

8-10 มิ.ย.

61 

18 อบรมพัฒนาครผููชวยเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพ 

ชลพฤกษ รีสอรท  

จ.นครนายก 

14 ส.ค. 

61 

6 ศึกษาดูงานกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

โรงเรียนโยธินบูรณะ 

4 ต.ค. 61 6 การสรางชุมชนการเรยีนรู  

( PLC ) การจดบันทึก Logbook 

โรงเรียนสารวิทยา 

29-30 

ก.ค 61 

15 อบรมหลักสูตร เรยีนสุขสนุกโนต 

Brain- Based Learning และ 

VAR Learning 

โรงแรมสองพันบุรี  

จ. สุพรรณบุร ี

 รวม  69   

26 นายเดียร  สุขเพ็ชรี  7-8 พ.ค.

61 

12 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 6 การอบรมการใชนวัตกรรม 

Google Classroom 

โรงเรียนสารวิทยา 

4 ต.ค. 61 6 การสรางชุมชนการเรยีนรู  

( PLC ) การจดบันทึก Logbook 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  24   

27 นางสาวกัญญาทิพ           

มัคเจรญิ 

7-8  

 พ.ค.61 

12 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนสารวิทยา 

9 พ.ค.61 6 การอบรมการใชนวัตกรรม 

Google Classroom 

โรงเรียนสารวิทยา 

19 มิ.ย. 

61 

 

6 อบรม PISA โรงเรียนสารวิทยา 

30 ก.ค. 

61 

12 เรียนสุข สนุกโนต สรางนักเรียน

ใหจดบันทึกเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนจากกระบวนการ 

Brain-Base Learning (BBL) 

และ VAK-Learning เพ่ือเขาสู

สังคมการเรียนรูอยางยั่งยืน 

ศตวรรษท่ี 21 

 

โรงแรมสองพรรณบุร ี 

จังหวัดสุพรรณบุร ี
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

14 ส.ค. 

61 

6 ศึกษาดูงานกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

ร.ร.โยธินบูรณะ 

4 ต.ค. 61 6 การสรางชุมชนการเรยีนรู  

( PLC ) การจดบันทึก Logbook 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  48   

28 นางสาวอัจฉราภรณ        

บุญขวัญ 

4 ต.ค. 61 6 การสรางชุมชนการเรยีนรู  

( PLC ) การจดบันทึก Logbook 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  6   

29 นางสาวชนินทรพร          

โพทิพยวงศ 

4 ต.ค. 61 6 การสรางชุมชนการเรยีนรู  

( PLC ) การจดบันทึก Logbook 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  6   

30 นางสาวธัญชนก             

ถาวรศรีสกุล 

 

4 ต.ค. 61 6 การสรางชุมชนการเรยีนรู  

( PLC ) การจดบันทึก Logbook 

โรงเรียนสารวิทยา 

 รวม  6   

31 นางสาวดวงพร              

เถอะจา 

17 ม.ค. 

62 

2 เขารวมงาน “เผยแพรผลการ

ดําเนินงานของ

กระทรวงศึกษาธิการ” 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 รวม  2   

32 นางสาวพรทิพา       

จันทะร ี

- - - - 

 รวม  -   

 งานหองสมุด     

1 นายธีรวุฒิ  เพ็ญบุญ 26-26 

ส.ค.61 

18 การจัดการเรยีนรูเพ่ือพัฒนา

ความสามารถในการอานคดิ

วิเคราะหของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรม

มาธิราช 

 รวม  18 

 

  

2 นายสิทธิชัย  จันทะนะ 7-9 ส.ค.

61 

24 การฝกอบรมลูกเสือตานภัยยา

เสพติด 

คายลูกเสือสวนสยาม 

9/01/62 8 การจัดการขยะเพ่ือโลกสวยดวย

มือเรา 

หองประชุม สพม. 2 

 รวม  32  
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

 งานแนะแนว     

1 นางสาววิภาภร  

อําพันกาญจน 

15 มิ.ย.

61 

5 โครงการ มหาวิทยาลยัพ่ี 

โรงเรียนนอง 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย 

8 ก.ย.61 12 การแนะแนวอาชีพในศตวรรษท่ี 

21 เพ่ือรองรับตามระบบสอบ

เขามหาวิทยาลัยใหม TCAS โดย

ใชเครื่องมีออนไลนในการ

ชวยเหลือนักเรยีน(หลักสูตรแบบ

ผสม)   

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

9 ก.ค.61 8 ขับเคลื่อนนโยบายการจัด

การศึกษา 

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ใน

พระราชูปถัมภฯ 

 รวม  25   

2 นางภควรรณ รัตนศุภสิน    15 มิ.ย.

61 

5 โครงการ มหาวิทยาลยัพ่ี 

โรงเรียนนอง 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย 

 รวม  5   

3 สอ.หญิงปาริชาติ  

หมดมณทิล   

15 มิ.ย.

61 

5 โครงการ มหาวิทยาลยัพ่ี 

โรงเรียนนอง 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย 

8 ก.ย.61 12 การแนะแนวอาชีพในศตวรรษท่ี 

21 เพ่ือรองรับตามระบบสอบ

เขามหาวิทยาลัยใหม TCAS โดย

ใชเครื่องมีออนไลนในการ

ชวยเหลือนักเรยีน(หลักสูตรแบบ

ผสม)   

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

 รวม  17   

4 นางสาวสุพัตรา   

อินทรศร 

 

26-27 

พ.ค.61 

16 เครือขายครูแนะแนวระดับ

โรงเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม   

9 มิ.ย. 61 8 อาจารยแนะแนวสาย

วิทยาศาสตรสุขภาพ 

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน   

2 มิ.ย.61 8 สัมมนาคายเยาวชนรักษนํ้ารักษ

ปลา/คายเยาวชนเพ่ือการจัดการ

ทรัพยากรชายฝงและคายยุวชนสู

อาชีพประมงอยางรับผดิชอบ 

คณะประมง 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร   

25 พ.ค.

61 

8 โครงการพัฒนาคณุภาพ

การศึกษาการจดัการเรียนรวม ป

การศึกษา 2561 

สพม.2 
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ลําดับ ชื่อผูเขาอบรม ว/ด/ป 
จํานวน

ชั่วโมง 

หัวขอ  

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานท่ี/หนวยงาน 

15 มิ.ย.

61 

5 โครงการ มหาวิทยาลยัพ่ี 

โรงเรียนนอง 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย 

11-12 

ส.ค.61 

12 หลักสตูรการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

ทักษะการสื่อสารท่ีทรงพลัง

สําหรับคร ู

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

26 ก.ค.

61 

4 เขารวมการประชาพิจารณระบบ  

TCAS       

อาคารมหติลาธิเบศร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

10 ส.ค.

61 

4 โครงการแนะนําหลักสูตรของ

คณะแพทยศาสตร  ศิริราช

พยาบาล 

ณ ประชุมอทิตยาทรกิติคณุ  

ตึกสยามินทร  ช้ัน 7  คณะ

แพทยศาสตรศิรริาช

พยาบาล  

16 ส.ค.

61 

8 ครูแนะแนวกับการเตรียม

นักเรียนวางเสนทางสูการศึกษา

ตอ 

ณ หองประชุมบุณยเกตุ  

หอประชุมคุรสุภา 

3-4 ธ.ค.

61 

12 สัมมนา โครงการเครือขายครู

แนะแนว 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลธัญบุร ี

 รวม  85   

5 นางสาวภัครนันท  โปธา 26-27 

พ.ค.61 

16 เครือขายครูแนะแนวระดับ

โรงเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม   

3-4 ธ.ค.

61 

12 สัมมนา โครงการเครือขายครู

แนะแนว 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลธัญบุร ี

 รวม  28   
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ตารางสรุปการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน แยกตามกลุมสาระการเรียนรู 

ลําดับ กลุมสาระการเรียนรู 

สรุปจํานวนหัวขอ 

การอบรม สัมมนา และ

ศึกษาดูงาน 

สรุปจํานวนชั่วโมง 

การอบรม สัมมนา และ

ศึกษาดูงาน 

1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 27 359 

2 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 15 215.5 

3 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 14 206 

4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 7 88 

5 กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 6 49 

6 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 10 119 

7 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี 8 126 

8 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 25 407.5 

9 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 15 155 

 

ผลงานดีเดนของครู ปการศึกษา 2561 

ท่ี ชื่อ – สกุล ว/ด/ป ชื่อและรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีจัด 

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

1 นางสาวกัญญารัตน   อาโรโจ 6 มิ.ย. 2561 ครูผูฝกนักเรยีนไดรับรางวัลเหรียญ

ทองแดง พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ตน 

โครงการรักษภาษาไทยเน่ืองในวัน

ภาษาไทยแหงชาติ ป 2561 

ณ ศูนยพัฒนาคณุภาพ

วิชาการ โรงเรยีนลาด

ปลาเคาพิทยาคม 

 

9-14 พ.ย. 2561 ครูผูฝกนักเรยีนไดรับรางวัลเหรียญ

ทองแดง ระดับ ม.ตน การแขงขัน

พินิจวรรณคดี การแขงขันงาน

ศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 68 

17 ม.ค. 2561 ครูดีของแผนดินข้ันพ้ืนฐาน มูลนิธิครดูีของแผนดิน 

2 นางสาวดาวเรือง   เกณฑสาค ู 6 มิ.ย. 2561 ครูผูฝกนักเรยีนไดรับรางวัลเหรียญ

ทอง ยอความ ระดับ ม.ตน โครงการ

รักษภาษาไทยเน่ืองในวันภาษาไทย

แหงชาติป 2561 

ณ ศูนยพัฒนาคณุภาพ

วิชาการ โรงเรยีนลาด

ปลาเคาพิทยาคม 

9-14 พ.ย. 2561 ครูผูฝกนักเรยีนไดรับรางวัลเหรียญ

ทอง ระดับ ม.ปลาย การแขงขันการ

ทองอาขยานทํานองเสนาะ การ

แขงขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 68 

3 นายสิทธิศักดิ์      แกวเนตร 6 มิ.ย. 2561 ครูผูฝกนักเรยีนไดรับ รางวัลเหรยีญ

ทองแดง แตงคําประพันธ 

ระดับ ม.ตน โครงการรักษภาษาไทย

เน่ืองในวันภาษาไทยแหงชาติ ป 

ณ ศูนยพัฒนาคณุภาพ

วิชาการ โรงเรยีนลาด

ปลาเคาพิทยาคม 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ว/ด/ป ชื่อและรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีจัด 

2561 

9-14 พ.ย. 2561 ครูผูฝกนักเรยีนไดรับ เขารวม ระดับ 

ม.ตน การแขงขันกวีเยาวชนคนรุน

ใหม การแขงขันงานศิลปหัตถกรรม 

ครั้งท่ี 68 

4 

 

 

 

นายพิชาชาญ  สุขประเสริฐ 

 

 

 

6 มิ.ย. 2561 ครูผูฝกนักเรยีนไดรับรางวัลเหรียญ

ทองแดง พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ตน 

โครงการรักษภาษาไทยเน่ืองในวัน

ภาษาไทยแหงชาติ ป 2561 

ณ ศูนยพัฒนาคณุภาพ

วิชาการ โรงเรยีนลาด

ปลาเคาพิทยาคม 

9 พ.ย. 2561 ครูผูฝกนักเรยีนไดรับรางวัลเหรียญ

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ระดบั 

ม.ตน การแขงขันตอคําศัพท

ภาษาไทย (คําคมเดมิ) ม.1-3 การ

แขงขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 68 

9 พ.ย. 2561 ครูผูฝกนักเรยีนไดรับรางวัลเหรียญ

เงิน ระดับ ม.ปลาย การแขงขันตอ

คําศัพทภาษาไทย(คําคมเดิม) การ

แขงขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 68 

9 ก.ย. 2561 “ปยชนน  คนการศึกษา”  ประจาํป  

2561   

สํานักงานสงเสริม

สวัสดิการและสวัสดิ

ภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

5 นายอธิพงศ  โชคเคลาลาภ 6 มิ.ย. 2561 ครูผูฝกนักเรยีนได เขารวม คดั

ลายมือ ระดับ ม.ตน โครงการรักษ

ภาษาไทยเน่ืองในวันภาษาไทย

แหงชาติ ป 2561 

ณ ศูนยพัฒนาคณุภาพ

วิชาการ โรงเรยีนลาด

ปลาเคาพิทยาคม 

9-14 พ.ย. 2561 ครูผูฝกนักเรยีนไดรับรางวัล เหรยีญ

เงิน รองชนะเลิศอันดับ 2  ระดับ ม.

ปลาย การแขงขันคัดลายมือสื่อ

ภาษาไทย การแขงขันงาน

ศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 68 

6 นางสาวสนธิกาญจน   แสงมณ ี 6 มิ.ย. 2561 ครูผูฝกนักเรยีนได รางวัลเหรียญเงิน 

ยอความ ม.ตน โครงการรักษ

ภาษาไทยเน่ืองในวันภาษาไทย

แหงชาติ ป 2561 

 

ณ ศูนยพัฒนาคณุภาพ

วิชาการ โรงเรยีนลาด

ปลาเคาพิทยาคม 
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9-14 พ.ย. 2561 ครูผูฝกนักเรยีนไดรับรางวัลเหรียญ

ทองแดง ระดับ ม.ตน การแขงขันคัด

ลายมือสื่อภาษาไทย การแขงขันงาน

ศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 68 

18 ส.ค. 2561 ครูผูฝกซอมนักเรียนเขาแขงขัน

รางวัลชนะเลิศการแขงขันตอบ

ปญหาสารานุกรมไทย ครั้งท่ี 24 

สโมสรไลออนสสากล 

9 ก.ย. 2561 “ปยชนน  คนการศึกษา”  ประจาํป  

2561   

สํานักงานสงเสริม

สวัสดิการและสวัสดิ

ภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

7 นางสาวสุวิมล จันตีะสุรินทร 6 มิ.ย.2561 ครูผูฝกนักเรยีนไดรับ รางวัลเหรยีญ

ทองแดง คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย 

โครงการรักษภาษาไทยเน่ืองในวัน

ภาษาไทยแหงชาติ ป 2561 

ณ ศูนยพัฒนาคณุภาพ

วิชาการ โรงเรยีนลาด

ปลาเคาพิทยาคม 

9-14 พ.ย. 2561 ครูผูฝกนักเรยีนไดรับรางวัลเหรียญ

ทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ ม.

ปลาย การแขงขันวรรณกรรม

พิจารณ การแขงขันงาน

ศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 68 

8 นางสาววิชณี   เปรมประยรู 6 มิ.ย. 2561 ครูผูฝกนักเรยีนไดรับ รางวัลเหรยีญ

เงิน เรียงรอยถอยความ ระดับ ม.

ปลาย โครงการรักษภาษาไทยเน่ือง

ในวันภาษาไทยแหงชาติ ป 2561 

ณ ศูนยพัฒนาคณุภาพ

วิชาการ โรงเรยีนลาด

ปลาเคาพิทยาคม 

9-14 พ.ย. 2561 ครูผูฝกนักเรยีนไดรับรางวัลเหรียญ

ทองแดง ระดับ ม.ปลาย การแขงขัน

เรียงรอยถอยความ การแขงขันงาน

ศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 68 

9 ก.ย. 2561 “ปยชนน  คนการศึกษา”  ประจาํป  

2561   

สํานักงานสงเสริม

สวัสดิการและสวัสดิ

ภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

9 นางสาวพัชรีย    สวางวงษ 6 มิ.ย. 2561 ครูผูฝกนักเรยีนไดรับ เขารวม แตง

คําประพันธ  ระดับ ม.ปลาย 

โครงการรักษภาษาไทยเน่ืองในวัน

ณ ศูนยพัฒนาคณุภาพ

วิชาการ โรงเรยีนลาด

ปลาเคาพิทยาคม 
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ภาษาไทยแหงชาติ ป 2561 

9-14 พ.ย. 2561 ครูผูฝกนักเรยีนไดรับรางวัลเหรียญ

ทองแดง ระดับ ม.ปลายการแขงขัน

พินิจวรรณคดี การแขงขันงาน

ศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 68 

9 ก.ย. 2561 “ปยชนน  คนการศึกษา”  ประจาํป  

2561   

สํานักงานสงเสริม

สวัสดิการและสวัสดิ

ภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

10 นางสาวศิรธันย  สามเชียง 6 มิ.ย. 2561 ครูผูฝกนักเรยีนได เขารวม ระดับ  

ม.ปลาย  การแขงขันกวีเยาวชนคน

รุนใหม การแขงขันงาน

ศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 68 

ณ ศูนยพัฒนาคณุภาพ

วิชาการ โรงเรยีนลาด

ปลาเคาพิทยาคม 

11 นางสาวธณัฐฐา   สวางรักษ 6 มิ.ย. 2561 ครูผูฝกนักเรยีน ไดรับรางวัลเหรยีญ

ทอง ยอความ ระดับ ม.ตน โครงการ

รักษภาษาไทยเน่ืองในวันภาษาไทย

แหงชาติป 2561 

ณ ศูนยพัฒนาคณุภาพ

วิชาการ โรงเรยีนลาด

ปลาเคาพิทยาคม 

9-14 พ.ย. 2561 ครูผูฝกนักเรยีนได เขารวม ระดับ 

ม.ตน การแขงขันวรรณกรรมพิจารณ 

การแขงขันงานศิลปหัตถกรรม ครัง้ท่ี 

68 

12 นางสาววนัสนันท     คําแสน 9-14 พ.ย. 2561 ครูผูฝกนักเรยีนได เขารวม ระดับ ม.

ปลาย การแขงขันกวีเยาวชนคนรุน

ใหม การแขงขันงานศิลปหัตถกรรม 

ครั้งท่ี 68 

ณ ศูนยพัฒนาคณุภาพ

วิชาการ โรงเรยีนลาด

ปลาเคาพิทยาคม 

9 ก.ย. 2561 “ปยชนน  คนการศึกษา”  ประจาํป  

2561   

สํานักงานสงเสริม

สวัสดิการและสวัสดิ

ภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

13 นางสาวมณฑกาญจน   ศิรมิงคล 6 มิ.ย. 2561 ครูผูฝกนักเรยีนได รางวัลเหรียญ

ทองแดง เรียงรอยถอยความ ระดบั 

ม.ตน โครงการรักษภาษาไทยเน่ืองใน

วันภาษาไทยแหงชาติ ป 2561 

ณ ศูนยพัฒนาคณุภาพ

วิชาการ โรงเรยีนลาด

ปลาเคาพิทยาคม 

9-14 พ.ย. 2561 ครูผูฝกนักเรยีนไดรับรางวัลเหรียญ

ทอง ระดับ ม.ตน     การแขงขันการ
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ทองอาขยานทํานองเสนาะ การ

แขงขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 68 

15 นายธนภัทร    บุญศรีวงษ 9-14 พ.ย. 2561 ครูผูฝกนักเรยีนได เขารวม ระดับ  

ม.ตน การแขงขันกวีเยาวชนคนรุน

ใหม การแขงขันงานศิลปหัตถกรรม 

ครั้งท่ี 68 

ณ ศูนยพัฒนาคณุภาพ

วิชาการ โรงเรยีนลาด

ปลาเคาพิทยาคม 

 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

1 น.ส.เยาวลักษณ วงศสิงห 12 พ.ย. 2561 รางวัลระดับเหรียญทองการแขงขัน

โครงงานวิทยาศาสตร ประเภท

ทดลอง ม.4-6 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 2 

13 พ.ย. 2561 รางวัลระดับเหรียญทองแดง 

กิจกรรมการแขงขันอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร ระดับช้ัน ม.4-ม.6 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 2 

14 พ.ย. 2561 เขารวมการแขงขันผลงาน

สิ่งประดิษฐ ทางวิทยาศาสตร ม.4-6 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 2 

15 พ.ย. 2561 รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวด

ผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร 

ระดับ ม.4- ม.6 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 2 

2 น.ส.ปยะมาศ  เลศิความเพียร 12 พ.ย. 2561 รางวัลระดับเหรียญทองการแขงขัน

โครงงานวิทยาศาสตร ประเภท

ทดลอง ม.4-6 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 2 

3 น.ส.พรพิมล จงรักวิทย 13 พ.ย. 2561 รางวัลระดับเหรียญทองแดง 

กิจกรรมการแขงขันอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร ระดับช้ัน ม.1-ม.3 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 2 

4 นายชัยณรงค  ทรายทอง 13 พ.ย. 2561 รางวัลระดับเหรียญทองแดง 

กิจกรรมการแขงขันอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร ระดับช้ัน ม.1-ม.3 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 2 

5 น.ส.พัฒตวรรณ  สเีลา 13 พ.ย. 2561 รางวัลระดับเหรียญทองแดง 

กิจกรรมการแขงขันอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร ระดับช้ัน ม.4-ม.6 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 2 

14 พ.ย. 2561 เขารวมการแขงขันผลงาน

สิ่งประดิษฐ ทางวิทยาศาสตร ม.4-6 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 2 

15 พ.ย. 2561 รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวด

ผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร 

ระดับ ม.4- ม.6 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 2 
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6 น.ส.ประภาวดี  เจริญจิตร 16 พ.ย. 2561 เขารวมการแขงขันเครื่องบินพลังยาง 

ประเภทสามมิต ิม.1-3 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 2 

7 น.ส.รัชนีกร  นะราวงษ 16 พ.ย. 2561 เขารวมการแขงขันเครื่องบินพลังยาง 

ประเภทบินนานปลอยอิสระ ม.1-3 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 2 

 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1 ครูอุไรวัลย  สมร 

 

 เกียรติบัตรเขารวมเศรษฐศาสตร

เพชรยอดมงกุฎ 

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 

2 ครูสุนิสา  วาริน  เกียรติบัตรเขารวมเศรษฐศาสตร

เพชรยอดมงกุฎ 

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 

3 ครูจุฑามาศ  พัฒนชู 

 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การตอบ

ปญหาธรรมศึกษา 

วัดพระศรีมหาธาตุ

วรมหาวิหาร 

4 ครูวิชิต จีนพวด  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การตอบ

ปญหาธรรมศึกษา 

วัดพระศรีมหาธาตุ

วรมหาวิหาร 

5 ครูสรุีพร ศรีขวัญเมือง  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การตอบ

ปญหาธรรมศึกษา 

วัดพระศรีมหาธาตุ

วรมหาวิหาร 

 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

1. นายณัฐพล  มั่นเรือง 12-16 พ.ย. 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เหรียญทองชนะเลิศการแขงขันขับ

รองเพลงไทยลูกทุงประเภทชาย  

ม.4–ม.6 

2.เหรียญเงินการแขงขันขับรองเพลง

ไทยลูกทุงประเภทหญิง ม.4–ม.6 

3.เหรียญเงินการแขงขันขับรองเพลง

ไทยลูกกรุงประเภทชาย ม.4–ม.6 

4.เหรียญเงินการแขงขันขับรองเพลง

ไทยลูกกรุงประเภทหญิง ม.4–ม.6 

5.เหรียญทองรองชนะเลิศลาํดับ1การ

แขงขันขับรองเพลงสากล ประเภท

ชาย ม.4-ม.6 

6.เหรียญทองการแขงขันขับรองเพลง

สากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

7.เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ3

การแขงขันขับรองเพลงสากล 

ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

8.เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1

การแขงขันขับรองเพลงพระราช

สพม.2 
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26 ธ.ค.61 

 

 

22-24 มิ.ย.61 

นิพนธ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

9.เหรียญทองรองชนะเลิศลาํดับ2 

การประกวดดนตรีประเภทวงเครือ่ง

ลม (wind Ensemble)ม.1-ม.3 

10.เหรียญเงินการประกวดดนตรี

ประเภทวงเครื่องลม(wind 

Ensemble) ม.4 - ม.6 

10.เหรียญทองการแขงขันขับรอง

เพลงไทยลูกทุงประเภทชาย 

 ม.4–ม.6 

11.Champion Street Parade 

12.Best Music street Parade 

13.Champion Brassline Battle 

 

 

 

 

 

สังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา 

City Bacoor 

international music 

championships 

2018  (สมาคมวงโยธ

วาธิตโลก) 

2. นางสาวฉวีวรรณ  เทียนสุน 12-16 พ.ย. 61 เหรียญทอง การเขงขันวงปพาทยไม

นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว  

ม.1-ม.6 

สพม.2 

3. นางสาวธัญชนก อรัญญิก 12-16 พ.ย. 61 

 

 

1.เหรียญทองแดงการแขงขันเขียน

ภาพไทยประเพณี ม.4 - ม.6 

2.เหรียญเงินการแขงขันวาดภาพ

ลายเสน (Drawing) ม.4-ม.6 

3.เหรียญทองการแขงขันวาดภาพ

ระบายสี ม.4 – ม.6 

สพม.2 

 

 

 

 

 

4. นายชุมพล  เทพสุงเนิน 12-16 พ.ย. 61 1.เหรียญทองแดงการแขงขันเขียน

ภาพไทยประเพณี ม.1 - ม.3 

2.เหรียญทองแดงการแขงขัน "ศิลป

สรางสรรค" ม.4-ม.6 

สพม.2 

5. นางสาวณัฐดา  สาสกุล 12-16 พ.ย. 61 1.เหรียญเงินการแขงขันเขียนภาพ

จิตรกรรมไทยสเีอกรงค   ม.1-ม.3 

2.เหรียญทองการแขงขันวาดภาพ

ระบายสี ม.1 – ม.3 

3.ชนะเลิศการแขงขันวาดภาพ 

หัวขอ “ชาง มา วัว ควาย” 

สพม.2 

การแขงขันสารานุกรม

ไทยสําหรับเยาวชน 

ครั้งท่ี24 ระดับภาค 

6 นางสาวนภวรรณ   นาคอุไร 

นางสาววนัสนันท   ถ่ินรัตน 

นางสาวกมลรัตน   ฤทธ์ิชัย 

นายธนพล   สามทองกล่ํา 

16 พ.ย. 61 

 

10 ม.ค. 62 

1.เหรียญทองการแขงขันนาฏศิลป

ไทยอนุรักษ ม.1 – ม.3 

2.รางวัลชมเชยลําดับ2การแขงขัน

นาฏศิลปไทยอนุรักษ ม.1 – ม.6 

สพม.2 

 

โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินท

รวิโรฒ ประสานมิตร 
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(ฝายมัธยม) 

 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

1 นายพีระชาติ ศรีมหันต 16 ม.ค. 2562 โลรางวัล บุคคลผูเสียสละอุทิศตน

เพ่ือประโยชนทางการศึกษา  

เน่ืองในวันครู ครั้งท่ี 63 

สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

1 นางสาวบุญรักษา  อินทรเสน 5-20  พ.ย. 2561 การแขงขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

ระดับเหรียญทอง 

งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 68 

สพม.2 

2 นางสาวบุญรักษา  อินทรเสน 5-20  พ.ย.  2561 การแขงขันการจัดสวนแกวระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับเหรียญทอง 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครั้งท่ี 68 สพม.2 

3 นางประทุม    ปานช่ืน 

นางอรุณรตัน    คัมภีรพจน 

5-20  พ.ย. 2561 การแขงขันการทํานํ้าพริก ผักสด 

เครื่องเคียงระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนตน ระดับเหรียญทอง 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครั้งท่ี 68 สพม.2 

4 นางประทุม    ปานช่ืน 

นางสาววีนัฐดา    แกวโท 

5-20  พ.ย. 2561 การแขงขันการทํานํ้าพริก ผักสด 

เครื่องเคียงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ระดับเหรียญทอง 

ศิลปหัตถกรรมนักเรยีน

ครั้งท่ี 68 สพม.2 

5 นางประทุม    ปานช่ืน 

นางสาววีนัฐดา    แกวโท 

5-20  พ.ย. 2561 การแขงขันทําอาหารคาวหวานเพ่ือ

สุขภาพ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ระดับเหรียญทอง 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครั้งท่ี 68 สพม.2 

6 นายจตุพร    ใจหาญ 5-20  พ.ย. 2561 การแขงขันการออกแบบสิ่งของ

เครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับเหรียญทอง 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครั้งท่ี 68 สพม.2 

7 นายสมศักดิ์   พัฒนาวิวัฒนพร 5-20  พ.ย. 2561 การแขงขันการออกแบบสิ่งของ

เครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

ระดับเหรียญเงิน 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครั้งท่ี 68 สพม.2 

8 นางสาวลดาวัลย    กันธมาลา 5-20  พ.ย. 2561 การแขงขันการสรางเกมสรางสรรค

จากคอมพิวเตอร ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับเหรียญทองแดง 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครั้งท่ี 68 สพม.2 

9 นายวราวุธ    ชํ้าเกตุ 

นายวิชชวิทย    จัวนาน 

5-20  พ.ย. 2561 การแขงขันการสราง Motion 

Infographic ระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ระดับเหรียญทองแดง 

 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครั้งท่ี 68 สพม.2 
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10 นางสาวลดาวัลย    กันธมาลา 5-20  พ.ย.  2561 การแขงขันการสราง Webpage 

ประเภท Web Editor ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตน 

ระดับเหรียญทองแดง 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครั้งท่ี 68 สพม.2 

11 นางสาวลดาวัลย    กันธมาลา 5-20  พ.ย. 2561 การแขงขันการสราง Web 

Applications ระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ระดับเหรียญทองแดง 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครั้งท่ี 68 สพม.2 

12 นายสุรชัย    ศรีชัยชนะ 5-20  พ.ย. 2561 การแขงขันการเขียนโปรแกรมดวย

ภาษาคอมพิวเตอร ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับเหรียญทองแดง 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครั้งท่ี 68 สพม.2 

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

1 นางสาวธัญธร  เวชวิทยาขลัง 13 พ.ย.61 ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเกียรติ

บัตรเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขัน

ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 68  

ปการศึกษา 2561 

รร.สีกัน (วัฒนานันท

อุปถัมภ) 

2 นางสาวธนิสรา   ภูไพบูลย    ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเกียรติ

บัตรเหรียญทองกิจกรรมการแขงขัน

เลาเรื่องจากภาพงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 68 ปการศึกษา 2561 

โรงเรียนบางกะป 

3 นางสาวนิรชา สุวรรณมณ ี 6 พ.ย. 61 ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเกียรติ

บัตรเหรียญทองแดงกิจกรรมการ

แขงขันMulti Skills ศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 68 ปการศึกษา 2561 

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 

4 นางสาวอนัญญา  วันทยานันท 9 พ.ย. 61 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ

แขงขันตอคําศัพทภาษาอังกฤษ 

(ครอสเวิรด) 

โรงเรียนสุขุมนวพันธ

อุปถัมภ 

13 พ.ย. 61 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ

แขงขันเลานิทาน (Story Telling) 

โรงเรียนดอนเมือง

ทหารอากาศบํารุง 

5 นายสัชฌุกร แกวชวย 13 พ.ย. 61 ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดบั

เหรียญทอง ชนะเสิศ กิจกรรมการ

แขงขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาเกาหลี 

ระดับช้ัน ม.4-6 (งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 68 ปการศึกษา 2561 

ระดับเขต) 

 

โรงเรียนสารวิทยา  
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13 พ.ย. 61 ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดบั

เหรียญทอง ชนะเสิศ กิจกรรมการ

แขงขันละครสั้นภาษาเกาหลี 

ระดับช้ัน ม.4-6 (งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งท่ี 68 ปการศึกษา 

2561 ระดับเขต) 

โรงเรียนสารวิทยา 

13 พ.ย. 61 ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดบั

เหรียญทอง ชนะเสิศ กิจกรรมการ

แขงขันเลาเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี 

ระดับช้ัน ม.4-6 (งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 68 ปการศึกษา 2561 

ระดับเขต) 

โรงเรียนสารวิทยา 

26 ธ.ค.  61 ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดบั

เหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันพูด

เพ่ืออาชีพภาษาเกาหลี ระดับช้ัน ม.

4-6 (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้ง

ท่ี 68 ปการศึกษา 2561 ระดับชาติ) 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลยั 

นครปฐม 

26 ธ.ค. 61 ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดบั

เหรียญทอง รองชนะเสิศอันดับท่ี 2 

กิจกรรมการแขงขันละครสั้นภาษา

เกาหลี ระดับช้ัน ม.4-6 (งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 68 ป

การศึกษา 2561 ระดบัชาต)ิ 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลยั 

นครปฐม 

26 ธ.ค. 61 ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดบั

เหรียญทอง ชนะเสิศ กิจกรรมการ

แขงขันเลาเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี 

ระดับช้ัน ม.4-6 (งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 68 ปการศึกษา 2561 

ระดับชาต)ิ 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลยั 

นครปฐม 

26 ธ.ค. 61 ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดบั

เหรียญทอง กิจกรรมการแขงขัน

เขียนเรียงความภาษาเกาหลี 

ระดับช้ัน ม.4-6 (งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 68 ปการศึกษา 2561 

ระดับชาต)ิ 

 

 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลยั 

นครปฐม 
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6 นางสาวสณุิสา สอาดศร ี 13 พ.ย. 61 ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดบั

เหรียญทอง ชนะเสิศ กิจกรรมการ

แขงขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาเกาหลี 

ระดับช้ัน ม.4-6 (งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 68 ปการศึกษา 2561 

ระดับเขต) 

โรงเรียนสารวิทยา  

13 พ.ย. 61 ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดบั

เหรียญทอง ชนะเสิศ กิจกรรมการ

แขงขันละครสั้นภาษาเกาหลี 

ระดับช้ัน ม.4-6 (งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 68 ปการศึกษา 2561 

ระดับเขต) 

โรงเรียนสารวิทยา 

13 พ.ย. 61 ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดบั

เหรียญทอง ชนะเสิศ กิจกรรมการ

แขงขันเลาเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี 

ระดับช้ัน ม.4-6 (งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 68 ปการศึกษา 2561 

ระดับเขต) 

โรงเรียนสารวิทยา 

26 ธ.ค. 61 ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดบั

เหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันพูด

เพ่ืออาชีพภาษาเกาหลี ระดับช้ัน ม.

4-6 (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้ง

ท่ี 68 ปการศึกษา 2561 ระดับชาติ) 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลยั 

นครปฐม 

26 ธ.ค. 61 ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดบั

เหรียญทอง รองชนะเสิศอันดับท่ี 2 

กิจกรรมการแขงขันละครสั้นภาษา

เกาหลี ระดับช้ัน ม.4-6 (งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 68 ป

การศึกษา 2561 ระดบัชาต)ิ 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลยั 

นครปฐม 

26 ธ.ค. 61 ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดบั

เหรียญทอง ชนะเสิศ กิจกรรมการ

แขงขันเลาเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี  

ระดับช้ัน ม.4-6 (งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 68 ปการศึกษา 2561 

ระดับชาต)ิ 

 

 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลยั 

นครปฐม 
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7 นายเดียร สุขเพ็ชร ี 23 ก.ย. 61 ครูผูสอนนักเรียนรางวัลเหรียญเงิน 

การแขงขันเปดพจนานุกรม

ภาษาญี่ปุน  

สพฐ. 

26 ส.ค. 61 ครูผูสอนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับท่ี 1 การแขงขันเขียนพูกัน

ภาษาญี่ปุน (ระดับประเทศ) 

Mainichi Academic 

Group  

26 ส.ค. 61 ครูผูสอนนักเรียนรางวัลชนะเลิศ การ

แขงขันพับกระดาษแบบญี่ปุน  

Mainichi Academic 

Group  

6 ม.ค. 62 ครูผูสอนนักเรียนรางวัลชนะเลิศ การ

แขงขันพับกระดาษแบบญี่ปุน  

Mainichi Academic 

Group  

8 นางสาวอัจฉราภรณ บุญขวัญ 26 ธ.ค. 61 

 

ครูผูสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง 

การแขงขันเลาเรื่องจากภาพ

ภาษาญี่ปุน 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลยั 

24 ต.ค. 61 ครูผูสอนนักเรียนรางวัลชนะเลิศ 

ระดับเหรียญทอง การแขงขันเลา

เรื่องจากภาพภาษาญี่ปุน 

โรงเรียนโรงเรียนเทพศิ

รินทรรมเกลา 

24 ต.ค. 61 ครูผูสอนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับท่ี 1 ระดับเหรียญทอง การ

แขงขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุน  

โรงเรียนโรงเรียนเทพศิ

รินทรรมเกลา 

24 ต.ค. 61 ครูผูสอนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับท่ี 2 ระดับเหรียญทอง การ

แขงขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาญี่ปุน 

โรงเรียนโรงเรียนเทพศิ

รินทรรมเกลา 

24 ต.ค. 61 ครูผูสอนนักเรียนรางวัลชนะเลิศ 

ระดับเหรียญทอง การแขงขันเลา

เรื่องจากภาพภาษาญี่ปุน 

โรงเรียนโรงเรียนเทพศิ

รินทรรมเกลา 

 งานหองสมุด 

1 นายธีรวุฒิ  เพ็ญบุญ  ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับ

เหรี ยญทองแดง  กิจกรรม  การ

ประกวดหนังสือเลมเล็ก ระดับช้ัน ม.

1-ม.3 มหกรรมความสามารถทาง

ศิ ล ป หั ต ถ ก ร ร ม  วิ ช า ก า ร แ ล ะ

เทคโนโลยีของนักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 

 ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดบั

เหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดยุว

บรรณารักษสงเสริมการอาน 

ระดับช้ัน ม.4-ม.6 มหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ว/ด/ป ชื่อและรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีจัด 

วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน 

2 นายวราวุธ  ชํ้าเกต ุ  ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดบั

เหรียญทองแดง กิจกรรม การ

ประกวดหนังสือเลมเล็ก ระดับช้ัน ม.

1-ม.3 มหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการและ

เทคโนโลยีของนักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 

 ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดบั

เหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดยุว

บรรณารักษสงเสริมการอาน 

ระดับช้ัน ม.4-ม.6 มหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 

วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน 

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 
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ตารางอัตรากําลังครู ตามกลุมสาระการเรียนรู  ปการศึกษา 2561 

ท่ี ช่ือ - สกุล  

ม.ตน ม.ปลาย รวม 
งานพิเศษ 

(คาบ/ชม.) (คาบ/ชม.) (คาบ/ชม.) 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

1 นางสาวกัญญารัตน อาโรโจ 12 12 2  14 12 1. หัวหนากลุมสาระฯ 

2. หัวหนาลูกเสือ ม.2 

3. รองหัวหนางานประชาสัมพันธ 

4. ประชาสัมพันธ มสธ.ประจํา

ศูนยบริการศึกษา 

2 นางสาวดาวเรือง  

เกณฑสาค ู

 

 

18 18 18 18 1. เจาหนาท่ีพัสดโุรงเรยีน 

2. รองหัวหนาระดับ ม.5 

3. เลขานุการประชุมครรูร. ส.ย. 

4. งานการเงิน มสธ. 

3 นายสิทธิศักดิ์  แกวเนตร 18 16   18 16 1. หัวหนาระดับ ม.1 

2. หัวหนาลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 

4 นายพิชาชาญ สุขประเสริฐ 16 15   16 15 1. หัวหนายานพาหนะโรงเรียน 

2. หัวหนาลูกเสือ ม.1 

5 นายอธิพงศ โชคเคลาลาภ 12 12 4 4 16 16 1. งานอาคารสถานท่ี 

2. งานจัดสอน มสธ. 

3. งานสงเสริมวินัย ม.ตน 

4. งานประกันคุณภาพโรงเรียน 

5. หัวหนาลูกเสือ ม.2 

6 นางสาวสนธิกาญจน 

แสงมณ ี

15 15 2  17 15 1. ผูชวยรองผูอํานวยการกลุม

บริหารงบประมาณ 

2. หัวหนาควบคุมภายใน 

7 นางสาวสุวิมล  

จันตีะสรุินทร 

15 15 2  17 15 1. หัวหนาชมรม 

2. รองหัวหนาระดับ ม.3 

8 นางสาววิชณี เปรมประยูร  

 

14 14 14 14 1. ผูชวยรองผูอํานวยการกลุม

บริหารงบประมาณ 

2. หัวหนางานประกันคุณภาพ 

3. รองหัวหนาระดับ ม.4 

9 นางสาวพัชรีย สวางวงษ  

 

18 16 18 16 1. ผูชวยรองผูอํานวยการกลุม

บริหารท่ัวไป 

2.งานสัมพันธชุมชน 

3.งานสมาคมผูปกครอง 

4.งานมูลนิธิสารวิทยา 
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ท่ี ช่ือ - สกุล  

ม.ตน ม.ปลาย รวม 
งานพิเศษ 

(คาบ/ชม.) (คาบ/ชม.) (คาบ/ชม.) 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 
 
5.งานนักศึกษาวิชาทหาร 

10 นางสาวศิรธันย  สามเชียง  

 

14 14 14 14 1. หัวหนาแผนงานและสารสนเทศ 

2. รองหัวหนาระดับ ม.4 

11 นางสาวธณัฐฐา สวางรักษ  

 

18 16 18 16 1. หัวหนาลูกเสือ ม.3 

2. หัวหนากิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน ม.ปลาย 

3. รองหัวหนาระดับ ม.6 

4. งานประชาสัมพันธ 

12 นางสาววนัสนันท คําแสน  

 

12 12 12 12 1. หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

2. ผูประสานงาน มสธ. 

3. งานโครงการโรงเรียนอุปถัมภ 

13 นางสาวมณฑกาญจน     

ศิริมงคล 

18 

 

  18  งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา

โรงเรียน 

14 นางสาววรรณฤดี โพรขวาง 7 2   7 2 งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา

โรงเรียน 

15 นายธนภัทร  บุญศรีวงษ  10  9  19 1. งานประกันคุณภาพ 

2. งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

16 นายเมธี  รัษฎานุกูล  18    18 งานโสตทัศนศึกษา 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

1 นางวัลวิภา  เพ็งประสพ 18 18 - - 18 18 1. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร 

2 นางพรรณอุษา  

พัฒนาวิวัฒนพร 

20 20 - - 20 20 1. งานสวัสดิการออมทรัพย

โรงเรียน 

3 นางสาววิภา  มณเีนตร 19 19 - - 19 19 1. ผูชวยรองฯกลุมบริหารงาน

บุคคล 

4 นายนวพรรณ  ตรสีูน - - 19 - 19 - 1. ผูชวยรองฯกลุมบริหารงาน

บุคคล 

5 นางสาวนัทธมน   

โลหิตหาญ 

10 - - - 10 - 1. ผูชวยรองฯกลุมบริหารงานท่ัวไป 

6 นายเจษฎา  จงสืบสุข - - 19 - 19 - 1. ผูชวยรองฯกลุมบริหารงานท่ัวไป 

7 นางสาวจรรจิรา ฤทธิชัย - - 22 22 22 22 1. ผูจัดการสวัสดิการออมทรัพย

โรงเรียน 
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ท่ี ช่ือ - สกุล  

ม.ตน ม.ปลาย รวม 
งานพิเศษ 

(คาบ/ชม.) (คาบ/ชม.) (คาบ/ชม.) 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 
 
2. ผูชวยรองฯกลุมบริหารงานท่ัวไป 

8 นางสาวประจบ  แสงสีบับ - - 24 23 24 23 1. หัวหนางานธนาคารโรงเรียน 

2. ประชาสัมพันธกลุมสาระฯ 

9 นางนิธิวดี  แพรวัฒนะสุข - - 23 23 23 23 1. งานทะเบียนวัดผล 

10 นายศุภวัฒน  คัมภริานนท - - 21 20 21 20 1. หัวหนางานระเบียบวินัย 

11 นางจีรนันท  ธํารงวิศว - - 20 20 20 20 1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

12 นางสาวอรนันท   

จันทรประภาพ 

- - 22 20 22 20 1. หัวหนาคณะส ี

13 นายโสภณ  จุยจิตร 19 19 - - 19 19 1. หัวหนาระดับ ม.3 

2. คณะกรรมการสวัสดิการ

โรงเรียนสารวิทยา  

14 นายณัฐพล  สุดหอม 21 21 - - 21 21 1. หัวหนาระดับช้ัน ม.1 

2. งานรักษาดินแดน 

15 นายวรางค  สุจรติ  - - 24 23 24 23 1. งาน DMC 

2. งานแผนงานโรงเรียน 

16 นายกัมปนาท   สมชาต ิ - - 24 24 24 24 1. งานทะเบียนวัดผล  

17 นางสาวกฤษณา  ชํานาญ 24 24 - - 24 24 1. งานธนาคารโรงเรยีน  

18 นางสาวปทมา  

ประพฤติงามพงศา 

24 24 - - 24 24 1. งานประกันอุบัติเหต ุ

19 นางสาวจิดาภา  

 โสภณธรรมภาณ 

22 21 - - 22 21 1. งานการเงิน 

20 นางสาวณัทธมวันทน  

ภูสุนทรเกียรต ิ

24 22 - - 24 22 1. งานพัสดุโรงเรยีน 

21 นางรุงเพ็ชร  สรองศร ี - - 19 19 19 19 1. หัวหนาระดับช้ัน ม.4 

22 นางสาวณปภัช  หมูพยัคฆ 17 19 - - 17 19 1. หัวหนางานประกันอุบัติเหต ุ

23 นางสาวปาวาริศา   

สมาฤกษ 

24 22 - - 24 22 1. งาน To be Number One 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

1. นางสาวธัญทิพย  

   อริยอัครพงษ 

15 15 - - 15 15 - หัวหนากลุมสาระฯ 

- งานขอมูลบุคลากร 
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ท่ี ช่ือ - สกุล  

ม.ตน ม.ปลาย รวม 
งานพิเศษ 

(คาบ/ชม.) (คาบ/ชม.) (คาบ/ชม.) 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 
 

2. นายธันวา เดชะศิร ิ     

 

6 6 8 8 14 14 - ผช.รองผอ. กลุมบริหารท่ัวไป 

- หัวหนางานอาคารสถานท่ี 

3. นางสาววนิดา  หลากจติร   4 4 12 12 16 16 - แผนงานกลุมสาระฯ 

- งานเจาหนาท่ีการเงิน เรื่องการ

เบิกคาเชาบาน คาการศึกษาบุตร 

และคารักษาพยาบาล 

4. นางนิภาวรรณ การญุ - - 15 16 15 16 - รองหัวหนากลุมสาระฯ 

- เหรัญญิก 

- งานประกันอุบัติเหต ุ

5. นางสาวพัฒตวรรณ สเีลา    1 1 13 13 14 14 - ผช.รองผอ. กลุมบริหารวิชาการ 

- หัวหนาลูกเสือม.3 

- หัวหนาหองเรียน STEM 

- โครงการนักเรยีนอุปถัมภ 

6. นายนเรศ ล้ําเลิศวัฒนา  

 

3 3 16 16 19 19 - หองสมุดกลุมสาระฯ 

- ผกท. นศท. ช้ันปท่ี 1 และ 2 

รักษาดินแดน 

- หัวหนาจัดคายวิทย 

7. นางสาวณัฐมน ทองคํา          18 18 - - 18 18  - งานวัดผลกลุมสาระฯ 

8. นางสาวปยะมาศ  

เลิศความเพียร 

- - 12 12 12 12 - งานวัดผลกลุมสาระฯ 

- ผช.รองผอ. กลุมบริหารวิชาการ 

- หัวหนางานรับนักเรียน 

9. นายพิทักษ ชินสีห               

 

16 16 - - 16 16 - งานวิจัยกลุมสาระฯ 

- ผช.รองผอ.กลุมบริหารงานบุคคล 

10. นางสาวธีราภรณ ผลกอง    

 

4 4 12 12 16 16 - งานเครื่องราชย 

- หัวหนาโครงการ Gifted 

11. นางสาวนันทนภัส อรณุไพร     

 

3 3 16 16 19 19 - ประชาสัมพันธ 

- กรรมการโครงการโรงเรียน

อุปถัมภ (ครอบครัวอุปถัมภ) 

12. นางสาวเยาวลักษณ  

วงศสิงห    

2 2 12 12 14 14 - รองหัวหนากลุมสาระ 

- ผช.รองผอ.กลุมบริหารวิชาการ 

13. จาสิบเอกถนอมศักดิ์   

ทองประเทือง 

6 6 12 12 18 18 - นิเทศการสอนภายในกลุมสาระฯ 

- หัวหนาระเบียบวินัย ม.ปลาย 

- หัวหนางานสภานักเรียน 

 



246 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล  

ม.ตน ม.ปลาย รวม 
งานพิเศษ 

(คาบ/ชม.) (คาบ/ชม.) (คาบ/ชม.) 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 
 

14. นางสาวภัณฑิรา 

กัณหาไชย 

17 17 - - 17 17 - งานสารบรรณ  

- งานประเมินครผููชวย 

15. นางสาวสุกานดา  

แกวทองพันธุ     

 

- - 16 16 16 16 - รองหัวหนากลุมสาระฯ 

- เลขานุการกลุมสาระฯ 

- แผนงานฝายวิชาการ 

- งานดูแลนักศึกษาฝกสอน 

16. นางสาวประภาวดี  

เจริญจิตร    

2 2 16 16 18 18 - พัสดุกลุมสาระฯ 

- งานฝายอาคารสถานท่ี 

17. นางสาวพรพิมล จงรักวิทย 

 

17 18 - - 17 18 - สารสนเทศกลุมสาระฯ 

- นิเทศการสอนฝายวิชาการ 

- หัวหนาโครงการหองเรียน EIS 

18. นางสาววิภาวี เนียรมงคล 

 

19 19 - - 19 19 - งานประกันคุณภาพภายใน 

- งานรายงานสถิติการลา 

19. นายชัยณรงค ทรายทอง 

 

3 3 16 16 19 19 - งานจัดสอนแทน 

- งานโสตทัศนศึกษา 

- การประกวดหองเรียนคณุภาพ 

- นโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 

20 นางสาวรัชนีกร นะราวงษ 19 19 - - 19 19  - ผูชวยพัสด ุ

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1 นางสาวกนกลักษณ  

แปงปางใส 

22 22   22 22 - งานพัสดุ กลุมบรหิารงบประมาณ 

- งานสงเสริมคานิยม 12 ประการ 

กลุมบรหิารงานบุคคล 

- งานแผนงาน กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา 

2 นางสาวสุรีพร ศรีขวัญเมือง 22 22   22 22 - หัวหนางานอนามัยโรงเรียน กลุม

บริหารท่ัวไป 

3 นางสาวณัฐณิชา  จันทฤทธ์ิ 22 22   22 22 - งานพัสดุ กลุมบรหิารงบประมาณ 

- งานพัสดุ กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา 

4 นายวิชิต จีนพวด 22 22   22 22 - งานประชาสัมพันธ กลุมบริหาร

ท่ัวไป 

- งานประชาสัมพันธ กลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษา 
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ท่ี ช่ือ - สกุล  

ม.ตน ม.ปลาย รวม 
งานพิเศษ 

(คาบ/ชม.) (คาบ/ชม.) (คาบ/ชม.) 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 
 

5 นายปภังกร  จันทรหอม 23 23   23 23 - หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 

6 นางสาวอุไรวัลย  สมร 11 11 12 12 23 23 - หัวหนาคณะสีหาราชเดโช 

- รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา 

- งานโภชนาการ กลุมบริหารท่ัวไป 

- งานโครงการโรงเรียนอุปถัมภ 

กลุมบรหิารท่ัวไป 

- เหรัญญิก กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา 

7 นางจุฑามาศ  พัฒนชู 19 19   19 19 - หัวหนาคณะสีพหลพลพยุหเสนา 

- รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา 

- งานสงเสริมคานิยม 12 ประการ 

กลุมบรหิารงานบุคคล 

8 นางสาวสุนิสา  วาริน 22 22   22 22 - หัวหนางานสารสนเทศ กลุม

บริหารงบประมาณ 

- งานอนามัยโรงเรียน กลุมบริหาร

ท่ัวไป 

9 นายประพจน 

อังคเรืองรัตนา 

22 14  8 22 22  

10 นายธีระวัฒน  สีหาบุญล ี   19 19 19 19 - หัวหนาคณะสีหราชเดโช 

- กรรมการคานิยม 12 ประการ 

กลุมบรหิารงานบุคคล 

- งานแผนงาน กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา 

11 นางสาวไพลิน  ชยามาศ   21 21 21 21 - หัวหนาคณะรณยตุ 

- งานตรวจสอบภายใน กลุมบรหิาร

งบประมาณ 

- งานเศรษฐกิจพอเพียง กลุม

บริหารวิชาการ 

12 นางคมคาย  มากบัว     23 23 23 23 - ดูแลอาคาร 5 งานอาคารสถานท่ี 

กลุมบรหิารท่ัวไป 

- งานหองศูนยสังคมศึกษา 541 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
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ท่ี ช่ือ - สกุล  

ม.ตน ม.ปลาย รวม 
งานพิเศษ 

(คาบ/ชม.) (คาบ/ชม.) (คาบ/ชม.) 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 
 

13 นายธเนศ วิริยะมนตร ี   24 24 24 24 - รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา 

- หัวหนางานวิจัย กลุมบริหาร

วิชาการ 

- งานพัสดุ กลุมบรหิารงบประมาณ 

14 นายอาณาจักร แทงทอง   23 23 23 23 งานรักษาดินแดน กลุมบริหารงาน

บุคคล 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

1 น.ส.ฉวีวรรณ เทียนสุน 7 13 11 7 20 18 วิชาการ 

2 นายกรัณฑ ปนสุวรรณ 16 2 16 2 18 18  ผูประสานงาน 

3 นางสิรินิติ ไทยภักด ี 17 - 17 - 17 17  ผูประสานงาน 

4 นายณัฐพล มั่นเรือง 5 15 4 15 19 19  แผนงาน,ผูชวยพัสด ุ

5 น.ส.นภวรรณ นาคอุไร - 15 - 15 15 15  ผูชวยรองฝาบรหิารท่ัวไป 

6 น.ส.ธันยชนก อรัญญิก 1 15 1 15 16 16  หัวหนากลุมสาระ,วิชาการ

,แผนงาน 

7 น.ส.วนัสนันท ถ่ินรัตน 17 2 17 2 19 19  ประชาสัมพันธ,สารสนเทศ 

8 น.ส.ณัฐดา   สาสกุล 14 5 14 5 19 19  วัดผล,ผูชวยแผนงาน 

9 นายชุมพล เทพสูงเนิน 9 13 11 11 22 22  ผูชวยพัสด ุ

10 นายธนพล สามทองกล่าํ 15 6 - - 21 - พัสด,ุผูชวยสารสนเทศ 

11 น.ส.กมลรัตน  ฤทธ์ิชัย - - 15 5 - 20 พัสด,ุผูชวยสารสนเทศ 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

1 นายพีระชาติ ศรีมหันต 

 

12 13 1 

 

 13 

 

13 

 

- หัวหนากลุมสาระ 

- งานหลักสูตรม.ตน 

2 นางสาวเฉลมิศรี เกตุจําปา 

 

 

 

1 13 12 13 

 

13 

 

- รองหัวหนากลุมสาระ 

- งานหลักสูตร ม.ปลาย 

3 นายไตรรตัน ศรีจิตรแจม 

 

 4 16 12 16 16 

 

- รองหัวหนากลุมสาระฯ 

- งานพัฒนากีฬาฟุตบอลและหอพัก

นักกีฬา 

4 นายพรชัย เกตุฉาย 12 4 4 12 16 

 

16 

 

- อาคารสถานท่ี 

- งานพัฒนากีฬาภายใน/ภายนอก 

5 นางสาวทิพรวี เตชะหงษา 6 6 12 12 18 18 - งานพัสด ุ

- งานวิจัย 

6 นางสาวสุกัญญา สุขเจรญิ 

 

6 6 12 12 18 

 

18 

 

- งานแผนงาน 

- งานงบประมาณ 
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ท่ี ช่ือ - สกุล  

ม.ตน ม.ปลาย รวม 
งานพิเศษ 

(คาบ/ชม.) (คาบ/ชม.) (คาบ/ชม.) 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 
 

7 นางสาวธนภรณ ไพบูลย 

 

18 18   18 

 

18 

 

- งานสารสนเทศ 

- งานประกันฯ 

8 นางสาวสุชินันท  

งามสมชนม 

4 

 

 

 

6 

 

 

 

14 

 

 

 

14 

 

 

 

18 

 

 

 

18 

 

 

 

- งานนิเทศภายใน 

- งานศูนยวิชาฯ 

- วิชาเพ่ิมเติมนักเรียน 

โครงการฟุตบอล 

9 นางสาวกนกวรรณ อันบุร ี

 

10 10   10 

 

10 

 

สื่อการเรียนการสอน 

งานสารบรรณ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

1 นางประทุม ปานช่ืน 9 11 6 - 15 11 - หัวหนาโภชนาการ 

- หัวหนาสวัสดิการรานคา 

- หัวหนาอาคาร 6 

- พัสดุงานคหกรรม 

2 นางสาวบุญรักษา  

อินทรเสน 

- - 10 14 10 14 - หัวหนางานเกษตร 

- พัสดุงานเกษตร 

3 นางพิชญสินี คําแกว - - 17 17 17 17 - งานสารบรรณ  

4 นางดรุณี ลี้สกุล 8 8 - - 8 8 - งานงบประมาณ 

5 นางสาววีนัฐดา แกวโท - - 21 19 21 19 - งานโภชนาการ 

- รองหัวหนากลุมสาระฯ 

6 นางอรุณรตัน คัมภรีพจน 19 19 - - 19 19   

7 นายสมศักดิ์ พัฒนาวิวัฒนา 20 20 - - 20 20 - หัวหนางานคอมพิวเตอร 

8 นายวิชชวิทย จัวนาน 15 17 - - 15 17 - หัวหนางานทะเบียนวัดผล 

- หัวหนาหอง Resource 

- รองหัวหนากลุมสาระฯ 

- งานสารสนเทศกลุมสาระฯ 

9 นายพงษศักดิ์ บัวหุง - - 16 16 16 16 - ผูชวยรองผูอํานวยการกลุม

บริหารงานบุคคล 

10 นางสาวลดาวัลย กันธมาลา 16 20 - - 16 20 - แผนงานกลุมสาระฯ 

11 นางสาวจิราภรณ  ปกรณ - - 15 15 15 15 - หัวหนางานโสตทัศนูปกรณ 

12 นายจตุพร ใจหาญ - - 21 17 21 17 - หัวหนากลุมสาระฯ 

- หัวหนางานเว็บไซตของโรงเรียน 

- งานเซิรฟ เวอรและเครือข าย

อินเตอรเน็ตของโรงเรียน 

- งานพัสดุ (คอมพิวเตอร) 
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ท่ี ช่ือ - สกุล  

ม.ตน ม.ปลาย รวม 
งานพิเศษ 

(คาบ/ชม.) (คาบ/ชม.) (คาบ/ชม.) 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 
 

13 นายสุรชัย ศรีชัยชนะ 12 12 11 6 23 18 - ดูแลโครงการหองเรียนพิเศษ 

(SAP, Gifted, MEP) 

14 นายวราวุธ ชํ้าเกต ุ 13 6 9 14 22 20 - งานหองสมุด 

15 นายกิตติธัช  กายสะอาด - 10 - 11 - 21 - งานโสตทัศนูปกรณ 

16 นายญาณภัทร พุกออน - 9 - 4 - 13 - เจาหนาท่ีการเงิน 

17 นางสาวจิราภรณ  เปยพรดั 10 5 - - 10 5 - เจาหนาท่ีกลุมบริหารงานท่ัวไป 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

1 นางสาวเสาวลักษณ   

สภานนท 

- - 17 17 17 17 1. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ  

2 นายกิตติพัทธ  สุขลิม้ - - 19 19 19 19 1. หัวหนางานประชาสัมพันธ  

    กลุมบริหารท่ัวไป 

2. รองหัวหนาระดับช้ัน 

   มัธยมศึกษาปท่ี 5 

3 นางกฤติยา  วรรณชัยมงคล - - 21 21 21 21 1. รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

2. หัวหนาระดับช้ันม.5  

4 นายทวิตย  วรรณชัยมงคล 21 21 - - 21 21 1. รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

5 นางศรานตา กฤษฎาสิมะ - - 20 20 20 20 หัวหนาโครงการกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาตางประเทศ 

6 นางสาวราตร ี

เหลาหะเกียรต ิ

13 13 - - 13 13 1. หัวหนางานวัดผล 

2. ผูชวยรองฝายบรหิารวิชาการ 

7 นางสาวประนอม   สิงหโต - - 21 21 21 21 1. คณะกรรมการแผนงานและ

สารสนเทศ กลุมบริหารงบประมาณ

2. สวัสดิการกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

8 นางสาวพิมพประภา  

ประทุมวรรณ 

- - 20 20 20 20 1. งานวิจัยในช้ันเรียนกลุมสาระฯ 

2. งานวิชาการ 

3. งานวัดผล 

9 นางสาวจุฑาทิพย      

เจนธนานันท 

- - 19 19 19 19 1. หัวหนาคณะสีพิบูลสงคราม 

2. แผนงานโรงเรยีนสารวิทยา 

3. แผนงานกกลุมสาระฯ 

10 นางสาวธัญธร  

เวชวิทยาขลัง 

- - 25 22 25 22 1. หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษ

ภาษาฝรั่งเศส 
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ท่ี ช่ือ - สกุล  

ม.ตน ม.ปลาย รวม 
งานพิเศษ 

(คาบ/ชม.) (คาบ/ชม.) (คาบ/ชม.) 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 
 
2. งานหองสมุด 

3. จดบันทึกประชุมกลุมสาระฯ 

11 นางสาววีรสดุา จันทโชต ิ - - 20 20 20 20 - 

12 นางสาวอรพรรณ   

ปญญาไว 

1 1 21 21 20 20  1. ผูประสานงาน AFS 

 2. งานหนังสือเรยีนฟรี 15 ป 

13 นางสาวขนิษฐา ผลาธัญญะ 16 16 - - 16 16 1. หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษ 

MEP 

14 นางสาวธนิสรา ภูไพบูลย 14 14 6 6 20 20 1. หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษ

ภาษาจีน 

15 นางสาวณัฐธยาน     

กุลสิริวงศธร 

23 23 - - 23 23 1. งานสํานักงานผูอํานวยการ 

2. รองหัวหนาโครงการ หองเรยีน

พิเศษ MEP  

16 นางสาวนิรชา  สุวรรณมณ ี - - 22 22 22 22 1.รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

2.วัดและประเมินผล กลุมสาระการ

เรียนรูภาษาตางประเทศ 

3.ตรวจสอบภายใน กลุมบริหารงาน

งบประมาณ 

17 นางสาวอนัญญา  

วันทยานันท 

1 1 20 20 21 21 1.รองหัวหนาหัวหนาโครงการ

หองเรียนพิเศษ MEP 

2.วัดและประเมินผล กลุมสาระการ

เรียนรูภาษาตางประเทศ 

3.ตรวจสอบภายใน กลุมบริหารงาน

งบประมาณ 

18 นางสาวเจนจริา      

แองบัวใหญ 

5 5 21 21 26 26  รองหัวหนาโครงการหองเรียน

พิเศษภาษาจีน 

19 นางสาวประวิดา    จันที - - 22 22 22 22 1. หัวหนางานแผนงานกลุมบริหาร

ท่ัวไป 

2. งานสารสนเทศกลุมบริหารท่ัวไป 

3. บรรณารักษกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

4. งานเอกสารเงินเดือนครู

ชาวตางชาติกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 
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ท่ี ช่ือ - สกุล  

ม.ตน ม.ปลาย รวม 
งานพิเศษ 

(คาบ/ชม.) (คาบ/ชม.) (คาบ/ชม.) 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 
 
5. การเงินกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

20 นายสัชฌุกร  แกวชวย 2 19 1 20 21 21 1. รองหัวหนาโครงการหองเรียน

พิเศษภาษาเกาหลีเขมขน 

2. งานสารสนเทศ กลุมบริหาร

วิชาการ 

21 นางสาวสณุิสา  สอาดศร ี - 21 1 21 21 22 1. หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษ

ภาษาเกาหลีเขมขน 

2. งานสารสนเทศ กลุมบริหาร

วิชาการ 

22 นางสาวอรอนงค   องคนาม 25 25 - - 25 25  1. หนาหนาสํานักงานกลุม

บริหารงานบุคคล 

2. กิจกรรมชมรมระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน 

3. จดบันทึกประชุมกลุมสาระฯ 

4. ประสานงานครูตางชาต ิ

5. คณะกรรมการจัดจางครู

ชาวตางชาติ 

6. จัดทํานิเทศกลุมสาระฯ 

23 นางสาวพรประภา    ชัยนา 5 5 18 18 23 23 1. งานสารสนเทศกลุมสาระฯ 

2. งานประเมินผลกิจกรรมฝาย

แผนงาน 

24 นางสาวชนิกานต   ศรีนรา 23 23 - - 23 23 1. งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

2. งานสวัสดิการกลุมสาระ 

3. ผูประสานงานครูชาวตางชาต ิ

 

25 นางสาวกฤษดาพร แซเวียน - - 22 23 22 23 1. งานแผนงาน กลุมบริหารท่ัวไป 

2. งานสารสนเทศ กลุมบริหาร

ท่ัวไป 

3. งานธนาคาร กลุมบรหิารท่ัวไป 

4. งานสารบัญ กลุมสาระการ

เรียนรูภาษาตางประเทศ 

5. งานเอกสารเงินเดือนครู

ชาวตางชาติกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 
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ท่ี ช่ือ - สกุล  

ม.ตน ม.ปลาย รวม 
งานพิเศษ 

(คาบ/ชม.) (คาบ/ชม.) (คาบ/ชม.) 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 
 

26 นายเดียร   สุขเพ็ชร ี - - 20 20 20 20 1. หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษ

ภาษาญี่ปุน 

2. รองหัวหนากลุมสาระฯ 

27 นางสาวกัญญาทิพ มัคเจรญิ 16 16 8 8 24 24 1. กลุมบริหารงานบุคคล 

2. กรรมการและเลขานุการงาน

ประกันคณุภาพการศึกษา 

3. กรรมการงานสวัสดิการ 

4. กรรมการและเลขานุการงาน

บรรณารักษ 

5. รองประธานกรรมการงาน

สารสนเทศ 

28 นางสาวอัจฉราภรณ     

บุญขวัญ 

- - 18 18 18 18 รองหัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษ

ภาษาญี่ปุน 

29 นางสาวชนินทรพร       

โพทิพยวงศ 

- 21 - - - 21 1. กลุมงานแผนงาน 

2. งานแผนงานกลุมสาระฯ 

30 นางสาวธัญชนก            

ถาวรศรีสกุล 

- - - 21 - 21 1. รองหัวหนาโครงการหองเรียน

พิเศษภาษาฝรั่งเศส 

2. งานแผนงาน 

3. งานประชาสัมพันธกลุมสาระฯ 

31 นางสาวดวงพร  เถอะจา - 8 - 10 - 18 1. รองหัวหนาโครงการหองเรียน

พิเศษภาษาจีนเขมขน 

2. คณะกรรมการดําเนินงานกลุม

บริหารวิชาการ 

3. เจาหนาท่ีประจาํสํานักงานกลุม

บริหารวิชาการ 

32 นางสาวพรทิพา  จันทะร ี - 7 - 13 - 20 ผูประสานงานโครงการภาษาจีน

เขมขน 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน/แนะแนว/หองสมุด 

1 นางสาววิภาภร  

อําพันกาญจน 

14 14 - - 14 14  หัวหนางานแนะแนว 

2 ส.อ.หญิงปาริชาติ      

หมดมณทิล 

3 3 12 12 15 15  แผนงาน 

3 นางสาวสุพัตรา อินทรศร 4 4 12 12 16 16  สารสนเทศ 

4 นางอรจิรา  ปฏินนทวานิช 8 8 - - 8 8  งานวัดผล 
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ท่ี ช่ือ - สกุล  

ม.ตน ม.ปลาย รวม 
งานพิเศษ 

(คาบ/ชม.) (คาบ/ชม.) (คาบ/ชม.) 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 
 

5 นางสาวภัครนันท  โปธา - 5 - 12 - 17 งบประมาณ 

6 นายธีรวุฒิ  เพ็ญบุญ 12 12 2 3 17 19 หัวหนางานหองสมุด 

7 นายวราวุธ  ชํ้าเกต ุ 12 12 8 5 22 20 งานหองสมุด 

 

 

 

 
 

 

 

 

โรงเรียนสงเสริมประสานความรวมมือกับชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาตามความ

เหมาะสม สงผลดานคุณภาพ  ดังนี้  
 

ท่ี กิจกรม/โครงการท่ีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

1 กิจกรรมงานรับนักเรยีน  - การรับนักเรยีนปการศึกษา 2561 

    - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 462 คน จํานวน 12 หองเรียน  

    - นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 448 คน จํานวน 12 หองเรียน 

- ผูปกครองพึงพอใจตอกิจกรรมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.16 

2 กิจกรรมเครือขายผูปกครอง - เครือขายผูปกครองมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ภายในโรงเรียน 

3 กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรยีน - ครูท่ีปรึกษาทุกคนเยี่ยมบานนักเรียน และสงสมุดบันทึกการเยี่ยมบานใหแก  

  กลุมบริหารงานบุคคล 

4 โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลอื

นักเรียน 

- นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือ ปองกันและแกไขปญหาเปนรายบุคคล  

  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีภูมิคุมกันและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

- ประชุมผูปกครองและเลือกคณะกรรมการเครือขายผูปกครองทุกหองเรียน  

5 กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา - จัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ไดแก วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  

  และวันอาสาฬหบูชา มีนักเรียนเขารวมกิจกรรม จํานวน 2,731 คน และนํา 

  นักเรียนประมาณ 2-3 หองเรียนไปรวมพิธีท่ีวัดพระศรีมหาธาตุหรือวัดบางบัว 

- นักเรียนตระหนัก เห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  

  ประเพณี และวัฒนธรรมไทย รวมกันสืบทอดและอนุรักษ 

6 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน - นักเรียนทุกคน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลภายนอก เขารวม 

  กิจกรรม  

- มีผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.72 

ความสัมพันธระหวางสถานศึกษา

กับผูปกครองและชุมชน 
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ท่ี กิจกรม/โครงการท่ีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

7 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก - นักเรียนทุกระดับช้ันเขารวมกิจกรรมโดยจดัใหมีการเดินขบวนเผยแพรความรู  

   ณ โรงเรียนสารวิทยา มหาวิทยาลัยศรีปทุม และชุมชนบางบัว  

- นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.92 

8 กิจกรรมวันรณรงคตอตานยาเสพติด - นักเรียนมีทักษะในการปฏิเสธสิ่งเสพติด รูเทาทันการเปลีย่นแปลงของสังคม 

  และปรับตัวใหเขากับสถานการณไดอยางเหมาะสม มีคานิยมและพฤติกรรม 

  ทางเพศอยางเหมาะสม 

- นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.53 

9 กิจกรรมการทอดผาปาเพ่ือการศึกษา

โรงเรียนสารวิทยา 

- นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน ผูปกครอง และผูสนใจ เขารวมกิจกรรม  

  เปนการสืบทอดประเพณีอันดีงามทางดานพระพุทธศาสนา และเปนการสราง 

  ความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษากับชุมชน วันท่ี 20 ธันวาคม 2561 

- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก คาเฉลี่ย 3.87 

10 นิทรรศการวิชาการ SARA Open 

House 2019  

- นักเรียน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู และไดรับประสบการณใหมๆ  ของกลุมสาระ  

  ตางๆ ผูปกครอง ไดเห็นความสามารถและความตองการของบุตรหลาน  

วันท่ี 19 มกราคม 2562 

- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก คาเฉลี่ย 4.04 

11 กิจกรรมวันลอยกระทง“สืบสาน

วัฒนธรรม วิถีไทยรังสรรค อัศจรรย

คืนเดือนเพ็ญ” 

- โรงเรียนไดจดักิจกรรมฯ วันพฤหัสบดีท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561          

ณ โรงเรียนสารวิทยา เพ่ือใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผูปกครอง 

กลุมตางๆ ท่ีใหการสนับสนุนโรงเรยีน ไดรวมกิจกรรมลอยกระทงเพ่ือเปนการ

สืบสานวัฒนธรรมไทยรวมกัน 

- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก คาเฉลี่ย 4.14 

 

ดานบุคลากร 

 โรงเรียนมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหครูมีความรู ความเขาใจ  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และ

ชุมชนมีสวนรวม สงผลดานคุณภาพ  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรม/โครงการท่ีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

1 กิจกรรมตรวจสุขภาพ คร ูบุคลากร 

และนักเรียน ประจําปการศึกษา 

 

- ครูและบุคลากร ไดรับการตรวจสุขภาพประจําปการศึกษา 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการชวยเหลือสงรักษาตอใน 

  โรงพยาบาลทุกครั้งและไดรับการบริการดานสุขภาพท่ีถูกตองตามหลักการ

แพทย 

- นักเรียนไดรับการตรวจสุขภาพประจําป วันท่ี 6-8 มิถุนายน 2561 

- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก คาเฉลี่ย 3.99 

2 โครงการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ

มาตรฐานวิชาชีพคร ู

 

- โรงเรียนจดัอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนท่ี 1/2561 

วันท่ี 7-8 พฤษภาคม 2561 

- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก คาเฉลี่ย 3.74  

- โรงเรียนจดัอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ” 
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ท่ี กิจกรม/โครงการท่ีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

(PLC)การจัดบันทึก LOG BOOK วันท่ี 4 ตุลาคม 2561 

- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสดุ คาเฉลี่ย 4.58 

3 งานวิจัยในช้ันเรียน ครูประมาณรอยละ 95.10 ทําวิจัยในช้ันเรียน อยางนอย 1 เรื่อง/ปการศึกษา 

4 งานนิเทศภายในคร ู - ครูทุกคนในทุกกลุมสาระการเรียนรูแลกเปลี่ยนกันนิเทศการจัดการเรียนรู 

  แบบกัลยาณมิตร 

- ครูไดรับการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรูผานกระบวนการนิเทศ 

5 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ - จัดทําสารสนเทศของสถานศึกษา จํานวน 30 เลม 

- เผยแพรทางเว็บไซต www.srv.ac.th ใหครูและบุคลากรในโรงเรยีน 

   รับทราบขอมูล 

6 การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปน

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

- จัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา จํานวน 100 เลม 

- เผยแพรทางเว็บไซต www.srv.ac.th ใหครู บุคลากรในโรงเรยีนและ 

  โรงเรียนตางๆ รับทราบขอมูล 

7 จัดทําวารสารโรงเรียน - แจกผูปกครองของนักเรียนท่ีเขารวมประชุม 

- แจกบุคคลภายนอกท่ีเขามาศึกษาดูงานโรงเรียน 

8. โครงการพัฒนาตนแบบโรงเรียน

เสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพ 

- โรงเรียนจดักิจกรรมฯ วันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมรัชมงคล 

โรงเรียนสารวิทยา 

- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสดุ คาเฉลี่ย 4.26 

 

การใหความรวมมือ กับ วัด ชุมชน หนวยงานท่ีเกี่ยวของในปการศึกษา 2561 

ท่ี รายการ หนวยงาน จํานวนคร้ัง              

1 จําหนายดอกมะลิงานวันแมแหงชาติ  ประจําป 2561 สมาคมสภาสังคมสงเคราะหแหง

ประเทศไทย 

1 

2 รวมพิธีบําเพ็ญกุศล  เน่ืองในวันสถาปนาโรงเรยีน

ชางฝมือทหาร  ครบรอบ 59 ป 

โรงเรียนชางฝมือทหาร 1 

3 รวมประชุมสัมมนา รวมพลังครู อย.นอย สงตอความรู  

สูเด็กไทย  ใหหางไกลโรค NDCs ภายใตโครงการ

เด็กไทยบริโภคปลอดภัย  หางไกลโรค NDCs (อย.นอย) 

สํานักคณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงสาธารณสุข 

1 

4 อนุเคราะหจัดโครงการและใชสถานท่ีในการจัดโครงการ 

Safe sex save your Future 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 1 

5 เขารวมประชุมสมัมนาทางวิชาการและนิทรรศการ

ดิจิทัลทางการศึกษา 2019 

สํานักงานสภาผูปกครองและครูแหง

ประเทศไทย 

1 

6 อนุเคราะหเปนสนามสอบ

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 1 

7 อนุเคราะหใชพ้ืนท่ีจัดกิจกรรม  แมกโนเลีย พลัส กิงโกะ ROADSHOW 1 

8 อนุเคราะหใชพ้ืนท่ีตั้งบูธจําหนายหนังสือสันทนาการ เปดโลกกวางทางปญญา 1 
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ท่ี รายการ หนวยงาน จํานวนคร้ัง              

ประกอบการเรียน 

9 อนุเคราะหสถานท่ีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร 

สํานักงานเขตจตุจักร 1 

10 อนุเคราะหสถานท่ีในการใหบริการตรวจสุขภาพสายตา แวนท็อปเจริญ 1 

11 อนุเคราะหสถานท่ีเพ่ือคัดเลือกบุคคลเปนลูกจาง

ช่ัวคราว 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

1 

12 อนุเคราะหสถานท่ีในการประชาสมัพันธ BIG STEP 1 

13 อนุเคราะหสถานท่ีในการฝกซอมกีฬา ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร 

1 

14 อนุเคราะหสถานท่ีจอดรถ โรงเรียนพีระยา นาวิน 1 

15 อนุเคราะหสถานท่ีแจกเอกสารแนะนําวิทยาลัยฯ SIBA 1 

16 อนุเคราะหสถานท่ีและอุปกรณกีฬาฝกซอม SPU 

Games 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 1 

ความรวมมือกับองคกรภายนอก 

1. โรงเรียนสารวิทยา รวมกับสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง สังกัดกระทรวงสาธารณสุขลงนามความรวมมือ  

    โครงการพัฒนาตนแบบโรงเรียนเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพ วันท่ี 16 ธันวาคม 2560 

2. โรงเรียนสารวิทยา รวมลงนามความรวมมือทางดานวิชาการ กับมหาวิทยาลัยหอการคาไทย  

   วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2561 

3. โรงเรียนสารวิทยาจัดทําบันทึกขอตกลงวาดวยการเขารวมดําเนินงานกับกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  

   วันท่ี 30 มีนาคม 2561 

4. โรงเรียนสารวิทยา รวมลงนามความรวมมือทางดานวิชาการ กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา- 

    เจาคุณทหารลาดกระบัง 

5. โรงเรียนสารวิทยารวมโครงการมหาวิทยาลัยพ่ีโรงเรียนนองกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

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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ขอมูลการใหบริการงานประชาสัมพันธ 

ภาคเรียนท่ี  1    ปการศึกษา  2561 

 

 

ขอมูลการใหบริการงานประชาสัมพันธ 

ภาคเรียนท่ี  2    ปการศึกษา  2561 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี 
วัน/เดือน/

ป 

การรับโทรศัพท 

รวม 

ผูมาติดตอ 

รวม 
ฝาก

ของ 
ประกาศ รวม ภาย 

ใน 

ภาย 

นอก 
นักเรียน ครู อ่ืนๆ 

1 พฤษภาคม 87 125 212 65 25 30 120 51 82 133 

2 มิถุนายน 78 105 183 70 16 8 94 40 87 127 

3 กรกฎาคม 92 119 211 40 15 6 61 33 75 108 

4 สิงหาคม 86 102 188 27 20 12 59 53 90 143 

5 กันยายน 75 79 154 25 19 5 49 21 50 71 

6 ตุลาคม 85 65 150 10 10 8 28 15 30 45 

รวม 503 595 1,098 237 105 69 411 213 414 627 

ลําดับท่ี 
วัน/เดือน/

ป 

การรับโทรศัพท 

รวม 

ผูมาติดตอ 

รวม 
ฝาก

ของ 
ประกาศ รวม ภาย 

ใน 

ภาย 

นอก 
นักเรียน ครู อ่ืนๆ 

1 พฤศจิกายน 115 130 245 42 15 15 72 12 86 98 

2 ธันวาคม 98 105 203 56 15 12 83 10 64 74 

3 มกราคม 96 165 261 46 22 17 85 12 69 81 

4 กุมภาพันธ 96 225 321 35 18 25 78 11 52 63 

รวม 405 625 1,030 179 70 88 318 45 271 316 

การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธของโรงเรียน 
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ตารางและแผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนทีเก็บของมีคา แลวสงคืนเจาของ 

ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา   2561 
 

ลําดับท่ี เดือน จํานวนนักเรียน (คน) 

    เก็บของได รับคืน 

1     พฤษภาคม 11 8 

2     มิถุนายน 5 5 

3     กรกฎาคม 6 5 

4     สิงหาคม 8 5 

5     กันยายน 10 8 

6     ตุลาคม 2 2 

      รวม   42 33 
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    พฤษภาคม     มิถนุายน     กรกฎาคม     สงิหาคม     กนัยายน     ตลุาคม     รวม   

1 2 3 4 5 6 

แผนภมูิแสดงจํานวนนกัเรียนท่ีเก็บของได้ 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 

จํานวนนกัเรียน (คน) เก็บของได้ จํานวนนกัเรียน (คน) รับคืน 
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ตารางและแผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนทีเก็บของมีคา แลวสงคืนเจาของ 

ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา   2561 

 

ลําดับท่ี เดือน จํานวนนักเรียน (คน) 

    เก็บของได รับคืน 

1     พฤศจิกายน 15 13 

2     ธันวาคม 10 8 

3     มกราคม 10 8 

4     กุมภาพันธ 3 3 

      รวม   38 32 
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    พฤศจิกายน     ธันวาคม     มกราคม     กมุภาพนัธ์     รวม   

1 2 3 4 

แผนภมูิแสดงจํานวนนกัเรียนท่ีเก็บของได้  

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 

จํานวนนกัเรียน (คน) เก็บของได้ จํานวนนกัเรียน (คน) รับคืน 
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ตารางแสดงการใหบริการของงานประชาสัมพันธ 

ป การศึกษา 2561 
 

งาน 

เดือน 
บริการจัดปายนิเทศ 

บริการเผยแพร 

ความรู 
บริการงานตอนรับ 

บริการแจง

เสียงตามสาย 
รวม 

พฤษภาคม 2 2 3 89 96 

มิถุนายน 2 10 2 90 104 

กรกฎาคม 3 10 3 92 108 

สิงหาคม 3 5 5 90 103 

กันยายน 3 2 5 60 70 

ตุลาคม - - 2 20 22 

พฤศจิกายน 1 5 4 95 105 

ธันวาคม 3 3 5 95 106 

มกราคม 3 5 8 105 121 

กุมภาพันธ 2 4 11 65 82 

มีนาคม 3 4 8 87 102 

เมษายน 2 - 4 - 6 
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ตารางการให้บริการงานประชาสมัพนัธ์ 

ประจําปีการศกึษา 2561 

บริการจดัปา้ยนิเทศ บริการเผยแพร่ความรู้ บริการงานต้อนรับ บริการเสยีงตามสาย รวม 
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คําส่ังโรงเรียนสารวิทยา 
ท่ี 380 / 25๖1 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําสารสนเทศของโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕61 
....................................................... 

   อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 
ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ กฎกระทรวง
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕61 เพ่ือใหกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผลใหอยูในรูป
สารสนเทศท่ีเปนประโยชนสูงสุด และการจัดเก็บรักษาอยางมีระบบเพ่ือสะดวกตอการนําไปใช สารสนเทศท่ีถูก
จัดเก็บอยางเปนระบบจะสามารถนําไปใชสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจท้ังในระดับผูปฏิบัติและระดับ
ผูบริหาร เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงแตงตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
     ๑.๑  นายประวัติ สุทธิประภา ประธานกรรมการ 
     ๑.๒  นางสุรีรัตน สะสุนทร รองประธานกรรมการ 
     ๑.3  นายดุสิต ขจรภัย กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  กําหนดนโยบาย ควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาและอํานวยความสะดวก สนับสนุนและสงเสริม          
ใหการดําเนินงานสําเร็จเปนไปดวยความเรียบรอย 

๒. คณะกรรมการงานสารสนเทศ 
 ๒.๑  นางสาวสุนิสา วาริน หัวหนางาน 
 2.2  นางสาวประนอม    สิงหโต กรรมการ 
 2.3  นางศรานตา         กฤษฎาสิมะ          กรรมการ 
 ๒.4  นางสาวสภุาพ สหุนัยต กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี 
 1. ศึกษาและวิเคราะหความตองการขอมูลสารสนเทศตามมาตรฐานการศึกษา 
 2. เก็บรวบรวม และจัดทําขอมูลการจัดทําสารสนเทศ 
 3. ตรวจสอบ ประมวลผลขอมูล 
 4. จัดทํารูปเลมสารสนเทศ  
 5. นําขอมูลสารสนเทศไปประชาสัมพันธและเผยแพร 
 6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

๓. คณะกรรมการดําเนินงานหัวหนากลุมสาระการเรียนรู/งาน 
 ๓.๑  นางสาวกัญญารัตน อาโรโจ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 ๓.๒  นางวัลวิภา เพ็งประสพ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 ๓.๓  นางสาวธัญทิพย          อริยอัครพงษ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

/๓.๔  นายธีระวัฒน… 
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 ๓.๔  นายธีระวัฒน สีหาบุญลี หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ          
 ๓.๕  นายพีระชาติ ศรีมหันต หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ 
 ๓.๖  นางสาวธันยชนก อรัญญิก หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 ๓.๗  นายจตุพร ใจหาญ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ 
 ๓.๘  นางสาวเสาวลักษณ สภานนท หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   
 ๓.๙  นางสาววนัสนันท        คําแสน            หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ๓.๑0  นางสาววิภาภร อําพันกาญจน หัวหนางานแนะแนว 
 ๓.๑1  นายธีรวุฒ ิ เพ็ญบุญ หัวหนางานหองสมุด 
 ๓.๑2  นางสาวราตรี เหลาหะเกียรติ หัวหนางานทะเบียนวัดผล 

หนาท่ี 
 ๑. วิเคราะหและประสานงานในการจัดทําสารสนเทศ 
 ๒. จัดระบบขอมูลสารสนเทศความตองการและความจําเปนของกลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/งาน 
 ๓. ชวยเหลือประสานงานการหาขอมูลสารสนเทศของกลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/งาน 
 4. สงเลมสารสนเทศของกลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/งาน 

4. คณะกรรมการสารสนเทศของกลุมบริหาร/ กลุมสาระการเรียนรู/งาน 
      4.1 นางสาวนิรชา  สุวรรณมณี     กลุมบริหารงบประมาณ 
      4.2 นางสาวอนัญญา     วันทยานันท   กลุมบริหารงบประมาณ 
      4.3 นางสาวสุณิสา         สอาดศรี    กลุมบริหารวิชาการ 
 4.4 นางสาวเจนจิรา แองบัวใหญ       กลุมบริหารท่ัวไป 
 4.5 นางสาวอรอนงค องคนาม กลุมบริหารงานบุคคล 
 4.6 นางสาววชิณี เปรมประยูร กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 4.7 นางสาวกฤษณา      ชํานาญ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   
      4.8 นางสาวพรพิมล จงรักวิทย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร    
 4.9 นางสาวสุนิสา วาริน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ 
 4.10 นางสาวธนภรณ ไพบูลย กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 4.๑1 นางสาววนสันันท   ถ่ินรัตน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 4.๑2 นายวชิชวิทย จัวนาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
      4.13 นางสาวพรประภา ชัยนา           กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 4.๑4 นายสิทธิชัย จันทะนะ งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 4.๑5 นางสาวสุพัตรา     อินทรศร      งานแนะแนว 
 4.๑6 นายวราวธุ         ช้ําเกตุ งานหองสมุด 
 4.17 นางสาวสุนิสา วาริน งานแผนงานและสารสนเทศ 

หนาท่ี 
๑. ศึกษา วางแผน และการเก็บรวบรวมขอมูล ท่ีจําเปนตองนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาและเพ่ือรายงานตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

/2. ตรวจสอบ… 





 คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

1.   นายประวัติ  สุทธิประภา               ประธานกรรมการ 

2.   นางสุรีรัตน  สะสุนทร  กรรมการ 

3.   นางสาวศรประภา สิริภัทรวิช  กรรมการ 

4.   นางสาวอารีรัตน  พูลเจริญ   กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการงานสารสนเทศ 

 1.  นางสาวสุนิสา  วาริน   หัวหนางาน 

 2.   นางสาวประนอม         สิงหโต   กรรมการ 

 3.  นางศรานตา              กฤษฎาสิมะ          กรรมการ 

 4.  นางสาวสุภาพ  สหุนัยต   กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการงานสารสนเทศของกลุมบริหาร/ กลุมสาระการเรียนรู/ งาน 

       1. นางสาวนิรชา  สุวรรณมณี     กลุมบริหารงบประมาณ 

       2. นางสาวอนัญญา     วันทยานันท   กลุมบริหารงบประมาณ 

       3. นางสาวสุณิสา         สอาดศรี    กลุมบริหารวิชาการ 

 4. นางสาวประวิดา จันที       กลุมบริหารท่ัวไป 

 5. นางสาวกฤษดาพร แซเวียน กลุมบริหารท่ัวไป 

 6. นางสาวอรอนงค องคนาม กลุมบริหารงานบุคคล 

 7. นายพิชาชาญ สุขประเสริฐ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 8. นางสาวกฤษณา      ชํานาญ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   

       9. นางสาวพรพิมล จงรักวิทย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร    

 10. นางสาวสุนิสา วาริน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ 

 11. นางสาวธนภรณ ไพบูลย กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 12. นางสาววนัสนันท   ถ่ินรัตน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

 13. นายวิชชวิทย จัวนาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

       14. นางสาวพรประภา ชัยนา           กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 15. นายสิทธิชัย จันทะนะ งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 16. นางสาวสุพัตรา     อินทรศร      งานแนะแนว 

 17. นายวราวุธ         ช้ําเกตุ งานหองสมุด 

 18. นางสาวสุนิสา วาริน งานแผนงานและสารสนเทศ 

คณะกรรมการผู้จัดทาํ 
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