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คำนำ
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นเป็ น กระบวนการที่ ส ร้ า งความเชื่ อ มั่ น และ
หลักประกันให้กับผู้ปกครองนักเรียนชุมชนผู้รับบริการทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนั้นจาเป็นต้องมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนอย่างเหมาะสมสารสนเทศ
เป็นฐานข้อ มูลที่ช่ วยให้โรงเรี ยนสามารถกาหนดทิศทางการพั ฒนาการศึกษาตามสภาพบริ บทของ
โรงเรียนอย่างแท้จริงส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด
โรงเรียนสวนอนันต์ได้จัดทาข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียนโดยวิเคราะห์จากภาระงานที่มี
ความสาคัญตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนและความต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และจัดการที่เป็นปัจจุบันทุกปี
ขอขอบคุณคณะผู้จัดทาหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มบริหาร / กลุ่มสาระการเรียนรู้ / งาน
ที่ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนด้วยดีหวังอย่างยิ่งว่าสารสนเทศประจาปีการศึ กษา 2560 ฉบับนี้คง
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ที่สนใจในการศึกษาและนาไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนให้มี
คุณภาพต่อไป

(นายวิจิตร สมบัติวงศ์)
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนสวนอนันต์
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ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนสวนอนันต์
ประวัติของโรงเรียน
โรงเรียนสวนอนันต์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2506 ปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ในเขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ เดิมเป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ
ยกเลิกการสอนในระดับประถมศึกษา มาเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแบบสหศึกษา เมื่อวันที่ 1
เมษายน 2520 และเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2525 เป็นต้นมา
ถึงปัจจุบัน
ที่ตั้งปัจจุบนั
ขนำดสถำนศึกษำ
จำนวนพืน้ ที่
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อโรงเรียน
ประเภทโรงเรียน
อักษรย่อ
ก่อตั้ง

65 ซอยอิสรภาพ 39 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพ ฯ 10700
ขนาดเล็ก
2 ไร่ 3 งาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
สวนอนันต์
สหศึกษา
ส.อ.
พ.ศ. 2506

หลวงพ่อทอง
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
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สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ด้ำนบน หมายถึงเทียนที่ส่องสว่างหมายถึงความสาเร็จรุ่งเรือง
ส่วนกลำง สมุด-ปากกา-ขนนก หมายถึง การศึกษาหาความรู้
ประสบการณ์
ด้ำนล่ำง ปรัชญา “ วิชชฺ า อาภรณ เสฎฐ “ หมายถึง วิชาเป็นอาภรณ์
อันประเสริฐ
สีประจำโรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกเฟือ่ งฟ้า
ความเป็นผูเ้ ฉลียวฉลาด สติปญ
ั ญา
แหลมคม อบรมสั่งสอนง่าย ร่าเริงแจ่มใส อดทน แข็งแรง
คติพจน์ของโรงเรียน วิชชา อาภรณ เสฏฐ
" วิชาเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ "
คำขวัญของโรงเรียน เรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม
ปรัชญำ
การศึกษาพัฒนาคน พัฒนาสังคม
เอกลักษณ์
เอือ้ อาทร
อัตลักษณ์
ลูกสวนอนันต์เป็นผู้มีความสุภาพ อ่อนน้อม
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แสดงที่ตั้งและแผนผังกำรเดินทำง

กำรเดินทำง

เนื่องจากการเดินรถในซอยอิสรภาพ 39 เป็นการเดินรถทางเดียวจาก
ถนนอิสรภาพ ไป ถนนจรัญสนิทวงศ์ การเดินทางมา โรงเรียนสวนอนันต์ดว้ ย
รถส่วนตัวจึงต้องเข้าทางด้าน ถนนอิสรภาพ ที่ซอยอิสรภาพ 39 เท่านั้น

โทรศัพท์

02-412-1164
ผู้อานวยการโรงเรียน
02-412-1164
ฝ่ายงบประมาณ
02-412-1164
ฝ่ายวิชาการ
02-412-1164
ฝ่ายบริหารทั่วไป
02-412-1164
ฝ่ายบุคลากร
02-412-1164
ฝ่ายกิจการนักเรียน
02-412-1164
ธุรการ สารบรรณ
02-412-1164
02-412-1164
http://www.suananun.ac.th
snschool2009@windowslive.com

โทรสำร
เว็บไซต์สถำนศึกษำ
อีเมล์

ต่อ 130 หรือ 106
ต่อ 102
ต่อ 103 หรือ 109
ต่อ 125
ต่อ 111
ต่อ 105
ต่อ 107
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ผังบริเวณโรงเรียนสวนอนันต์

อาคาร
สถิต
นันท

อาคารพร้อม
วุฒิดิส

อาคาร 2

มีอำคำรเรียน 3 หลัง ประกอบด้วย
อาคาร 1
เป็นอาคารแบบพิเศษ 5 ชั้น มีดาดฟ้า
อาคาร 2
เป็นอาคารแบบพิเศษ 7 ชั้น
อาคาร 3
เป็นอาคารแบบพิเศษ 5 ชั้น มีดาดฟ้า

ปีงบประมาณ 2527-2528
ปีงบประมาณ 2528-2541
ปีงบประมาณ 2531
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แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนสวนอนันต์
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
“เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และสร้างแรงบันดาลใจใน
การเรียนรู้เพือ่ การประกอบอาชีพในอนาคต”
พันธกิจ
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
2. พัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
3. พั ฒ นาระบบการนิ เ ทศ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล วิ จั ย และการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา
4. พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น นโยบาย และแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
6. สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต
เป้ำประสงค์
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21
2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
3. โรงเรียนมีการนิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและคุณภาพตามนโยบาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น และแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา
5. ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียน
มาตรฐานสากล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กลยุทธ์
พัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
สร้างเสริมสังคมแหล่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ส่งเสริมความสามัคคีสร้างคนดีของสังคมบนพื้นฐานความเป็นไทย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
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ยุทธ์ศำสตร์ในกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนสวนอนันต์ กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรการที่ 1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการ
ทดสอบระดับชาติ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยของคะแนนการ
ทดสอบระดับชาติ
มาตรการที่ 1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์คิดสร้างสรรค์ โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เป็นพื้นฐาน
มาตรการที่ 1.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ เพือ่ พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนือ่ งมีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
มาตรการที่ 1.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ มีวินยั มี
บุคลิกภาพที่เป็นอัตลักษณ์สาหรับนักเรียนโรงเรียนสวนอนันต์
คือ สุภาพ อ่อนน้อม
มาตรการที่ 1.5 พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
สามารถปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
มาตรการที่ 1.6 ส่งเสริมผูเ้ รียนให้รักความเป็นชาติไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม
โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จิตสาธารณะ เป็น
พื้นฐานในการครองตน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
มาตรการที่ 2.1 ให้มีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพือ่ แก้ไข ปรับปรุง
ให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น
มาตรฐานที่ 2.2 พัฒนาระบบการเรียนการสอน ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร โดยเน้นให้เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา
และผูเ้ รียน
มาตรการที่ 2.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการและ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
มาตรการที่ 2.4 พัฒนาระบบการนิเทศการเรียนรู้ และการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
มาตรการที่ 2.5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย พัฒนาทักษะชีวิต การ
เป็นผู้นา ตามความถนัด ความสามารถพิเศษและจิต
สาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้
มาตรการที่ 3.1 โรงเรียนมีหอ้ งเรียนที่มีคุณภาพ มีวสั ดุและครุภัณฑ์เพียงพอ
มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
มาตรการที่ 3.2 โรงเรียนมีหอ้ งปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีวัสดุและ
อุปกรณ์พื้นฐานที่ครบถ้วน เหมาะสมกับการจัดการเรียนรูข้ อง
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
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มาตรฐานที่ 3.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ทั้งภายนอกและ
ภายในโรงเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3.4 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการบริหารการศึกษาและ
การเรียนจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3.5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้มสี ื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและ
เพียงพอตรงกับความต้องการของครูและนักเรียน
มาตรการที่ 3.6 ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร สถานที่ ให้สามารถใช้งานได้ปกติ
อยู่เสมอ ดูแลใส่ใจสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการใช้ชวี ิตอย่างมี
คุณภาพ
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรการที่ 4.1 พัฒนาครูและบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ส่งเสริม
การทาผลงานทางวิชาการและงานวิจัยสู่ความเป็นมืออาชีพ
มาตรการที่ 4.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในการจัดการ
เรียนรู้
มาตรการที่ 4.3 ส่งเสริมให้ครูยึดมั่นในจรรยาบรรณครู มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
มาตรการที่ 4.4 ส่งเสริมการแสวงหาความรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ครูสู่
ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
มาตรการที่ 5.1 ปรับโครงสร้างการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
มาตรการที่ 5.2 พัฒนาระบบการจัดทาแผนปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและเป้าหมายของโรงเรียน
มาตรการที่ 5.3 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
มาตรการที่ 5.4 ส่งเสริมให้ผปู้ กครองเครือข่าย ชุมชน มีสว่ นร่วมในการจัด
และพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
มาตรการที่ 5.5 พัฒนาการคุณภาพด้านการบริการ ให้เป็นที่พึ่งพอใจของ
นักเรียนผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป
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นโยบำยโรงเรียนปีกำรศึกษำ 2563
1. บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์บูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล และโรงเรียนเป็นฐาน
2. พัฒนาบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและการ
ทางานของบุคลากร
3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้วยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้
4. จัดกระบวนการจัดการเรียนรูพ้ ัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดย
มุ่งเน้นให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั ิ
5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
6. เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะพึงประสงค์ตาม
เป้าประสงค์ของมาตรฐานชาติ
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมและเครือข่ายผู้ปกครอง
องค์กร หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
8. เสริมสร้างการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในระบบการบริหารจัดการและการจัดการเรียน
การสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเข้าสู่การเป็น “โรงเรียนแห่งคุณภาพ” โดยใช้กลไก
ของการประกันคุณภาพการศึกษา
10. เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียน และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรูเ้ พือ่
การประกอบอาชีพในอนาคต
นโยบำยที่เป็นจุดเน้นปีกำรศึกษำ 2563
พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้วยกระบวนการ

1.
จัดการเรียนรู้
2. เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะพึงประสงค์ตาม
เป้าประสงค์ของมาตรฐานชาติ
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
4. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเข้าสู่การเป็น “โรงเรียนแห่งคุณภาพ” โดยใช้กลไก
ของการประกันคุณภาพการศึกษา
5. เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียน และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรูเ้ พือ่
การประกอบอาชีพในอนาคต
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สมรรถนะผู้เรียน
สมรรถนะสาคัญ หมายถึงความสามารถที่ต้องการเห็น หรือต้องการให้ผู้เรียนแสดงออก
อย่างชัดเจน อย่างเหมาะสมกับวัย ตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประวัน ซึ่งระบุไว้ใน
หลักสูตร แกนกลางศึกขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า4)
1. ความสามารถในการสื่อสาร : ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ
ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพือ่ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพือ่ ขจัดและลดปัญหาความ
ขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนกร
เลือกใช้วธิ ีการสือ่ สารที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด : รู้จักคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา : เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลีย่ นแปลงของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสมบนพืน้ ฐานของหลักเหตุผลคุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งตัดสินใจ
ที่มีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต : ใช้กระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ดว้ ยตนเอง ต่อเนือ่ งทางานและอยู่รว่ มกันในสังคมด้วยการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล จัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสมรู้จักปรับตัว
ให้ทันในการเปลีย่ นแปลงของสังคมสภาพแวดล้อม และรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่
ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี : รู้จักเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ถูกต้อง เหมาะสมและมีคุณธรรม
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถำนศึกษำ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ : หมายถึง คุณภาพที่ต้องการให้เกิดในตัวผู้เรียน เพื่อให้
สามารถอยูร่ ่วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างมีสันติและมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก 8 ประการ ได้แก่
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ : หมายถึง ตระหนักและเห็นความสาคัญของคุณค่าใน
การปฏิบัติที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ
2. ซื่อสัตย์สจุ ริต : แสดงออกและคุณค่าของการปฏิบัติที่จะนาไปสู่การพัฒนาจิตใจ
หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการอยู่รว่ มกันอย่างสงบสุขบนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง
3. มีวินัย : รู้จักควบคุมตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ เพือ่
นาไปสู่การดาเนินชีวิตประจาวันอย่ามีแบบแผนและมีคุณภาพชีวิตในอนาคต
4. ใฝ่เรียนรู้ : ชื่นชมในการแสวงหาความรู้เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
สอดคล้องกับสภาพจริง
5. อยู่อย่างพอเพียง : สามรถนาแนวพระราชดาริหรือหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพตนเอง ชุมชน
และท้องถิ่น
6. มุ่งมั่นในการทางาน : รู้จักวางแผนและเลือกแนวปฏิบัติทจี่ ะนาไปสูจ่ ุดมุ่งหมาย
ในการเรียนรู้และการทางานตามหน้าที่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาอาชีพ
7. รักความเป็นไทย : ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองดีที่มีต่อ
ประเทศชาติ สืบทอดเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทยเพื่อนาไปสู่ความสงบเรียบร้อยและดารงไว้
ซึ่งความมีอารยะของชาติ
8. มีจิตสาธารณะ : สมัครใจและมีจิตสานึกต่อคนส่วนใหญ่ ในการช่วยเหลือผู้อื่นที่
เดือดร้อนหรือขาดโอกาส รวมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าของการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์สว่ นตน

สารสนเทศโรงเรียนสวนอนันต์ 15
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสวนอนันต์
1. เป็นผู้มีคุณธรรม กตัญญู ซือ่ สัตย์ มีสัมมาคารวะ มีความเป็นไทย
2. เป็นผู้ที่รักการออกกาลังกาย มีสุขภาพจิตดี ร่าเริงแจ่มใส มีความสามารถดูแลสุขภาพ
อนามัยเบือ้ งต้นของตนเอง
3. เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่าเสมอ
4. เป็นผู้มีภาวะเป็นผู้นา และผู้ตามที่ดี มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกในทางที่
ถูกต้อง
5. เป็นผู้เคารพในเหตุผล อดทน และมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบมีแนวทางในการ
ประกอบสัมมาอาชีพ
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ทำเนียบผู้บริหำรโรงเรียนสวนอนันต์
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อ - สุกล
พ.ศ. – พ.ศ.
นายชวลิต
ดาบแก้ว
2507 - 2508
นางสมบูรณ์
วสันต์
2508 – 2512
นายพงษ์ศักดิ์ รัตนวงศา
2512 – 2518
นายโชคดี
จันทร์แก้ว
2518 - 2528
นายอินทร์
วงศ์สมบูรณ์
2528 – 2532
นายทม
กุสุมา ณ อยุธยา
2532 – 2535
นายกมล
สุวัตถี
2535 – 2537
นายสวัสดิ์
เกิดศรี
2537 – 2539
นายประดิษฐ์ ศรีวรมาศ
2539 – 2540
นายไพโรจน์ คาจีน
2540 – 2543
นายธนวัฐ
นาคนคร
2543 – 2545
นายสมชาย ทองทิพย์
2545 – 2547
นายอนันต์
ทรัพย์วารี
2547 – 2549
นายเทพฤทธิ์ ศรีปัญญา
2549 – 2551
นางสาวอัญชลี ประกายเกียรติ
2551 – 2554
นายธนิต
ทองธัญญะ
2554 – 2555
นายนโรดม นรินทร์รัมย์
2556 – 2559
นายวิจิตร
สมบัติวงศ์
2559 – จนถึงปัจจุบัน

ตำแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
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สำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรจัดกำร
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ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร
1) ผู้อำนวยกำร นายวิจิตร สมบัติวงศ์

วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท สาขาการสอน
วิทยาศาสตร์ และประกาศนียบัตรบัณฑิต
บริหารการศึกษา
ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรียนสวนอนันต์
ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2559 จนถึงปัจจุบัน

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัน้ พื้นฐำนโรงเรียนสวนอนันต์
*****************
1. นายธนิต
ทองธัญญะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2. นางธารทิพย์ สุพันธุว์ ณิช
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
3. นาวาเอกไพฑูรย์ ปัญญสิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ สภาพงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
5. นางอาไพ
สาลีออ่ น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
6. พ.ต.ท. สุระชัย ปัดครบุรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
7. นายเจริญศักดิ์ อู่ทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
8. นางธัญญรัศมิ์ เดโชชัยมณีวงศ์
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
9. นายสุนทร
คาวิสิทธิ์
ผู้แทนครู
กรรมการ
10. นางสาวเนตรนภา เหล่าธนากิจ
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
11. นายสมเกียรติ สมศรี
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
12. พระครูปิยกิจ วรวัฒน์
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการ
13. พระมหาบุญส่ง สุจิณโณ
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการ
14. นายประเทืองวิทย์ ดีใจ
ผู้แทนปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
15. นายอาณิต
สมุทรเพรียว
ผู้เข้าร่วมประชุม
กรรมการ
16. นายสุเพียร
สุลินทบูรณ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
กรรมการ
17. นางสุทธิศรี
เรืองประทุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
กรรมการ
18. ผู้อานวยการโรงเรียนสวนอนันต์
กรรมการ
และเลขานุการ
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สภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรและภำรกิจ
การดาเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตาม ภารกิจที่กาหนดในมาตรา 34 (2) วรรคสามและวรรคสี่
ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กฎกระทรวง ฯ ว่าด้วย
การกาหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547
โดยมี ค ณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของโรงเรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มหึ ค วามเห็ น ชอบและสนั บ สนุ น
การศึกษาของโรงเรียนดังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของโรงเรียนสวนอนันต์ ดังนี้

โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนสวนอนันต์
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
คณะกรรมการสถานศึกษา

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสวนอนันต์

มูลนิธิเพื่อการศึกษา พร้อมวุฒิดิส ดิสกุล

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสวนอนันต์

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 กลุ่มงานบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา
 กลุ่มงานแผนงานกลุม่
บริหารวิชาการ
 กลุ่มงานจัดการเรียน
การสอน
 กลุ่มงานวัด ประเมินผล
 กลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
 กลุ่มงานห้องสมุดและ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้
 กลุ่มงานนิเทศการศึกษา
 กลุ่มงานแนะแนว
การศึกษา
 กลุ่มงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
 กลุ่มงานส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการ
 กลุ่มงานการจัดการ
เรียนร่วม
 กลุ่มงานสานักงาน
สารบรรณกลุม่ บริหาร
วิชาการ

 กลุ่มงานแผนงาน
งบประมาณ
 กลุ่มงานงบประมาณ
 กลุ่มงานการเงิน
 กลุ่มงานการบัญชี
 กลุ่มงานตรวจสอบ
ภายใน
 กลุ่มงานระดม
ทรัพยากร
 กลุ่มงานบริหารพัสดุ
และทรัพย์สิน
 กลุ่มงานแผนงาน
การศึกษา
 กลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนา
นโยบายและแผน

 กลุ่มงานวางแผน
อัตรากาลัง
 กลุ่มงานบาเหน็จ
ความชอบการปรับปรุง
ตาแหน่งและการย้าย
 กลุ่มงานทะเบียน
ประวัติบุคลากร
 กลุ่มงานวินัยและการ
ลงโทษ
 กลุ่มงานส่งเสริม
ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา

กลุ่มบริหารทัว่ ไป
 กลุ่มงานควบคุมภายใน
 กลุ่มงานสารบรรณ
 กลุ่มงานสารสนเทศ
สถานศึกษา
 กลุ่มงานบริหารอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม
 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 กลุ่มงานประสานงาน
และพัฒนาเครือข่าย
สถานศึกษา
 กลุ่มงานระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 กลุ่มงานสุขอนามัย
 กลุ่มงานร้านค้าและ
ร้านค้าสวัสดิการ
 กลุ่มงานสวัสดิภาพ
นักเรียน
 กลุ่มงานยานพาหนะ

กลุ่มงานกิจการ
นักเรียน
 งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
 งานป้องกันและ
แก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง
 การพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
 งานระดับชัน้ และครูที่
ปรึกษา
 งานเครือข่ายผูป้ กครอง
 งานคณะกรรมการ
นักเรียน
 งานกิจการนักเรียน
 งานรักษาความ
ปลอดภัย
 งานติดตามและประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน
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ข้อมูลครูและบุคลำกำรทำงกำรศึกษำ
ปี 2562
ตารางแสดงจานวนบุคลากรจาแนกตามตาแหน่งงาน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562)
ตำแหน่ง

ชำย
1
4
5
2
1
2
6
11

ผู้บริหาร
ครู
ครูช่วยราชการ
รวมข้ำรำชกำรครู
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชัว่ คราว (ครูอัตราจ้าง)
ลูกจ้างชัว่ คราว (นักการภารโรง)
รวมบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
รวมทั้งสิ้น

จำนวน (คน)
หญิง
10
10
7
2
8
18

รวม
1
14
15
2
8
4
11
29

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคลากร

แผนภูมแิ สดงจำนวนบุคลำกรโรงเรียนสวนอนันต์จำแนกตำมเพศ
10
8

ผู้บริหำร

6

ครู

4

ลูกจ้ำงประจำ

2

ครูอัตรำจ้ำง

0

ชำย

หญิง

ลูกจ้ำงชั่วครำว
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ตำรำงเปรียบเทียบจำนวนบุคลำกรจำแนกตำมตำแหน่งงำนปีกำรศึกษำ 2561-2562
ตำแหน่ง
ผู้บริหาร
ครู
ครูช่วยราชการ
รวมข้ำรำชกำรครู
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชัว่ คราว (ครูอัตราจ้าง)
ลูกจ้างชัว่ คราว (นักการภารโรง)
รวม
รวมทั้งสิ้น
ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคลากร

จำนวน (คน)
ปีกำรศึกษำ 2561
ปีกำรศึกษำ 2562
1
1
16
14
17
15
2
2
7
8
4
4
13
14
30
29
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ตำรำงข้อมูลบุคลำกร จำแนกตำมสำยงำน เพศ ระดับกำรศึกษำ ระดับตำแหน่งและข้อมูลกำรสอน
ปีกำรศึกษำ 2562 (10 มิ.ย.62)

ที่มำ : กลุ่มบริหำรงำนบุคลำกร

ป.ตรี

ป.โท

คศ.3

1
1

-

-

-

1
1

-

-

-

1
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2
1
2
2

-

1
1
2
3

1
-

1
-

-

2
1
1

1
2

2
1
2
3

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

1

-

2
1
5

2
10

-

1
8

1
3
7

1

-

2
2
9

1
5

2
3
15

-

-1
1
2

-

1
1
2

-

-

-

-

-

-

-

-

1
2
3

7
2
9

4
4

8
8

-

-

-

-

-

8
8

-

ครูผู้ช่วย
คศ.1
คศ.2

ต่ำกว่ำ
ป.ตรี

กำรเรียน
กำรสอน(คน)

หญิง

ระดับตำแหน่ง
(คน)

ตรง
วิชำ
เอก

บุคลำกร
1. ผู้บริหำร
1.1 ผู้อานวยการ
1.2 รองผูอ้ านวยการ
รวม
2. ครูสนับสนุนกำรสอน
2.1 ครูการเงิน
2.2 ครูบรรณารักษ์
รวม
3. ครูปฏิบัติกำรสอน
3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
3.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ฯ
3.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
3.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
3.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุ ศึกษา ฯ
3.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ
รวม
4. ลูกจ้ำงประจำ
4.1 ช่างไม้
4.2 ช่างครุภัณฑ์
4.3 ช่างปูน
รวม
5. ลูกจ้ำงชั่วครำว
5.1 ครูอัตราจ้าง
5.2 นักการภารโรง
รวม

ระดับกำรศึกษำ
(คน)

ชำย

เพศ (คน)

วิชำ
ที่
ถนัด
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แผนภูมิแสดงจำนวนครูจำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ
7
ป.ตรี
ป.โท

14

แผนภูมิแสดงจำนวนครูจำแนกตำมระดับตำแหน่ง
5

1
ครูผู้ช่วย
คศ.2

9

คศ.3
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ตำรำงแสดงจำนวนครูของโรงเรียนสวนอนันต์ ปีกำรศึกษำ 2562 (10 มิ.ย. 62)
จาแนกตามตาแหน่งตามวุฒิ
ที่
1

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ - สกุล

วุฒิ
ตำแหน่ง
วิชำเอก
ผู้บริหาร
กศ.ม
การสอนวิทยาศาสตร์
นายวิจิตร สมบัติวงศ์
ผู้อานวยการสถานศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต
บริหารการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิ าสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสุทธิศรี เรืองประทุม
คบ.
ครู
สังคมศึกษา
นางสาวกานติรัตน์ ตยาคีพรรค
คบ.
ครู
สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิ าภาษาไทย
นางสาวจิรภา เฮียงโอม
คบ.
ครูผู้ชว่ ย
ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิ าวิทยาศาสตร์
นางสาวมะนิดดา เกตุสุข
กศ.บ.
ครู
เคมี
กศ.บ.
เคมี
นางสารวย จินตนา
ครู
กศ.ม.
เคมี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิ าภาษาต่างประเทศ
คบ.
ภาษาอังกฤษ
นางสาวระวิวรรณ โพธิ์นอก
ครู
บริหารธุรกิจระหว่าง
บธ.ม.
ประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิ าศิลปะ
นางสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์
คบ.
ครู
นาฏศิลป์
นายสุเพียร สุลินทบูรณ์
คบ.
ครู
ดนตรี
นางนริสรา สว่างภูมิ
คบ.
ครู
ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
การบริหารและการ
วท.บ.
จัดการกีฬา
นายดิเรก คาอุปละ
ครู
คม.
การบริหารการศึกษา
นายนพดล บุญศรี
คบ.
ครู
พลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิ าการงานอาชีพและเทคโนโลยี
บธ.บ
ระบบสารสนเทศ
นางสาววรางคณา โกมลผลิน
ครู
คอ.ม.
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
บธ.บ.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายอรุณ ตั้งมโนกุล
ครู
การบริหารทรัพยากร
บธ.บ
มนุษย์

สารสนเทศโรงเรียนสวนอนันต์ 25
ที่

ชื่อ - สกุล

15 นางสาวมณฑยา เสาวรส

วุฒิ
คม.
คบ.
คม.

ตำแหน่ง
ครู

วิชำเอก
หลักสูตรและการสอน
คอมพิวเตอร์ศึกษา
การบริหารการศึกษา

ที่มำ : กลุ่มบริหำรงำนบุคลำกร

ตำรำงแสดงจำนวนครูอัตรำจ้ำงของโรงเรียนสวนอนันต์ ปีกำรศึกษำ 2562
(10 มิ.ย. 62) จาแนกตามตาแหน่งตามวุฒิ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ – สกุล

วุฒิ
วิชำเอก
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวรัตนภรณ์ โกมลเสน
คบ.
คณิตศาสตร์
นางสาวกาญจนา ทองสนิท
คบ.
คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิ าภาษาไทย
นางสาวกัญนัชชา ฐานทอง
คบ.
ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวบุญญาณี หินชีระนันท์
คบ.
ภาษาอังกฤษ
นางสาวนิตยา มังษี
คบ.
ภาษาจีน
กลุ่มงานธุรการ
นางสาวผกามาศ ทองคา
คบ.
บริหารการศึกษาและการจัดการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาววันวิสาข์ บังสูงเนิน
คบ.
วิทยาศาสตร์ – ชีววิทยา
นายณัฐวุฒิ พันธุ์แสง
คบ.
ฟิสิกส์

ที่มำ : กลุ่มบริหำรงำนบุคลำกร
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จำนวนบุคลำกรจำแนกตำมตำแหน่ง
จำนวน
ตำแหน่ง

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ผู้อานวยการสถานศึกษา

1

ควำม
ต้องกำร
-

รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา

-

-

พัฒนาผู้เรียน

-

1

คณิตศาสตร์

-

3

วิทยาศาสตร์

2

1

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2

1

ภาษาไทย

1

2

ภาษาต่างประเทศ

1

3

ศิลปศึกษา

3

-

สุขศึกษาและพลศึกษา

2

1

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

3

1

นักการ

-

-

พนักงานขับรถ

-

1

ยามรักษาการณ์

2

1

ครู

ที่มำ : กลุ่มบริหำรงำนบุคลำกร

มีอยู่จริง
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ข้อมูลนักเรียน
ปีกำรศึกษำ 2562
ตำรำงแสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตำมระดับชั้นที่เปิดสอน (ข้อมูล 10 มิถุนำยน 2562)
ชั้น
ม. 1
ม. 2
ม. 3
รวม
ม. 4
ม. 5
ม. 6
รวม
รวมทั้งสิ้น

จำนวนห้องเรียน
ตำมแผนเต็มรูป ตำมจัดจริง
3
2
2
2
3
2
8
6
2
2
2
2
2
2
6
6
14
12

แหล่งข้อมูล : งำนทะเบียนนักเรียน

จำนวนนักเรียนทั้งหมด
ชำย
หญิง
รวม
29
19
48
37
29
66
30
27
57
96
75
171
11
8
19
12
18
30
15
22
37
38
48
86
134
123
257
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ตำรำงแสดงข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนโรงเรียนสวนอนันต์ปีกำรศึกษำ 2561-2562
จำแนกตำมระดับชั้น
ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย
รวม นักเรียนทั้งสิ้น
แหล่งข้อมูล : งำนสำรสนเทศ

ปีกำรศึกษำ 2561

ปีกำรศึกษำ 2562

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถนุ ำยน 2561)

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถนุ ำยน 2562)

ชำย
33
21
54
108
12
22
11
45
153

หญิง
23
27
25
75
16
21
17
54
129

รวม
56
48
79
183
28
43
28
99
282

ชำย
29
37
30
96
11
12
15
38
134

หญิง
19
29
27
75
8
18
22
48
123

รวม
48
66
57
171
19
30
37
86
257
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ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
สภำพพื้นที่โดยทัว่ ไป
พื้นที่การปกครอง เขตบางกอกน้อย
พื้นที่รวม 11.944 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 5 แขวง คือ
แขวงศิริราช
มีพื้นที่ 1.258 ตารางกิโลเมตร
แขวงบ้านช่างหล่อ
มีพื้นที่ 2.076 ตารางกิโลเมตร
แขวงบางขุนนนท์มีพื้นที่ 1.492 ตารางกิโลเมตร
แขวงบางขุนศรี
มีพื้นที่ 4.360 ตารางกิโลเมตร
แขวงอรุณอมรินทร์
มีพื้นที่ 2.758 ตารางกิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลอง 30 คลอง คลองที่สาคัญได้แก่
- คลองบางกอกน้อย
- คลองชักพระ
- คลองมอญ
การคมนาคมทางบก มีถนนสายสาคัญ 7 สายได้แก่
- ถนนจรัญสนิทวงศ์
- ถนนอิสรภาพ
- ถนนพรานนก
- ถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน
- ถนนอมรินทร์
- ถนนลอยฟ้าบรมราชชนนี
อาณาเขตที่ตั้ง
- ทิศเหนือ
จด เขตบางพลัด
- ทิศตะวันออก จด แม่น้าเจ้าพระยาและเขตพระนคร
- ทิศตะวันตก จด คลองมอญและเขตบางกอกใหญ่
- ทิศใต้
จด คลองชักพระและเขตตลิ่งชัน
ประชากรเขตบางกอกน้อย
- ประชากรชาย 62,448
คน
- ประชากรหญิง 68,092
คน
รวมทั้งสิ้น
130,540
คน
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กำรประกอบอำชีพ
เดิมมีอาชีพส่วนใหญ่เพาะปลูกทาสวนผลไม้ เพาะพันธุ์ไม้ขาย แต่ความเจริญของท้องถิ่นที่ทา
ให้พื้นที่การเพาะปลูกน้อยลง และเมือ่ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจและสังคม ทาให้
ประชาชนเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น เช่น ค้าขาย พนักงานบริษัท ตลอดจนรับราชการ และรับจ้าง
ทั่วไป
สถำนที่สำคัญในเขตบำงกอกน้อย
- สถานีรถไฟ 1 แห่ง ได้แก่สถานีรถไฟ
- วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
- วัดอมรินทราราม
- วัดดุสิตารามวรวิหาร
- วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
- วัดศรีสุดารามวรวิหาร
- วัดเชิงเลน
- พิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี
- ตรอกมะตูมเป็นแหล่งที่ชาวบ้านทามะตูมเชือ่ มกันมานานหลายชัว่ อายุคน
- ตรอกข้าวเม่า ชาวบ้านทาข้าวเม่าขายเกือบทุกครัวเรือน
- ที่นอนบางกอกน้อย เป็นอาชีพทาทีนอนจนสืบสานกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษชาวไทยมุสลิม
- ชุมชนบ้านช่างหล่อ เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมมีชื่อเสียงด้านงานหล่อพระทุกรูปแบบ
- ชุมชนบ้านบุ เป็นแหล่งทาขันลงหินที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เทศกาลวันสงกรานต์แต่งตามประเพณีไทย
- เทศกาลทอดผ้าป่า 9 วัด วันออกพรรษา
- เทศกาลตักบาตรเทโว
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ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่
แผนผังจำนวนห้องเรียนประจำอำคำรเรียน
ปีกำรศึกษำ 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562)
อำคำรพร้อมวุฒิดิศ (อำคำร 1)
หอประชุม
พักครูพละ
151
152-153
154-155
พักครูสังคม
ห้องจริยธรรม
ห้องอาเซียน
141
142
143
144
145
ม.4/1-2
ม.5/1
ม.4/2
ม.6/2
เก็บสารเคมี
131
132
133
134
135
ห้อง Lab 1
ห้อง Lab 2
ห้อง Lab 3
ห้อง Lab 4
ห้องพักครู อุปกรณ์
แนะแนว
121-122
122-123 Resource
124
การศึกษาพิเศษ
ห้องพยาบาล
ห้องคอมฯ 2 center ห้องคอมฯ 1
สมาคม
ประชาโรงอาหาร
การ พักครู
ผู
ป
้
กครอง
สัมพันธ์
งาน ฯ

261
-ห้องว่าง-

อำคำรเฉลิมพระเกียรติ (อำคำร2)
ห้องปฏิบัติการพลศึกษา
262
263
-ห้องว่าง-ห้องว่าง-

264
-ห้องว่าง251
-ห้องว่าง-

265
-ห้องว่าง252
-ห้องว่าง-

266
ห้องตัดเย็บ
253
-ห้องว่าง-

254
-ห้องว่าง241
ศูนย์พลานามัย

255
ห้องเก็บของ
242
ห้องฟิตเนส

256
-ห้องว่าง243
ศูนย์ภาษาไทย

244
245
ห้องพักครูสุขศึกษาฯ
ห้องภูมิปัญญาฯ
231-232
ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์
234
ห้องพัสดุ
ห้องประนีประนอม

246
ห้องพักครูภาษาไทย
233
ศูนย์ปฏิบตั ิช่างคอม

235-236
ห้องศูนย์การเรียนรู้ไร้พรมแดน
223 ห้องโสตทัศนศึกษา
221-222
ห้องสมุด
ลานเอนกประสงค์

ชั้น 6
ชัน้ 5
ชั้น 4
ชั้น 3
ชั้น 2
ชั้น 1

ชั้น 7
ชั้น 6

ชั้น 5

ชั้น 4

ชั้น 3

ชั้น 2
ชั้น 1
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อำคำรสถิตนันท (อำคำร3)
ปฏิบตั ิการดนตรี
ปฏิบตั ิการนาฎศิลป์
ปฏิบตั ิการศิลปะ
351
352
353
355
ศูนย์คณิตศาสตร์
ม.2/1
ห้องศูนย์ศิลปะ พักครูคณิต ฯ
-ห้องว่าง341
342
343
344
345
ม.1/1
ม.2/2
ม.2/1
ม.3/1
ม.3/2
331
332
333-334
335
ห้องการศึกษา
-ห้องว่างศูนย์ปฏิบตั ิการภาษาต่างประเทศ
ห้องพักครู
พิเศษ
รองฯงบประมาณ/
ห้อง ห้อง
แผนงาน
ทะเบียน/รองฯวิชาการ/วัดผล
บุคลากรการเงิน/พัสดุ ประชุม ผอ.
รองฯ กิจการนักเรียน
ห้องบริหารทัว่ ไป
โรงอาหาร
ห้องปกครองนักเรียน
ที่มำ : สำรสนเทศกลุ่มงำนอำคำรสถำนที่

ชั้น 6
ชั้น5
ชั้น4

ชั้น2
ชั้น1
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ตำรำงแสดงข้อมูลกำรจัดห้องเรียน

3

1
-

-

1

กำรงำนอำชีพฯ

4

ศิลปะ

1

ภำษำต่ำงประเ
ทศ
สังคมศึกษำ

-

พลศึกษำ

ห้องเรียนเพื่อใช้ปฏิบัติการเรียนการสอน
ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ
- ห้องเรียน ICT
- ห้องศูนย์ตามกลุ่มสาระ ฯ
- ห้องพักครู
- ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา
- ห้องพัสดุ
- ห้องปฏิบัตหิ กรรม
- ห้องตัดเย็บ
- ห้องงานประดิษฐ์
- ห้องปฏิบัติการช่าง
- ห้องคอมพิวเตอร์
- ห้องปฏิบัติการดนตรี
- ห้องปฏิบัติการศิลปะ
- ห้องปฏิบัตกิ ารนาฏศิลป์
ศูนย์การเรียนรู้ไร้พรมแดน
รวม
รวมทั้งสิ้น

วิทยำศำสตร์

1
2

รำยกำร

คณิตศำสตร์

ที่

ภำษำไทย

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ / จำนวน (ห้อง)

-

-

3

- - - - - 1 1 2 1 - 1 1 1 1 1 3
- 4 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
- - - - - 1
- - - - - 1
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ามารถใช้งานได้
1 3 10 4 3 1 6
1 3 10 4 3 1 6

ที่มำ : สำรสนเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 8 กลุม่ สำระกำรเรียนรู้

1
2
1
1
1
1
3
14
14
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ตำรำงแสดงข้อมูลกำรจัดห้องใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพำะ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รำยกำร
ห้องวิชาการ
ห้องธุรการ
ห้องกิจการนักเรียน
ห้องโสตทัศนศึกษา
ห้องสมุด
ห้องประชุม
ห้องพยาบาล
ห้องแนะแนว
ห้องศูนย์การศึกษาพิเศษ
ห้องออกกาลังกาย
ห้องสารสนเทศและแผนงาน
ห้องพัสดุ
ห้องประชาสัมพันธ์
ห้องภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ห้องเวรครูชาย
ห้องศูนย์การเรียนรู้ไร้พรมแดน
ห้องศูนย์อาเซียน
รวม

จำนวน/ห้อง
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17

ที่มำ : งำนอำคำรสถำนที่

ตำรำงแสดงพืน้ ทีป่ ฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน / นันทนำกำร
ที่
1
2
3
4
5
6

พื้นที่ปฏิบัติกจิ กรรม
โรงยิมส์
สนามฟุตบอล
สนามตระกร้อ
สนามวอลเลย์บอล
สนามบาสเกตบอล
สนามเทนนิส
รวม

ที่มำ : สำรสนเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ

จำนวน (สนำม)
1
1
1
1
1
1
6
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สภำพและแหล่งกำรเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่นและกำรใช้
แหล่งเรียนรูใ้ นโรงเรียน
ลำดับที่

1

1

3

4

5

6

7

ชื่อแหล่งกำร
เรียนรู้

ประเภท

ห้องศูนย์ภำษำไทย  ในอาคาร  นอกอาคาร
 นวัตกรรม  กระบวนการ
 อื่น ๆ.................................
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ห้องศูนย์
 ในอาคาร  นอกอาคาร
วิทยำศำสตร์
 นวัตกรรม  กระบวนการ
 อื่น ๆ.................................
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ห้องศูนย์
 ในอาคาร  นอกอาคาร
คณิตศำสตร์
 นวัตกรรม  กระบวนการ
 อื่น ๆ.................................
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ห้องดนตรี
 ในอาคาร  นอกอาคาร
 นวัตกรรม  กระบวนการ
 อื่น ๆ.................................
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ห้องภูมปิ ัญญำ
 ในอาคาร  นอกอาคาร
ท้องถิ่น
 นวัตกรรม  กระบวนการ
 อื่น ๆ.................................
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ห้องสมุด
 ในอาคาร  นอกอาคาร
 นวัตกรรม  กระบวนการ
 อื่น ๆ.................................
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ลำนแห่งปัญญำ
 ในอาคาร  นอกอาคาร
ต้นกล้ำแห่งกำร
 นวัตกรรม  กระบวนการ
เรียนรู้
 อื่น ๆ.................................
รายละเอียดเพิ่มเติม :

เจ้ำของ/ผู้รบั ผิดชอบ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
นายสุเพียร สุลินทบูรณ์

นางนริสรา สว่างภูมิ

นางอารี ใจดี

โทรศัพท์
ติดต่อ
(ถ้ำมี)
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ลำดับที่
8

ชื่อแหล่งกำร
เรียนรู้

ประเภท

ห้องเรียนรู้อำเซียน  ในอาคาร  นอกอาคาร
 นวัตกรรม  กระบวนการ
 อื่น ๆ.................................
รายละเอียดเพิ่มเติม :

เจ้ำของ/ผู้รบั ผิดชอบ

โทรศัพท์
ติดต่อ
(ถ้ำมี)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ฯ

ที่มำ : งำนบริหำรวิชำกำร

แหล่งเรียนรูภ้ ำยนอก
ประเภท เช่น โบราณสถาน วัด มัสยิด โบสถ์ (คริสต์) ป่าไม้ สวนป่า ฟาร์มเกษตร ฟาร์มปศุสัตว์
แหล่งน้า โรงงาน ฯลฯ
สถำนที่ตั้ง
โทรศัพท์
ลำดับที่ ชื่อแหล่งกำรเรียนรู้
ประเภท
(เลขที่ หมู่ที่ ตาบล อาเภอ
ติดต่อ
จังหวัด)
(ถ้ำมี)
พิพธิ ภัณฑ์
กรุงเทพ ฯ
วิทยำศำสตร์
1
รายละเอียดเพิ่มเติม :
วัดดงมูลเหล็ก
วัด
แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ
2
รายละเอียดเพิ่มเติม :
วัดสุวรรณำรำม
วัด
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ
3
รายละเอียดเพิ่มเติม :
วัดอรุณรำชวรวรำรำม วัด
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ
วรวิหำร
4
รายละเอียดเพิ่มเติม :
วัดโพธิ์
วัด
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ
5
รายละเอียดเพิ่มเติม :
วัดเทพศิรินทร์
วัด
เขตป้อมปราบ กรุงเทพ ฯ
วรวิหำร
6
รายละเอียดเพิ่มเติม :
พระที่นั่งวิมำนเมฆ
โบราณสถาน
เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ
7
รายละเอียดเพิ่มเติม :
อำคำรวุฒิสภำ
โบราณสถาน
เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ
8
รายละเอียดเพิ่มเติม :
โรงพยำบำลศิริรำช
โรงพยาบาล
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ
9
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ที่มา : งานบริหารวิชาการ
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ภูมปิ ัญญำท้องถิ่น
ภูมิปัญญา/ความรู้ เรือ่ ง เช่น ดนตรีไทย จักรสาน อาหาร ขนมไทย งานประดิษฐ์ การเกษตร
แพทย์แผนไทย สมุนไพร กีฬาไทย ฯลฯ
สถำนที่ติดต่อ
โทรศัพท์
ลำดับ
ชื่อภูมปิ ัญญำ
ภูมปิ ัญญำ
(เลขที่ หมู่ที่ ตาบล อาเภอ
ติดต่อ
ที่
จังหวัด)
(ถ้ำมี)
ขนมไทย
โรงเรียนสวนอนันต์
แขวงบ้านช่างหล่อ
1
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
กำรละเล่น
ชุมชนบางกอกน้อย
พื้นบ้ำน
2
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ร้านชฎานาง
หุ่นกระบอก
วัดสีหไกสร
3
รายละเอียดเพิ่มเติม :
มะตูมเชือ่ ม , ข้าวเม่า
ขนมโบรำณ
แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ
4 ทรงเครื่อง
รายละเอียดเพิ่มเติม : ตรอกมะตูม , ตรอกข้าวเม่า
นายชีวนั แหวนรุ่งโรจน์
คีตะมวยไทย
5 จ่าสิบเอกประวุฒิ นาธามณี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
นายสุรศักดิ์ สินแสงแก้ว
หล่อพระ
จรัญสนิทวงศ์ 24
แขวงบ้านช่างหล่อ
6
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ขันโรงหิน แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ
7
รายละเอียดเพิ่มเติม : ชุมชนบ้านบุ
8

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ที่มำ : งำนบริหำรวิชำกำร
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ข้อมูลด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
รำยงำนกำรประเมินผลสัมฤทธิท์ ำงกำรเรียนของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561
โรงเรียนสวนอนันต์

กลุ่มสำระ ฯ วิชำ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา ฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
เฉลี่ยรวม

สพม. เขต 1

จังหวัด กรุงเทพมหำนคร

ผลกำรสอบ O-NET ของโรงเรียน
ระดับช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษำปีที่ 3)
ค่ำเฉลี่ยที่เปรียบเทียบแต่ละระดับ
ระดับโรงเรียน ระดับเขตพืน้ ที่ ระดับสังกัด สพฐ.
46.61
61.04
55.04
31.52
40.02
36.43
27.29
36.60
29.10
22.45
38.44
30.28
31.97
44.03
37.71

ระดับประเทศ
54.42
36.10
29.45
30.04
37.50

แผนภูมิผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพืน้ ฐำน (O-NET) ระดับช่วงชั้นที่ 3
(มัธยมศึกษำปีที่ 3)

61.04
55.0454.42
46.61

ภำษำไทย

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่

คะแนนเฉลี่ย ระดับสังกัด

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

44.03
40.02
38.44
37.7137.50
36.60
36.4336.10
31.97
31.52
30.2830.04
27.29 29.1029.45
22.45

คณิตศำสตร์

วิทยำศำสตร์

ภำษำอังกฤษ

เฉลี่ยรวม
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ผลกำรสอบ O-NET ของโรงเรียน
ระดับช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษำปีที่ 6)
กลุ่มสำระ ฯ วิชำ
ค่ำเฉลี่ยที่เปรียบเทียบแต่ละระดับ
ระดับโรงเรียน ระดับเขตพืน้ ที่ ระดับสังกัด สพฐ.
ภำษำไทย
37.89
56.02
48.16
สังคมศึกษำ ฯ
32.77
39.47
35.48
ภำษำอังกฤษ
23.57
43.64
31.15
คณิตศำสตร์
19.64
43.71
31.04
วิทยำศำสตร์
26.31
36.38
30.75
สุขศึกษำ ฯ
ศิลปะ
กำรงำนอำชีพ ฯ
เฉลี่ยรวม
28.04
43.84
35.32

ระดับประเทศ
47.31
35.16
31.41
30.72
30.51
35.02

ที่มา : งานบริหารวิชาการ

แผนภูมิผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพืน้ ฐำน (O-NET) ระดับช่วงชั้นที่ 4
(มัธยมศึกษำปีที่ 6)
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ย ระดับสังกัด คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

56.02
48.1647.31

43.71

37.89

36.38
31.0430.72
30.7530.51
26.31
19.64

ภำษำไทย

43.64

คณิตศำสตร์

31.1531.41

39.47
35.4835.16
32.77

35.3235.02
28.04

23.57

วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ

43.84

สังคมศึกษำ

เฉลี่ยรวม
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ตำรำงแสดงผลกำรประเมินผลสัมฤทธิท์ ำงกำรเรียนของนักเรียน
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (O-NET) ของโรงเรียน
ค่ำเฉลี่ยเปรียบเทียบ 3 ปีกำรศึกษำ
กลุ่มสำระ ฯ วิชำ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา ฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
เฉลี่ยรวม

ปี 2559
39.54
29.85
24.64
22.98
-

ม.3
ปี 2560
45.56
27.49
26.75
17.56
-

ปี 2561
46.61
31.52
27.29
22.45
-

29.25

29.34

31.97

ปี 2559
44.00
28.49
23.55
22.44
30.80
29.62

ม.6
ปี 2560
39.89
23.44
20.67
16.73
29.46
25.18

ปี 2561
37.89
26.31
23.57
19.64
32.77
26.85

ที่มำ : งำนบริหำรวิชำกำร

แผนภูมแิ สดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ม.3
โรงเรียนสวนอนันต์ ปีกำรศึกษำ 2559 - 2561
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1
2559

2560

2561

46.61
45.56
39.54

31.52
29.85
27.49
22.98

31.97
29.2529.34
26.7527.29
24.64

22.45

17.56

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

เฉลี่ยรวม
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แผนภูมแิ สดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ม.6
โรงเรียนสวนอนันต์ ปีกำรศึกษำ 2559 - 2561
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1
2559

2560

2561

44.00
39.89
37.89
32.77
30.80
29.46

28.49
22.44

26.31
23.44

19.64
16.73

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

26.85
25.18

23.55 23.57
20.67

ภาษาอังกฤษ

29.62

สังคมศึกษา

เฉลี่ยรวม
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ปีกำรศึกษำ 2561
ระดับ
ม.3
ม.6
เฉลี่ยรวม

ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ สังคมศึกษำ
46.61
22.45
31.52
27.29
37.89
19.64
26.31
23.57
32.77
42.25
21.05
28.92
25.43
32.77

แผนภูมนิ ักเรียนที่มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ปีกำรศึกษำ 2561

ม.3

ม.6

เฉลี่ยรวม

46.61
42.25
37.89
32.7732.77

31.52
28.92
26.31
22.45
21.05
19.64

ภำษำไทย

คณิตศำสตร์

วิทยำศำสตร์

27.29

25.43
23.57

ภำษำอังกฤษ

สังคมศึกษำ
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ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 -6 ปีกำรศึกษำ 2561
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ระดับสถำนศึกษำ
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561
รวม
นักเรียน
248
ภาษาไทย
332
คณิตศาสตร์
387
วิทยาศาสตร์
873
สังคมศึกษาฯ
511
สุขศึกษาฯ
336
ศิลปะ
564
การงานอาชีพฯ
328
ภาษาต่างประเทศ
รวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 3579
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

1
41
132
79
106
35
30
91
77
591

จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียน
1.5 2 2.5 3 3.5
41 47 39 39 18
52 36 33 27 13
41 63 53 55 51
74 115 98 181 114
12 57 39 86 63
16 42 63 80 55
37 48 32 61 46
43 42 31 38 41
316 450 388 567 401

4
23
39
45
185
219
50
249
56
866

รวม
ร้อยละ
เกรด 3-4 เกรด 3-4
80
32.47
79
23.80
151
39.02
480
54.98
368
72.02
185
55.06
356
63.12
135
41.16
1834
51.24

4
27
43
77
217
203
44
204
71
886

รวม
ร้อยละ
เกรด 3-4 เกรด 3-4
68
30.36
78
25.08
224
41.10
420
55.63
387
80.29
233
61.15
287
70.52
176
52.07
1873
54.40

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ระดับสถำนศึกษำ
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561
รวม
นักเรียน
224
ภาษาไทย
311
คณิตศาสตร์
545
วิทยาศาสตร์
755
สังคมศึกษาฯ
482
สุขศึกษาฯ
381
ศิลปะ
407
การงานอาชีพฯ
338
ภาษาต่างประเทศ
รวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 3443
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ที่มา: งานบริหารวิชาการ

1
51
136
111
102
27
29
43
50
549

จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียน
1.5 2 2.5 3 3.5
34 41 30 19 22
33 33 31 20 15
47 88 75 94 53
57 85 91 113 90
24 26 18 69 115
11 45 63 109 80
24 23 30 41 42
27 45 40 62 43
257 386 378 527 460
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กำรเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนทีม่ ีระดับผลกำรเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
ของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 1 และภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ

ภำคเรียนที่ 1
32.47
23.80
39.02
54.98
72.02
55.06
63.12
41.16

ภำคเรียนที่ 2
30.36
25.08
41.10
55.63
80.29
61.15
70.52
52.07

แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนทีม่ ีระดับผลกำรเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
ของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 1 และภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

ภำคเรียนที่
1
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ตำรำงเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ผลกำรเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
จำแนกตำมกลุม่ สำระกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2559 - 2561
ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
59
60
61
ภาษาไทย

26.20

31.45

31.41

คณิตศาสตร์

25.81

33.83

24.44

วิทยาศาสตร์

29.79

37.31

40.06

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

42.92

42.29

55.31

สุขศึกษาและพลศึกษา

67.02

57.71

76.15

ศิลปะ

58.66

56.22

58.11

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

58.51

63.39

66.82

ภาษาต่างประเทศ
22.67
37.81
46.61
เฉลี่ยรวม
44.23
46.77
52.82
แผนภูมิเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ ำงกำรเรียน ผลกำรเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
จำแนกตำมกลุม่ สำระกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2559 - 2561
80

70
60
50
40
30
20
10
0

ปีกำรศึกษำ
59
ปีกำรศึกษำ
60
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ตำรำงเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ผลกำรเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2559 - 2561
ปีกำรศึกษำ
59
44.23

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทุกกล่มสาระฯ

ปีกำรศึกษำ
60
46.77

ปีกำรศึกษำ
61
52.82

แผนภูมิเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ ำงกำรเรียน ผลกำรเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2559 - 2561

ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทุกกล่มสำระฯ
54.00
52.00
50.00
48.00
46.00
44.00
42.00
40.00
38.00
ปีกำรศึกษำ 59

ปีกำรศึกษำ 60

ปีกำรศึกษำ 61
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ผลงำนและควำมสำเร็จ
ของ โรงเรียน/ครู/นักเรียน
ปีกำรศึกษำ 2561
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ผลงำนและควำมสำเร็จ รำงวัลเกียรติยศของครูในปี 2561
วัน เดือน ปี

รำยกำร

9 ก.ย. 61

โครงการ “ปิยชนน์
คนการศึกษา”
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย
ม.4-ม.6
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ กาพย์ยานี 11 (6 บท)
ม.1-ม.3
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ โครงสี่สุภาพ ม.4-ม.6
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
การแข่งขันคิดเลขเร็วม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show)
ม.1-ม.3
การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show)
ม.4 - ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม
ม.4 - ม.6
การประกวดมารยาทไทย
ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย
ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.4-ม.6
การแข่งขัน Multi Skills
Competition ม.1-ม.3

5-24 พ.ย.61
5-24 พ.ย.61
5-24 พ.ย.61
5-24 พ.ย.61
5-24 พ.ย.61
5-24 พ.ย.61
5-24 พ.ย.61
5-24 พ.ย.61
5-24 พ.ย.61
5-24 พ.ย.61
5-24 พ.ย.61
5-24 พ.ย.61
5-24 พ.ย.61
5-24 พ.ย.61
5-24 พ.ย.61

หน่วยงำน
ที่มอบ
สกสค.

รำยชื่อ
นางสาวมณฑยา เสาวรส

สพม.1

นางสาวกัญญ์นัชชา ฐานทอง

สพม.1

นางสาวกัญญ์นัชชา ฐานทอง

สพม.1

นางสาวกัญญ์นัชชา ฐานทอง

สพม.1
สพม.1
สพม.1
สพม.1

นางสาวอุษา แสนเลิง
นางสาวอุษา แสนเลิง
นางสาวรัตนาภรณ์ โกมลเสน
1. นายสุนทร คาวิสิทธิ์
2. นางสาวผกากรอง ด้วงสุข

สพม.1

1. นายสุนทร คาวิสิทธิ์
2. นางสาวผกากรอง ด้วงสุข
1. นายสุนทร คาวิสิทธิ์
2. นางสาววันวิสาข์ บังสูงเนิน

สพม.1

นางสุทธิศรี เรืองประทุม

สพม.1

1. นางสุทธิศรี เรืองประทุม
2. นางสาวนันท์นลิน รัตนวิชาวัฒน์
1. นางสุทธิศรี เรืองประทุม
2. นางสาวนันท์นลิน รัตนวิชาวัฒน์
1. นายนพดล บุญศรี
2. นายดิเรก คาอุปละ
1. นายนพดล บุญศรี
2. นายดิเรก คาอุปละ
นางสาวระวิวรรณ โพธิ์นอก

สพม.1
สพม.1
สพม.1
สพม. 1
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วัน เดือน ปี
5-24 พ.ย.61

รำยกำร

การแข่งขัน Multi Skills
Competition ม.4-ม.6
5-24 พ.ย.61
การแข่งขันการเล่านิทาน
ประเภทบกพร่องสติปญ
ั ญา
ม.1-ม.3
5-24 พ.ย.61
การแข่งขันการเล่านิทาน
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้
ม.1-ม.3
5-24 พ.ย.61 การแข่งขันการวาดภาพระบาย
สี ประเภทบกพร่องทาง
สติปัญญา ม.1-ม.3
5-24 พ.ย.61 การแข่งขันการวาดภาพระบาย
สี ประเภทบกพร่องทางร่างกาย
ม.1-ม.3
5-24 พ.ย.61 การแข่งขันการวาดภาพระบาย
สี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
5-24 พ.ย.61
การประกวดการขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่อง
ทางสติปัญญา ม.1-ม.3
5-24 พ.ย.61
การประกวดการขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่อง
ทางสติปัญญา ม.4-ม.6
5-24 พ.ย.61
การประกวดการขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
5-24 พ.ย.61
การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภท
บกพร่องทางสติปญ
ั ญา
ไม่กาหนดช่วงชั้น
22-27 ธ.ค. 61 การแข่งขันการวาดภาพระบาย
สี ประเภทออทิสติก
ม.1-ม.3
22-27 ธ.ค. 61 การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภท
บกพร่องทางสติปญ
ั ญา
ไม่กาหนดช่วงชั้น

หน่วยงำน
ที่มอบ
สพม. 1

รำยชื่อ
นางสาวหนึ่งฤทัย เทพวาที

สพม. 1

นางสาวอริษา จันมา

สพม. 1

นางสาวอริษา จันมา

สพม. 1

นางสาวอริษา จันมา

สพม. 1

นางสาวอริษา จันมา

สพม. 1

นางนริสรา สว่างภูมิ

สพม. 1

นางสาวสุจิตรา เดชกุล

สพม. 1

นางสาวสุจิตรา เดชกุล

สพม. 1

นางสาวสุจิตรา เดชกุล

สพม.1

1. นายอรุณ ตั้งมโนกุล
2. นางสาวมณฑยา เสาวรส

สพฐ.

นางนริสรา สว่างภูมิ

สพฐ.

1. นายอรุณ ตั้งมโนกุล
2. นางสาวมณฑยา เสาวรส
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วัน เดือน ปี

รำยกำร

29 ม.ค.62

รางวัล สพม.1
(SESAO1 AWARDS)

หน่วยงำน
ที่มอบ
สพม.1

รำยชื่อ
1. นางสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์
2. นายสุนทร คาวิสิทธิ์
3. นางสาวผกามาศ ทองคา
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ผลงำนของนักเรียนในปีกำรศึกษำ 2561
วัน เดือน ปี

รำยกำรกิจกรรม

5-24 พ.ย.61

5-24 พ.ย.61

การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.
4-ม.6
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
กาพย์ยานี 11 (6 บท) ม.1-ม.3
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
โครงสี่สุภาพ ม.4-ม.6
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

5-24 พ.ย.61
5-24 พ.ย.61

5-24 พ.ย.61
5-24 พ.ย.61

5-24 พ.ย.61
5-24 พ.ย.61
5-24 พ.ย.61
5-24 พ.ย.61
5-24 พ.ย.61
5-24 พ.ย.61
5-24 พ.ย.61
5-24 พ.ย.61
5-24 พ.ย.61

รำงวัลที่
ได้รับ
ทองแดง

หน่วยงำน
ที่จดั
สพม.1

เงิน

สพม.1

ทองแดง

สพม.1

เข้าร่วม

สพม.1

เด็กชายอรุณ ทะยะราษฎร์

การแข่งขันคิดเลขเร็วม.4-ม.6

เข้าร่วม

สพม.1

นางสาวจันทิมา ขอร่วมกลาง

การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

เข้าร่วม

สพม.1

นางสาวกรรณิการ์ มาลาคา

สพม.1

1. เด็กชายภาณุวัฒน์ นันทะกุล
2. เด็กหญิงพัชรพร อสิพงษ์

การแข่งขันการแสดงทาง
เงิน
วิทยาศาสตร์ (Science Show)
ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทาง
ทองแดง
วิทยาศาสตร์ (Science Show)
ม.4 - ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม
เงิน
ม.4 - ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและ ทองแดง
พลศึกษา ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและ
เข้าร่วม
พลศึกษา ม.4-ม.6
การแข่งขัน Multi Skills
เข้าร่วม
Competition ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills
เข้าร่วม
Competition ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภท
ทองแดง
บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
เงิน
ประเภทบกพร่องทางสติปญ
ั ญา
รองชนะเลิศ
ม.1-ม.3
อันดับ 1

รำยชื่อนักเรียน
นายชานนท์ แซ่ลิ้ม
1. เด็กหญิงกชกร ทรงวิเชียร
2. เด้กหญิงวนิดา โพลน้อย
1. นางสาวจิรวรรณ คาศรี
2. นางสาวฐิติวรดา สดสว่าง

3. เด็กหญิงวรรษชล แสงสวัสดิกลุ

สพม.1
สพม. 1

1. นางสาวน้าหนึ่ง ทุ่งสง
2. นางสาวศิรวิ ิภา ระหารนอก
3. นางสาวอรัญญา เคนคูณ
นางสาวพลอยชมพู ลุณบุตร

สพม. 1

1. เด็กหญิงจุฬารัตน์ อธิจร
2. เด็กหญิงอัญชสา แย้มกันชู

สพม. 1

1. นางสาวปวีณา หาญสันเทีย๊ ะ
2. นางสาววรรษชล จาเนียร

สพม. 1

เด็กหญิงเพ็ชรรดา เพ็ชรทับทิม

สพม. 1

นายคุณานนท์ ครุพงษ์

สพม. 1

เด็กชายณภัทร ด้วงสุข

สพม. 1

เด็กหญิงเบล เถาแตง
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วัน เดือน ปี
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รำยกำรกิจกรรม

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทบกพร่องทางร่างกาย
ม.1-ม.3
5-24 พ.ย.61 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
5-24 พ.ย.61 การประกวดการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทาง
สติปัญญา ม.1-ม.3
5-24 พ.ย.61 การประกวดการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทาง
สติปัญญา ม.4-ม.6
5-24 พ.ย.61 การประกวดการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ม.4-ม.6
5-24 พ.ย.61
การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่อง
ทางสติปัญญา ไม่กาหนดช่วงชั้น
25-27 ธ.ค.61
การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่อง
ทางสติปัญญา ไม่กาหนดช่วงชั้น
22-27 ธ.ค.61 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3

รำงวัลที่
ได้รับ
ทองแดง
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1
ทอง
รองชนะเลิศ
เข้าร่วม
ชนะเลิศ

หน่วยงำน
ที่จดั
สพม.1

รำยชื่อนักเรียน
เด็กหญิงพุทธชาด เข็มทอง

สพม.1

เด็กชายธนมงคล แก้วอินทร์

สพม.1

เด็กชายตะวัน ยุนะ

เข้าร่วม
ชนะเลิศ

สพม.1

นายชยากร ตั้งศิริกุลพร

เข้าร่วม
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1
ทอง
ชนะเลิศ

สพม.1

นางสาวพรกนก ศรีขันธ์

สพม.1

ทองแดง

ระดับชาติ

เงิน

ระดับชาติ

1. เด็กหญิงรัชดาวัลย์ ตันติ
ธรรมภูษิต
2. เด็กชายอภิชาติ สมัยมงคล
1. เด็กหญิงรัชดาวัลย์ ตันติ
ธรรมภูษิต
2. เด็กชายอภิชาติ สมัยมงคล
เด็กชายธนมงคล แก้วอินทร์
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คณะที่ปรึกษำกำรจัดทำสำรสนเทศ
1. นายวิจิตร
2. นายสุเพียร
3. นางสุทธิศรี
4. นายดิเรก
5. นางสาวมณฑยา

สมบัติวงศ์
สุลินทบูรณ์
เรืองประทุม
คาอุปละ
เสาวรส

ผู้อานวยการโรงเรียนสวนอนันต์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและหัวหน้างานกิจการนักเรียน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิขาการ
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารบุคคล

คณะกรรมกำรสำรสนเทศโรงเรียน
1. นายสุเพียร
2. นางสาวมณฑยา
3. นายอรุณ
4. นางสาวระวิวรรณ
5. นางนริสรา
6. นางสาวจิรภา
7. นางสาวรัตนาภรณ์
8. นางสาวมะนิดดา
9. นางสุทธิศรี
10. นายดิเรก
11. นางสาวระวิวรรณ
12. นางนริสรา
13. นางสาววรางคณา
14. นางสาวกานติรัตน์
15. นางสาวมณฑยา

สุลินทบูรณ์
เสาวรส
ตั้งมโนกุล
โพธิ์นอก
สว่างภูมิ
เฮียงโฮม
โกมลเสน
เกตุสุข
เรืองประทุม
คาอุปละ
โพธิ์นอก
สว่างภูมิ
โกมลผลิน
ตยาคีพรรค
เสาวรส

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้างานสารสนเทศ/สารสนเทศฝ่ายบุคลากร
สารสนเทศงานเทคโนโลยี
สารสนเทศฝ่ายวิชาการ
สารสนเทศฝ่ายอาคารสถานที่
สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ
สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
สารสนเทศงานแนะแนวและการศึกษาพิเศษ
พิมพ์รูปเล่ม/ออกแบบปก

