
๑ 

รายงานประจ าปีของโรงเรยีนศรีวิชัยวิทยา 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

ตอนท่ี  ๑ 
ข้อมูลสถานศึกษา 

๑. ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  ต้ังอยู่เลขท่ี ๖๘  หมู่ท่ี ๑  ถนนมาลัยแมน  ตําบลวังตะกู  อําเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย์ ๗๓๐๐๐  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๙  กระทรวงศึกษาธิการ  
โทรศัพท์ : ๐๓๔-๒๘๕๐๔๐  โทรสาร : ๐๓๔-๒๕๑๐๒๖  E-mail :  esanptoo๕๖@yahoo.com  Website : 
http://www.swc.ac.th 

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาเดิมช่ือ “โรงเรียนมัธยมสามัญวัดใหม่มุสิการาม” ก่อต้ังโดยพลอากาศโทมนตรี  หาญวิชัย  
เมื่อวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๙๙  มีนายถนอม  ตระกรุดแก้ว  รักษาการในตําแหน่งครูใหญ่ บนเนื้อท่ีจํานวน   
๑๑  ไร่  ๒  งาน  ต่อมาในปี  พ.ศ. ๒๕๑๑  เปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนเมืองนครปฐมและเปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียน
ศรีวิชัยวิทยา”  เมื่อวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๑๗ 

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา  เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  (ช่วงช้ันท่ี ๓ – ช่วงช้ันท่ี ๔)  ปัจจุบันมีเนื้อทีท้ั่งหมด ๔๒ ไร่ งาน ๒๗.๗๕ ตารางวา 
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๒ 

๒. ข้อมูลผู้บริหาร 

๑) ผู้อํานวยการโรงเรียนช่ือ  นายอาคม  มากมีทรัพย์  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  (ปร.ด)  
สาขาการบริหารการศึกษา  โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๖๓-๔๖๑๗  E-mail :  arkommag๐๔@gmail.com  ดํารงตําแหน่ง
ในโรงเรียนนี้ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๘  จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๑ ปี ๖ เดือน 

๒) รองผู้อํานวยการโรงเรียน  จํานวน  ๔  คน  ได้แก่ 
๒.๑) นางจันทนา  รองาม  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.)  สาขาการบริหารการศึกษา  

โทรศัพท์ : ๐๘๖-๖๖๗-๒๖๖๗  รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
๒.๒) นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.)  สาขาการบริหาร

การศึกษา โทรศัพท์ : ๐๘๙-๙๘๒-๒๕๙๕  E-mail : sugunyaso๓๙๓@gmail.com รับผิดชอบกลุ่มบริหารงาน
ท่ัวไป 

๒.๓) นางภัคศรัณย์  กัญญ์วรานันต์  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขา
การบริหารการศึกษา  โทรศัพท์ : ๐๙๗-๐๙๔-๙๙๙๔  E-mail : Kanwaranan@gmail.com  รับผิดชอบกลุ่ม
บริหารงานบุคคลและงบประมาณ 

๒.๔) นายประจวบ  บัวทอง  วุฒิการศึกษาสูงสุด  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. (รป.ม.)  สาขา
รัฐประศาสนศาสตร์  โทรศัพท์ : ๐๘๕-๘๔๓-๘๓๑๑  E-mail : Juab-b@hotmail.com  รับผิดชอบกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

๓. ข้อมูลนักเรียน  (ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) 
๑) จํานวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน  ๔,๐๘๔  คน 
๒) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน  ๑,๙๒๕  คน  จําแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ านวน
ห้องเรียน 

เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๐ ๑๘๖ ๑๖๒ ๓๔๘ ๓๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๐ ๑๗๖ ๑๔๗ ๓๒๕ ๓๓ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๑ ๑๗๕ ๑๗๔ ๓๔๙ ๓๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๘ ๑๐๕ ๑๒๙ ๒๓๔ ๒๙ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๐ ๑๕๐ ๑๔๘ ๒๙๘ ๓๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๐ ๑๕๙ ๒๑๒ ๓๗๑ ๓๗ 

รวมทั้งหมด ๕๙ ๙๕๓ ๙๗๒ ๑,๙๒๕ ๓๓ 

๓) จํานวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จํานวน  ๑,๘๕๑  คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๕ 

๔) จํานวนนักเรียนท่ีมีน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย๑,๘๕๒ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
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๓ 

๕) จํานวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม     - คน  คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐ 
๖) จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ      - คน  คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐ 
๗) จํานวนนักเรียนปัญญาเลิศ       - คน  คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐ 
๘) จํานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ     - คน  คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐ 
๙) จํานวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน  (ปัจจุบัน)      ๒ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๐.๑๐ 
 จํานวนนักเรียนท่ีเรียนต่อ กศน.     ๒๑ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑.๐๙ 
  จํานวนนักเรียนท่ีแขวนลอย     ๔๒ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๒.๑๘ 
  จํานวนนักเรียนท่ีย้ายสถานศึกษา     ๘ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๐.๔๒ 
๑๐) สถิติการขาดเรียน      ๙๖ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๕.๑๘ 
๑๑) จํานวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ําช้ัน       - คน  คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐ 
๑๒) จํานวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  จํานวน  ๓๒๘  คน   คิดเป็นร้อยละ  ๙๗.๘๕ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  จํานวน  ๓๖๑  คน   คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 

๑๓) อัตราส่วนครู : นักเรียน  =  ๑  :  ๑๗ 
๑๔) จํานวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ จํานวน  ๑,๘๕๒  คน  

คิดเป็นร้อยละ  ๙๖.๒๑ 
๑๕) จํานวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง จํานวน  ๑,๘๕๒  คน คิดเป็นร้อยละ  

๙๖.๒๑ 
๑๖) จํานวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน  ๑,๘๕๒  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๖.๒๑ 
๑๗) จํานวนนักเรียนท่ีทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมท้ังในและนอกสถานศึกษา  จํานวน  ๑,๘๔๒  คน  

คิดเป็นร้อยละ  ๙๕.๖๙ 
๑๘) จํานวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ําเสมอ  

จํานวน  ๑,๘๕๒  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๖.๒๑ 
๑๙) จํานวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามท่ีกําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา   

๑,๘๒๕  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๘.๕๔ 
๒๐) จํานวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ีกําหนด

ในหลักสูตรสถานศึกษาจํานวน  ๑,๗๙๖  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๖.๙๘ 

 

 

 



๔ 

๔. ข้อมูลครูและบุคลากร 
ครูประจ าการ  (ผู้บริหาร) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ
 

วิชาเอก 
 

ต าแหน่ง 
 

๑ นายอาคม มากมีทรัพย์ ๕๕ ๓๖ ผอ. 
คศ.๓ 

ปร.ด. การบริหารการศึกษา ผู้อํานวยการ 

๒ นางจันทนา รองาม ๕๖ ๒๙ รอง ผอ. 
คศ.๓ 

ค.ม. การบริหารการศึกษา รอง
ผู้อํานวยการ 

๓ น.ส.สุกัญญา สุขสมบูรณ ์ ๔๖ ๒๒ รอง ผอ. 
คศ.๓ 

ค.ม. การบริหารการศึกษา รอง
ผู้อํานวยการ 

๔ นางภัคศรัณย์ กัญญ์วรานันต์ ๔๗ ๒๒ รอง ผอ. 
คศ.๓ 

ศษ.ม การบริหารการศึกษา รอง
ผู้อํานวยการ 

๕ นายประจวบ บัวทอง ๕๖ ๓๑ รอง ผอ. 
คศ.๓ 

รป.ม การบริหารการศึกษา รอง
ผู้อํานวยการ 

ครูประจ าการ  (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ
 

วิชาเอก สอน 
วิชา/ชั้น 

จ านวนชม.
ที่ได้รับ

การพัฒนา 
๑ นางมาลินี ทับทิมชัย ๕๓ ๓๒ ครู คศ.๓ ค.บ. การบริหารโรงเรียน ม.๔ ๘๘ 
๒ นางวันทนีย์ ทายะพิทักษ์ ๕๙ ๓๗ ครู คศ.๓ กศ.บ. ภาษาไทย ม.๑,๕ ๘๔ 
๓ น.ส.วิมลวรรณ แซ่ลี้ ๕๒ ๒๘ ครู คศ.๓ อ.บ. ภาษาไทย ม.๓ ๘๖ 
๔ นางอภิรดี มณีประเสริฐ ๔๒ ๑๙ ครู คศ.๒ ศษ.ม. การสอนภาษาไทย ม.๓ ๙๖ 
๕ นางกนกรัตน์ กลัดสมบูรณ ์ ๓๗ ๗ ครู คศ.๒ ค.ม. หลักสูตรและการสอน ม.๑,๕ ๗๒ 
๖ น.ส.กุลธิดา สิทธิมงคล ๔๑ ๙ ครู คศ.๒ ค.บ. ภาษาไทย ม.๔,๖ ๑๒๘ 
๗ นายฉัตรชัย  เจริญแนว ๓๑ ๓ ครูผูช้่วย ศศ.บ. ภาษาไทย ม.๓,๖ ๙๒ 

ครูประจ าการ  (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ
 

วิชาเอก สอน 
วิชา/ชั้น 

จ านวนชม.
ที่ได้รับ

การพัฒนา 
๑ นายปิยะ รอดบําเรอ ๕๓ ๓๔ ครู คศ.๓ ศษ.บ. คณิตศาสตร ์ ม.๖ ๖๔ 
๒ นางวาริน รอดบําเรอ ๖๐ ๓๙ ครู คศ.๓ ค.บ. คณิตศาสตร ์ ม.๕ ๕๖ 
๓ นายณัฐสุนนท์ พุฒิแสงจันทร์ ๖๐ ๓๘ ครู คศ.๓ ค.บ. คณิตศาสตร ์ ม.๓ ๖๘ 
๔ นางฐานิตา ดอกไม้จีน ๕๘ ๓๘ ครู คศ.๓ ค.บ. คณิตศาสตร ์ ม.๓ ๑๗๖ 



๕ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ
 

วิชาเอก สอน 
วิชา/ชั้น 

จ านวนชม.
ที่ได้รับ

การพัฒนา 
๕ นางภัทรภร วงศาชโย ๕๘ ๓๘ ครู คศ.๓ ค.บ. คณิตศาสตร ์ ม.๔ ๕๖ 
๖ นางเครือวัลย์ ประชาพิพัฒ ๕๘ ๓๗ ครู คศ.๓ ศษ.บ. คณิตศาสตร ์ ม.๔,๕ ๘๔ 
๗ นางภาริญ ตันติดุสิตา ๕๖ ๓๕ ครู คศ.๓ กศ.ม. คณิตศาสตร ์ ม.๕ ๑๕๔ 
๘ นางอรัญญา ฉายอรุณ ๕๗ ๓๒ ครู คศ.๓ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ม.๑ ๗๐ 
๙ นางชวรรษวรรณ เดชมา ๔๐ ๑๘ ครู คศ.๒ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ม.๒,๓ ๑๑๒ 

๑๐ น.ส.ขวัญตา พันธ์ุบ้านแหลม ๔๒ ๒๑ ครู คศ.๑ ปร.ด. คณิตศาสตร์ศึกษา ม.๒,๔,๖ ๑๓๑ 
๑๑ นางปิยะวรรณ แสงงาม ๓๗ ๑๐ ครู คศ.๓ วท.บ. สถิติ ม.๒ ๗๖ 
๑๒ น.ส.พนิดา เชื้อจีนดี ๓๘ ๕ ครู คศ.๑ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ม.๒,๓,๕ ๑๒๔ 
๑๓ นายสุเมธกฤต นําลาภสุขพิพัฒน์ ๒๘ ๔ ครู คศ.๑ ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร ์ ม.๑,๒,๖ ๘๘ 

ครูประจ าการ  (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) 

ที่ ช่ือ – ชื่อสกุล อาย ุ
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ
 

วิชาเอก สอน 
วิชา/ชั้น 

จ านวนชม.
ที่ได้รับ

การพัฒนา 
๑ นายถาวร สุขสมัย ๕๙ ๓๖ ครู คศ.๓ ค.บ. ศิลปศึกษา ม.๓,๖ ๔๘ 
๒ น.ส.สมพร นิสยันต์ ๕๓ ๓๐ ครู คศ.๓ ค.บ. คหกรรมศาสตร์ ม.๑,๒ ๔๗ 
๓ นายสมเจตน์ โพธ์ิอุบล ๕๕ ๓๒ ครู คศ.๓ ค.บ. ศิลปศึกษา ม.๑,๓ ๖๘ 
๔ นายสุทธิพงศ์ แก้วอิ่ม ๕๔ ๓๐ ครู คศ.๓ กศ.บ. ดุริยางคศาสตร ์ ม.๓,๖ ๔๗ 
๕ น.ส.สุภาภรณ์ จิระศริิโชติ ๔๗ ๒๓ ครู คศ.๓ ค.บ. ดนตรีศึกษา ม.๑,๓,๕ ๔๗ 
๖ น.ส.สุภาวดี ปรกแก้ว ๒๘ ๕ ครู คศ.๑ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ม.๒,๕ ๘๐ 

ครูประจ าการ  (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ
 

วิชาเอก สอน 
วิชา/ชั้น 

จ านวนชม.
ที่ได้รับ

การพัฒนา 
๑ ว่าท่ีร.ต.สถาพร ต้ังธนะวัฒน์ ๕๗ ๓๓ ครู คศ.๓ ค.บ. วิทยาศาสตรท์ั่วไป ม.๓ ๖๘ 
๒ นายเชียงชัย อิสระเสนีย์ ๕๕ ๓๔ ครู คศ.๓ ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ ม.๒ ๕๔ 
๓ นายพีระ จันทรวงศ ์ ๕๘ ๓๒ ครู คศ.๓ ค.บ. วิทยาศาสตรท์ั่วไป ม.๑ ๓๖ 
๔ นางจรุงจิตร เลิศเจริญธรรม ๕๗ ๓๕ ครู คศ.๓ ศษ.บ. วิทยาศาสตรท์ั่วไป ม.๑ ๕๒ 
๕ นางจิระพรรณ ศรีบ้าน ๕๖ ๓๓ ครู คศ.๓ วท.ม. การสอนชีววิทยา ม.๔ ๕๒ 
๖ น.ส.บุญชู จันทร์ทิพย์วารี ๕๔ ๓๓ ครู คศ.๓ ศษ.ม. หลักสูตรและ 

การสอนมัธยมศึกษา 
ม.๒ ๙๙ 

๗ นางภูษณี หนุนสุข ๕๒ ๒๙ ครู คศ.๓ ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ ม.๓ ๖๐ 
๘ นางศิริลักษณ์ แสงจันทร ์ ๔๒ ๒๐ ครู คศ.๓ กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 

(เคมี) 
ม.๕ ๖๐ 



๖ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ
 

วิชาเอก สอน 
วิชา/ชั้น 

จ านวนชม.
ที่ได้รับ

การพัฒนา 
๙ นางพชรรัชต์ อุดมผล ๔๒ ๒๑ ครู คศ.๓ ค.ม. หลักสูตรและการสอน ม.๔,๕ ๕๘ 

๑๐ นายสรไกร คํากองแก้ว ๓๔ ๑๐ ครู คศ.๒ ค.บ. ฟิสิกส์ ม.๖ ๓๖ 
๑๑ น.ส.กฤตติกา วิภาวิน ๓๒ ๖ ครู คศ.๑ วท.บ. เคมี ม.๖ ๘๖ 
๑๒ นายวิชาญ รุผักช ี ๓๕ ๕ ครู คศ.๑ ค.บ. ฟิสิกส์ ม.๕ ๓๖ 
๑๓ นางธนิดา ลิ้มสุวรรณ ๓๐ ๕ ครู คศ.๑ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ม.๔ ๑๕๘ 
๑๔ น.ส.สุปรานี เจริญวัย ๓๐ ๔ ครู คศ.๑ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ม.๖ ๘๐ 

ครูประจ าการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ
 

วิชาเอก สอน 
วิชา/ชั้น 

จ านวนชม.
ที่ได้รับ

การพัฒนา 
๑ นางจงจิตร เลี้ยงอํานวย ๕๙ ๓๗ ครู คศ.๓ ศษ.บ. สังคมศึกษา ม.๑,๔ ๙๐ 
๒ นางวารี กระจ่างแจ้ง ๕๗ ๓๔ ครู คศ.๓ ค.บ. สังคมศึกษา ม.๑,๔ ๙๐ 
๓ นายบุญชู สุขสถาพรเลิศ ๕๙ ๓๘ ครู คศ.๓ กศ.บ. ประวัติศาสตร์ ม.๓,๕ ๕๖ 
๔ นางลัดดาวัลย์ จตุราวิยสัจ ๕๑ ๒๗ ครู คศ.๓ ค.บ. สังคมศึกษา ม.๒ ๙๐ 
๕ นางสุกานดา นาคศิลป ์ ๕๘ ๓๖ ครู คศ.๓ ค.บ. สังคมศึกษา ม.๑,๖ ๕๖ 
๖ นางสุรีย์ มีมงคล ๕๘ ๓๐ ครู คศ.๓ ค.บ. สังคมศึกษา ม.๑,๓ ๕๖ 
๗ น.ส.ชโลทร แสงส่องฟูา ๔๙ ๒๖ ครู คศ.๓ ศษ.ม. ประชากรศึกษา ม.๕,๖ ๖๘ 
๘ นางผกาพร อินทร์อยู่ ๕๗ ๓๒ ครู คศ.๓ ศศ.บ. สังคมศึกษา ม.๑,๕ ๘๒ 
๙ นายอเนก มีมงคล ๕๗ ๓๔ ครู คศ.๓ รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ ม.๓,๔ ๕๖ 

๑๐ น.ส.นภาพร พลอยบ้านแพ้ว ๓๔ ๘ ครู คศ.๒ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ม.๕ ๙๐ 
๑๑ น.ส.สุพัตรา มั่นคง ๓๕ ๕ ครู คศ.๑ ค.บ. สังคมศึกษา ม.๒ ๙๐ 
๑๒ น.ส.วัลยา แซ่จิว ๒๙ ๕ ครู คศ.๑ ศษ.บ. สังคมศึกษา ม.๕ ๑๐๔ 

ครูประจ าการ  (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ
 

วิชาเอก สอน 
วิชา/ชั้น 

จ านวนชม.
ที่ได้รับ

การพัฒนา 
๑ นายศรียุทธ สุวรรณศร ี ๕๘ ๓๘ ครู คศ.๓ ค.บ. พลศึกษา ม.๑,๒ ๗๘ 
๒ นางปุณยวีย์ มุสิกอุดมทรัพย์ ๕๙ ๓๖ ครู คศ.๓ กศ.บ. พลศึกษา ม.๓ ๔๘ 
๓ นายวรากร ภูมิอุไร ๕๘ ๓๓ ครู คศ.๓ ศศ.ม. พลศึกษา ม.๒,๖ ๖๖ 
๔ นางวารี มีทอง ๕๙ ๓๗ ครู คศ.๓ กศ.บ. สุขศึกษา ม.๑,๓ ๕๖ 
๕ นางสุภัทรา ชาวนาวิก ๕๙ ๓๖ ครู คศ.๓ ค.บ. สุขศึกษา ม.๓,๔ ๗๘ 



๗ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ
 

วิชาเอก สอน 
วิชา/ชั้น 

จ านวนชม.
ที่ได้รับ

การพัฒนา 
๖ นางพัทยา คงมีชนม ์ ๕๗ ๓๒ ครู คศ.๓ ค.ม. พลศึกษา ม.๒,๕ ๕๖ 
๗ นายสมชาย วงศาชโย ๖๐ ๓๖ ครู คศ.๓ ค.บ. สุขศึกษา ม.๕,๖ ๓๖ 
๘ นายปิยะ ไวริยะพิทักษ์ ๕๗ ๓๒ ครู คศ.๒ กศ.บ. พลศึกษา ม.๔,๕ ๗๒ 

ครูประจ าการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ
 

วิชาเอก สอน 
วิชา/ชั้น 

จ านวนชม.
ที่ได้รับ

การพัฒนา 
๑ นางดวงพร บุษบรรณ ๕๘ ๓๘ ครู คศ.๓ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ม.๓,๕ ๑๑๒ 
๒ นางชูศร ี บุณยศรีสวัสด์ิ ๖๐ ๓๗ ครู คศ.๓ กศ.บ. ภาษาไทย ม.๒ ๕๔ 
๓ นางนลินี แสนเสนา ๕๘ ๓๘ ครู คศ.๓ ค.ม. หลักสูตรและการสอน ม.๒,๓ ๑๐๐ 
๔ นางสุนันท์ โขวุฒิธรรม ๕๙ ๓๘ ครู คศ.๓ ศษ.บ ภาษาไทย ม.๓ ๘๘ 
๕ นางธันยนันท์ ศิระธนิตนันท์ ๖๐ ๓๙ ครู คศ.๓ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ม.๖ ๖๖ 
๖ นางสาวกุสุมา ชุ่มบุญช ู ๕๘ ๓๘ ครู คศ.๓ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ม.๔,๕ ๘๘ 
๗ นางสุจินต์ เดชกําแหง ๕๙ ๓๗ ครู คศ.๒ ค.บ. บริหารโรงเรียน ม.๑ ๖๔ 
๘ นางพิมลักษณ์ เนตรสว่าง ๕๘ ๓๖ ครู คศ.๒ ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ม.๒,๔ ๖๔ 
๙ นางธนวรรณ กัลติวาณิชย์ ๔๗ ๘ ครู คศ.๒ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ม.๕,๖ ๖๔ 

๑๐ น.ส.จุไรรัตน์ อรุณสวัสด์ิ ๓๒ ๗ ครู คศ.๒ ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ ม.๑,๖ ๖๔ 
๑๑ นางเกวลิน เขียวอร่าม ๓๙ ๗ ครู คศ.๑ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ม.๑,๕ ๖๔ 
๑๒ น.ส.เปรมจิต แก้วเปรม ๔๐ ๕ ครู คศ.๑ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ม.๑,๓ ๖๔ 
๑๓ น.ส.สินีนาฏ มีศร ี ๓๓ ๔ ครู คศ.๑ อ.บ. ภาษาอังกฤษ ม.๖ ๖๔ 
๑๔ นายประวิทย์ ต้องจิตต์เจริญ ๓๐ ๔ ครู คศ.๑ กศ.บ. การสอนภาษาจีน ม.๒,๖ ๑๐๖ 

ครูประจ าการ  (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ
 

วิชาเอก สอน 
วิชา/ชั้น 

จ านวนชม.
ที่ได้รับ

การพัฒนา 
๑ ว่าที่ร.ต.ชัยวัฒน์ ฟูาเฟื่องวิทยากุล ๕๘ ๓๒ ครู คศ.๓ บธ.ม. การบัญชี ม.๓,๕,๖ ๘๐ 
๒ น.ส.พรปวีณ์ คิ้ววัฒนเกียรติ ๕๗ ๒๙ ครู คศ.๓ ศศ.บ. การจัดการทั่วไป ม.๒,๕,๖ ๔๒ 
๓ นางอรัญญา สิงห์โต ๕๖ ๒๙ ครู คศ.๓ บธ.บ. การเงินการธนาคาร ม.๑,๓ ๖๐ 
๔ น.ส.ธัญลักษณ์ ราชป ี ๕๓ ๓๓ ครู คศ.๓ ค.บ. เทคโนโลย ี

และนวัตกรรมฯ 
ม.๑,๕ ๓๖ 

๕ นางสุรีย์ ภูมิอุไร ๕๖ ๓๕ ครู คศ.๓ บธ.บ. การจัดการทั่วไป ม.๖ ๖๖ 



๘ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ
 

วิชาเอก สอน 
วิชา/ชั้น 

จ านวนชม.
ที่ได้รับ

การพัฒนา 
๖ นางอมรรัตน์ วิเวก ๕๒ ๓๑ ครู คศ.๓ รป.บ. บริหารรัฐกจิ ม.๓ ๙๘ 
๗ นางอรุณณี ระวังภัย ๖๐ ๓๖ ครู คศ.๓ บธ.บ. การเงิน ม.๖ ๘๙ 
๘ นางเย็นจิตร์ ประมวล ๕๗ ๓๒ ครู คศ.๓ ค.บ. คหกรรมศาสตร์ ม.๓ ๑๘ 
๙ นางสุนันทา แย้มจั่น ๕๓ ๓๑ ครู คศ.๓ ค.บ. เกษตรศาสตร ์ ม.๒,๓,๖ ๑๒๔ 

๑๐ นางแหวนเพชร แสงทอง ๖๐ ๓๘ ครู คศ.๓ ค.บ. เกษตรศาสตร ์ ม.๑,๒,๕ ๑๙๐ 
๑๑ นายนิพันธ์ เจริญสุข ๕๗ ๓๗ ครู คศ.๒ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ ม.๒ ๔๐ 
๑๒ นายนิวัตร กิยะแพทย์ ๕๔ ๓๕ ครู คศ.๓ ค.บ. สังคมศึกษา ม.๔,๕ ๓๖ 
๑๓ นายสุรพล แย้มจั่น ๕๗ ๓๕ ครู คศ.๓ ค.บ. เกษตรศาสตร ์ ม.๔,๕,๖ ๑๐๐ 
๑๔ นายอํานวย อินทา ๕๘ ๓๘ ครู คศ.๓ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ ม.๒,๔,๕,๖ ๖๖ 
๑๕ นางรวีวรรณ มนต์ประเสริฐ ๕๑ ๒๖ ครู คศ.๓ ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์ ม.๑,๒,๖ ๑๐๒ 
๑๖ นางสมพิศ นํ้ากลั่น ๕๗ ๓๗ ครู คศ.๓ ค.บ. บรรณารักษศาสตร์ ม.๒ ๕๘ 
๑๗ นายวรวิทย์ คงทน ๕๘ ๓๖ ครู คศ.๓ ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์ ม.๑,๒ ๔๒ 
๑๘ นางพัชรียา หาญเจริญ ๕๙ ๓๖ ครู คศ.๓ ศศ.ม. จิตวิทยาแนะแนว ม.๓,๖ ๕๑ 
๑๙ นางนัดดา อินทา ๕๖ ๓๔ ครู คศ.๓ ค.บ. สังคมศึกษา ม.๒,๔,๕ ๖๖ 
๒๐ นางจารุณ ี ศิริธรรมขันติ ๕๙ ๒๗ ครู คศ.๓ ค.บ. ผ้าและ 

เครื่องแต่งกาย 
ม.๒,๔,๕ ๖๐ 

๒๑ นางโฉมสุดา กลิ่นเมือง ๕๘ ๓๐ ครู คศ.๓ คศ.บ. โภชนาการชุมชน ม.๒,๔,๕ ๗๘ 
๒๒ นางกิ่งแก้ว จารุกรุณา ๕๘ ๓๖ ครู คศ.๓ ค.บ. คหกรรมศาสตร์ ม.๓,๔,๕,๖ ๖๐ 
๒๓ นางศิรินารถ ศิวิลัย ๕๙ ๓๗ ครู คศ.๓ ศศ.บ. คหกรรมศาสตร์

ทั่วไป 
ม.๑,๓,๕ ๓๖ 

๒๔ น.ส.กณิศา ใจทัน ๕๔ ๓๑ ครู คศ.๓ ร.ม. รัฐศาสตร์ ม.๒,๕ ๓๖ 
๒๕ น.ส.จรรยา ชัยยะ ๕๖ ๓๕ ครู คศ.๓ คศ.บ. โภชนาการชุมชน ม.๓,๕,๖ ๖๖ 
๒๖ น.ส.อรวรรณ เกลียวกุล ๕๒ ๓๑ ครู คศ.๒ คศ.บ. โภชนาการชุมชน ม.๑,๖ ๖๐ 
๒๗ นางสุภาพร ตะโกนวน ๕๑ ๓๑ ครู คศ.๓ ศศ.บ. การจัดการทั่วไป ม.๒ ๑๕๓ 
๒๘ นางวาสนา โมกขพันธ์ุ ๔๓ ๒๑ ครู คศ.๓ ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา ม.๔,๕ ๑๗๑ 
๒๙ นายชาตรี เอ่ียมละออ ๓๔ ๘ ครู คศ.๑ วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

อุตสาหกรรม 
ม.๑,๓,๔ ๘๐ 

๓๐ นายอํานาจ ฉายอรุณ ๕๕ ๓๕ คร ูคศ.๒ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ม.๔,๖ ๑๑๑ 
๓๑ นายไพฑูรย์ ถ่ินมาบแค ๔๑ ๑๑ ครู คศ.๒ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ม.๒,๓ ๑๕๒ 
๓๒ น.ส.โสภิดา ชีพรับสุข ๓๙ ๑๐ ครู คศ.๒ ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา ม.๒,๓ ๑๒๐ 
๓๓ นางปวริศา นามประเทือง ๓๒ ๖ ครู คศ.๑ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ม.๑ ๗๘ 
๓๔ นายอาทิตย์ เพชรี ๒๗ ๔ ครู คศ.๑ กศ.บ. จิตวิทยาแนะแนว ม.๖ ๑๐๑ 

จํานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ  ๙๒.๕๙ 
จํานวนครูที่สอนตรงตามความถนัด               ๘ คน คิดเป็นร้อยละ  ๗.๔๑ 

 



๙ 

ครูอัตราจ้าง 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ
 

วิชาเอก สอน 
วิชา/ชั้น 

จ านวนชม.
ที่ได้รับ

การพัฒนา 
๑ น.ส.นําพร จิรัญดร ๒๖ - อัตราจ้าง คบ. ภาษาไทย ม.๓,๖ ๘๐ 
๒ น.ส.ลัดดาวัลย์ อินทโชติ ๒๙ ๑ อัตราจ้าง วท.บ. คณิตศาสตร ์ ม.๑ - 
๓ น.ส.นพรัตน์ ประทุมารักษ ์ ๓๑ - อัตราจ้าง ค.บ. สังคมศึกษา ม.๑ ๘๘ 
๔ น.ส.สุภาพร ปานนิล ๒๔ ๑ อัตราจ้าง ค.บ. สังคมศึกษา ม.๓,๔,๕ ๓๒ 
๕ น.ส.สุธารัตน์ มาแก ๒๕ ๑.๕ อัตราจ้าง ค.บ. สังคมศึกษา ม.๔ ๙๐ 
๖ นายมนตรี รัตนภูวิศ ๒๗ - อัตราจ้าง ค.บ. สังคมศึกษา ม.๑,๔,๖ ๙๐ 
๗ นายพีระศักด์ิ สุขสําราญ ๓๖ ๒ อัตราจ้าง ค.บ. สังคมศึกษา ม.๒ ๗๐ 
๘ น.ส.ขวัญแก้ว มาลัยชัยสิทธ์ิ ๓๖ - อัตราจ้าง ค.บ. สังคมศึกษา ม.๓ ๗๘ 
๙ น.ส.เพ็ญนภา อินทร์ไพร ๒๗ ๑ อัตราจ้าง ค.บ. วิทยาศาสตรท์ั่วไป ม.๑,๒,๓ ๓๖ 

๑๐ น.ส.ณชาวรินทร์ ชนะมาร ๓๐ - อัตราจ้าง ค.บ. ปิโตรเคม ี ม.๓,๕ ๔๖ 
๑๑ นายจักรวาล จันทวงษ์ ๓๑ - อัตราจ้าง ค.บ. ดนตรีไทย ม.๒,๕ ๔๗ 
๑๒ น.ส.วนิดา มะลิพันธ์ ๒๔ - อัตราจ้าง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ม.๒,๔ - 
๑๓ น.ส.สุรัลณ์วดี ธรรมวิริยะกุล ๓๐ ๒ อัตราจ้าง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ม.๑,๒ ๒๔ 
๑๔ น.ส.จุไรรัตน์ โชติพิเชษฐ ์ ๒๔ ๑ อัตราจ้าง ค.บ. ภาษาอังกฤษ ม.๓,๔,๖ ๖๖ 
๑๕ น.ส.วิภาวรรณ หิรัญ ๒๔ ๑ อัตราจ้าง ค.บ. ภาษาอังกฤษ ม.๓,๔ - 
๑๖ Kareen  Cagalawan Dumagan ๒๒ ๑ อัตราจ้าง ค.บ. ภาษาอังกฤษ ม.๒,๕ - 
๑๗ Kome Evard nebune ๓๒ ๒ อัตราจ้าง BSAM ภาษาอังกฤษ ม.๓,๖ - 
๑๘ Rowena Dumagan Durog ๒๕ ๑ อัตราจ้าง BSAM ภาษาอังกฤษ ม.๑,๔ - 
๑๙ Qiu  Meiling  ๓๐ ๒ อัตราจ้าง BSAM ภาษาจีน ม.๑,๔,๕ - 
๒๐ Miss Xia Zhujun ๒๒ ๑ อัตราจ้าง BSAM ภาษาจีน ม.๒,๕,๖ - 

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
อาคารเรียนจํานวน  ๘  หลัง  อาคารประกอบจํานวน  ๑  หลัง  ส้วมจํานวน  ๘  หลัง  สนามฟุตบอล 

จํานวน  ๒  สนาม  สนามบาสเกตบอลจํานวน  ๒  สนาม  สนามเทนนิส  –  สนาม  และสนามตระกร้อ  ๑  สนาม 

๖. ข้อมูลงบประมาณ 
งบประมาณ (รับ – จ่าย) 

รายรับ จํานวน/บาท รายจ่าย จํานวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๖,๑๖๐,๐๐๐ งบดําเนินการ/เงินเดือน – ค่าจ้าง ๕,๗๔๓,๔๔๐ 
เงินนอกงบประมาณ - งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕,๘๘๖,๕๖๐ 
เงินอื่นๆ (รายได้สถานศึกษา) ๕,๔๔๐,๐๐๐ เงินอื่นๆ - 

รวมรายรับ ๑๑,๖๓๐,๐๐๐ รวมรายจ่าย ๑๑,๖๓๐,๐๐๐ 



๑๐ 

งบดําเนินการ/เงินเดือน – ค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ  ๔๙.๓๘  ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ  ๕๐.๖๒  ของรายรับ 

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
๑) สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนกึ่งชนบทกึ่งเมือง ประชากรท่ีอาศัยประมาณ  

๕,๙๔๖  คน  (ข้อมูลจาก อบต.วังตะกู)  บริเวณโดยรอบของโรงเรียนติดกับวัด  สถานศึกษา  และหน่วยงานต่างๆ  
ได้แก่  ทิศเหนือของโรงเรียนเป็นท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  ทิศตะวันตกของโรงเรียนเป็นท่ีต้ังของ
วัดใหม่ปิ่นเกลียว  ทิศตะวันออกของโรงเรียนเป็นท่ีต้ังของวัดวังตะกู อาชีพหลักของชุมชน  คือ  การทําไร่ชะอม  
สวนมะม่วงและรับจ้างทําโต๊ะจีน  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณีในท้องถิ่น  ได้แก่  ประเพณี
ลอยกระทงและประเพณีในวันสําคัญทางศาสนาต่าง ๆ 

๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น  อาชีพหลักของชุมชน  
คือ  การทําไร่ชะอม  ทําสวนมะม่วงและรับจ้างท่ัวไป  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ใน
ระดับปานกลางไปทางน้อย  รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัวประมาณ  ๘๐,๐๐๐  บาทต่อปี  จํานวนคนในครอบครัว
โดยเฉล่ียครอบครัวละ  ๒  คน 

๓) โอกาสและข้อจํากัดของโรงเรียน  โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาอยู่ใกล้แหล่งให้บริการทางการศึกษา  ได้แก่  
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  จึงมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา  
จัดอบรมพัฒนาบุคลากรและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  โรงเรียนได้รับความ
อนุเคราะห์จากเจ้าอาวาสวัดวังตะกูและเจ้าอาวาสวัดใหม่ปิ่นเกลียว  นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากองค์การ
บริหารส่วนตําบลวังตะกูและเทศบาลนครนครปฐมในการให้บริการน้ําและการกําจัดขยะมูลฝอย  แต่เนื่องจาก
บริเวณรอบ ๆ  โรงเรียนมีร้านเกม  จึงมีความเส่ียงในการที่นักเรียนจะเข้าไปมั่วสุม ทําให้ความสนใจในการเรียน
น้อยลงและโรงเรียนต้องประสบกับปัญหาขาดเรียน  หนีเรียน  มาสาย  และทะเลาะวิวาทบางครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน (ชั่วโมง) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔-๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๒๔๐(๖ นก.) 
คณิตศาสตร ์ ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๒๔๐(๖ นก.) 
วิทยาศาสตร์ ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๒๔๐(๖ นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา/และวัฒนธรรม 
-ประวัติศาสตร์ 
-ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
-หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ 
การดํารงชีวิตในสังคม 
-ภูมิศาสตร ์
-เศรษฐศาสตร ์

๑๖๐(๔ นก.) 
๔๐(๑ นก.) 

 
 

๑๒๐(๓ นก.) 

๑๖๐(๔ นก.) 
๔๐(๑ นก.) 

 
 

๑๒๐(๓ นก.) 

๑๖๐(๔ นก.) 
๔๐(๑ นก.) 

 
 

๑๒๐(๓ นก.) 

๓๒๐(๘ นก.) 
๘๐(๒ นก.) 

 
 

๒๔๐(๖ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) 
ศิลปะ ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๒๔๐(๖ นก.) 
รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๘๘๐(๒๒ นก.) ๘๘๐(๒๒ นก.) ๘๘๐(๒๒ นก.) ๑,๖๔๐(๔๑ นก.) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ปีละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ชม. 
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  
(Research  and  Knowledge  
Formation: IS๑) 

จัดสอนชั้นในปีใดปีหน่ึง 
(๑-๑.๕ นก.) 

จัดสอนชั้นในปีใดปีหน่ึง 
(๑-๑.๕ นก.) 

การสื่อสารและการนําเสนอ  
(Communication  and  
presentation: IS๒) 

จัดสอนชั้นในปีใดปีหน่ึง 
(๑-๑.๕ นก.) 

จัดสอนชั้นในปีใดปีหน่ึง 
(๑-๑.๕ นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
-กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
-ลูกเสือ ยุวกาชาด รักษาดินแดน 
-ชมรม  ชุมนุม 
-กิจกรรมเพ่ือสังคม&สาธารณประโยชน์ 

 
 

๑๒๐ 

 
 

๑๒๐ 

 
 

๑๒๐ 

 
 

๓๖๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

รวมเวลาเรียน ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี 
รวม ๓ ปี 

ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ชม. 

 



๑๒ 

๙. แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๑) ห้องสมุดขนาด  ๓๒๖  ตารางเมตร  จํานวนหนังสือในห้องสมุดประมาณ  ๔๕,๔๓๓  เล่ม 

การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืนใช้ระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ  (e-library)  จํานวนนักเรียนท่ีใช้
ห้องสมุดในปีการศึกษา ๒๕๕๘  เฉล่ีย  ๒๔๕  คนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๒.๗๒  ของจํานวนนักเรยีนท้ังหมด 

๒) ห้องปฏิบัติการ 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จํานวน  ๑๑ ห้อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จํานวน    ๖ ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา จํานวน    ๑ ห้อง 
ห้องปฏิบัติการดนตรี/นาฎศิลป์ จํานวน    ๒ ห้อง 

๓) คอมพิวเตอร์ จํานวน ๔๔๗ เครื่อง 
ใช้เพื่อการเรียนการสอน จํานวน ๒๘๐ เครื่อง 
ใช้ในการบริหารจัดการ จํานวน  ๖๗ เครื่อง 
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทาง  Internet  จํานวน ๑๐๐ เครื่อง 
จํานวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษา ๒๕๕๘  เฉล่ีย  ๕๖๐  คนต่อวัน  คิดเป็น

ร้อยละ  ๒๙.๐๙  (ข้อมูลจากห้องสืบค้นอินเทอร์เน็ต) 
๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ปี 
๑. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๘๒๐ 
๒. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๘๕๐ 
๓. ห้องศูนย์การเรียนรู ้ ๖๒๐ 
๔. ห้องพิมพ์ดีด ๕๕๐ 
๕. ห้องสมุด ๘๙,๔๒๕ 
๖. ห้องปฏิบัติการคหกรรม ๗๓๕ 
๗. ห้องเรียนสีเขียว ๗๕ 
๘. ห้องดนตรีไทย/ห้องดนตรีสากล ๑,๘๒๕ 
๙. ห้องธนาคารโรงเรียน ๑,๒๐๐ 
๑๐. ลานปฏิบัติธรรม ๔๒ 
๑๑. ห้องคลินิกภาษา ๓๔๔ 
๑๒. ห้องศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๘ กลุ่มสาระฯ ๘๐ 

 
 

 



๑๓ 

๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ปี 
๑. องค์พระปฐมเจดีย์ ๕ 
๒. พระราชวังสนามจันทร ์ ๒ 
๓. พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน  จ.ราชบุรี ๑ 
๔. ตลาดน้ําดําเนินสะดวก  จ.ราชบุรี ๑ 
๕. พุทธมณฑล ๒ 
๖. วัดใหญ่ชัยมงคล  จ.พระนครศรีอยุธยา ๒ 
๗. สวนสัตว์ดุสิต ๑ 
๘. วัดถ้ําเสือ ๑ 
๙. อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ๑ 
๑๐. ธรรมสถานวิโมกสิวาลัย ๑ 
๑๑. ค่ายสุรสีห์ ๑ 
๑๒. ศูนย์ประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ๑ 
๑๓. ค่ายวาสนาดีรีสอร์ท ๒ 
๑๔. ค่ายทองฑีฆายุ – กรมการสัตว์ทหารบก ๔๐ 
๑๕. วัดใหม่ป่ินเกลียว ๑๐ 
๑๖. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  จ.ปทุมธานี ๑ 
๑๗. วัดวังตะก ู ๒๐ 
๑๘. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ๓๐ 
๑๙. วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ๕ 
๒๐. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน ๑๐ 
๒๑. วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ (PBAC) ๑ 
๒๒. วัดพระศรีรัตนศาสาดาราม ๒ 
๒๓. สวนสัตว์ดุสิต เขาดิน ๑ 
๒๔. วัดหนองหอย จ.ราชบุรี ๒ 
๒๕. มหาวิทยาลัยศิลปากร ๑๐๐ 
๒๖. ตลาดนัดในท้องถิ่น ๓๕๐ 
๒๗. ไร่ผักของผู้ปกครอง ๑๐๐ 
๒๘. ค่ายวชิราวุธ ๑ 
๒๙. วัดพระธรรมกาย  จ.ราชบุรี ๕ 
๓๐. ตลาดน้ําอัมพวา  จ.สมุทรสงคราม ๑ 



๑๔ 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ปี 
๓๑. ศูนย์อัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ จ.สมุทรสงคราม ๑ 
๓๒. วัดภูเขาทอง จ.อยุธยา ๑ 

๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ท่ีโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาเชิญมาให้ความรู้/อบรมแก่ครู  
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๘  ดังนี้ 

๖.๑) เจ้าหน้าท่ีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มาแนะแนวให้ความรู้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ในวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๖.๒) เจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลัยรังสิต  มาแนะแนวให้ความรู้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ใน
วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๖.๓) เจ้าหน้าท่ีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  มาแนะแนวให้ความรู้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๖ ในวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๖.๔) เจ้าหน้าท่ี SBAC วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ มาแนะแนวให้ความรู้แก่นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ในวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๘ 

๖.๕) เจ้าหน้าท่ีวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  มาแนะแนวให้ความรู้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ในวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๘ 

๖.๖) เจ้าหน้าท่ีวิทยาลัยพัฒนาบริหารธุรกิจ (PBAC)  มาแนะแนวให้ความรู้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๖ ในวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๖.๗) เจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย  มาแนะแนวให้ความรู้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ในวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๖.๙) เจ้าหน้าท่ีบางกอกเอ็นเอ เมืองทอง มาแนะแนวให้ความรู้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ในวันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๖.๑๐) เจ้าหน้าท่ีวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  มาแนะแนวให้ความรู้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ในวันท่ี ๑๗  ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๖.๑๑) เจ้าหน้าท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ มาแนะแนวให้ความรู้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๖ ในวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๖.๑๒) เจ้าหน้าท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม มาแนะแนวให้ความรู้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๖ ในวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ 

๖.๑๓) พระวัดใหม่ป่ินเกลียว จ.นครปฐม มาบรรยายธรรมเรื่อง  ความสําคัญของวันมาฆบูชา 
๖.๑๔) แม่ค้าขายผัก ผู้ปกครองของนักเรียน ให้ความรู้และสาธิตเรื่อง  การปลูกผักปลอดสารพิษ 
๖.๑๕) นายปานเพชร์  ประชาพิพัฒ  ให้ความรู้และสาธิตการเล่นหมากรุกไทย 
 
 



๑๕ 

๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
๑๐.๑.  ผลงานดีเด่น 

สถานศึกษา 
๑) โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  ได้รับการประกาศให้เป็นสถานศึกษาท่ีเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง  ด้านการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
๒) โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  เป็นสถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียง  จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๓) โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  ได้รับการประเมินและแต่งต้ังเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

๔) โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  ได้รับการแต่งต้ังเป็นศูนย์อาเซียนศึกษาสหวิทยาเขตพิมานปฐมของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๙ 

๕) โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
(พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการจัดการศึกษา  จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน) 

๖) โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  ได้รับการแต่งต้ังเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข  
ระดับจังหวัด 

๗) โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  ระดับเขตพื้นท่ีฯ
ประจําปี ๒๕๕๖  จากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๙ 

๘) โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  ได้รับการสนับสนุนการอบรมโครงการ “เยาวชนไทยรู้รักสามัคคี” 
เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘  จากกรมกิจการพลเรือนทหาร 
กองบัญชาการกองทัพไทย 

๑๐) โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  เป็นโรงเรียนท่ีอยู่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
๑๑) โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาประจําสหวิทยาเขตพิมานปฐม  จังหวัดนครปฐม 
๑๒) โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  เป็นศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทยระดับจังหวัดนครปฐม 
๑๓) โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  เป็นศูนย์แกนนําขยายเครือข่ายนักธุรกิจน้อย มีคุณธรรม นําเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ 
๑๔) โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
๑๕) โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  ได้รับเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาลดการใช้พลังงานดีเด่น ประจําปี 

๒๕๕๗  ตามโครงการ “พลังคิด สะกิดโลก”  จากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
๑๖) โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  นํานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมาฆกะและเวียนเทียน

เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจําปี ๒๕๕๘  ณ  วัดใหม่ปิ่นเกลียว  จากสํานักงานพระพุทธศาสนา  จังหวัดนครปฐม 



๑๖ 

๑๗) โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลการแสดงศิลปวัฒนธรรมดีเด่นโครงการค่าย
เยาวชนรุ่นใหม่ใฝุค่านิยม  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘  จากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๘) โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดตามโครงการยุวชนประกันภัยประเภท
โรงเรียน  จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

๑๙) โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค  การประกวดตามโครงการยุวชน
ประกันภัยประเภทนักเรียน (เพลงลูกทุ่ง)  จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 

๒๐) โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  การประกวดตามโครงการยุวชน
ประกันภัยประเภทนักเรียน (ละครส้ัน) จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) 

๒๑) โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นราพร  จันทร์โอชา  ภริยา 
นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสรัฐมนตรีและคณะคู่สมรสทูตานุทูตต่างประเทศประจําประเทศไทย  ศึกษาดูงาน
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

๒๒) โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  ได้รับคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในผลิตภัณฑ์  การ์ตูน  ๓  มิติ  ชุดส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมชุดสํานึกดีและเครื่องประดับจากแปูงขนมปัง  เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจําหน่ายผลงาน
ของนักเรียน  ในวันท่ี ๑-๒๔  เมษายน  ๒๕๕๙  ณ  บริเวณด้านข้างทําเนียบรัฐบาล 

ผู้บริหาร : นายอาคม มากมีทรัพย์  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
๑) นายอาคม  มากมีทรัพย์  ได้รับโล่และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูดีตามรอยพ่อของ

แผ่นดิน” ประจําปี ๒๕๕๘  ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย และมูลนิธิเพื่อการพัฒนา
มัธยมศึกษา ในวันท่ี  ๑  กันยายน  ๒๕๕๘ 

๒) นายอาคม  มากมีทรัพย์  ได้รับเกียรติบัตรยกย่องการสนับสนุนกิจกรรมแลกเปล่ียนรู้การขับเคล่ือน
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ในวันท่ี  ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๙ 

๓) นายอาคม  มากมีทรัพย์  ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็นศิษย์เก่าดีเด่นครุศาสตร์  ประจําปี ๒๕๕๙ 
เนื่องในโอกาส “วันครุศาสตร์รวมใจ สายใยบูชาครู” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ในวันท่ี ๑๕ มกราคม 
๒๕๕๙ 

 

คณะผู้บริหาร : ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
๑) นางจันทนา  รองาม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจําปี ๒๕๕๙ 

(ปีท่ี ๕)  จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสํานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สํานักงาน
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาและภาคเครือข่าย
ครูดีไม่มีอบายมุข 



๑๗ 

๒) นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้บริหารฯ ท่ีมีผลงานดีเด่น ประจําปี 
๒๕๕๘  จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

๓) นางภัคศรัณย์  กัญญ์วรานันต์  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้บริหารฯ ท่ีมีผลงานดีเด่น ประจําปี 
๒๕๕๘  จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

๔) นางภัคศรัณย์  กัญญ์วรานันต์  ได้รับเกียรติบัตรในด้านเป็นผู้ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมมีคุณธรรม 
และจริยธรรมดีเด่น เนื่องในวันครูประจําปี ๒๕๕๘ 

๕) นางภัคศรัณย์  กัญญ์วรานันต์  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 

๖) นางภัคศรัณย์  กัญญ์วรานันต์  ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง  การบริหาร
จัดการคุณภาพการศึกษาท่ีส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน 

๗) นางภัคศรัณย์  กัญญ์วรานันต์  ได้รับเกียรติบัตรผ่านการพัฒนาหลักสูตรเทคนิคการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

๘) นายประจวบ  บัวทอง  ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่น  ประจําปี ๒๕๕๘ 
๙) นายประจวบ  บัวทอง  ได้รับเกียรติบัตรดีเด่นประจําปี ๒๕๕๗  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา  เขต ๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑) ว่าท่ีร้อยตรีสถาพร  ต้ังธนะวัฒน์  ได้รับเกียรติบัตรในการปฏิบัติหน้าท่ีวิทยากรในการอบรม 

โครงการพัฒนาครูเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) จากสหวิทยาเขต
พิมานปฐม 

๒) นางกฤติกา  วิภาวิน  ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปี ๒๕๕๘  
ในงาน “วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙” 

๓) นายสรไกร คํากองแก้ว  ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปี ๒๕๕๘  
ในงาน “วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙” 

๔) นางสาวบุญชู  จันทร์ทิพย์วารี  ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น DLIT 
๕) นางสาวบุญชู  จันทร์ทิพย์วารี  ได้รับรางวัลระดับ  Platinum  การประกวดส่ือนวัตกรรม 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ 
๖) นางสาวสุปรานี  เจริญวัย  ได้รับเกียรติบัตรเข้ารับการอบรมการสอนด้วยภาษาอังกฤษใน

ช้ันเรียน (EIS) จากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 
๗) นางภูษณี  หนุนสุข  ได้รับเกียรติบัตรเข้ารับการอบรมการสอนด้วยภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 

(EIS) จากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 
 



๑๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑) นางชวรรษวรรณ  เดชมา  ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปี 

๒๕๕๘  ในงาน “วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙” 
๒) นางสาวขวัญตา  พันธุ์บ้านแหลม  ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําป ี

๒๕๕๘  ในงาน “วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙” 
๓) นางสาวพนิดา  เช้ือจีนดี  ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปี 

๒๕๕๘  ในงาน “วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙” 
๔) นางภาริญ  ตันติดุสิตา  ได้รับเกียรติบัตรเข้ารับการอบรมการสอนด้วยภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 

(EIS) จากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑) นางมาลินี  ทับทิมชัย  ได้รับเกียรติบัตรในการปฏิบัติหน้าท่ีวิทยากรในการอบรมโครงการ

พัฒนาครูเพื่อการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)  จากสหวิทยาเขต
พิมานปฐม 

๒) นางกนกรัตน์  กลัดสมบูรณ์  ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”  ประจําปี ๒๕๕๘ 
ในงาน “วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙” 

๓) นางสาวกุลธิดา  สิทธิมงคล  ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปี ๒๕๕๘ 
ในงาน “วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙” 

๔) นางกนกรัตน์  กลัดสมบูรณ์  ได้รับเกียรติบัตรรับการอบรมเชิงสาธิตการสอนวรรณคดีไทย 
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

๕) นางกนกรัตน์  กลัดสมบูรณ์  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) 
ม.๔ – ม.๖ (เหรียญทองแดง)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๔ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

๖) นายฉัตรชัย  เจริญแนว ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันอ่านคําประพันธ์ร้อยกรอง ระดับช้ัน 
ม.ต้น  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ประจําปี ๒๕๕๘ (รองชนะเลิศอันดับ ๒)  จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 

๗) นายฉัตรชัย  เจริญแนว  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันอ่านคําประพันธ์ร้อยกรอง ระดับช้ัน 
ม.ปลาย  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ประจําปี ๒๕๕๘ (รองชนะเลิศอันดับ ๑)  จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 

ผลงานนักเรียน 
๑) เด็กหญิงสุขถญา  เป่ียมคล้า  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันอ่านคําประพันธ์

ร้อยกรองระดับ ม.ต้น  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ประจําปี ๒๕๕๘  จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 
๒) นายเสถียรพล  แซ่ล้ิม  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  การแข่งขันอ่านคําประพันธ์ร้อยกรอง

ระดับ ม.ปลาย  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ประจําปี ๒๕๕๘  จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 



๑๙ 

๓) นายกิตติศักด์ิ  บัวมาตร  ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ ๑  แต่งนิราศภูเขาทอง โครงการ 
“ยุวกวีศรีศิลป์” รุ่นท่ี ๒๔  ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้ึงไทยและสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย 

๔) นางสาวสุชยา  กุญแจทอง  ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ ๑  แต่งนิราศภูเขาทอง โครงการ 
“ยุวกวีศรีศิลป์” รุ่นท่ี ๒๔  ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้ึงไทยและสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑) นางดวงพร  บุษบรรณ  ได้รับเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ครั้งท่ี ๕  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙  

ในงาน “วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙” 
๒) นางสาวกุสุมา ชุ่มบุญชู  ได้รับเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ครั้งท่ี ๕  ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๙ 

ในงาน “วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙” 
๓) นางพิมลักษณ์  เนตรสว่าง  ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปี ๒๕๕๘ 

ในงาน “วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙” 

๔) นางสุจินต์  เดชกําแหง  ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปี ๒๕๕๘ ใน
งาน “วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙” 

๕) นางธนวรรณ  กัลติวาณิชย์  ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปี ๒๕๕๘ 
ในงาน “วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙” 

๖) นางเปรมจิต  แสงอรุณ  ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปี ๒๕๕๘ ใน
งาน “วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙” 

๗) นางสาวเกวลิน  เขียวอร่าม  ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปี ๒๕๕๘ 
ในงาน “วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙” 

๘) นางสาวจุไรรัตน์  อรุณสวัสด์ิ  ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปี ๒๕๕๘ 
ในงาน “วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙” 

๙) นางธนวรรณ  กัลติวาณิชย์  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการขับร้องเพลงสากลประเภทหญิง 
ม.๑– ม.๓ (เหรียญเงิน)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๑๐) นางธนวรรณ  กัลติวาณิชย์  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการขับร้องเพลงสากลประเภทหญิง 
ม.๔– ม.๖ (เหรียญเงิน)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๑๑) นางสาวจุไรรัตน์  อรุณสวัสด์ิ  ได้รับเกียรติบัตรเข้ารับการอบรมการสอนด้วยภาษาอังกฤษ
ในช้ันเรียน (EIS)  จากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๙ 

๑๒) นางสาวสินีนาฎ  มีศรี  ได้รับเกียรติบัตรเข้ารับการอบรมการสอนด้วยภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 
(EIS)  จากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๙ 

 
 



๒๐ 

ผลงานนักเรียน 
๑) นางสาวนันท์สินี  ขวัญเมือง  ได้รับทุนจากรัฐบาลจีน คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน

และวรรณคดีมหาวิทยาลัยคุรุศาสตร์ไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
๒) นายสุธี  แสงจันทร์  ได้ศึกษาต่อในโครงการพิเศษ (โควตาพิเศษ)  คณะศึกษาศาสตร์  สาขา

การสอนภาษาจีนฯ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๓) นายณัฐสิทธิ์  พวงเงินสกุล  ได้เข้าศึกษาต่อในโครงการพิเศษ (โควตาพิเศษ)  คณะศึกษาศาสตร์  

สาขาการสอนภาษาจีนฯ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๔) นายพากร  ภัคธนาโสภณ  ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายภาษาจีน  ณ  เมืองเวินโจว  มณฑลเจ้อเจียง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน  สํานักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) 
๕) นายสุธี  แสงจันทร์  ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายภาษาจีน  ณ  เมืองเวินโจว  มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน  สํานักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) 
๖) นางสาวจามรี  รงศิริกุล  ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายภาษาจีน  ณ  เมืองเวินโจว  มณฑลเจ้อเจียง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน  สํานักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) 
๗) นายสุธี  แสงจันทร์  ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน  จากสํานักส่งเสริม

การเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) 
๘) นายสุธี  แสงจันทร์  สอบผ่านวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ ๔ ของ Chinese testing  

International 
๙) นายสุทธิพงษ์  ผิวที  สอบผ่านวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ ๓ ของ Chinese testing  

International 
๑๐) นางสาวพิมลพัชร์  ทวียศศักดิ์  สอบผ่านวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ ๓ ของ Chinese 

testing International 
๑๑) นางสาวจามรี  รงศิริกุล  สอบผ่านวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ ๓ ของ Chinese testing 

International 
๑๒) นางสาวอนันญา  สีสองห้อง  สอบผ่านวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ ๒ ของ Chinese testing 

International 
๑๓) นางสาวศุภวดี  ช่ืนชอบกมล  สอบผ่านวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ ๒ ของ Chinese 

testing International 
๑๔) นางสาวธนพร  ภัทราศัยกุล  สอบผ่านวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ ๒ ของ Chinese 

testing International 
๑๕) นางสาวชุลีกาญจน์  ธนโชติสิริบูลย์  สอบผ่านวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ ๒ ของ Chinese 

testing International 
๑๖) นายเพชรนรินทร์  เครือเนตร  สอบผ่านวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ ๒ ของ Chinese 

testing International 



๒๑ 

๑๗) นางสาวนริศรา  นุ้ยรัตน์  สอบผ่านวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ ๒ ของ Chinese testing 
International 

๑๘) เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอี้ยงเจ้ียม   สอบผ่านวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ ๑ ของ Chinese 
testing International 

๑๙) เด็กหญิงน้ําหนึ่ง  แก้วไทรหงวน  สอบผ่านวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ ๑ ของ Chinese 
testing International 

๒๐) เด็กหญิงแพรวา  สวัสดี  สอบผ่านวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ ๑ ของ Chinese testing 
International 

๒๑) เด็กหญิงลลิตา  ธนารัตน์สุทธิกุล  สอบผ่านวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ ๑ ของ Chinese 
testing International 

๒๒) เด็กหญิงสุวธิดา  เชาวสกู  สอบผ่านวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ ๑ ของ Chinese testing 
International 

๒๓) เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เพิ่มพูน  สอบผ่านวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ ๑ ของ Chinese testing 
International 

๒๔) เด็กชายชีวานนท์  เพชรอํา  สอบผ่านวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ ๑ ของ Chinese testing 
International 

๒๕) นางสาวรวีโรจน์  ภูธนวิวรรธน์  สอบผ่านวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ ๑ ของ Chinese 
testing International 

๒๖) นายอัครเดช  พึ่งพันธ์  สอบผ่านวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ ๑ ของ Chinese testing 
International 

๒๗) นายวิศากร  เขียนสุข  สอบผ่านวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ ๑ ของ Chinese testing 
International 

๒๘) นางสาวสุดารัตน์  สังข์เสม  สอบผ่านวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ ๑ ของ Chinese testing 
International 

๒๙) นางสาวชนิกานต์  เทียนทอง  สอบผ่านวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ ๑ ของ Chinese 
testing International 

๓๐) นางสาวเสาวนีย์  หนูหอม  สอบผ่านวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ ๑ ของ Chinese testing 
International 

๓๑) นางสาวนริศรา  นุ้ยรัตน์  สอบผ่านวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ ๑ ของ Chinese testing 
International 

 
 



๒๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑) นางสาวนภาพร  พลอยบ้านแพ้ว  ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปี ๒๕๕๘  

ในงาน “วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙” 
๒) นางจงจิตร  เล้ียงอํานวย  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย ม.๔– ม. ๖ 

(เหรียญเงิน)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๓) นางผกาพร  อินทร์อยู่  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ม.๑ – ม.๓ 

(เหรียญทอง)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๔) นางสาวสุพัตรา  มั่นคง  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ม.๑ – ม.๓ 

(เหรียญทอง)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๕) นางสาวชโลทร  แสงส่องฟูา  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาพยนตร์ส้ัน ม.๔ – ม.๖ 

(ชนะเลิศ: เหรียญทอง)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๖) นางสาววัลยา  แซ่จิว  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันภาพยนตร์ส้ัน ม.๔ – ม.๖ 

(ชนะเลิศ: เหรียญทอง)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๗) นางสาวนภาพร  พลอยบ้านแพ้ว  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย ม.๔– ม.๖ 

(เหรียญเงิน)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ผลงานนักเรียน 
๑) เด็กหญิงชนิภา  พรหมกลํ่า  ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ม.๑ – ม.๓ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๒) เด็กชายพลวัต  ต้ังเจริญ  ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ม.๑ – ม.๓  งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๓) นางสาวรุ่งฟูา  แซ่ต้ัง  ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดมารยาทไทย ม.๔– ม.๖  งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๔) นายปฐมพงษ์  เรืองเลิศ  ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดมารยาทไทย ม.๔– ม.๖  งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๕) นายกานต์  ม่วงเทศ  ได้รับรางวัลเหรียญทองการการแข่งขันภาพยนตร์ส้ัน “คนดีรู้จักพอ  

ไม่คอรับช่ัน” ม.๔ – ม.๖ (ชนะเลิศ)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๖) นายธนพนธ์  ธนสกนธ์พงศ์  ได้รับรางวัลเหรียญทองการการแข่งขันภาพยนตร์ส้ัน “คนดีรู้จักพอ 

ไม่คอรับช่ัน” ม.๔ – ม.๖ (ชนะเลิศ)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๗) นายนภสินธุ์  สามแก้วแจ่ม  ได้รับรางวัลเหรียญทองการการแข่งขันภาพยนตร์ส้ัน “คนดีรู้จักพอ  

ไม่คอรับช่ัน” ม.๔ – ม.๖ (ชนะเลิศ)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๘) นายศักด์ิชัย  โพธิ์ฉัตรทอง  ได้รับรางวัลเหรียญทองการการแข่งขันภาพยนตร์ส้ัน “คนดีรู้จักพอ  

ไม่คอรับช่ัน” ม.๔ – ม.๖ (ชนะเลิศ)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 



๒๓ 

๙) นายไชยวัฒน์  จู่คําศรี  ได้รับรางวัลเหรียญทองการการแข่งขันภาพยนตร์ส้ัน “คนดีรู้จักพอ  
ไม่คอรับช่ัน” ม.๔ – ม.๖ (ชนะเลิศ)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๑๐) นายปานชัย  เทพรักษ์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประจําสัปดาห์ “รายการเวทีคนเก่ง”  
ประจําปี ๒๕๕๘ 

๑๑) นายอัครเดช  นันทตันติ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประจําสัปดาห์ “รายการเวทีคนเก่ง”  
ประจําปี ๒๕๕๘ 

๑๒) เด็กชายทวีศักดิ์  จันทโชติ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประจําสัปดาห์ “รายการนักคิดตะลุย
อาเซียน” ประจําปี ๒๕๕๘ 

๑๓) เด็กชายนรบดี  นิลตะโก  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประจําสัปดาห์ “รายการนักคิดตะลุยอาเซียน” 
ประจําปี ๒๕๕๘ 

๑๔) เด็กชายปฐวี แก้ววิริยะกิจกูล  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประจําสัปดาห์ “รายการนักคิด
ตะลุยอาเซียน” ประจําปี ๒๕๕๘ 

๑๕) เด็กชายพีรณัฐ  เอกสินิทธ์กุล  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประจําสัปดาห์ “รายการนักคิด 
ตะลุยอาเซียน” ประจําปี ๒๕๕๘ 

๑๖) เด็กชายภาศกรณ์ ทานทราย  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประจําสัปดาห์ “รายการนักคิด 
ตะลุยอาเซียน” ประจําปี ๒๕๕๘ 

๑๗) เด็กชายวราวุฒิ  ละเหลา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประจําสัปดาห์ “รายการนักคิดตะลุย
อาเซียน” ประจําปี ๒๕๕๘ 

๑๘) เด็กหญิงกชกร  วลาสินธุ์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประจําสัปดาห์ “รายการนักคิดตะลุย
อาเซียน” ประจําปี ๒๕๕๘ 

๑๙) เด็กหญิงกนกรัตน์ เปล่ียนล้ี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประจําสัปดาห์ “รายการนักคิด
ตะลุยอาเซียน” ประจําปี ๒๕๕๘ 

๒๐) เด็กหญิงกมลรัตน์ กลางแท่น  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประจําสัปดาห์ “รายการนักคิดตะลุย
อาเซียน” ประจําปี ๒๕๕๘ 

๒๑) เด็กหญิงกมลวรรณ  ยินดี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประจําสัปดาห์ “รายการนักคิดตะลุย
อาเซียน” ประจําปี ๒๕๕๘ 

๒๒) เด็กหญิงคํานวณ  ลุงเมิง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประจําสัปดาห์ “รายการนักคิดตะลุยอาเซียน” 
ประจําปี ๒๕๕๘ 

๒๓) เด็กหญิงจัตมินทร์  สุขพ่วง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประจําสัปดาห์ “รายการนักคิดตะลุย
อาเซียน” ประจําปี ๒๕๕๘ 

๒๔) เด็กหญิงจิดาภา กิตติโชติธนกุล  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประจําสัปดาห์ “รายการนักคิด
ตะลุยอาเซียน” ประจําปี ๒๕๕๘ 



๒๔ 

๒๕) เด็กหญิงชลธา  เอกจีน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประจําสัปดาห์ “รายการนักคิดตะลุย
อาเซียน” ประจําปี ๒๕๕๘ 

๒๖) เด็กหญิงณัฐวรรณ  เภาจี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประจําสัปดาห์ “รายการนักคิดตะลุย
อาเซียน” ประจําปี ๒๕๕๘ 

๒๗) เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  เลพล  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประจําสัปดาห์ “รายการนักคิดตะลุย
อาเซียน” ประจําปี ๒๕๕๘ 

๒๘) เด็กหญิงทักศินันท์  แช่ล้ิม  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประจําสัปดาห์ “รายการนักคิดตะลุย
อาเซียน” ประจําปี ๒๕๕๘ 

๒๙) เด็กหญิงธนาทิพย์  พรหมรัตน์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประจําสัปดาห์ “รายการนักคิดตะลุย
อาเซียน” ประจําปี ๒๕๕๘ 

๓๐) เด็กหญิงปรมาศ คําเมือง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประจําสัปดาห์ “รายการนักคิดตะลุย
อาเซียน” ประจําปี ๒๕๕๘ 

๓๑) เด็กหญิงวันวิสา  ศิลมั่น  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประจําสัปดาห์ “รายการนักคิดตะลุยอาเซียน” 
ประจําปี ๒๕๕๘ 

๓๒) เด็กหญิงสโรชา  เพชรเกอร์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประจําสัปดาห์ “รายการนักคิดตะลุยอาเซียน” 
ประจําปี ๒๕๕๘ 

๓๓) เด็กหญิงสายธาร  เภาจ๋ี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประจําสัปดาห์ “รายการนักคิดตะลุย 
อาเซียน” ประจําปี ๒๕๕๘ 

๓๔) เด็กหญิงอรัญญา  ปีมณี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประจําสัปดาห์ “รายการนักคิดตะลุย 
อาเซียน” ประจําปี ๒๕๕๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑) ว่าท่ีร้อยตรีชัยวัฒน์  ฟูาเฟื่องวิทยากุล  ได้รับรางวัลแชมป์ระดับภาค ตามโครงการ “กรุงไทย 

ยุววาณิช”  ประจําป ี๒๕๕๘ 
๒) นายไพฑูรย์  ถิ่นมาบแค  ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปี ๒๕๕๘   

ในงาน “วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙” 
๓) นายชาตรี  เอี่ยมละออ  ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปี ๒๕๕๘  ใน

งาน “วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙” 
๔) นางปวริศา  นามประเทือง  ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปี ๒๕๕๘ 

ในงาน “วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙” 
๕) นางโฉมสุดา  กล่ินเมือง  ได้รับรางวัลเป็นครูปฏิบัติงานดีเด่น  ประจําปี ๒๕๕๘ ในงาน “วันครู 

๑๖ มกราคม ๒๕๕๙” 



๒๕ 

๖) นางโฉมสุดา  กล่ินเมือง  ได้เข้าร่วมประดิษฐ์กระทงลอยแข่งขันท่ีจังหวัดรับรางวัลลําดับท่ี ๓  
ประจําปี ๒๕๕๘ 

๗) นางสาวกณิศา  ใจทัน  ได้เข้าร่วมประดิษฐ์กระทงลอยแข่งขันท่ีจังหวัดรับรางวัลลําดับท่ี ๓  
ประจําปี ๒๕๕๘ 

๘) นางสาวอรวรรณ  เกียวกุล  ได้เข้าร่วมประดิษฐ์กระทงลอยแข่งขันท่ีจังหวัดรับรางวัลลําดับท่ี ๓  
ประจําปี ๒๕๕๘ 

๙) นางศิรินารถ  ศิวิลัย  ได้เข้าร่วมประดิษฐ์กระทงลอยแข่งขันท่ีจังหวัดรับรางวัลลําดับท่ี ๓  
ประจําปี ๒๕๕๘ 

๑๐) นางโฉมสุดา  กล่ินเมือง คณะกรรมการตัดสินงานแกะสลักระดับช้ัน ม.ปลาย ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษาฯ 

๑๑) นางวาสนา  โมกขพันธุ์  เป็นครูพี่เล้ียงดีเด่นโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจําป ี๒๕๕๘ 
๑๒) นายอํานาจ  ฉายอรุณ  ได้รับเกียรติบัตรเข้ารับการอบรมการสอนด้วยภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 

(EIS) จากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๙ 
๑๓) นางสุภาพร  ตะโกนวน  ได้รับเกียรติบัตรเข้ารับการอบรมการสอนด้วยภาษาอังกฤษในช้ัน

เรียน (EIS)  จากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๙ 
๑๔) นางปวริศา  นามประเทือง  ได้รับเกียรติบัตรเข้ารับการอบรมการสอนด้วยภาษาอังกฤษในช้ัน

เรียน (EIS)  จากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๙ 
๑๕) นางกิ่งแก้ว  จารุกรุณา  เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง  กิจกรรม

ทําอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย)  ระดับช้ัน  ม.๔–๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๖๕ 

๑๖) นางกิ่งแก้ว  จารุกรุณา  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการทําอาหารคาวจานเดียว 
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.๔– ม.๖ (เหรียญทอง)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๑๗) นางจารุณี  ศิริธรรมขันติ  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการทําอาหารคาวจานเดียว 
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.๔– ม.๖ (เหรียญทอง)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๑๘) นางสาวโสภิดา  ชีพรับสุข  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๑– ม.๓ (เหรียญทองแดง)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ี 

๑๙) นางวาสนา  โมกขพันธุ์  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๔– ม.๖ (เหรียญทองแดง)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ี 

๒๐) นางวาสนา  โมกขพันธุ์  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Web Editor ม.๔– ม.๖ (เหรียญเงิน)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 



๒๖ 

๒๑) นางวาสนา  โมกขพันธุ์  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.๔– ม.๖ 
(เหรียญเงิน)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๒๒) นางสุภาพร  ตะโกนวน  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Web Editorม.๔– ม.๖ (เหรียญเงิน)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๒๓) นางสุภาพร  ตะโกนวน  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๔– ม.๖ (เหรียญทองแดง)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ี 

๒๔) นางสุภาพร  ตะโกนวน  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ม.๔– ม.๖ 
(เหรียญเงิน)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๒๖) นายไพฑูรย์  ถิ่นมาบแค  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ม.๑– ม.๓ (เหรียญทองแดง)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ี 

๒๗) นางสาวโสภิดา  ชีพรับสุข  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.๑– ม.๓(เหรียญเงิน)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๒๘) นางสาวปวริศา  นามประเทือง  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.๑– ม.๓(เหรียญเงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ผลงานนักเรียน 
๑) เด็กชายกิตติ  ศรีวงษา  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๑– ม.๓  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๒) เด็กชายโอฬาร  อัครชวนันท์  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการออกแบบส่ิงของ

เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๑– ม.๓  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๓) เด็กหญิงบุณฑริก  การะเวก  ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 

Web Editor ม.๑– ม.๓  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๔) เด็กหญิงวุฒิวรรณ  เทพาทิพวงศ์  ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการสร้าง Webpage 

ประเภท Web Editor ม.๑– ม.๓  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๕) นายกิตติพร  ชัยชววุฒิ  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๔– ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๖) นางสาวณัฐกร  อินทราพงษ์  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการออกแบบส่ิงของ

เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๔– ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๗) นายพงศธร  สําเภาทอง  ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 

Web Editor ม.๔– ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๘) นางสาวอรพินท์  ชาวบ้านใหม่  ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 

Web Editor ม.๔– ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๙) นายธิติวุฒิ  เรือนทอง  ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.๔– ม.๖  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 



๒๗ 

๑๐) นายเกียรติศักด์ิ  นาคบุตร  ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.๔– ม.๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๑๑) นายศุภากร  ช้างทอง  ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการทําอาหารคาวจานเดียว  
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.๔– ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ี 

๑๒) นายสมพงษ์  อินโอสถ  ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการทําอาหารคาวจานเดียว  
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.๔– ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ี 

๑๓) นางสาวสุกัญญา  ศรีสมัย  ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการทําอาหารคาวจานเดียว  
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.๔– ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑) นายสมชาย  วงศาชโย  ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”  ประจําปี ๒๕๕๘  ในงาน 

“วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙” 
๒) นายปิยะ  ไวริยะพิทักษ์  ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”  ประจําปี ๒๕๕๘  

ในงาน “วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙” 
๓) นางปุณยวีณ์  มุสิกอุดมทรัพย์  ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”  ประจําปี ๒๕๕๘ 

ในงาน “วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙” 
๔) นางปุณยวีร์  มุสิกอุดมทรัพย์  ได้รับเกียรติบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี

ผลการปฏิบัติงานดีเด่นเนื่องในวันส่งเสริมเกียรติยศศักดิ์ศรีครู  ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙ 

ผลงานนักเรียน 
๑) นายพีรพล  เทพพงษ์ประดิษฐ์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑  การแข่งขันจานร่อน ระดับ

มัธยมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
๒) นายสถาพร  แซ่หลู  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑  การแข่งขันจานร่อน ระดับมัธยมศึกษา 

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
๓)  นายนที  โคกาอินทร์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑  การแข่งขันจานร่อน ระดับมัธยมศึกษา 

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
๔)  นายอภิรัตน์  สุริวงษ์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑  การแข่งขันจานร่อน ระดับ 

มัธยมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
๕)  นายคุณภัทร  อดกล้ัน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑  การแข่งขันจานร่อน ระดับ 

มัธยมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
๖)  นายกรานต์  แซ่ล้ิม  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 



๒๘ 

๗)  นายพัสสน  ทัฬหกร  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

๘) นายธนพล  เกิดปั้น  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

๙) นายณรงค์ศักด์ิ  ด่านน้อย  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  การแข่งขันคีตะมวยไทย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

๑๐) นางสาวสุภาทิพย์  ห้วยหงษ์ทอง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  การแข่งขันคีตะมวยไทย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑) นางสาวสมพร  นิสยันต์  ได้รับได้รับรางวัลระดับชาติรางวัลคุณค่า สพฐ. (obec  awards) 

จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับเหรียญทอง 
๒) นางสาวสมพร  นิสยันต์  ได้รับรางวัลโล่ผลงานสร้างสรรค์ส่ือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท่ีมี

คุณภาพดีเด่นจากสมาคมพัฒนาวิชาชีพวิชาชีพครู 
๓) นางสาวสมพร  นิสยันต์  ได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนดีจากสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้

และคุณภาพเยาวชน 
๔) นางสาวสมพร  นิสยันต์  ได้รับครูผู้ฝึกสอนดีเด่นการแข่งขันวาดภาพการ์ตูนจากกระทรวงศึกษาธิการ 
๕) นายถาวร  สุขสมัย  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.๑– ม. ๓  

(เหรียญทอง)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๖) นายถาวร  สุขสมัย  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)  

ม.๑– ม. ๓ (เหรียญทอง: ชนะเลิศ)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๗) นายถาวร  สุขสมัย  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)  

ม.๔– ม. ๖ (เหรียญทองแดง)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๘) นายถาวร  สุขสมัย  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสตริง ม.๑– ม.๓ (เหรียญเงิน)  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๙) นายสมเจตน์  โพธิ์อุบล  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.๔– 

ม. ๖ (เหรียญเงิน)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๑๐) นายสมเจตน์  โพธิ์อุบล  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  

ม.๑– ม.๓ (เหรียญเงิน)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๑๑) นายสมเจตน์  โพธิ์อุบล  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  

ม.๔– ม.๖ (เหรียญทอง)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 



๒๙ 

๑๒) นายสุทธิพงษ์  แก้วอิ่ม  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเด่ียวระนาดทุ้ม ม.๑– ม.๓ 
(เหรียญทอง: ชนะเลิศ)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๑๓) นางสาวสุภาภรณ์  จิระศิริโชติ  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสตริง  
ม.๑– ม.๓ (เหรียญเงิน)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๑๔) นางสาวสุภาภรณ์  จิระศิริโชติ  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทชาย ม.๑– ม.๓ (เหรียญทองแดง)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๑๕) นางสาวสุภาภรณ์  จิระศิริโชติ  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทชาย ม.๔– ม.๖ (เหรียญเงิน)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๑๖) นางสาวสุภาภรณ์  จิระศิริโชติ  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทหญิง ม.๑– ม.๓ (เหรียญเงิน)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๑๗) นางสาวสุภาภรณ์  จิระศิริโชติ  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทชาย ม.๔– ม.๖ (เหรียญทอง)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๑๘) นางสาวสุภาภรณ์  จิระศิริโชติ  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทหญิง ม.๑– ม.๓ (เหรียญทอง)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๑๙) นางสาวสุภาภรณ์  จิระศิริโชติ  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทชาย ม.๔– ม.๖ (เหรียญเงิน)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๒๐) นางสาวสุภาภรณ์  จิระศิริโชติ  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทหญิง ม.๑– ม.๓ (เหรียญทอง)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๒๑) นางสาวสุภาภรณ์  จิระศิริโชติ  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทหญิง ม.๔– ม.๖ (เหรียญทอง)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๒๒) นายจักรวาล  จันทรวงษ์  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเด่ียวฆ้องวงใหญ่ ม.๑– ม.๓ 
(เหรียญทอง)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๒๓) นางสาวสุภาวดี  ปรกแก้ว  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภท
หญิง ม.๔– ม.๖ (เหรียญเงิน)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ผลงานนักเรียน 
๑) เด็กหญิงมารตี  ภูห้องไสย  ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.๑– ม.๓  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๒) เด็กหญิงอลิชา  เหลางาม  ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.๑– ม.๓  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๓) เด็กหญิงระพีพร  คุ้มเพนียด  ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.๑– ม.๓ 

(ชนะเลิศ)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๔) เด็กชายสหรัฐ  นิลสวัสด์ิ  ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเด่ียวระนาดทุ้ม ม.๑– ม.๓  

(ชนะเลิศ)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 



๓๐ 

๕) เด็กชายธีรพัฒน์  ยอดสะอาด  ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเด่ียวฆ้องวงใหญ่ ม.๑– ม.๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๖) เด็กหญิงกมลรัตน์  กลางแท่น  ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดวงดนตรีสตริง ม.๑– ม.๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๗) เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีสวัสด์ิ  ได้รับรางวัลเหรียญเงินประกวดวงดนตรีสตริง ม.๑– ม.๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๘) เด็กหญิงรัตนากร  จันทร์มีชัย  ได้รับรางวัลเหรียญเงินประกวดวงดนตรีสตริง ม.๑– ม.๓   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๙) เด็กหญิงลักษณ์ขนิกา  ทองหล่า  ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดวงดนตรีสตริง ม.๑– ม.๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๑๐) เด็กหญิงศลิษา  ลาวโฉม  ได้รับรางวัลเหรียญเงินประกวดวงดนตรีสตริง ม.๑– ม.๓  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๑๑) เด็กชายอโรคา  มณี  ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดวงดนตรีสตริง ม.๑– ม.๓  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๑๒) เด็กชายเอกราช  พึ่งพันธ์  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชาย 
ม.๑– ม.๓  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๑๓) เด็กหญิงสุจารี เกียรติพจนจินดา  ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทหญิง ม.๑– ม.๓  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๑๔) เด็กหญิงกมลรัตน์  กลางแท่น  ได้รับรางวัลเหรียญทองการขับร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภท
หญิง ม.๑– ม.๓  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๑๕) เด็กหญิงอภิสรา  โลหิตโยธิน  ได้รับรางวัลเหรียญเงินการขับร้องเพลงสากลประเภทหญิง 
ม.๑– ม.๓  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๑๖) เด็กหญิงมุขดา  คล่องแคล้ว  ได้รับรางวัลเหรียญทองการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภท
หญิง ม.๑– ม.๓  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๑๗) นางสาวสุนิตา  สาบุตร  ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.๔– ม.๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๑๘) นางสาววรัชยา  ศรีทองอินทร์  ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ 
ม.๔– ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๑๙) นายสหรัฐ  ช้อยเครือ  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.๔– ม.๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๒๐) นายอภิสิทธิ์  บุดลา  ได้รับรางวัลเหรียญเงินการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชาย ม.๔– ม.๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 



๓๑ 

๒๑) นางสาวเกวลี  ถมยา  ได้รับรางวัลเหรียญเงินการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิง  
ม.๔– ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๒๒) นายทศวรรษ  ปฐมพงษ์  ได้รับรางวัลเหรียญทองการขับร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทชาย 
ม.๔– ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๒๓) นางสาวกัลยารัตน์  สาโดด  ได้รับรางวัลเหรียญเงินการขับร้องเพลงสากลประเภทหญิง  
ม.๔– ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๒๔) นายณัฐพงษ์  พันธ์จินดา  ได้รับรางวัลเหรียญเงินการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทชาย 
ม.๔– ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๒๕) นางสาวธนาภรณ์  ลิขิตเจริญวาณิช  ได้รับรางวัลเหรียญทองการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทหญิง ม.๔– ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

รางวัลอื่นๆ 
๑) นายธนพล  เกิดปั้น  ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมระดับประเทศ โครงการ

ประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจําปี ๒๕๕๘ จากธนาคารออมสินร่วมกับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒) นายธนพล  เกิดปั้น  ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่งรุ่นท่ี ๗  ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๘ โครงการ
ด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๓) นายธนพล  เกิดปั้น  ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด
และเข้ารับการคัดเลือกในระดับกลุ่มจังหวัด 

๔) นายเสถียรพล  แซ่ล้ิม  ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงสาธิตการสอนวรรณคดีไทย จาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

๕) เด็กหญิงระพีพร  คุ้มเพนียด  ได้รับเกียรติบัตรการส่งผลงานเพื่อพิจารณาลงพิมพ์ในหนังสือ
วันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๕๘ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

รายชื่อของนักเรียนที่ได้รับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
๑) นายธีระยุทธ  พระแท่น  ศึกษาต่อในสาขาเทคโนโลยีและวิศวกรรมกระบวนการเคมี คณะ

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
๒) นายอานนท์  จรรยาวงษ์  ศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
๓) นางสาวกาญจนา  สงห์ทอง  ศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
๔) นายธเนศ  คล้ายเมือง  ศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กําแพงแสน 



๓๒ 

๕) นายอภิสิทธิ์  เกตุกุ  ศึกษาต่อสาขาการผลิตสัตว์น้ํา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี 

๖) นางสาวกนกวรรณ แซ่เอี้ยว  ศึกษาต่อสาขาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี 

๗) นายศักดิ์ชัย  โพธิ์ฉัตรทอง  ศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีย์ 
จักรีรัตน์ 

๘) นางสาวจุฑามาศ  ภู่พงษ์  ศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
๙) นางสาวรัชนก  ห้วยหงษ์ทอง  ศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตกําแพงแสน 
๑๐) นางสาววราพรรณ  คล้ายเมือง  ศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตกําแพงแสน 
๑๑) นางสาวอรนิช  ตระกูลพงษ์  ศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตกําแพงแสน 
๑๒) นายณัฐพล  หอมฟุูง  ศึกษาต่อสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี 
๑๓) นายวราเทพ  มาลัยศรี  ศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมโยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
๑๔) นายธนพล  เกิดปั้น  ศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
๑๕) นางสาวมนสิชา  คํากองแก้ว  ศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกําแพงแสน 
๑๖) นางสาวจันทร์วิมล  มุ่งผล  ศึกษาต่อสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสาร คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี 
๑๗) นางสาวพิชญานิน  ปุยพันธ์  ศึกษาต่อสาขาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
๑๘) นางสาวณัฐกานต์  กันสุภาพ  ศึกษาต่อสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรสุพรรณบุรี 
๑๙) นางสาวหฤทัย  พูศรี  ศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
๒๐) นางสาวอรพินท์  ชาวบ้านใหม่  ศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
๒๑) นางสาวพัชรมัย  ปานวณิชยกิจ  ศึกษาต่อคณะอุตสาหกรรมโลจิสติก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตกําแพงแสน 



๓๓ 

๒๒) นางสาววรวี  แซ่จิว  ศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
จังหวัดราชบุรี 

๒๓) นางสาวสุภัค  อิสระเสนีย์  ศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
วิทยาเขตกําแพงแสน 

๒๔) นางสาวเบญจพร  ธีระวุฒิศาสตร์  ศึกษาต่อสาขาวิทยาศาสตร์เกษตร  คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

๒๕) นางสาวเสาวลักษณ์  พาสนาโอฬาร  ศึกษาต่อคณะพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
จังหวัดราชบุรี 

๒๖) นางสาวอาทิตยา  สุขกุมภาพันธ์  ศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๒๗) นายภูมิวรินทร์  ใจบุญ  ศึกษาต่อสาขาประติมากรรมไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตเพาะช่าง 
๒๘) นางสาวฐานิตา  อัครสมาธินันท์  ศึกษาต่อสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา 
๒๙) นายสุธี  แสงจันทร์  ศึกษาต่อสาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะ 

ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
๓๐) นายณัฐสิทธิ์  พวงเงินสกุล  ศึกษาต่อสาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
๓๑) นางสาวจามรี  รงศิริกุล  ศึกษาต่อสาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
๓๑) นางสาวกัญญาพัชร  ช้ันเล็ก  ศึกษาต่อสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคล

รัตนโกสินทร์ 
๓๒) นางสาวรุ่งทิวา  ยินดี  ศึกษาต่อสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคล

รัตนโกสินทร์ 
๓๓) นางสาวพิมพ์ลภัทร ชัยชนะ  ศึกษาต่อสาขาส่ือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ส่ือสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร 
๓๔) นางสาวสิริยากร  สามฉิมโฉม  ศึกษาต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
๓๕) นายสรชน  จันทร์ศร  ศึกษาต่อสาขาการจัดการและซัพพลายเชน คณะวิทยาศาสตร์โลจิสติก

และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๓๖) นางสาวณัฐพร  เหล็งปก  ศึกษาต่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
๓๗) นายสายรุ้ง  ยู่โหงว  ศึกษาต่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 



๓๔ 

๓๘) นางสาวขวัญดี  พิมสน  ศึกษาต่อสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

๓๙) นางสาววลัยลักษณ์  นิ่มทัศนศิริ  ศึกษาต่อสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

๔๐) นางสาววิลาวัณย์  บุตรดี  ศึกษาต่อสาขาการจัดการโลจิสติกส์  คณะวิทยาศาสตร์โลจิสติก
และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๔๑) นางสาวมุกตาภา  กล่อมกําเนิด  ศึกษาต่อสาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

๔๒) นายธนกร  ภู่มร  ศึกษาต่อสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม 

๔๓) นายธนาวุฒิ  รอดผล  ศึกษาต่อสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม 

๔๔) นายวัชรากร  จันทร์ประเสริฐ  ศึกษาต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม 

๔๕) นายอัคพล  บุญประคม  ศึกษาต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

๔๖) นายปิยพงศ์  พึ่งพันธ์  ศึกษาต่อสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

๔๗) นายธนพนธ์  ธนสกนธ์พงศ์  ศึกษาต่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

๔๘) นางสาวณัฐสินี  เอกณรงพันธ์  ศึกษาต่อสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

๔๙) นางสาวสุกัญญา แซ่ล้ิม  ศึกษาต่อสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีปทุม 

๕๐) นางสาวกัณหา  โสทน  ศึกษาต่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป  คณะ
วิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

๕๑) นางสาวอารียา  ยินดี  ศึกษาต่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

๕๒) นางสาวสิรามล  เตชะเพิ่มผล  ศึกษาต่อสาขาวิชาพัฒนาชุมชน  คณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

๕๓) นางสาวสุดารัตน์ พูลจักร์  ศึกษาต่อสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

๕๔) นางสาวปิยะณัฐ  แสงศิริวุฒิ  ศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 



๓๕ 

๕๕) นางสาวกรรณิการ์  บุญชนะ  ศึกษาต่อสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

๕๖) นางสาวนันทกานต์  คงกล่อม  ศึกษาต่อสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

๕๗) นางสาวภาวพรรณ  กิจประเสริฐ  ศึกษาต่อสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

๕๘) นางสาวสิทธิ์สีนี  อินทร์ไพร  ศึกษาต่อสาขาวิชาสังคมศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

๕๙) นายดนุพล  วอนพานิช  ศึกษาต่อสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

๖๐) นางสาวรัชนก  ห้วยหงษ์ทอง  ศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน 

๖๑) นางสาวอรนิช  ตระกูลพงษ์  ศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน 

๖๒) นายธรรมรักษ์  อยู่ไพบูลย์  ศึกษาต่อสาขาธุรกิจพาณิชนาวี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 

๖๓) นายวิชยุตม์  รอดอุปการ  ศึกษาต่อสาขานิเทศศาสตร์วิทยุโทรทัศน์ คณะวิทยาการการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๖๔) นายอิทธิกร  เกิดศรีทอง  ศึกษาต่อสาขาธุรกิจพาณิชนาวี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

๖๕) นายเชษฐา  สุขสงสนอยู่  ศึกษาต่อสาขาธุรกิจพาณิชนาวี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

๑๐.๒. งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบความส าเร็จ 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เปูาหมาย วิธีการดําเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

(จํานวน/ร้อยละ) 
๑ พัฒนาหลักสูตร 

กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนานักเรียน
ตามมาตรฐานสากลบน
พ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.  เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

๒.  เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู้แบบอิง
มาตรฐานและบูรณาการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนําไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู ้

๑. จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
โดยยึดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  
บูรณาการท้องถ่ินอาเซียน
และน้อมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน 

๒. ปฏิบัติการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียน
เป็นสําคัญและน้อมนํา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

มีคุณภาพร้อยละ 
๙๓.๒๙ 

๒ ส่งเสริมนักเรียนมีสุขนิสัย
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 

๑.  เพ่ือให้นักเรียนมีมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและออกกําลัง
กายสม่ําเสมอ 

๒.  เพ่ือให้นักเรียนมีนํ้าหนัก ส่วนสูง 
และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

๓.  เพ่ือให้นักเรียนปูองกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

๔.  เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

๕. เพ่ือให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 

โรงเรียนดําเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรม ดังน้ี 
๑. ก้าวย่างอย่างเข้าใจ 
๒. สถานศึกษาสีขาว ปลอดยา

เสพติด และอบายมุข 
๓. โภชนาการ 
๔. สวัสดิการและสวัสดิภาพ 
๕. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

โรงเรียน 
๖. ศรีวิชัยร่วมใจ Stop Teen 

Mom 

มีคุณภาพร้อยละ 
๙๑.๖๐ 

๓ ส่งเสริมสุนทรียภาพด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
กีฬา และนันทนาการ 

๑.  เพ่ือให้นักเรียนสร้างผลงาน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ 

โรงเรียนดําเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
๑. ส่งเสริมและแข่งขัน

ความสามารถทางศิลปะ  

มีคุณภาพร้อยละ 
๙๐.๐๐ 



๓๗ 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เปูาหมาย วิธีการดําเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

(จํานวน/ร้อยละ) 
๓ 

(ต่อ) 
 ๒.  เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนา

ความสามารถด้านกีฬามวย
สากลสมัครเล่น 

    ดนตรี นาฏศิลป์ 
๒. กีฬามวยสากลสมัครเล่น 

ดาวรุ่งมุ่งสู่โอลิมปิก 

 

๔ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค ์

๑.  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

๒.  เพ่ือให้นักเรียนมีความเอื้ออาทร
ผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

๓.  เพ่ือให้นักเรียนยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

๔.  เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมเรียนรู้ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ร่วมกันทํางานเป็นกลุ่มได้ 

โรงเรียนดําเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรม ดังน้ี 
๑. ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมนักเรียนกลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 

๒. จัดการเรียนรู้บูรณาการ
คุณธรรมนําความรู้และ
น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ 

๓. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 

๔. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษา 

๕. ลูกเสือยุวกาชาดสัมพันธ์ 
๖. ส่งเสริมค่านิยมที่ดีงามกลุ่ม

บริหารงานกิจการนักเรียน 
๗. เข้าค่ายคุณธรรม ม.๔ 

มีคุณภาพร้อยละ 
๙๓.๓๗ 

๕ ดอกรักอาสา พัฒนา
สิ่งแวดล้อมพร้อมอนุรักษ์
พลังงาน ร่วมกันรับผิดชอบ
ต่อสังคมโลก 

๑.  เพ่ือปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามใน
เรื่องการอนุรักษ์พลงังานและ
สิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน 

๒.  เพ่ือให้นักเรียนตระหนัก และ
ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

๓.  เพ่ือนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในเรื่องการประหยัด
ไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

๔. เพ่ือประสานความร่วมมือของ
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ในการ
แก้ปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

โรงเรียนดําเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรม ดังน้ี 
๑. ดอกรักอาสา พัฒนา

สิ่งแวดล้อม พร้อมอนุรักษ์
พลังงาน 

๒. ดอกรักอาสา พัฒนา
สิ่งแวดล้อม พร้อมอนุรักษ์
พลังงาน ร่วมกันรับผิดชอบ
ต่อสังคมโลก (การงานอาชีพ) 

๓. ดอกรักอาสา พัฒนา
สิ่งแวดล้อม พร้อมอนุรักษ์
พลังงาน 

มีคุณภาพร้อยละ 
๙๑.๑๑ 



๓๘ 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เปูาหมาย วิธีการดําเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

(จํานวน/ร้อยละ) 
๖ ส่งเสริมและพัฒนาระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ 
๑.  เพ่ือจัดระบบงานช่วยเหลือ

นักเรียน 
๒.  เพ่ือติดตามและแก้ไขนักเรียน

ที่มีปัญหา 
๓.  เพ่ือดูแลและปูองกันปัญหาที่

อาจเกิดกับนักเรียน 
๔.  เพ่ือประสานงานกับผู้ปกครอง

ในการร่วมมือกันแก้ปัญหา 
๕.  เพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงและ

เสริมสร้างพฤติกรรมด้าน
สุขภาพให้แก่นักเรียน 

โรงเรียนดําเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรม ดังน้ี 
๑. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒. เสริมสร้างพฤติกรรมเชิง

บวกเพ่ือลดปัญหานักเรียน
ออกกลางคัน 

๓. แนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

มีคุณภาพร้อยละ 
๘๖.๓๘ 

๗ ส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน 

๑.  เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความ
อ่อนน้อมพร้อมความพอเพียง 
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๒.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ
ในการจัดการโดยนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวัน 

โรงเรียนดําเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรม ดังน้ี 
๑. จัดกระบวนการเรียนการสอน

และการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒. พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม
น้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

มีคุณภาพร้อยละ 
๘๘.๗๕ 

๘ ส่งเสริมการอ่านและ 
การใช้แหล่งเรียนรู้ 

๑.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ในการร่วมกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริม การใช้แหล่งการเรียนรู้
ตามแผนปฏิบัติการ 

๒.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
การเขียนและการฟัง รู้จักการ
ต้ังคําถาม เพ่ือหาเหตุผล 

๓.  เพ่ือให้ผู้เรียนสนใจแสวงหา
ความรู้จากห้องสมุดและแหล่ง
การเรียนรู้ภายในและภายนอก
โรงเรียน 

๔.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้
ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ 
สนุกกับการเรียนรู้ 

โรงเรียนดําเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรม ดังน้ี 
๑. ส่งเสริมการใช้แหลง่การ

เรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระฯ  
๒. ส่งเสริมการใช้แหลง่เรียนรู้ 

ธนาคารโรงเรียน 
๓. ส่งเสริมการอ่านและการใช้

แหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุด) 

มีคุณภาพร้อยละ 
๙๕.๐๒ 



๓๙ 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เปูาหมาย วิธีการดําเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

(จํานวน/ร้อยละ) 
  ๕.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม มี

มารยาทในการใช้ห้องสมุดและ
แหล่งการเรียนรู้ สามารถ
ดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของ
ความพอเพียง 

  

๙ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังระบบฯ 

๑.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู
ได้พัฒนาตนเองตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

๒.  เพ่ือพัฒนาให้ครูเกิดความรู้และ
ทักษะในการจัดการเรียนรู้แก่
นักเรียนตามแนวทางปฏิรูป
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญบนพ้ืนฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนดําเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรม ดังน้ี 
๑. จัดทําผลงานทางวิชาการ 
๒. วิจัยในชั้นเรียน 
๓. เขียนแผนการเรียนรู้ที่

บูรณาการตามหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอพียง 

๔. อบรมการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษในการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ และนําความรู้
ที่ได้รับมาสู่การปฏิบัติจรงิ
ในชั้นเรียน 

๕. นิเทศอย่างกัลยาณมิตร 

มีคุณภาพร้อยละ 
๙๓.๑๓ 

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมาปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา 

ผลการติดตาม
ตรวจสอบ 

โดย สพม.เขต ๙ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน ดีมาก ดีมาก 
มาตรฐานท่ี ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดี และมีสุนทรียภาพ ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 



๔๐ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา 

ผลการติดตาม
ตรวจสอบ 

โดย สพม.เขต ๙ 
มาตรฐานท่ี ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจําเป็นตามหลักสูตร ดีมาก ดีมาก 
มาตรฐานท่ี ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

ด้านการจัดการศึกษา ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผล 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๙  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๑๒  สถานศึกษามีประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๓  สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นท่ีกําหนดขึ้น 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

ด้านมาตรการส่งเสริม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

 
 
 



๔๑ 

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพนอกรอบสาม 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช ้ ดี ดี
มาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน      
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี      
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์      
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓  ผู้เรียนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น      
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียน
เป็นสําคัญ 

     

ตัวบ่งช้ีท่ี ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา      
ตัวบ่งช้ีท่ี ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

     

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์      
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

     

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

     

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม      
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑  ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

     

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

     

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี  โดยมีค่าเฉล่ีย  ๘๒.๔๖ 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ    รับรอง       ไม่รับรอง 
 
 
 



๔๒ 

๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
๑๓.๑. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน โดยหน่วยงานต้นสังกัดปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๑) โรงเรียนควรจัดทําโครงการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจําเป็นตามหลักสูตร โครงการนี้ได้ดําเนินการมา
อย่างต่อเนื่อง 

๒) โรงเรียนควรให้ครูนําผลงานวิจัย ข้อมูลสารสนเทศ และผลการประเมินการจัดการศึกษาไป
พัฒนาแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๓) โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนโดยแลกเปล่ียน
เรียนรู้อย่างท่ัวถึง อาจกําหนดเป็นวันนัดพบเพื่อการเรียนรู้หรือจัดค่ายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ครู และ
นักเรียน 

๔) โรงเรียนควรจัดโครงการเพื่อใช้ในการขับเคล่ือนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนในท้องถิ่น 
๕) โรงเรียนควรนําข้อมูลสารสนเทศจากการประเมินผลการปฏิบัติงานจัดทําแผนปฏิบัติงานต่อไป

เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๓.๒. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยสถานศึกษา

ควรมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับผลการเรียนท่ีเด็กสอบไม่ผ่าน  วิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ของครู
ว่าสอนตรงตามหลักสูตร  ตรงตามสภาพจริงรวมท้ังตรงกับธรรมชาติวิชานั้นๆ  เพียงใด  เช่น  กลุ่มสาระฯ ศิลปะ  
สุขศึกษาและพลศึกษา  ควรเน้นทักษะมากกว่าทฤษฎี  เป็นต้น  และวิเคราะห์การวัดและประเมินผล  มาตรฐาน  
ผลการเรียนรู้  จุดประสงค์การเรียนรู้ตามหลักสูตร  และวางแผนการจัดการสอนซ่อมเสริมให้ตรงจุดท่ีเด็กไม่ผ่าน
ด้วยวิธีที่หลากหลาย  เช่น  การเข้าคลินิกกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดกิจกรรมชุมนุมศิลปะ กีฬา  ใช้การสอนแบบ
โครงงาน ฯลฯ 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
-ไม่มี- 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑) สถานศึกษาควรพัฒนาครูด้านการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนโดยวิธีท่ีหลากหลาย เหมาะสม

กับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียนท่ีแตกต่างกัน 
๒) ส่งเสริมให้ครูได้นําเสนอผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน  รวมท้ังปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ด้วยการใช้ส่ืออุปกรณ์การสอนท่ีน่าสนใจประกอบบทเรียน 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
-ไม่มี- 
 



๔๓ 

๑๔. สรุปสภาพปัญหา  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
สภาพปัญหา 
๑) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ค่อนข้างตํ่า  จากข้อมูลการทดสอบการเข้าเรียน

ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ผ่านการเกณฑ์ท่ีกําหนด 
๒) ครูผู้สอนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีจํานวนคาบ/ช่ัวโมงสอนเกินอัตราท่ีกําหนด  ทําให้การวางแผน

ในการจัดการเรียนการสอนท่ีต้องการให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  และการแก้ปัญหา
ไม่บรรลุตามท่ีกําหนด 

๓) จํานวนห้องเรียนไม่เพียงพอต่อจํานวนนักเรียน  นักเรียนเดินเรียนทําให้เสียเวลาในการจัดการเรียน
การสอนในห้องเรียนอย่างน้อย  ๑๕  นาที 

จุดเด่น 
๑) ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีความใฝุรู้

ใฝุเรียน  มีความรู้ความสามารถด้านการคิด  และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี 
๒) สถานศึกษาสามารถดําเนินงานบรรลุตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเปูาหมายของการจัดต้ัง

สถานศึกษา  อัตลักษณ์ของผลผลิตของสถานศึกษา  คือ  ผู้เรียนมีความอ่อนน้อม  พร้อมความพอเพียง  สอดคล้อง
กับแนวทางการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาท่ีผู้เรียนสามารถนําแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน  ซึ่งสะท้อนเป็นเอกลักษณ์  คือ “สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม
และความพอเพียง” 

๓) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ท้ังด้านประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา  ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และด้านการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  สะอาด  ถูกสุขลักษณะ  และสวยงาม  มีคุณภาพ
ระดับดีมาก 

๔) สถานศึกษาสามารถส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา  เพื่อรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สอดคล้อง
กับแนวการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒  (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) 

๕) ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูสอน
ตรงตามความถนัด  มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนได้รับเป็นครูแกนนํา  ครูชํานาญการ  ครูชํานาญการพิเศษ  
ครูที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ  “หนึ่งแสนครูดี”  และครูที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

๖) สถานศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบครบวงจร  PDCA  และมีพัฒนาการ
ของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑) พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝุรู้  ใฝุเรียน  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



๔๔ 

๒) พัฒนาประสิทธิภาพของครูด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวกับการประเมินความก้าวหน้าของ
ผู้เรียน  และนําผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน  รวมท้ังปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ 


