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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 
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ผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ 2557 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 บริหารจัดการศึกษาตาม
กลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ตลอดจนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีผลการด าเนินงานท่ีสรุปโดยน าข้อมูลจากการประเมินผลการ
จัดกิจกรรมและมีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามปีงบประมาณ 2557 ในส่วนท่ีเป็นโครงการและกิจกรรม 
โดยสรุปดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาบริหารจัดการศึกษาตามกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานสากลบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2557 ผลการด าเนินงานดังนี ้
 

โครงการ งบประมาณ นอก
งบประมาณ 

เป้าหมาย 
(%) 

ประเมิน
โครงการ 

(%) 

ความ 
พึงพอใจ 

(%) 
1. พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านความรู้ 
ทักษะ และการคิดอย่างเป็นระบบ 

67,352 - 84.50 87.50 92.13 

2. ส่งเสริมนักเรียนนักเรียนมีทักษะในการ
ท างานและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

20,870 - 92.50 95.00 95.00 

3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานสากลบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
8 กลุ่มสาระฯ 

89,705 118,550 
(เรียนฟรี 15 ป)ี 

87.67 93.50 96.28 

4. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนานักเรียนตามมาตรฐานสากล
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

67,070 
 

150,840 
(เรียนฟรี 15 ป)ี 

84.33 90.00 90.69 

งบประมาณในการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 1 244,997 269,390    
ร้อยละของภาพรวมโดยเฉล่ีย  87.25 91.50 93.53  
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โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านความรู้ ทักษะ และการคิดอย่างเป็นระบบ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
8 กลุ่มสาระฯ 

 

 

พัฒนาการอ่าน คิด เขียน 

  

โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องสมเหตุสมผล 
ครูจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญและบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการ
เรียนรู้ท่ีใช้โครงงานเป็นฐาน จัดกิจกรรมแข่งขันความสามารถทาง
วิชาการและจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนทุกกลุ่มสาระฯ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนทุกคน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้
และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหลายรูปแบบ ได้แก่ พี่สอนน้อง 
คลินิกภาษา คลินิกคณิต สอนเสริมนักเรียนท้ัง 8 กลุ่มสาระฯ พัฒนา
ทักษะการอ่าน คิด และเขียน นอกจากนี้ครูมีการศึกษาและวิเคราะห์
โครงสร้างของแบบทดสอบในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ เพื่อก าหนดน้ าหนัก
คะแนน เวลา ให้มีความสัมพันธ์กับสาระท่ีสอน ตลอดจนจัดโครงการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นตามมาตรฐานการเรียนรู้ คุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดในหลักสูตร 

    
 

   ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 
87.50 และผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุปภาพรวมของการ
ด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 92.13 
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โครงการส่งเสริมนักเรียนมีทักษะในการท างานและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพท่ีสุจริต โดยให้
ครูจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามท่ีก าหนดในหลักสูตรของทุกกลุ่มสาระฯ ส่งเสริม
ให้มีการสอนโดยใช้โครงงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
เพื่อการหารายได้ระหว่างเรียน (ส.อ.ร.) ในทุกกลุ่มสาระฯ ส่งเสริม
และสนับสนุนนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้แสดงออกอย่างเต็ม
ความรู้ เต็มความสามารถ และเต็มศักยภาพ จากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้บูรณาการในการเรียนการสอน จัดโครงการ/กิจกรรม
อย่างหลากหลายท าใหน้ักเรียนสามารถท างานอย่างเป็นระบบ โดยมี
การวางแผนการท างาน ด าเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบ เอาใจใส่ 
มานะ พากเพียร มีการตรวจสอบการท างานเป็นระยะๆ จนงานท่ีท าหรือ
ด าเนินการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีก าหนด
ผลงานส าเร็จอย่างมีคุณภาพ นักเรียนร่วมกันท างานอย่างมีความสุข 
มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถท างาน
เป็นหมู่คณะได้ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต สามารถบอกแหล่งข้อมูล
เกี่ยวกับอาชีพ และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจได้ 

 

ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน 
ท่ีมีความสามารถพิเศษ 

 

 

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
(สอร.) 

      

   ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 
95.00 และผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุปภาพรวมของการ
ด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 95.00 
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โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 8 กลุ่มสาระฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วิชาการสร้างสรรค์ สานฝันเด็ก 
ศรีวิชัย ED’ OTOP 2013 

 

 

 

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

  

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ ครู
ศึกษาวิเคราะห์ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด และพฤติกรรมท่ีต้องการ
ให้เกิดแก่นักเรียนโดยจัดการเรียนรู้เช่ือมโยงและสัมพันธ์กัน สนับสนุน
ครูท าผลงานทางวิชาการเพื่อเล่ือนวิทยฐานะ ส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัย
ในช้ันเรียนและน าผลการวิจัยมาพัฒนานักเรียนอย่างจริงจัง สร้างขวัญ
และก าลังใจในโอกาสต่างๆ คัดเลือกครูเพื่อให้เป็นครูดีเด่นในสาขาวิชา
ต่างๆ ครูแกนน า ครูต้นแบบ หนึ่งแสนครูดี และครูดีในดวงใจ นิเทศ
ติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูอย่าง
ต่อเนื่อง พัฒนาบุคลากรด้านการใช้ส่ือ/นวัตกรรม/ ICT เพื่อจัดการ
เรียนรู้ จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้  จัดกระบวนการนิเทศภายใน
กลุ่มสาระฯ นิเทศติดตามอย่างกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาครูท้ังระบบ 
ครูปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะด้วย
ความมุ่งมั่น ทุ่มเทการสอนอย่างเต็มเวลาและเต็มความสามารถ
ร่วมกันพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร และ
แก้ไขปัญหานักเรียนอย่างท่ัวถึง ตลอดจนพัฒนาการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

 
   ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 
93.50 และผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุปภาพรวมของการ
ด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 96.28 
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โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนานักเรียน 
ตามมาตรฐานสากลบนพืน้ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา (สาระท้องถิ่น) ให้ทุกกลุ่มสาระฯ ก าหนด
โครงสร้างหลักสูตรของกลุ่มสาระฯ โดยยึดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เกณฑ์การจบหลักสูตรและ
ก าหนดให้มีการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนเพื่อให้
นักเรียนได้เลือกตามความถนัดและความสนใจ จัดกระบวนการ
นิเทศภายในกลุ่มสาระฯ อย่างกัลยาณมิตร น าผลการนิเทศ การ
จัดการเรียนรู้มาเป็นข้อมูลในการพัฒนานักเรียน และปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรทต่างๆ 
ส่งผลใหน้ักเรียนมีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานของหลักสูตร โรงเรียน
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนใหไ้ด้รับการบริการอย่างท่ัวถึง 
นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูผู้สอน ครูที่ปรึกษาและได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ปกครองในการติดตามพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน 

              

 

พัฒนาหลักสูตร 
และจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม
นานาชาติ/ค่ายวิชาการ 

 

      

   ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 
90.00 และผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุปภาพรวมของการ
ด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 90.69 
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กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ และมีคุณธรรม 

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา บริหารจัดการศึกษาตามกลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ 
และมีคุณธรรม ผลการด าเนินงานโดยสรุปดังนี้ 
 

โครงการ งบประมาณ นอก
งบประมาณ 

เป้าหมาย 
(%) 

ประเมิน
โครงการ 

(%) 

ความ 
พึงพอใจ 

(%) 
1. ส่งเสริมนักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย 
    และสุขภาพจิตท่ีดี 

32,329 - 91.00 92.50 86.28 

2. ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี  
    นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ 

6,840 - 95.00 95.00 100.00 

3. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
    ท่ีพึงประสงค์ 

97,252 509,200 
(เรียนฟรี 15 ป)ี 

100.00 92.50 100.00 

4. ดอกรักอาสา พัฒนาส่ิงแวดล้อม พร้อม 
    อนุรักษ์พลังงาน ร่วมกันรับผิดชอบต่อ 
    สังคมโลก 

- 200,000 
(เรียนฟรี 15 ป)ี 

85.00 90.00 88.63 

5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ 
    นักเรียนฯ 

35,511 - 90.00 97.50 82.75 

6. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 33,685 - 87.00 87.50 87.50 
งบประมาณในการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 2 205,617 709,200    

ร้อยละของภาพรวมโดยเฉล่ีย  91.33 92.50 90.86  
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โครงการส่งเสริมนักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยใน
โรงเรียน/โภชนาการ 

 

 

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

  

โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
โดยจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระฯ ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา  
ได้แก่ วาดภาพระบายสี ดนตรีไทย/ดนตรีสากล กิจกรรมกีฬาภายใน 
ฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด การแข่งขันชกมวย ห้องเรียนสีขาวมีการ
คัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวในการปฏิบัติหน้าท่ีจัดกิจกรรม
ต่างๆ ในห้องเรียน ท าให้นักเรียนกล้าคิด กล้าท า และกล้าแสดงออก
ในทางท่ีเหมาะสม จัดท าประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียน ตรวจสุขภาพ
ประจ าปีโดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เพื่อคัดกรองด้านสุขภาพ จัดท า
ข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน/ครูเวรช่วยกัน
สอดส่องดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ให้การอบรม ก ากับ ติดตามนักเรียนกลุ่มเส่ียงอย่างต่อเนื่อง จากการ
ด าเนินโครงการท าให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รู้จัก
ป้องกันและหลีกเล่ียงจากส่ิงเสพติดให้โทษสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง 
โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 

 
   ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 
92.50 และผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุปภาพรวมของการ
ด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 86.28 
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โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
รวมท้ังแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกซาบซึ้ง เห็นคุณค่าในศิลปะ
อันงดงาม ความไพเราะ น่ารื่นรมย์ของดนตรี พัฒนาฝึกฝน ซึมซับ
จนเป็นนิสัยในชีวิตประจ าวัน สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ
ได้ตามวัย จากการด าเนินโครงการต่างๆ ท าให้นักเรียนได้พัฒนา
ศักยภาพต่างๆ ตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันต่างๆ ได้รับรางวัลท้ังใน
ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับประเทศ 

 

                

 

กีฬามวยสากลสมัครเล่นดาวรุ่ง 
มุ่งสู่โอลิมปิก 

 

 

 

ส่งเสริมและแข่งขันความสามารถ
ทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

 

      

   ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 
95.00 และผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุปภาพรวมของการ
ด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 100.00 



ห น้ า  |23 

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน 

 

 

ลูกเสือยุวกาชาดสัมพันธ์/ค่าย 

  

โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ท่ีพึงประสงค์  โดยก าหนดไว้ในหลักสูตรกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ฯ 
พร้อมท้ังให้บูรณาการกับการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระฯ จัดกิจกรรม
วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-ยุวกาชาด 
ค่ายอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ค่ายวิชาการ วันกตัญญู กิจกรรมรักษาดินแดน 
ยกย่องผู้กระท าความดี ธนาคารขยะ ประหยัดน้ า ประหยัดไฟฟ้า 
และพลังงาน จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น กตัญญูกตเวทีต่อบุพการี
และผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง สามารถ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
พัฒนาส่ิงแวดล้อม และเป็นคนดีของสังคม 

  

   ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 
92.50 และผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุปภาพรวมของการ
ด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 100.00 
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โครงการดอกรักอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาได้ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักและเห็น
คุณค่าของส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ปลูกฝังการใช้
พลังงานอย่างคุ้มค่าและรณรงค์ให้นักเรียนช่วยกันประหยัดโดยปิด
ไฟฟ้า ปิดน้ า เมื่อเลิกใช้งาน นักเรียนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ดังนี้ เขียวสดลดมลพิษ ประหยัดไฟฟ้าและพลังงาน สโมสร
อินเทอร์แรค สภานักเรียน เขียวสวยด้วยมือเรา ธนาคารขยะ บ าบัด
น้ าเสีย ประดิษฐ์ส่ิงของจากเศษวัสดุเหลือใช้ ค่ายอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนในการก าจัดวัชพืชหรือผักตบชวาในล าคลอง  
จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ส่งผลให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ี
น่าอยู่ นักเรียนตระหนักและให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ 
ตลอดจนมีนักเรียนแกนน าในการจัดการขยะตามโครงการเก็บขวด
เพื่อน้อง แปรรูปขยะมาเป็นเงินทุนการศึกษาให้กับเพื่อนๆ และรุ่นน้อง
ทุกปีการศึกษา 

 

 

ดอกรักอาสา พัฒนาส่ิงแวดล้อม
พร้อมอนุรักษพ์ลังงาน 

 

 

 

ค่ายอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

      

   ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 
95.00 และผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุปภาพรวมของการ
ด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 100.00 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

 

 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาด าเนินกิจกรรมดังนี้ พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโดยมีครูท่ีปรึกษาคอยก ากับ ดูแล ติดตามพฤติกรรม
อย่างใกล้ชิด ให้ค าปรึกษากรณีท่ีนักเรียนมีปัญหา ประเมินพฤติกรรม
นักเรียนโดยการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของนักเรียน (SDQ) 
ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรม
โฮมรูม จัดหาทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ียากจน ติดตามแก้ปัญหา 
จัดท าระเบียนแฟ้มประวัตินักเรียน สารวัตรนักเรียน ติดตามนักเรียน
ขาดเรียนรายคาบ จัดประชุมผู้ปกครองในช้ันเรียนเพื่อประสานข้อมูล
ระหว่างผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา เป็นต้น จากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ส่งผลให้โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนด้วย
ความเสมอภาคอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง น าข้อมูลผลการวิเคราะห์
นักเรียนเป็นรายบุคคลมาวางแผนปรับปรุง ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ความถนัด ความสนใจ ความพร้อม 
เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้และอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 

 
   ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 
97.50 และผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุปภาพรวมของการ
ด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 82.75 
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โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

อ่อนน้อมพร้อมความพอเพียง 

 

 

พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมน้อม
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

  

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการคุณธรรมน า
ความรู้และเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม ครูเข้ารับการอบรม
เพื่อให้เกิดการซึมซับในการสอนท่ีเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่าง
พอเพียงและน ามาขยายผลให้ครูแกนน า นักเรียนแกนน าเป็นก าลัง
ส าคัญในการขับเคล่ือนจนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้
เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการจัดการศึกษา นอกจากนี้
โรงเรียนจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ได้แก่ นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 
แสดงตนเป็นพุทธมาฆกะ การแสดงธรรมของพระธรรมทูต สวดมนต์
ประจ าสัปดาห์ ค่ายจริยธรรม (อบรมพัฒนาจิต)  สอบธรรมศึกษา 
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน บริจาคโลหิต ธนาคารโรงเรียน ส่งเสริม
วัฒนธรรมไทย ได้แก่ การประกวดมารยาทไทย (ไหว้สวย) วันส าคัญ
ต่างๆ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการหารายได้ระหว่างเรียน 
(ส.อ.ร.) กิจกรรมพัฒนานักเรียนด้านกีฬา ลูกเสือ  ยุวกาชาด และ
รักษาดินแดน และท าบุญตักบาตรเนื่องในวันส าคัญต่างๆ 

 

   ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 
87.50 และผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุปภาพรวมของการ
ด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 87.50 
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กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาบริหารจัดการศึกษาตามกลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

ส่ือสารและการเรียนรู้ ตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2557 ผลการด าเนินงานโดยสรุปดังนี้ 
 

โครงการ งบประมาณ นอก
งบประมาณ 

เป้าหมาย 
(%) 

ประเมิน
โครงการ 

(%) 

ความ 
พึงพอใจ 

(%) 
1. ส่งเสริมการอ่านและการใช้แหล่งเรียนรู้ 59,510 - 90.00 92.75 95.18 
2. ส่งเสริมการใช้ส่ือ เทคโนโลยี  
    เพื่อการศึกษาค้นคว้าและผลิตงาน 
    อย่างสร้างสรรค์ 

137,505 - 85.00 92.50 90.49 

3. พัฒนาอาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้และ 
    ส่ิงแวดล้อม 

230,052 - 95.00 91.75 90.20 

4. ศึกษาและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและ 
    ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนา 
    การเรียนรู้อย่างรอบด้าน 

45,280 609,720 
(เรียนฟรี 15 ป)ี 

80.00 100.00 100.00 

งบประมาณในการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 3 472,347 609,720    
ร้อยละของภาพรวมโดยเฉล่ีย  87.50 94.25 93.97  
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โครงการส่งเสริมการอ่านและการใช้แหล่งเรียนรู้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ 

 

 

ส่งเสริมการอ่าน 
และใช้แหล่งเรียนรู้ 

  

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาจัดหาแหล่งการเรียนรู้ให้เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ เหมาะกับความต้องการของนักเรียนเช่น ห้องสมุดของ
โรงเรียน ห้องสมุดเสียง จัดบริการหนังสือ คู่มือ ส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ 
วิดีทัศน์ ซีดีวิชาการต่างๆ และจัดบริการคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนใน
การสืบค้นขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้ยุคไอที 
ห้องเรียนสีเขียว ห้องเรียนอัจฉริยภาพ ห้องเรียนท่ีเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนค้นคว้าหา
ความรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากประสบการณ์จริง 
น านักเรียนไปฝึกงานในสถานประกอบการณ์ต่าง ๆ ในชุมชน รอบๆ
โรงเรียนท้ังสถานท่ีราชการและหน่วยงานเอกชน นักเรียนไปศึกษา
แหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ยอดนักอ่าน 
มุมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รักการอ่านเปิดโลกสู่อาเซียน รักการอ่าน
สืบสานวันส าคัญของไทย มุมอ่านหนังสือในบ้าน  จากการด าเนิน
โครงการส่งผลให้นักเรียนแสดงออกถึงความชอบอ่านหนังสือ  
มีทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับการอ่าน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ท่ีนักเรียนริเริ่มด้วยตนเองตามความสนใจ รู้จักค้นหาความรู้จากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่าง ๆ รอบตัว 

   ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 
92.75 และผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุปภาพรวมของการ
ด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 95.18 
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โครงการส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี เพือ่การศึกษาค้นคว้าและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาผลิต/สร้าง
ส่ือการเรียนการสอน ส่ือเทคโนโลยี เพื่อน ามาประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
ความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต และน าเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยี 
โดยจัดอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน ห้องศูนย์การเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด 
ห้องอินเทอร์เน็ต ห้องปฏิบัติการต่าง ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากส่ือ
เทคโนโลยี โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน และ
องค์กรต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เป็นแหล่ง
การเรียนรู้ส าหรับนักเรียนจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผู้เรียน
มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้เทคโนโลยีในการส่ือสาร 
สืบค้น และน าเสนอข้อมูล และหรือผลงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                             

 

พัฒนาสรรค์สร้างส่ือและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

 

พัฒนาสรรค์สร้างส่ือและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

      

   ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 
92.50 และผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุปภาพรวมของการ
ด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 90.49 
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โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

พัฒนาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม 

 

 

พัฒนาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม 

  

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาจัดอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ห้องศูนย์การเรียน ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องอินเทอร์เน็ต ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  
โรงฝึกงาน สนามออกก าลังกาย ห้องดนตรีไทย– สากล ห้องเรียนสีเขียว 
ห้องเรียนสีขาว ห้องพยาบาล ห้องจริยธรรม ห้องพิพิธภัณฑ์ฯ  
ห้องศูนย์เทคโนโลยี ห้องศูนย์อาเซียนศึกษา ห้องศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 8 กลุ่มสาระฯ จัดสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ติดต้ัง
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ในห้องเรียน เพื่อให้
ครูได้จัดการเรียนการสอนด้วยส่ือเทคโนโลยี นักเรียนได้ใช้เป็นแหล่ง
การเรียนรู้ ด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้แต่อยู่ภายในส่ิงแวดล้อมท่ีร่มรื่น จัดกิจกรรมให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดของห้องเรียน รณรงค์การท้ิงขยะ
ให้ถูกท่ี บริการน้ าด่ืมท่ีสะอาด จากการด าเนินงานส่งผลให้โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมท่ีน่าเรียน ส่ิงอ านวยความสะดวก พอเพียง ใช้การได้ดี
น าไปสู่การพัฒนานักเรียนทุกด้าน นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
และเกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 
   ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 
91.75 และผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุปภาพรวมของการ
ด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 90.20 
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โครงการศึกษาและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างรอบด้าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาจัดให้มีการเรียนรู้ถึงคุณค่าของแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น นักเรียนตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิด
จากส่ิงแวดล้อม โดยก าหนดไว้ในหลักสูตรกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา 
พร้อมท้ังบูรณาการกับการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระฯ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  
ดังนี้ การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด และรักษาดินแดน จัดค่าย
วิชาการ งานนิทรรศการ Ed Otop ธนาคารโรงเรียน ร้านค้าสวัสดิการ 
น านักเรียนออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกโรงเรียน
ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ เชิญวิทยากรจากท้องถิ่น
มาถ่ายทอดการท าอาหาร การท าขนมไทย เป็นต้น จากการด าเนิน
โครงการส่งผลโรงเรียนมีการก าหนดวิธีการหรือขั้นตอนการด าเนินงาน
สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยให้การสนับสนุน
ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตามอัธยาศัย สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
สนับสนุนให้นักเรียน บุคลากรภายในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก 
ก่อให้เกิดความเข้าใจและรักในความเป็นคนไทยต่อไป 

 

วันส าคัญทางศาสนาและสถาบัน 

 

 

ศรีวิชัยทัศนา 
 

      

   ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 
100.00 และผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุปภาพรวมของ
การด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 100.00 
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กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพครูทั้งระบบตามมาตรฐานสากล 
โรงเรียนศรีวิ ชัยวิทยาบริหารจัดการศึกษาตามกลยุทธ์ ท่ี  4 พัฒนาศักยภาพครู ท้ังระบบตาม

มาตรฐานสากล ตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2557 ผลการด าเนินงานโดยสรุปดังนี้ 
 

โครงการ งบประมาณ นอก
งบประมาณ 

เป้าหมาย 
(%) 

ประเมิน
โครงการ 

(%) 

ความ 
พึงพอใจ 

(%) 
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและ 
    บุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบฯ 

30,000 - 93.00 92.63 93.89 

2. ส่งเสริมการนิเทศ วิจัยและพัฒนา 
    รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดย 
    เน้นการมีส่วนร่วม 

3,150 - 88.00 85.92 93.17 

งบประมาณในการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 4 33,150 -    
ร้อยละของภาพรวมโดยเฉล่ีย  90.50 89.27 93.53  
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบฯ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

พัฒนาบุคลากร 
 

 

 

พัฒนาบุคลากร 
 

  

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเอง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ครูมีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้แก่
นักเรียนตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ สร้างขวัญ
และก าลังใจ คัดเลือกครูเป็นครูดีเด่นในสาขาวิชาต่างๆ ครูแกนน า  
ครูต้นแบบ หนึ่งแสนครูดี ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู
อย่างต่อเนื่อง พัฒนาบุคลากรด้านการใช้ส่ือ/นวัตกรรมและ ICT โดย
จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนดังนี้ ศึกษาดูงานนอกโรงเรียน 
อบรมการผลิตส่ือ ส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการ การจัดท า
วิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จัดท าเอกสารเผยแพร่
ความรู้ นิเทศติดตามอย่างกัลยาณมิตร อบรมการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ อบรมพัฒนานักเรียนท่ี
สอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net  
ส่งครูเข้ารับการอบรมการสอนภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และน าความรู้ท่ีได้รับการอบรมมา
สู่การปฏิบัติจริงในช้ันเรียน 

   ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 
92.63 และผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุปภาพรวมของการ
ด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 93.89 
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โครงการส่งเสริมการนิเทศ วิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาส่งเสริมการนิเทศภายในอย่างเป็น
ระบบทุกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกเดือน โดยจัดกระบวนการ
นิเทศภายในกลุ่มสาระฯ แบบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีการน าผลการนิเทศมาปรับเปล่ียน
การเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ สนับสนุนการน า
วิจัยในช้ันเรียนมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
โดยให้ครูทุกคนมีการจัดท าวิจัยในช้ันเรียนไม่น้อยกว่าคนละ 1 เรื่อง
ต่อปีการศึกษา โดยรายละเอียด/เนื้อหาในการจัดท าวิจัยเน้นให้ครู
น าปัญหาท่ีเกิดภายในห้องเรียน 

 

 

 

นิเทศภายใน/วิจัยในช้ันเรียน 

 

 

นิเทศภายใน/วิจัยในช้ันเรียน 
 

      

   ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 
85.92 และผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุปภาพรวมของการ
ด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 93.17 
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กลยุทธ์ท่ี 5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
โรงเรียนศรีวิ ชัยวิทยาบริหารจัดการศึกษาตามกลยุทธ์ ท่ี 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2557 ผลการด าเนินงานโดยสรุปดังนี้ 
 

โครงการ งบประมาณ นอก
งบประมาณ 

เป้าหมาย 
(%) 

ประเมิน
โครงการ 

(%) 

ความ 
พึงพอใจ 

(%) 
1. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบ 
    คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

6,647,836 4,187,952 
(เงินรายได้) 

89.00 93.57 97.16 

2. จัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ข้อมูล 
    สารสนเทศ และระบบเครือข่ายภายใน 
    โรงเรียนตามมาตรฐานสากล 

32,523 - 91.23 94.77 92.84 

3. ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
    การศึกษา 

13,000 - 89.33 93.33 92.54 

4. พัฒนาสถานศึกษาสู่เป้าหมายตาม 
    วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นตาม 
    มาตรฐานสากล ตามแนวทางการปฏิรูป 
    การศึกษา 

30,530 - 94.00 95.00 96.75 

งบประมาณในการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 5 6,723,889 4,187,952    
ร้อยละของภาพรวมโดยเฉล่ีย  90.89 94.17 94.82  
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โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

ประชุมคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

ประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน/
คณะกรรมการด าเนินงาน 

 

  

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาก าหนดและจัดโครงสร้างการบริหารงาน
ออกเป็นกลุ่มต่างๆ ก าหนดบทบาทให้บุคลากรรับผิดชอบงานอย่าง
ชัดเจน เพื่อให้การท างานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างต่อเนื่อง รายงานข้อมูลการด าเนินงาน พิจารณาโครงการ 
กิจกรรมต่างๆ และขออนุมัติโครงการโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
คุณภาพของนักเรียน ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ วัสดุ
ส านักงานและครุภัณฑ์เพียงพอและตรงกับความต้องการ แต่เน้น
เรื่องความพอเพียง ใช้อย่างคุ้มค่า บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ขับเคล่ือนโรงเรียนไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนด ให้บริการผู้ท่ีมาติดต่อ
อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 

 

         

   ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 
93.57 และผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุปภาพรวมของการ
ด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 97.16 
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โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ข้อมูลสารสนเทศ และระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน 
ตามมาตรฐานสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยามีการจัดองค์กรโครงสร้างและการบริหาร
อย่างเป็นระบบ ด าเนินการประชุมกลุ่มบริหารงานเพื่อจัดโครงสร้าง
ขององค์กรและแต่งต้ังบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน มีแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มบริหารงานและกลุ่มสาระฯ เพื่อ
วางแผนและก าหนดการด าเนินงานท่ีมีทิศทางในรูปแบบของ PDCA 
นิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจน 
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ประเมินผลการ
ปฏิบั ติงานและรายงานผลการด าเนินงาน ต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนการสอน จัดท าข้อมูลของ
บุคลากรโดยใช้คอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบและทันต่อเหตุการณ์ 
ระบบสารสนเทศทันสมัย ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน พัฒนาระบบเครือข่าย
เพื่อเช่ือมโยงถึงทุกหน่วยงานในโรงเรียน มี Website ของโรงเรียน
เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
พัฒนาระบบการรับส่งหนังสือราชการระหว่างโรงเรียนกับ สพม.9 
ด้วยระบบ I-Office และติดต่อส่ือสารผ่าน Website ท่ีสะดวก รวดเร็ว 

 

จัดท าแผนกลยุทธ์และ
งบประมาณฯ 

 

 

พัฒนาระบบสารสนเทศ 
 

      

   ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 
94.77 และผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุปภาพรวมของการ
ด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 92.84 
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โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

 

 

ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผล 

  

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา โดยยึด
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเกณฑ์ มีการปรับตัวบ่งช้ีเพื่อก าหนด
เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ อ่อนน้อมพร้อมความพอเพียง โรงเรียน
มีระบบการประกันคุณภาพ จัดท าค าส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบในรูปแบบ
ของคณะกรรมการ ประเมินผลการด าเนินการของสถานศึกษาโดยใช้
ข้อมูลสารสนเทศเป็นข้อมูลในการประเมิน ติดตามตรวจสอบตามระบบ
ควบคุมภายใน น าผลการประเมินท้ังภายในและภายนอกมาวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
จากการด าเนินโครงการส่งผลให้โรงเรียนด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน โดยท่ีการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาต้องครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งช้ีตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

 

   ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 
93.33 และผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุปภาพรวมของการ
ด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 92.54 
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โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นตามมาตรฐานสากล 
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน ยึดการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม จัดโครงสร้างการ
บริหารงานมีการกระจายอ านาจ ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
แต่ละสายงานอย่างชัดเจน ร่วมกันประชุมเพื่อช้ีแจงและติดตามผล
การด าเนินงาน พัฒนางานต่างๆ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนด้านบริหารจัดการศึกษา จัดท า
สารศรีวิชัย ประชาสัมพันธ์ งานชุมชน วันส าคัญทางศาสนาต่าง ๆ 
ตลอดจนเปิดหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารรายวิชา 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมให้ครูทุกคน
จัดการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียงแก่นักเรียน จัดกิจกรรม
รักการอ่านให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ปลูกจิตส านึกใน
การอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม ครูท่ีปรึกษาคอยสอดส่องดูแล
นักเรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สนับสนุนให้นักเรียนได้
ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ตระหนักและเห็นคุณค่าของความเป็น
นักเรียนท่ีดีมีจิตอาสา 

 

 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการศึกษา 

 

 

 

ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการ
ส่ือสารในห้องเรียนพิเศษ (EIS) 

      

   ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 
95.00 และผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุปภาพรวมของการ
ด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 96.75 
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ผลงานดีเด่นในรอบปีงบประมาณ 2557 ของโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ดังนี้ 
1. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
2. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาเป็นศูนย์แกนน าขยายเครือข่ายนักธุรกิจน้อย มีคุณธรรม น าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาเป็นศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจังหวัดนครปฐม 
4. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาเป็นศูนย์อาเซียนศึกษาของสหวิทยาเขตพิมานปฐม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 
5. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปี 2557 
6. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาได้รับคัดเลือกเป็น “สถานศึกษาระดับดีเด่น” ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว

ปลอดยาเสพติด และอบายมุขประจ าปี ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
7. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาเป็นโรงเรียนต้นแบบการเผยแพร่มาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและ

ส่ิงแวดล้อม 
8. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาเป็นโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2556 ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
9. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาเป็นโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2556 ของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
10. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาเป็นโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2556 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
11. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ.2554 - 2558) จากส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน
มัธยมศึกษา 

12. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมาฆกะ และเวียนเทียนใน
เทศกาลวันมาฆบูชา ประจ าปี 2557 ณ วัดใหม่ป่ินเกลียว 

13. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เข้าร่วมโครงการสภานักเรียนไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้อง
ประชุมโรงเรียนก าแพงแสนวิทยา จ.นครปฐม 

ผลงานของคณะผู้บริหารโรงเรียน 
1. นายจตุรงค์  อินทรรุ่ง ได้รับการแต่งต้ังจากส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ให้ด ารง

ต าแหน่งหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ ( L.T.) มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน 
2. นายจตุรงค์  อินทรรุ่ง ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก 

จากกรมรักษาดินแดน 
3. นายจตุรงค์  อินทรรุ่ง ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ปราชญ์แห่งครู ครูแห่งแผ่นดิน” ประจ าปี 2556 

โดยหนังสือพิมพ์ส่ือสารธุรกิจ 
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4. นายจตุรงค์  อินทรรุ่ง ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2555 
ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา จากคุรุสภา 

5. นายจตุรงค์  อินทรรุ่ง เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “โครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา” 
จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ 

6. นายจตุรงค์  อินทรรุ่ง เป็นวิทยากรแกนน าการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. นายจตุรงค์  อินทรรุ่ง ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมเด่น 

จากส านักวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 
8. นายจตุรงค์  อินทรรุ่ง ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง บทบาทของสมาคมผู้ปกครอง

และครูกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยสู่สากล จัดโดย สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย 
9. นายจตุรงค์  อินทรรุ่ง ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน

วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study Fair ) โดย  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

10. นายจตุรงค์  อินทรรุ่ง ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะได้สร้างสรรค์ผลงานตอบแทนคุณแผ่นดิน 
ด้วยคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น จากหนังสือพิมพ์เส้นทางผู้น า 

11. นายจตุรงค์  อินทรรุ่ง เป็นวิทยากรจิตอาสาในการประชุมปฏิบัติการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา รุ่น 1 จัดโดยมูลนิธิยุวสถิรคุณ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง 

12. นายจตุรงค์  อินทรรุ่ง เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงข่ายระบบทดสอบประเมินผลและ
วัดผลในช้ันเรียน 

13. นายจตุรงค์  อินทรรุ่ง เป็นคณะวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้รับผิดชอบโครงการ
นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม น าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

14. นายจตุรงค์  อินทรรุ่ง เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์
ตามแนวการทดสอบระดับนานาชาติ (PISA) 

15. นายจตุรงค์  อินทรรุ่ง เข้าอบรมหลักสูตร “การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ” ของ
มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

16. นายจตุรงค์  อินทรรุ่ง เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

17. นางจันทนา  รองาม ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมเด่น 
จากส านักวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 

18. นางจันทนา  รองาม เป็นวิทยากรโครงการสภานักเรียนไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน 
19. นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม มีคุณธรรม 

จริยธรรมเด่น จากส านักวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 
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20. นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 
ในงาน “วันครู 16 มกราคม 2558” 

21. นายตฤณ  มีเนตรทิพย์ ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 ในงาน 
“วันครู 16 มกราคม 2558” 

ผลงานดีเด่นของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. นางภูษณี  หนุนสุข ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 ในงาน 

“วันครู 16 มกราคม 2558” 
2. นางพชรรัชต์  อุดมผล ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 ในงาน 

“วันครู16 มกราคม 2558” 
3. นางจิระพรรณ  ศรีบ้าน ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง 

ม.4-ม.6 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 63 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
4. นางสาวสุปรานี  เจริญผล ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง 

ม.4-ม.6 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 63 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
5. ว่าท่ีร้อยตรีสถาพร  ต้ังธนะวัฒน์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท

ทดลอง ม.1-ม.3 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
6. นางสาวบุญชู  จันทร์ทิพย์วารี ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท

ทดลอง ม.1-ม.3 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
7. นางจิระพรรณ  ศรีบ้าน ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส่ิงประดิษฐ์  

ม.4-ม.6 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
8. นางสาวสุปรานี  เจริญผล ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 

ม.4-ม.6 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
ผลงานนักเรียน 
1. นางสาวกัลยา  คล้ายทอน ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง  

ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 63 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
2. นางสาวฐิติพร  นาคสงค์ ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง 

ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 63 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
3. นางสาวพีรญาภัสร์  อนันตะคุ ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง 

ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 63 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
4. เด็กชายภัทรพงศ์  กันโสม ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง 

ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
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5. เด็กชายภาศกรณ์  ทานทราย ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง 
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

6. เด็กชายวราวุฒิ  ละเหลา ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง  
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

7. นายธิติวุฒิ  เรือนทอง ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

8. นายอภิสิทธิ์  เกตุกุ ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

9. นายเกียรติศักด์ิ  นาคบุตร ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

ผลงานดีเด่นของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. นายปิยะ  รอดบ าเรอ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา” ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพมหานคร 
2. นางวาริน  รอดบ าเรอ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา” ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพมหานคร 
3. นางชวรรษวรรณ  เดชมา ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 

(เหรียญเงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
4. นางฐานิตา  ดอกไม้จีน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ประเภท 

“ส่ิงแวดล้อม” งานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล (Independent Study Fair) ระดับ
ภูมิภาค ภาคกลาง ประจ าปี 2557 

5. นางสาวอรยา  กัลยาณกุล ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ม.1-ม.3) ประเภท “ส่ิงแวดล้อม” งานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล (Independent 
Study Fair) ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ประจ าปี 2557 

6. นายสุเมธกฤต  น าลาภสุขพิพัฒน์ ได้รับรางวัลเหรยีญทองแดง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 
ประเภท “ส่ิงแวดล้อม” งานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล (Independent Study Fair) 
ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ประจ าปี 2557 

ผลงานนักเรียน 
1. เด็กชายกฤตานนท์  ทองดอนโต ได้รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
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2. เด็กหญิงกนกพร  ประสงค์อยู่ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 
ประเภท “ส่ิงแวดล้อม” งานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล (Independent Study Fair) 
ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ประจ าปี 2557 

3. เด็กหญิงชนิกานต์  เทียนทอง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 
ประเภท “ส่ิงแวดล้อม” งานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล (Independent Study Fair) 
ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ประจ าปี 2557 

4. เด็กหญิงอารยา  บัวมาตร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ประเภท 
“ส่ิงแวดล้อม” งานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล (Independent Study Fair) ระดับ
ภูมิภาค ภาคกลาง ประจ าปี 2557 

ผลงานดีเด่นของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. นางมาลินี  ทับทิมชัย ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 (เหรียญเงิน) 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 63 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
2. นางสาวเครือวัลย์  จันทร์สมวงษ์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ 

ม.4-ม.6 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
3. นางสาวนิรมล  เดชนาเกร็ด ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.4-ม.6 

(เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
4. นางมาลินี  ทับทิมชัย ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 (เหรียญทอง) งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
5. นางวันทนีย์  ทายะพิทักษ์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ 

ม.1-ม.3 (เหรียญเงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
6. นางสาววิมลวรรณ  แซ่ล้ี ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ 

ม.1-ม.3 (เหรียญเงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
7. นางอภิรดี  มณีประเสริฐ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ 

ม.4-ม.6 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
8. นางสาวกุลธิดา  สิทธิมงคล ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 (เหรียญเงิน) 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
9. นางกนกรัตน์  กลัดสมบูรณ์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 

(เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
10. นายฉัตรชัย  เจริญแนว ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 

(เหรียญทองแดง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
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11. นางสาวเจนจีรา  ธนกสิกร ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ 
ม.1-ม.3 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

12. นางผจงจิตร  เกิดหิรัญ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ 
ม.1-ม.3 (เหรียญเงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

13. นางสาวน าพร  จิรัญดร ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ 
ม.4-ม.6 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

ผลงานนักเรียน 
1. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  แซ่ต้ัง ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 63 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
2. เด็กหญิงถวิกา  ลกว้ม ได้รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  น้ าสุวรรณ ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
4. เด็กหญิงสุขถญา  เป่ียมคล้า ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  ข าสุวรรณ ได้รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
6. เด็กหญิงพัชริฎา  ช่อฉาย ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
7. เด็กหญิงก าเนิดกาญจน์  อินทร์อยู่ ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ 

ม.1-ม.3ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
8. เด็กหญิงนุชนาถ  หรั่งศรีทอง ได้รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
9. เด็กหญิงอลิสรา  อินคล้าย ได้รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
10. นางสาวบุษยมาศ  บุญก่อสร้าง ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
11. นางสาวพัสตราภรณ์  ปออ่อน ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ 

ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
12. นายเสถียรพล  แซ่ล้ิม ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.4-ม.6 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
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13. นางสาวกนกกาญจนา  เจริญสุข ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 งาน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

14. นางสาวขวัญแก้ว  พันธ์มี ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

15. นางสาวรุ่งฟ้า  แซ่ต้ัง ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

16. นางสาวกรรณิการ์  บุญชนะ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

17. นางสาวกัญญารัตน์  ศักด์ิบุญญารัตน์ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง
อินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

18. นางสาวพิมผกา  หิรัญ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดอ่านค าประพันธ์ร้อยกรอง (ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย) เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2557 จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 

ผลงานดีเด่นของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. นางศิริรัตน์  สมานพันธุ์ ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 ในงาน 

“วันครู 16 มกราคม 2558” 
2. นางวันเพ็ญ  อิสระเสนีย์  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ  

ม.4-ม.6 (เข้าร่วม) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 63 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
3. นางสาวเปรมจิต  แก้วเปรม ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN 

QUIZ  ม.4-ม.6 (เข้าร่วม) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 63 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
4. นายประวิทย์  ต้องจิตต์เจริญ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 

(เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 63 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
5. นางศิริลักษณ์  จันทรวงศ์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 

(เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
6. นางศิริรัตน์  สมานพันธุ์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 

(เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
7. นางวันเพ็ญ  อิสระเสนีย์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ 

ม.4-ม.6 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
8. นางดวงพร  บุษบรรณ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 

(เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
9. นางสาวกุสุมา  ชุ่มบุญชู ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 

(เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
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10. นางสุนันท์  โขวุฒิธรรม ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 
(เหรียญทองแดง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

11. นางธนวรรณ  กัลติวาณิชย์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 
(เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

12. นายประวิทย์  ต้องจิตต์เจริญ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 
(เหรียญเงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

13. นายประวิทย์  ต้องจิตต์เจริญ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 
(เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

14. นางสาวสุรัลณ์วดี  ธรรมวิริยะกุล ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ (Skit) 
ม.1-ม.3 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

ผลงานนักเรียน 
1. นางสาวจิราพร  ไกรชะนะ ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 63 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
2. นางสาวบุปผา  ปานวณิชยกิจ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 63 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
3. นางสาวปนัดดา  แซ่จัง ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งท่ี 63 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
4. เด็กหญิงธนาทิพย์  พรหมรัตน์ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling)  

ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
5. เด็กหญิงเจนจิรา  แจ่มจันทรา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขัน Multi Skills Competition 

ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
6. เด็กชายธนกร  เอกจีน ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
7. เด็กชายชาญชล  จงสอน ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
8. เด็กหญิงทักศินันท์  แซ่ล้ิม ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
9. เด็กชายสามารถ  บุญวงษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
10. เด็กหญิงเกษรินทร์  ณัฐพูลวัฒน์ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ (Skit) 

ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
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11. เด็กหญิงเบญจภรณ์  ดอนไพรเพ็ชร ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ 
(Skit) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

12. นางสาวอภิรดี  ค้ิวสุนทรเนตร ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling)  
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

13. นางสาวณัฐกาญจน์  เพ็ญแสง ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ (Skit)   
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

14. นางสาวน้ าฝน  แก้วมงคล ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

15. นายปฐมชัย  ศรีประสงค์ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

16. นายพงศธร  ส าเภาทอง ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

17. นางสาววาดตะวัน  จิรันดร ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

18. นายสุธี  แสงจันทร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

19. นายสรวัฒน์  สว่างอารมณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

20. นางสาวสุวรี  มิตรศิริ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

ผลงานดีเด่นของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. นางวารี  กระจ่างแจ้ง ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 ในงาน 

“วันครู 16 มกราคม 2558” 
2. นายบุญชู  สุขสถาพรเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 ใน

งาน “วันครู 16 มกราคม 2558” 
3. นางผกาพร  อินทร์อยู่ ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 ในงาน 

“วันครู 16 มกราคม 2558” 
4. นางสุรีย์  มีมงคล ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 ในงาน “วันครู 

16 มกราคม 2558” 
5. นางผกาพร  อินทร์อยู่ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย  ม.1-ม.3 (เหรียญทอง) 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 63 ระดับประเทศ 
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6. นางสาวสุพัตรา  มั่นคง ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 (เหรียญทอง)  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 63 ระดับประเทศ 

7. นางจงจิตร  เล้ียงอ านวย ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 (เหรียญทอง) 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

8. นางรัตนา  บรรจงศิลป์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 (เหรียญเงิน) 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

9. นางสุนันทา  สินธุเทพรัตน์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 (เหรียญเงิน) 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

10. นางผกาพร  อินทร์อยู่ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 (เหรียญทอง) 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

11. นายบุญชู  สุขสถาพรเลิศ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 (เหรียญเงิน) 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

12. นางสุรีย์  มีมงคล ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 (เหรียญเงิน) 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

13. นางสุกานดา  นาคศิลป์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 (เหรียญเงิน) 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

14. นางสาววัลยา  แซ่จิว ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์ส้ัน ม.4-ม.6 (เหรียญทอง) 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

15. นางสาวชโลทร  แสงส่องฟ้า ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์ส้ัน ม.4-ม.6 (เหรียญทอง) 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

16. นางลัดดาวัลย์  จตุราวิยสัจ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 
(เหรียญเงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

17. นางสาวนภาพร  พลอยบ้านแพ้ว ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 
(เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

18. นางสาวสุพัตรา  มั่นคง ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 (เหรียญทอง) 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

19. นางจงจิตร  เล้ียงอ านวย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ประเภท 
“กลุ่มสาระการเรียนรู้” งานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล (Independent Study Fair) 
ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ประจ าปี 2557 

20. นางสาวชโลทร  แสงส่องฟ้า ครูท่ีปรึกษานักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.4-ม.6) ประเภท “กลุ่มสาระการเรียนรู้” งานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
(Independent Study Fair) ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ประจ าปี 2557 
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21. นางสาววัลยา  แซ่จิว ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ประเภท 
“กลุ่มสาระการเรียนรู้” งานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล (Independent Study Fair) 
ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ประจ าปี 2557 

ผลงานนักเรียน 
1. เด็กชายพุทธิวัฒน์  สุ่มประเสริฐ ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3  (เหรียญทอง)  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 63 ระดับประเทศ 
2. เด็กหญิงวันวิสา  ศิลมั่น ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 (เหรียญทอง) งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 63 ระดับประเทศ 
3. เด็กหญิงพัทราภรณ์  ถิ่นมาบแค ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
4. เด็กชายพุทธิวัฒน์  สุ่มประเสริฐ ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
5. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  เสพล ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
6. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปันตาค า ได้รางวัลเหรียญเงินการประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
7. เด็กหญิงนันทวัน อิสระเสนีย์ ได้รางวัลเหรียญเงินการประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
8. เด็กหญิงปัทมพร  ปิ่นสากล ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
9. เด็กหญิงภาวิณี  แซ่ล้ิม ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
10. เด็กหญิงวิชุดา  วงศ์สุรินทร์ ได้รางวัลเหรียญเงินการประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
11. นางสาวพุทธมณี  สุขประเสริฐ ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
12. นางสาวพัชรี  แต้ยินดี ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
13. นางสาวรัตติกาล  โพธิชัยรัตน์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
14. นางสาวรัตติกาล  ประทุมถม ได้รางวัลเหรียญเงินการประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
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15. นางสาวเจษฎาพร  เทพมาลาพันธ์ศิริ ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

16. นายกานต์  ม่วงเทศ ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดภาพยนตร์ส้ัน ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

17. นายธนพนธ์  ธนสกนพงศ์ ได้รางวัลเหรียญทองการประกวดภาพยนตร์ส้ัน ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

18. นายนภสินธุ์  สามแก้วแจ่ม ได้รางวัลเหรียญทองการประกวดภาพยนตร์ส้ัน ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

19. นายประจักษ์  หนูผาสุข ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดภาพยนตร์ส้ัน ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

20. นายปิยะพงษ ์ พึ่งพันธ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดภาพยนตร์ส้ัน ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

21. นางสาวชรินธร  ศรีโสภณ ได้รางวัลเหรียญเงินประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

22. นายศุภชัย  เมฆอ่อน ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

23. นางสาวสุภาวรรณ  ตังกุ ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

24. นางสาวสุภาวรรณ  ตังกุ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 
ประเภท “กลุ่มสาระการเรียนรู้” งานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล (Independent 
Study Fair) ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ประจ าปี 2557 

25. นายสิทธิชัย  เช้ือชาติ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 
ประเภท “กลุ่มสาระการเรียนรู้” งานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล (Independent 
Study Fair) ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ประจ าปี 2557 

ผลงานดีเด่นของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. นางสาวกณิศา  ใจทัน ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 ในงาน 

“วันครู 16 มกราคม 2558” 
2. นางสาวจรรยา  ชัยยะ ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 ในงาน 

“วันครู 16 มกราคม 2558” 
3. นางจารุณี  ศิริธรรมขันติ ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 ในงาน 

“วันครู 16 มกราคม 2558” 
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4. นางสาวธัญลักษณ์  ราชปี ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 ในงาน 
“วันครู 16 มกราคม 2558” 

5. นายนิพันธ์  เจริญสุข ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 ในงาน 
“วันครู 16 มกราคม 2558” 

6. นายนิวัตร  กิยะแพทย์ ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 ในงาน 
“วันครู 16 มกราคม 2558” 

7. นางสาวพัชรียา  หาญเจริญ ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 ในงาน 
“วันครู 16 มกราคม 2558” 

8. นางรวีวรรณ  มนต์ประเสริฐ ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 
ในงาน “วันครู 16 มกราคม 2558” 

9. นายวรวิทย์  คงทน ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 ในงาน 
“วันครู 16 มกราคม 2558” 

10. นางศิรินารถ  ศิวิลัย ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 ในงาน 
“วันครู 16 มกราคม 2558” 

11. นางสาวโสภิดา  ชีพรับสุข ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 ในงาน 
“วันครู 16 มกราคม 2558” 

12. นางสาวอรวรรณ  เกียวกุล ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 
ในงาน “วันครู 16 มกราคม 2558” 

13. นางอรัญญา  สิงห์โต ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 ในงาน 
“วันครู 16 มกราคม 2558” 

14. นายอ านาจ  ฉายอรุณ ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 ในงาน 
“วันครู 16 มกราคม 2558” 

15. นางกิ่งแก้ว  จารุกรุณา  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)  
และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 63 ระดับ
ภาคกลางและภาคตะวันออก 

16. นางโฉมสุดา  กล่ินเมือง  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้  ม.4-ม.6 
(เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 63 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

17. นายชาตรี  เอี่ยมละออ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 (เหรียญทองแดง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

18. นางสุภาพร  ตะโกนวน ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 (เหรียญทองแดง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
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19. นางวาสนา  โมกขพันธุ์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 (เหรียญทองแดง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

20. นายไพฑูรย ์ ถิ่นมาบแค ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
ม.1-ม.3  (เหรียญทองแดง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

21. นายไพฑูรย์  ถิ่นมาบแค ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS 
ม.1-ม.3 (เหรียญทองแดง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

22. นางปวริศา  นามประเทือง ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Web Editor ม.1-ม.3  (เหรียญทองแดง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

23. นางสาวโสภิดา  ชีพรับสุข ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Web Editor ม.1-ม.3  (เหรียญทองแดง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

24. นางวาสนา  โมกขพันธุ์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web 
Editor ม.4-ม.6  (เหรียญเงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

25. นางสุภาพร  ตะโกนวน ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web 
Editor ม.4-ม.6  (เหรียญเงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

26. นางสาวโสภิดา  ชีพรับสุข ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Text Editor ม.4-ม.6  (เหรียญทองแดง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

27. นางปวริศา  นามประเทือง ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Text Editor ม.4-ม.6  (เหรียญทองแดง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

28. นางวาสนา  โมกขพันธุ์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6  (เหรียญเงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

29. นางสุภาพร  ตะโกนวน ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6  (เหรียญเงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

30. นางโฉมสุดา  กล่ินเมือง ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 
(เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

31. นางจารุณี  ศิริธรรมขันติ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 
(เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

ผลงานนักเรียน 
1. นางสาวกุลณัฐ  บุตรพุ่ม  ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)  

และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 63 ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก 
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2. นางสาวทักษพร  อนุศาสนี ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียว  
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 63 ระดับ
ภาคกลางและภาคตะวันออก 

3. นางสาวศุภนุช  เพชรแอน ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)  
และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 63 ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก 

4. นางสาวกมลวรรณ  ก ามา ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 63 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

5. นางสาวณัฐกานต์  ห้วยหงส์ทอง ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 63 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

6. นางสาวนรินทร  ทรัพย์บัวหลวง ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 63 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

7. เด็กชายสหพันธ์  เย็นเพชร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

8. เด็กชายโอฬาร  อัครชวนันท์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

9. นายกิตติพร   ชัยชวุฒิ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

10. นายจักรพันธ์  น้ าสุวรรณ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

11. เด็กหญิงฐิติกร  รัตนานนท์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

12. เด็กหญิงฟ้าใส  แสงงาม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

13. เด็กชายธีรภัทร  รุ่งโรจน์มงคล ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
CMS ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

14. เด็กชายนนทการณ์  ผลงาม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
CMS ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

15. เด็กหญิงบุญฑริก  การะเวก ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Web Editor ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

16. เด็กหญิงวุฒิวรรณ  เทพาทิพวงศ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Web Editor ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
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17. นายก้องเกียรติ  ภูศรี ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web 
Editor ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

18. นายพรเทพ  ด่านน้อย ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web 
Editor ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

19. นายราชศักด์ิ  ชุณหกิจ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Text Editor ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

20. นางสาวแพรวา  ภู่อร่าม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Text Editor ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

21. นายธงชัย  ยุ่นเพ็ญ ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

22. นางสาวปนัดดา  อินทราพงษ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

23. นายวรพงษ ์ ศรีสวัสด์ิ ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

24. นางสาวกมลวรรณ  ก ามา ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

25. นางสาวณัฐกานต์  ห้วยหงส์ทอง ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

26. นางสาวนรินทร  ทรัพย์บัวหลวง ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

ผลงานดีเด่นของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. นางสุภัทรา  ชาวนาวิก ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 ในงาน “วันครู 

16 มกราคม 2558” 
2. นางพัทยา  คงมีชนม์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 

(เหรียญทองแดง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
3. นางพัทยา  คงมีชนม์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 

(เหรียญเงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
ผลงานนักเรียน 
1. เด็กหญิงกชกร  วลาสินธุ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 

ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
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2. เด็กหญิงค านวณ  ลุงเมิง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

3. นางสาวมาริษา  แสงสีรุ้งเพชร ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

4. นางสาววิสสุตา  เฮงผล ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

ผลงานดีเด่นของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. นายสมเจตน์  โพธิ์อุบล ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 ในงาน “วันครู 

16 มกราคม 2558” 
2. นางสาวสุภาภรณ์  จิระศิริโชติ ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 ในงาน 

“วันครู 16 มกราคม 2558” 
3. นางสาวสมพร  นิสยันต์ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา” 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพมหานคร 
4. นายถาวร  สุขสมัย  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น  ม.4-ม.6 (เหรียญเงิน)  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 63  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
5. นายสมเจตน์  โพธิ์อุบล  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  ม.4-ม.6  

(เหรียญทองแดง)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 63  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
6. นายสมเจตน์  โพธิ์อุบล  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทย  สีเอกรงค์  

ม.1-ม.3  (เข้าร่วม)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 63  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
7. นายสมเจตน์  โพธิ์อุบล  ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทย  สีเอกรงค์  

ม.4-ม.6  (เข้าร่วม)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 63  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
8. นายถาวร  สุขสมัย ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 (เหรียญทอง) 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
9. นายถาวร  สุขสมัย ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 (เหรียญทอง) 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
10. นายสมเจตน์  โพธิ์อุบล ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 

(เหรียญทองแดง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
11. นายสมเจตน์  โพธิ์อุบล ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 

(เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
12. นายสมเจตน์  โพธิ์อุบล ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 

(เหรียญเงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 



ห น้ า  |57 

13. นายสมเจตน์  โพธิ์อุบล ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 
(เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

14. นายถาวร  สุขสมัย ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 
(เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

15. นายถาวร  สุขสมัย ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 
(เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

16. นายจักรวาล  จันทวงษ์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเด่ียวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 (เหรียญเงิน) 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

17. นายจักรวาล  จันทวงษ์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเด่ียวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 (เหรียญเงิน) 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

18. นายสุทธิพงศ์  แก้วอิ่ม ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเด่ียวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 (เหรียญเงิน) 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

19. นายสุทธิพงศ์  แก้วอิ่ม ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเด่ียวซออู้ ม.1-ม.3 (เหรียญทองแดง) 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

ผลงานนักเรียน 
1. เด็กหญิงวรัชยา  ศรีทองอินทร์ ร่วมแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 63  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
2. นางสาวอารยา  โพธิ์ชัยรัตน์  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 63  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
3. นางสาวพนิดา  สร้อยสังวาลย์ ได้รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันวาดภาพลายเส้นม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 63 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
4. เด็กหญิงมารตี  ภูห้องไสย ได้รางวัลเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
5. นายฐิติพันธ์  อินทร์เสวก ได้รางวัลเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  หงส์อาจ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
7. นางสาวสุนิตา  สาบุตร ได้รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
8. เด็กหญิงณัฏฐริณีย์  มลคล้ า ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
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9. นางสาววรัชยา  ศรีทองอินทร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

10. เด็กหญิงระพีพร  คุ้มเพนียด ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

11. นางสาวพนิดา  สร้อยสังวาลย์ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

12. เด็กชายธีพัฒน์  ยอดสะอาด ได้รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันเด่ียวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

13. เด็กชายสหรัฐ  นิลสวัสด์ิ ได้รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันเด่ียวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

14. นางสาวพนิดา  สร้อยสังวาลย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสี (ระดับมัธยมศึกษา) 
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2557 จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 

15. เด็กหญิงระพีพร  คุ้มเพนียด ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ “ศิลปะลอยฟ้า” ในงาน
มหกรรมปรองดอง สมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติ โดยคณะกรรมการการรักษาความเรียบร้อย
แห่งชาติ 

ผลงานดีเด่นของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. นายวีระศักด์ิ  ส านักวัง ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 

(เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
2. นายอาทิตย์  เพชรี ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา (Youth 

Counselor: YC) ม.4-ม.6 (เหรียญเงิน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
3. นางสาวสมพร  นิสยัน ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 (เหรียญทอง) 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
4. นางสาวเครือวัลย์  จันทร์สมวงษ์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 

(เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
5. นางสาวสมพร  นิสยัน ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 (เหรียญทอง) 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
6. นางสาวเครือวัลย์  จันทร์สมวงษ์ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 

(เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
7. นางรวีวรรณ  มนต์ประเสริฐ ครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน 

ม.4-ม.6 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
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ผลงานนักเรียน 
1. เด็กชายกิตติชัย  โพธิ์ชัยรัก ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
2. เด็กชายชัยพัทธ์  ฟักบ ารุง ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
3. เด็กชายณัฐนันท์  ห้วยหงส์ทอง ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภาวะหา ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
5. เด็กชายธนพล  มอญแช่มช้อย ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
6. เด็กชายธาดา  คิดงาม ได้รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
7. เด็กชายสิทธิโชค  อัถะบูรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  รัตนากรกุล ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
9. นางสาวจุฑามาศ  ภู่พงษ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา (Youth 

Counselor: YC) ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
10. นายพิชิตชัย  นิยมพงษ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา (Youth 

Counselor: YC) ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
11. นางสาวพิมพ์วลัญช์  กล่ ารัตน์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา 

(Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
12. นางสาวศศิวิมล  นิรปัณนา ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา (Youth 

Counselor: YC) ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
13. นายไตรภพ  ลาภธุวะศิริ ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา (Youth 

Counselor: YC) ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
14. เด็กหญิงชญาน์นันท์  มีพจน์เพราะ ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
15. เด็กหญิงนฤมล  สิทธิเดชด าเกิง ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 
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16. เด็กหญิงอริสา  อาดนารี ได้รางวัลเหรียญทองการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

17. นางสาวทับทิม  เหลืองอมรนารา ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

18. นายวรพจน์  เผ่าจ้ือ ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

19. นางสาวอารียา  แซ่ล้ิม ได้รางวัลเหรียญทองการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

20. นางสาวธิติสุดา  ภุมมา ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

21. นางสาวปณิตตรา  จันทร์จู ได้รางวัลเหรียญทองการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

22. นางสาวศิรินภา  มากงลาด ได้รางวัลเหรียญทองการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ี 

รางวัลอื่นๆ 
1. นายภาณุพงษ์  ดีมาก ได้รับทุนไปศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา การศึกษาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยคุรุศาสตร์ไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา 2557 
2. นางสาวจิรายุ  แก้วเทียมทอง ได้รับทุนไปศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา การศึกษาภาษาจีน 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยคุรุศาสตร์ไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา 2557 
3. นางสาวทิพย์วิมล  มนตรี ได้รับทุนไปศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา การศึกษาภาษาจีน คณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยคุรุศาสตร์ไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา 2557 
4. นายกิตติธัช  ใจดี สอบผ่านการคัดเลือกโควตาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 

ความต้องการการสนับสนุนและช่วยเหลือ 
1. สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างโรงอาหาร 
2. สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างโดม เพื่อใช้ท ากิจกรรมหน้ าเสาธง หรือจัดนิทรรศการงาน

วิชาการต่างๆ 
3. สนับสนุนงบประมาณในการจัดจ้างครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีขาดแคลนชดเชยอัตราครูท่ีเกษียณอายุ

ราชการ เช่น ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ  ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์  และศิลปะ 
4. สนับสนุนห้องศูนย์การเรียนให้เป็นห้องศูนย์การเรียนท่ีทันสมัย มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
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5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศท่ีเป็นผู้น าทางด้าน
การศึกษาอย่างท่ัวถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย 

6. สนับสนุนให้ครูปฏิบัติงานสอน สอนนักเรียนและด าเนินงานธุรการในช้ันเรียนเพียงอย่างเดียว ส่วนงาน
ธุรการของโรงเรียนควรจ้างครูหรือจ้างพนักงานราชการท่ีมีความสามารถหรือจบมาทางนี้ด าเนินงานแทนให้เพียงพอ 

7. สนับสนุนครูผู้สอนภาษาต่างประเทศท่ี 2 คือ ภาษาจีน เพื่อพัฒนาครูผู้สอนและนักเรียนให้ได้ใช้ภาษาจีน
ในการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. สนับสนุนครูในเรื่องขวัญและก าลังใจในการท างานให้มากขึ้น 
 
 
 


