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                    ประวัติโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
 

 
 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่13 มกราคม พ.ศ. 2526 ในเขตพ้ืนที่ต าบลบางพูด 
อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  โดยใช้ที่ดินของวัดโพธิ์บ้านอ้อย ประมาณ 31 ไร่ ซึ่งพระอธิการทองดี ฐานธมโม 
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์บ้านอ้อยเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียน 
 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน พระอธิการทองดี ฐานธมโม เจ้าอาวาสวั ดโพธิ์บ้านอ้อย มีความ
ปรารถนาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาเกิดขึ้นในท้องที่ต าบลบางพูด โดยเฉพาะที่ดินบางส่วน
ของวัด จึงได้ปรึกษากับอาจารย์กว้าง  รอบคอบ ผู้อ านวยการโรงเรียนปากเกร็ด ซึ่งในขณะนั้นอยู่ในระหว่างปี
การศึกษา 2524 และโรงเรียนปากเกร็ดก าลังขาดแคลนห้องเรียน เนื่องจากอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียน 
โรงเรียนปากเกร็ดจึงได้ขออนุญาตใช้อาคารส่วนหนึ่งของโรงเรียนประถมศึกษาเป็นที่เรียน และได้ตกลงกันใน
หลักการว่าเห็นสมควรเปิดโรงเรียนใหม่ขึ้น ต่อมาในปีการศึกษา 2525 โรงเรียนปากเกร็ดไม่สามารถจะรับ
นักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ทั้งหมด ประกอบกับแรงผลักดันจากผู้ปกครองนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน  
อาจารย์กว้าง  รอบคอบ ผู้อ านวยการโรงเรียนปากเกร็ด จึงได้หารือกับเจ้าอาวาสวัดโพธิ์บ้านอ้อยอีกครั้งหนึ่ง และ 
ได้ตัดสินใจเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนปากเกร็ดไปก่อน โดยขออนุมัติจาก กรมสามัญศึกษา ขอเปิดสอนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 6 ห้องเรียน มีครูและอาจารย์โรงเรียนปากเกร็ดหมุนเวียนกันมาท าการสอน  ซึ่งมี
อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ปกป้อง หัวหน้าวิชาการพัสดุ ช่วยราชการโรงเรียนปากเกร็ด เป็นผู้ดูแลแทนผู้อ านวยการโรงเรียน
ปากเกร็ดในปีนั้นมีนักเรียนทั้งหมด 234 คน ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินของวัดโพธิ์
บ้านอ้อย ต่อมาในปีการศึกษา 2526 ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ในชื่อว่า “โพธินิมิตวิทยาคม” 
หมายความว่า “ การถึงพร้อมด้วยความรู้ดังเครื่องหมายของ ผู้รู้แจ้ง” และในปีการศึกษานี้ได้เปิดสอนในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 8 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 6 ห้องเรียน แต่เนื่องจากมีนักเรียนที่ยังไม่มี
ที่เรียนอีกจ านวนมาก จึงได้ขอขยายห้องเรียนเพ่ิมเติมอีก ซึ่งกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสอนในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 จ านวน 9 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2จ านวน 7 ห้องเรียน 

ในปีการศึกษา 2550 คณะกรรมการ 4 องค์กรหลักของโรงเรียนมีความเห็นว่าเจดีย์องค์เดิมซึ่งมีลักษณะเป็น
กองดินนั้นเห็นควรได้รับการบูรณะเสียใหม่โดยภายในเจดีย์ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุกรุพระเก่าและสิ่งของต่าง ๆ ที่
ขุดพบจากเจดีย์องค์เดิม โดยให้ชื่อเจดีย์องค์นี้ว่า  “ พระธาตุเจดีย์โพธินิมิต ”  
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ประวัติโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ( ต่อ ) 

 
 
ที่ตั้ง       เลขที่ 51 หมู่ที่ 4 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   
    11120 
สังกัด    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
 

ขนาดพื้นที่ โดยประมาณ 31 ไร่    
 

อาณาเขต ทิศเหนือ             ติดต่อกับวัดโพธิ์บ้านอ้อย และแม่น้ าเจ้าพระยา 
  ทิศใต้               ติดต่อกับถนนสุขาประชาสรรค์ 2 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับวัดหงษ์ทอง 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับโรงงานอุตสาหกรรมวีทาโก้ 
   

การคมนาคม      เดินทางได้  2 ทาง  คือ  ทางบก   และ ทางน้ า 

 
ปรัชญาของโรงเรียน     “  ปัญญา ธเนน น เสยฺโย  ” 
           “  ปัญญามีค่ายิ่งกว่าทรัพย์ทั้งปวง ” 
 
 
พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน   
 
 
 
                                       “ หลวงพ่อโพธินิมิต ( หลวงปู่ขาว ) ” 

 
 
 

 
 
ตราประจ าโรงเรียน        
 

“ใบโพธิ์บนพานทอง กลางวงล้อมด้วยธรรมจักร” 
                                      ใบโพธิ์        หมายถึง     ผู้รูแ้จ้ง     
                                      ธรรมจักร    หมายถึง     แดนธรรม 
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อักษรย่อประจ าโรงเรียน 

 

 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 
 
 
 

              ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
 

 
 
 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน         “   ต้นโพธิ์  ”   
          ต้นโพธิ์  แสดงถึงความแข็งแรง เป็นปึกแผ่นเปรียบเสมือนร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวโพธินิมิตวิทยาคม  

ต้นโพธิ์  เป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าผู้ซึ่งเป็นที่พ่ึงสูงสุดของปวงชนชาวไทย 
 

สีประจ าโรงเรียน    “  ด า – ทอง  ”   
สีด า   หมายถึง  ความอดทน ความหนักแน่น   
สีทอง   หมายถึง  ความดีงาม ความสว่างรุ่งโรจน์ 

 

วันเกิดโรงเรียน   13  มกราคม  ของทุกปี 
 

คณะผู้บริหารโรงเรียนปีการศึกษา 2559 

ภาคเรียนที่ 1 
-   ผู้อ านวยการสถานศึกษา นายประพันธ์ สุเนตรวรกุล 
-   รองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานวิชาการ นางอรพร เพ็งศิริ 
-   ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหาร   
    งบประมาณและงานบุคคล นางชิดชนก สุภารัตน์ 
-   ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป นายทองสา ทวีโชต ิ
-   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นายภาณุพันธ์ นามวงษ์ 
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ภาคเรียนที่ 2 
-   ผู้อ านวยการสถานศึกษา นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์ 
-   รองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานวิชาการ นางสาวอารีย์ เอ่ียมงาม 
-   ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหาร   
    งบประมาณและงานบุคคล นางชิดชนก สุภารัตน์ 
-  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป นายทองสา ทวีโชต ิ
-  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นายภาณุพันธ์ นามวงษ์ 
สถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียง 

1.1 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 
1.2 โรงเรียนวัดกู้ 
1.3 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 
1.4 โรงเรียนวัดบางพูด 
1.5 โรงเรียนวัดบ่อ 
1.6 โรงเรียนวัดบางคูวัดใน 
1.7 โรงเรียนวัดสลัก 
1.8 โรงเรียนวัดตาล 
1.9 โรงเรียนโพธิ์ทองบน 

สภาพโดยท่ัวไปของต าบลบางพูด 

1.  การปกครอง   ต าบลบางพูด เป็นต าบลหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครปากเกร็ด 
     แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน 

2.  สิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน 
-  โรงงานอุตสาหกรรม  
-  สถานีอนามัย  
-  หมู่บ้านจัดสรร 

3.  ภาษาท่ีพูด คือ ภาษาไทยกลาง 
4.  สถานศึกษาในต าบลบางพูด 

- โรงเรียนที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ( ประถมศึกษา ) 
       มี   4   โรง คือ 

1. โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 
2. โรงเรียนวัดกู้ 
3. โรงเรียนวัดบางพูด 
4. โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพ ที่ 116 
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-     โรงเรียนที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ( มัธยมศึกษา ) 
       มี 1 โรง คือ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม  

- โรงเรียนที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ( การศึกษาเอกชน ) 
        มี 2 โรง คือ โรงเรียนอัมพรไพศาล   และโรงเรียนพิชญศึกษา 

- สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มี  1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มี 1 แห่ง คือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
5.  สถานที่ส าคัญทางศาสนา และประวัติศาสตร์ 

1. พระนอนที่วัดกู้ 
2. ศาลพระนางเจ้าเรือล่ม (ศาลพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์) 
3. ภาพจิตกรรมฝาผนัง ที่วัดเกาะพญาเจ่ง 

6.  การประกอบอาชีพของประชากร  
 1.  รับราชการ      10  % 
  2.  ค้าขาย      25 % 
  3.  เกษตรกร       2  % 

 4.  รับจ้างทั่วไป      63  % 
7.  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ 
8.  ปัญหาที่ส าคัญของชุมชน คือ 

      สภาพแวดล้อมเป็นพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและบ่อทิ้งขยะของเทศบาล   
9.  ลักษณะเด่นของชุมชน  คือ  มี  วัฒนธรรม  ประเพณี  ที่ดีงาม  เช่น  การจุดลูกหนูในงานศพพระมอญ 
10.  ผู้น าชุมชน  ได้แก่ 

1.  พระสงฆ์ 
      2.  ผู้แทนชุมชน 
      3.  ครู – อาจารย์ 
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แผนที่โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
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วิสัยทัศน์  ( Vision ) 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมมุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม เน้นกิจกรรม ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สากล 
 

พันธกจิ  ( Mission ) 
 1. พัฒนาคุณธรรม คุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ 

 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตให้อยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข 

    บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่สากล 

 3. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา 

 4. พัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา 

 5. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

 6. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

 7. ส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือในการบริหารจัดการ 

 

เป้าประสงค์ (Goal) 
 1. ผู้เรียนมีคุณภาพบนพ้ืนฐานของคุณธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตให้อยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานหลัก 

             ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่สากล 

 3. ครูพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน สื่อ แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 4. ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

 6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

 7. โรงเรียนและชุมชนร่วมมือในการบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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คุณลักษณะอันพึงประสงคข์องนักเรียน 
 1. เป็นคนดี 5 ประการ คือ มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม  จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตาม
หลักธรรมของศาสนา มุ่งท าประโยชน์และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้สังคม 
 2. มีวิธีหาความรู้ 5 ประการ คือ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์รักการอ่าน  รักการค้นคว้า  รักการ
เขียน สนใจและแสวงหาความรู้ใหม่และมีความกระตือรือร้น 
 3. เชิดชูความเป็นไทย 3 ประการ คือ ยิ้มไหว้ทักทายกัน มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย และมี
สัมมาคารวะ  รู้กาลเทศะ 
 4. ภาคภูมิใจในท้องถิ่น 4 ประการ คือ อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เข้า
ร่วมกิจกรรมของท้องถิ่น 
 
 5. มีค่านิยม 12 ประการ ได้แก่  
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา   
 12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 6. ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 5 ประการ คือ มีมนุษยสัมพันธ์ รักศิลปะและดนตรี รักการออกก าลังกาย 
รักความสะอาดใส่ใจในสุขภาพ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 7.  มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การเรียนรู้ 3R  4C  3R คือ Reading (อ่านออก), (W)Riting  
(เขียนได้), และ (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น) 4C  ประกอบด้วย Critical Thinking - การคิดวิเคราะห์, 
Communication- การสื่อสาร Collaboration-การร่วมมือ และ Creativity-ความคิดสร้างสรรค์ 
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นโยบายของโรงเรียน 
 

1.  เสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตอาสา ส านึก 
    ในคุณค่าของความเป็นพลเมืองไทย ตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรักในสถาบันชาติ  
    ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
2.  เสริมสร้างให้นักเรียนรู้จักรักษ์วัฒนธรรมของชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.  เสริมสร้างความสมานฉันท์ ลดปัญหาการทะเลาะวิวาท ตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
4.  เสริมสร้างให้นักเรียนปกติและด้อยโอกาสทางการศึกษาในช่วงชั้นที่ 3 และ 4 ได้ศึกษาอย่างทั่วถึง 
5.  เร่งจัดการศึกษาที่บูรณาการ ศาสนา วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย กีฬา นันทนาการ ให้นักเรียนมีความสมบูรณ์  
    ทั้งร่างกายและจิตใจ และอยู่กันในสังคมอย่างยั่งยืน ปลอดยาเสพติด 
6.  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
7.  พัฒนาระบบบรหิารจัดการความรู้ทั้งระบบการสรา้งและจดัหาการสร้างมูลค่า/คุณค่าและพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา 
8.  ส่งเสริมการกระจายอ านาจในการจัดการศึกษา ให้มีความคล่องตัวเพ่ือเพ่ิมประสิทธภาพและคุณภาพ 
9.  ส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาและน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา  
10.  เร่งระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาโดยขอการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการเอกชน  
      ชุมชน และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
11.  พัฒนาเทคโนโลยีและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือเพ่ิมโอกาสพัฒนาคุณภาพทางการศึกษากับนักเรียน 
12.  ส่งเสริมจัดการเรียนการสอน เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในศตวรรษที่ 21 
13.  การปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
14.  ส่งเสริมความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนในฝัน โรงเรียนเครือข่ายในการพัฒนา 
       มาตรฐานการศึกษา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบการศึกษาระดับชาติ 
15.  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ในการร่วมกันบริหารจัดการศึกษา 
 

นโยบายป้องกันและปรามปรามยาเสพติดในสถานศึกษา 
1.  โรงเรียนด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างจริงจัง โดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
2.  มีโครงการป้องยาเสพติด เพศวิถึอย่างชัดเจน เป็นที่ยอมรับและมีหน่วยงานให้สนับสนุนในด้านงบประมาณ 
3.  สถานศึกษาสร้างระบบด าเนินงานการแก้ปัญหายาเสพติดภายใต้ระบบ PDCA โดยมีภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุน 
4.  สถานศึกษามโีครงการ กิจกรรม และการเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
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เอกลักษณป์ระจ าโรงเรียน 
ลูกโพธินิมิตฯ   กิจกรรมเด่น   เน้นคุณธรรม 

 

อัตตลักษณ์ของโรงเรียน 
ลูกโพธินิมิตฯ   ยิ้มไหว้   ทักทาย 

 
เพลงประจ าโรงเรียน 

“ มาร์ช ด า – ทอง ” 
ค าร้อง    วีระพงษ์  อาจศิริ                                                                 ท านอง  ก่อเกียรติ  ชะตะนาวิน 

 
 พวกเรา ด า-ทอง พี่และน้องต้องร่วมมิตรร่วมจิต ร่วมความคิดร่วมจิตสร้างสรรค์ 
ร่วมพลังความสามัคคีร่วมศักดิ์ศรีไมตรีสัมพันธ์ เพื่อเกียรติอันยืนยาวก้าวไกล 
 ก าหนดแนวทางที่ปลูกฝังซึ่งมุ่งหวังไว้ชื่อ ให้เลื่องลือคือด้านการฝึกนิสัย 
ให้เป็นคนดีทุก ๆ คนไม่ท าตนให้เดือดร้อนใคร จบออกไปเป็นคนมีค่า 
 โพธินิมิตวิทยาคม เงาร่มเย็นเสียดฟ้า 
ใบโพธิ์พลิ้วใบไหวลมทุกครา เปรียบศรัทธาพระคุ้มครอง 
 พวกเราด า-ทองพี่และน้องเหล่าเพื่อนพ้องทั้งมวล พวกเราล้วนมีส่วนเป็นเจ้าของ 
จงร่วมใจกันพัฒนาให้ประชาพากันเหลียวมอง ถิ่นด า-ทองของเราทุกคน 
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ท าเนียบผู้บริหาร 
 

 
 พ.ศ. 2526 - 2529  นายพงษ์ศักดิ์ ปกป้อง   ครูใหญ่ 
 พ.ศ. 2529 - 2530  นายพงษ์ศักดิ์ ปกป้อง   อาจารย์ใหญ่ 
 พ.ศ. 2530 - 2534  นายพงษ์ศักดิ์ ปกป้อง   อาจารย์ใหญ่ 
 พ.ศ. 2534 - 2535  นายสมบูรณ์ ลาดศิลา   ผู้อ านวยการ 
 พ.ศ. 2535 - 2537  นายเจริญ โคกสีอ านวย  ผู้อ านวยการ 
 พ.ศ. 2537 - 2539  นางสุภรณ์ วิจิตร   ผู้อ านวยการ 
 พ.ศ. 2539 - 2540  นางยุพา  จิตตเกษม  ผู้อ านวยการ 
 พ.ศ. 2540 - 2544  นายสน  ศรีบุญเรือง  ผู้อ านวยการ 
 พ.ศ. 2544 - 2545  นายสุพล ทองดี   ผู้อ านวยการ 
 พ.ศ. 2545 - 2547  นายสุรพงศ์ กฤษเจริญ  ผู้อ านวยการ 
 พ.ศ. 2548 - 2549  นายเกษียร  มีแต้ม   ผู้อ านวยการ 
 พ.ศ. 2549 - 2552   นายสมหมาย  จันทร์เอี่ยม  ผู้อ านวยการ 
 พ.ศ. 2553 – 2556  นางมยุรี   ทรัพย์บุญ  ผู้อ านวยการ 
 พ.ศ. 2556 - 2557  นายโชคดี วิหคเหิร   ผู้อ านวยการ 
 พ.ศ. 2557 – 2559  นายประพันธ์ สุเนตรวรกุล  ผู้อ านวยการ 
 พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 14 

เกียรติประวัตโิรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

 
 

 ปีการศึกษา 2538   
 ไดร้ับคัดเลือกให้เป็น “ โรงเรยีนรับรางวัลพระราชทาน ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  ” 

  ปีการศึกษา 2540   
 ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ โรงเรยีนมัธยมศึกษาคุณภาพดีเด่น (ขนาดกลาง ) เขตการศึกษา ” 

ปีการศึกษา  2541   
 ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 

  ปีการศึกษา 2544  
 ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่นกรมสามัญศึกษา  

ปีการศึกษา 2546   
 ได้รับเลือกเข้าโครงการหนึ่งอ าเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝัน 

ปีการศึกษา 2547   
 ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ โรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ” 

ปีการศึกษา 2548   
 ได้รับเลือกให้เป็น “ โรงเรียนต้นแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ” 
 ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ โรงเรยีนต้นแบบในโครงการ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน” 

ปีการศึกษา 2549  
 ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ระดับเขตพ้ืนที่ สาธารณสุข เขต 4 
 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมกิจกรรมประกวด “รักการอ่าน ” ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ได้รับรางวัลชมเชยโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดการประกวดชมรม To Be Number One ในสถานศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

ปีการศึกษา 2550  
 ได้รับรางวัลชมเชยโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดการประกวดชมรม To Be Number One ในสถานศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

ปีการศึกษา 2552 
  เป็นสถานศึกษา  ดีเด่น ด้านการป้องกันแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา 
  เป็นสถานศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดชมรม To Be Number One ดีเด่นจังหวัด

นนทบุรี 
  เป็นสถานศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โครงการส่งเสริมการประหยัดพลังงานใน โรงเรียน 

โครงการ Energy Bicycle กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมพลังงานเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
  เป็นสถานศึกษา โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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  เป็นสถานศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันการจัดท าโครงการพัฒนาชุมชน โครงการ 

การจัดการชุมชนด้วยพลังเยาวชน 
  เป็นสถานศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมชาย การแข่งขันกรีฑานักเรียน 6 อ าเภอ จังหวัดนนทบุรี 

ปีการศึกษา 2553 
  เป็นโรงเรียนที่มีคะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ.2548-2551 เพ่ิมข้ึนทุกปี 
  เป็นสถานศึกษา ดีเด่น เรื่องเอดส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา จังหวัดนนทบุรี 
  เป็นสถานศึกษา ถ้วยรางวัลชนะเลิศ เปตองผู้บริหาร กีฬาคุรุสัมพันธ์ มัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี 

ปีการศึกษา 2554 
  เป็นสถานศึกษา ถ้วยพระราชทาน รางวัลชนะเลิศทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี การแข่งขันฟุตบอล “กสิณธรชุมชนสัมพันธ์ คัพ” 
  เป็นสถานศึกษาให้การสนับสนุนครูเครือข่าย โครงการครูแห่งชาติ สาขาภาษาไทย 
  เป็นสถานศึกษา รางวัลชมเชย การจัดท าโครงงานด้วยธรรมาภิบาล โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลใน

โรงเรียน 
  เป็นสถานศึกษา รางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมกีฬาพ้ืนบ้าน โครงการกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
  เป็นสถานศึกษา รางวัลชนะเลิศ การประกวดกองเชียร์ โครงการกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

ปีการศึกษา  2555 
  เป็นสถานศึกษา ผ่านการประเมินคงสภาพต้นแบบ  1 โรงเรียน 1 อ าเภอในฝัน 
  มีการท าบันทึกข้อตกลง MOU กับสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ด 
  มีการท าบันทึกข้อตกลง MOU กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 
  เป็นสถานศึกษา ส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจ าปี 2555 
  เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 
  เป็นสถานศึกษา รางวัลที่ 1 การประกวดจัดแสดงบูทในงานมหกรรมตลาดนัดเรียนต่อ ระดับ ม.1             

และ ม.4 ปีการศึกษา 2555 ประเภทโรงเรียนทั่วไป 
  เป็นสถานศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ “ฟุตบอลโพธินิมิตคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 19”  
  เป็นสถานศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกองเชียร์ การแข่งขันกีฬาจังหวัดนนทบุรี 

ประจ าปี 2555 
  เป็นสถานศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดกระทง งาน “สายน้ าวันลอยกระทง”  

ประจ าปี 2555 
  เป็นสถานศึกษา เข้าร่วมด าเนินการประกวดแข่งขันทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับชาติ 
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  เป็นสถานศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอล บางกอก เอฟ ซี อะคาเดมี่ คัพ ครั้ง

ที่ 1 รุ่น 16 ปี 
  เป็นสถานศึกษา รางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 14 ปี การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วย

พระราชทาน “มวก. นนทบุรีคัพ” ครั้งที่ 20 
  เป็นสถานศึกษา เข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขัน ดวลวาทะแห่งประเทศไทย “The Arena Thailand” 

สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ประจ าปี 2555 
  เป็นสถานศึกษา เข้ารอบการแข่งขันคัดลายมือเพ่ือลงรัฐธรรมนูญ ฉบับสมุดไทยจ าลอง การประกวดคัด

ลายมือ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจ าปี 2555 

 

ปีการศึกษา 2556 
  เป็นสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัล ชมเชย ในโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับ 

รางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2556  
    เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาคงสภาพ  

โรงเรียนพระราชทาน ปี 2538  
    เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ในการขับเคลื่อนเอดส์และเพศวิถีศึกษาดีเด่น ประจ าปี 2556 ในวันที่ 25 กันยายน 2556 
    เป็นสถานศึกษา รางวัล "Bronze Award " จากการประกวดภาพยนตร์รณรงค์"นิยมไทย"  

หัวข้อ"สร้างวัฒนธรรมแห่งจิตส านึกดีงาม เพ่ือแบบอย่างลูกหลานไทย" จากกองทัพบก ในวันที่ 29 
สิงหาคม 2556 

    มีการท าบันทึกข้อตกลง MOU ทางวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอนกับสถาบันราชภัฏวไลยลงกรณ์ 
ในการส่งนักศึกษามาช่วยฝึกสอน และวิทยากรในการอบรมให้ความรู้แก่ครู 

    มีการท าบันทึกข้อตกลง MOU ทางวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอนกับสถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ในการส่งนักศึกษามาช่วยฝึกสอน และวิทยากรในการอบรมให้
ความรู้แก่ครู และให้โควตานักเรียน ม.6 เข้าศึกษาต่อปีละ 1 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

    ได้รับ "รางวัลชนะเลิศ" การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ รุ่น อายุ 
13 ปี ทีมฟุตบอลชาย โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ณ โรงเรียนกสินธรเซนปีเตอร์ นนทบุรี  

    ได้รับ "รางวัลเหรียญทอง" ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลหญิง (ฟุตบอล 7 คน)  ณ โรงเรียนนานาชาติ 
จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556   

    ได้รับรางวัล เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย (อันดับที่ 5) การแข่งขัน ดวลวาทะ THE ARENA THAILAND 
ออกอากาศ สถานนีโทรทัศน์ ไทย พีบีเอส 
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ปีการศึกษา 2557 

  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้านมัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 26 
สิงหาคม 2557 

   ได้สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรมัธยมศึกษาตอนปลายแบบ AEC ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 23 
เมษายน 2557 

   ไดส้นับสนุนการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีเกษตรนนท์ สถานีสวัสดิการสมานฉันท์ เทิดไท้ราชินี 
ประจ าปี 2557 

   ได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในการประกวดแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ประจ าปี 2557 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต 

   ได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในการประกวดแข่งขัน ประดิษฐ์ร่มพยุงไข่ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ประจ าปี 2557 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 

   ได้เข้าร่วมโครงการศิลปะเพ่ือมวลมนุษย์ Art for All : ก้าวข้ามขีจ ากัด เมื่อวันที่ 10-14 กรกฏาคม 2557 
ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ และอาราญาน่า ภูพิมาร รีสอร์ทแอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา 

   มีการท าบันทึกข้อตกลง MOU กับสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ด 
   มีการท าบันทึกข้อตกลง MOU กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 

 
ปีการศึกษา 2558 

  ได้รับ “รางวัลสถานศึกษาดีเด่น” ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส าหรับสถานศึกษาท่ีมีจ านวน
นักเรียนตั้งแต่ 500 – 1,499 คน ประจ าปี 2558   

  ได้รับ “รางวัลสถานศึกษาดีเด่น” โล่รางวัลเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  จัดโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ประจ าปี 2558  ณ ห้องประชุม
ใหญ่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

  ได้รับ “รางวัลชมเชย”การประกวดแข่งขันประดิษฐ์ร่มพยุงไข่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยส านักงาน 
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 
พ.ศ.2558  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต  

  ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยาม
มกุฎราชกุมาร “มวก.นนทบุรีคัพ” ครั้งที่ 23 ประจ าปี 2558 ประเภทเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี  

  ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนของกรมพลศึกษา ประจ าปี 2558 ครองถ้วย
ฟุตบอลประเภท ก  รุ่นอายุ 14 ปี  

  ได้รับต าแหน่ง “รองชนะเลิศ” การแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนของกรมพลศึกษา ประจ าปี 2558 ครอง
ถ้วยฟุตบอลประเภท ก รุ่นอายุ 16 ปี 

  ไดเ้ข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายจาก 184 ทีม การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน (ฟุตบอล 7 คน) แชมป์กีฬา 7 สี แชม
เปี้ยนคัพ ประจ าปี 2558 
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   มีการท าบันทึกข้อตกลง MOU กับสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ด 
   มีการท าบันทึกข้อตกลง MOU กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 

 
ปีการศึกษา 2559 

 ไดร้ับรางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ส าหรับสถานศึกษาขนาดกลาง ประจ าปี 2559 

 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันนักกีฬาฟุตบอลนักเรียนเยาวชน (ฟุตบอล 7 คน) แชมป์กีฬา 7  
      สีแชมเปี้ยนคัพ ประจ าปี 2559  ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” 
 ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยาม

มกุฎราชกมุาร “มวก.นนทบุรีคัพ” ครั้งที่ 24 ประจ าปี 2559 ประเภทเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี  
 ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน ของกรมพลศึกษา ประจ าปี 2559 ครองถ้วย

ฟุตบอลประเภท ก  รุ่นอายุ 18 ปี  
 ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน ของกรมพลศึกษา ประจ าปี 2559 ครองถ้วย

ฟุตบอลประเภท ก  รุ่นอายุ 16 ปี  
  ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศ” การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ของกรมพลศึกษา ประจ าปี 

2559 ครองถ้วยฟุตบอลประเภท ก รุ่นอายุ 14 ปี 
  ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ1” การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรายการแข่งขันวันกีฬาแห่งชาติ 

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประจ าปี 2559 
  ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศ อันดับ 1” การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับ

จังหวัด ประจ าปี 2560 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังวัดนนทบุรี 
   ได้รับเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE 

NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 7 ประจ าปี 2560 ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ในวันที่ 21 มกราคม 2560 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

   ได้รับเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการประกวดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE 
TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2017 ระดับประเทศ ในวันที่ 28-29 
มกราคม 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

   ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 2” การประกวดชุดการแสดง TO BE NUMBER ONE จังหวัด
นนทบุรี ประจ าปี 2559 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัด
นนทบุรี 

   ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ประเภทสถานศึกษา การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด 
ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2559  ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559  ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี 

   มีการท าบันทึกข้อตกลง MOU กับสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ด 
   มีการท าบันทึกข้อตกลง MOU กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 

………………………………. 
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เกียรติประวัตผิู้บริหารสถานศึกษา 
นางแน่งน้อย  เพ็งพันธ ์

 
 

 
 

นางแน่งน้อย  เพ็งพันธ์  
ผู้อ านวยการระดับ 8  โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

การศึกษา ครศุาสตรบัณฑิต  (ค.บ.เกียรตินิยมอันดับสอง)  สาขามัธยมศึกษา  
 เอกคณิตศาสตร์ – จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ครศุาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.)  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ปัจจุบัน  ก าลังศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาคพิเศษ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประวัติการรับราชการ    
 สายงานสอน 
 โรงเรียนสหมิตรพิยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 
 โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 
 โรงเรียนเมืองลึงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 
 โรงเรียนนนทกิจประชาอุปถัมภ์ จังหวัดนนทบุรี 
 โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่(นนทกิจพิศาล) จังหวัดนนทบุรี 
 โรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 สายบริหาร 
 รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี 
 รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี 
 ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จังหวัดนนทบุรี 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

 
 นายชูชาติ ชัยบุรินทร์ ประธานกรรมการสถานศึกษา 
 นายวุฒิไกร เอ้ือชูยศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 นายวัฒนา ภรณ์เกษม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 นายธนวัฒน ์ หัสดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 นางพรรณี กฤษณายุธ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 นางวิไลวรรณ คลังเงิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 นางกาญจนา ตรงเที่ยง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 พระครูกิตติเขมาภิรม กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
 พระครูโพธินันทวัฒน์ กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
 นายสุพจน์ โกมินทร์ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
 นายเชิด คลังศรี กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 นายศิริรัตน์ พรหมสถิตย์ กรรมการผู้แทนครู 
 นายประชา โคทองฤทธิ์ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
 นายสมศักดิ์ ลามอ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
 นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์ กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู 

 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.ส่งเสริมให้เยาวชนเจริญก้าวหน้าเพ่ืออนาคตของชาติ 
 2.ส่งเสริมสวัสดิภาพของเยาวชน 
 3.ให้ผู้ปกครองและครูร่วมมือในอันที่จะส่งเสริมการศึกษา ศีลธรรม วัฒนธรรมของเยาวชน 
 4.ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเยาวชนรวมทั้ง

การให้ค าแนะน าในการศึกษาและอาชีพในอนาคต 
 5.ส่งเสริมกิจการของโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน 
 
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู 
 1.  นายเบิ้ม จันทร์ฉาย นายกสมาคมฯ 
 2.  นายชูชาต ิ ชัยบุรินทร์ ที่ปรึกษา 
 3.  นายสละ มโนสัตย์ กรรมการที่ปรึกษา 
 4.  นายชาญ จิ๋วโรจน ์ กรรมการที่ปรึกษา 
 5.  นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์ อุปนายก  คนที่  1 
 6.  นายสุพจน์ โกมินทร์ อุปนายก  คนที่  2 
 7.  นายทองสา ทวีโชต ิ ปฏิคม 
 8.  นางกาญจนา ตรงเที่ยง นายทะเบียน 
 9.  นางสาววาร ี สรสัมฤทธิ์ เหรัญญิก 
 10.  นางมรกต ศิลปวิทย์ ประชาสัมพันธ์ 
 11.  นายวราห์ เมฆลาย กรรมการ 
 12.  นายวิรัตน์ ใจกล้า กรรมการ 
 13.  นางวิไลวรรณ คลังเงิน กรรมการ 
 14.  นายเชิด คลังศรี กรรมการ 
 15.  นายบุญล้อม ทองทวี กรรมการ 
 16.  นางชวนทอง วัชรอาสน์ กรรมการ 
 17.  นายสุธ ี พิมพ์มานนท์ กรรมการ 
 18.  นายชาญ คลังศรี กรรมการ 
 19.  นายสุทิน คลับคล้าย กรรมการ 
 20.  นายละม่อม เที่ยงอ่ า กรรมการ 
 21.  นายเหมือน เปิดชั้น กรรมการ 
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 22.  นางบุญงาม สีจ าปี กรรมการ 
 23.  นางชุติกาญจน์ แฟงวัด กรรมการ 
 24.  นางทองสุข มุขแก้ว กรรมการ 
 25.  นางศุภนันท์ วิภูศิริ กรรมการ 
 26.  นางกรองจิตร เบญจรงค์รัตน์ กรรมการ 
 27.  นางสาวอารีย์ เอ่ียมงาม กรรมการ 
 28.  นายภาณุพันธ์ นามวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม 
 29.  นายกันตภน เรืองลั่น กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
 30.  นางชิดชนก สุภารัตน์ เลขานุการ 
 31.  นางสาวเสาวนิตย์ มงคลสกุณี ผู้ช่วยเลขานุการ 
 32.  นางสาวเดือนฉาย หนูแสนดี กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน 
 33.  นางสาวศิรินพร อานันทไพศาล กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก 
 34.  นางสาวสุชาดา มั่นสุ่ม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 35.  นางสาวสุธาทิพย์ รอบคอบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 36.  นางสาวสุชาดา ค าน้อย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 37.  นายพิพากษา สุทธินา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 38.  นายมงคล อินทร์เรือง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 39.  นางสาวร าไพ มีแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน 

 1. นายปราโมทย์ ขุมทรัพย์ ประธานกรรมการ 
 2. นางธัญลักษณ์ อภัยราช รองประธาน คนที่ 1 
 3. นางสุภาพรณ์ ตอเสนา รองประธาน คนที่ 2 
 4. นางทัศนีย์ จันทร์ลอย เลขานุการ 
 5. นางเย็นตา ผ้าผิวดี ผู้ช่วยเลขานุการ 
 6. นางสุรีย์ พงษ์กุล นายทะเบียน 
 7. นางวันดี เจริญรัตน์ ผู้ช่วยนายทะเบียน 
 8. นางวิทิดา ประเสริฐสังข์ ประชาสัมพันธ์ 
 9. นางนัทธ์หทัย สิริวิภาสถิตย์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
 10. นายรุ่งโรจน์ พิณชะนะ กรรมการกลาง 
 11. นางนุจรินทร์ โดดเทียน กรรมการกลาง 
 12. นางสาวทองใบ เกตุทองหลาง กรรมการกลาง 

คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้นเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

1. นางสุภาพรณ์ ตอเสนา ประธาน ผู้ปกครองของ ด.ช.ประดิษฐ์ ตอเสนา ม.1/1 
2. นายนิรันดร นันทโรจน์กุล รองประธาน ผู้ปกครองของ ด.ช.ศรัณย ์ นันทโรจน์กุล ม.1/2 
3. นางทัศนีย์ จันทร์ลอย เลขานุการ ผู้ปกครองของ ด.ญ.พิริยะพร ทองประเสริฐ ม.1/5 
4. นายไหรศร จันทกรณ์ นายทะเบียน ผู้ปกครองของ ด.ช.จักรกฤษ จันทกรณ์ ม.1/4 
5. นางสุพัตรา รอดด้วง ประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครองของ ด.ญ.สุพัตรา รอดด้วง ม.1/5 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

1. นางธัญลักษณ์ อภัยราช ประธาน ผู้ปกครองของ ด.ญ.เสาวลักษณ์ อภัยราช  ม.2/4 
2. นายกฤษฏา วามะศิริ รองประธาน ผู้ปกครองของ ด.ช.ชุตธิัช วามะศิริ ม.2/6 
3.  นางเย็นตา ผ้าผิวดี เลขานุการ ผู้ปกครองของ ด.ช.พรพระเจ้า เคนทะชาลี ม.2/3 
4. นางวัลลภา วรางกูร นายทะเบียน ผู้ปกครองของ ด.ญ.สุรีย ์ วรางกูร ม.2/2 
5. นายสุวิน แดงน้อย ประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครองของ ด.ญ.ช่อผกา แดงน้อย ม.2/4 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

1. นายปราโมทย ์ ขุมทรัพย์ ประธาน ผู้ปกครองของ ด.ช.วรเมธ ขุมทรัพย์ ม.3/3 
2. นายประสิทธิ์ วรมาลี รองประธาน ผู้ปกครองของ ด.ช.ภีรพล วรมาลี ม.3/6 
3. น.ส.นัทธ์หทัย สิริวิภาสถิตย์ เลขานุการ ผู้ปกครองของ ด.ช.ภาณุพงษ ์ ลาภสิบ ม.3/5 
4. นางฐิตาภรณ์ โพธิ์เตี้ย นายทะเบียน ผู้ปกครองของ ด.ช.ธนวัฒน ์ โพธิ์เตี้ย ม.3/1 
5. นางรัชนี บุญเหลือ ประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครองของ ด.ช.ดนุนัย บุญเหลือ ม.3/2 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

1. นายรุ่งโรจน ์ พินชะนะ ประธาน ผู้ปกครองของ นายสุขสันต์ พินชะนะ ม.4/3 
2. นางอรอุมา ขุนศรี รองประธาน ผู้ปกครองของ นายคัมภีรภาพ ศรีปัญญา ม.4/3 
3. นางวิธิดา ประเสริฐสังข์ เลขานุการ ผู้ปกครองของ นายสุทธิวัชร ์ ประเสริฐสังข์ ม.4/2 
4. นางสุรีวัลย ์ กรรฉิม นายทะเบียน ผู้ปกครองของ น.ส.ชนากานต์ กรรฉิม ม.4/1 
5. ภัทธรดา ภูคงนิน ประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครองของ นายธิติสรร ภูคงนิน ม.4/1 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

1. นางสุรีย์ พงษ์กุล ประธาน ผู้ปกครองของ นายปฎิวัติ เยี่ยมนิคม ม.5/1 
2. นายธนวัฒน ์ หัสดี รองประธาน ผู้ปกครองของ นายณัฐภูมิ หัสดี ม.5/3 
3. นางวันดี เจริญรัตน์ เลขานุการ ผู้ปกครองของ นายตระการ เจริญรัตน์ ม.5/4 
4. น.ส.ค าผัด ก้อนค า นายทะเบียน ผู้ปกครองของ นายธวัชชัย ทรัพย์มาก ม.5/2 
5. น.ส.อุไรวรรณ โพธิ์อ่อน ประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครองของ นายไตรลักษณ์ กาญจนรัตน์ ม.5/1 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

1. นางนุจรินทร์ โดดเทียน ประธาน ผู้ปกครองของ น.ส.เบญญาภา โดดเทียน ม.6/4 
2. นางลัดดา จิตรอมร รองประธาน ผู้ปกครองของ น.ส.รัตนมน อ่อนละมูล ม.6/1 
3. น.ส.ทองใบ เกตุทองหลาง เลขานุการ ผู้ปกครองของ น.ส.ภาวรินทร์ พาริวัง ม.6/2 
4. นางลัดดา จิตรอมร นายทะเบียน ผู้ปกครองของ น.ส.รัตนมน อ่อนละมูล ม.6/1 
5. น.ส.อรอุมา ศักดาพงษ์ ประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครองของ นายธนาคม ศุภวิสุทธิ์ ม.6/3 
 
 
 
 
 



25 25 
 

ผลงานดีเดน่ของนกัเรียน ปีการศึกษา 2559 

 

ระดับสากล 

 1. นายธนพนธ์  ก้างจาย  เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสากล ประจ าปี 2559 (2016 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ณ เมือง 
หยางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 2. นายธนพงษ์  หวังตรงจิตร  เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Goldball  รายการ
แข่งขัน Hong Kong Goalball Invitation Tournament ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง วันที่ 6- 10 ธันวาคม 2559  
ได้รับรางวัล “เหรียญทอง”  

ระดับประเทศ 

รางวัลนักเรียนดีเด่น 

 นายธนพงษ์  หวังตรงจิตร  ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่น าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้าน
กีฬาและนันทนาการ ในงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2560 โดย นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

การแข่งขันฟุตบอล กีฬา กรีฑา  

 1. นักกีฬาฟุตบอลนักเรียน (เยาวชน) เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน (ฟุตบอล 7 คน) แชมป์กีฬา 7 
สีแชมเปีย้นคัพ ประจ าปี 2559  ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” 
 2. นักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร “มวก.นนทบุรีคัพ” ครั้งที่ 24 ประจ าปี 2559 ประเภทเยาวชน ได้รับ “รางวัล
ชนะเลิศ”  
 3. นักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ 14 ปี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนของกรมพลศึกษา ประจ าปี 2559 
ประเภทถ้วย ก ได้รับต าแหน่ง “รองชนะเลิศ” ครองถ้วยฟุตบอลประเภท ก ของกรมพลศึกษา 
 4. นักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ 16 ปี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนของกรมพลศึกษา ประจ าปี 2559 
ประเภทถ้วย ก ได้รับต าแหน่ง “ชนะเลิศ” ครองถ้วยฟุตบอลประเภท ก ของกรมพลศึกษา 
 5. นักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ 18 ปี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนของกรมพลศึกษา ประจ าปี 2559 
ประเภทถ้วย ก ได้รับต าแหน่ง “ชนะเลิศ” ครองถ้วยฟุตบอลประเภท ก ของกรมพลศึกษา 
 6. ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรายการ
แข่งขันวันกีฬาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 10-15 ธันวาคม 2559 ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ1” 
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การแข่งขันกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 1. เด็กชายวัชรพล  รักเกษม  เด็กชายธนชาต  เพ็ญชาติศริริพงษ์  และเด็กชายกษิดิศ  ปิยะนราพิบุล  
เข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์ร่มพยุงไข่  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จัดโดยส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษารังสิต ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” 
 2. นางสาวสุพรรษา  สินดิบ  นางสาวพรรณิดา  มิลัง  และนางสาวสุภัสสร  มาขุน  เข้าร่วมการแข่งขัน
ประดิษฐ์ร่มพยุงไข่  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดโดยส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต 
 3. นายปฏิการ  ศุกระเศรณี  นายพีรพันธ์  ประดิษฐ์  และนายอมรเทพ  วงษ์สมิง  เข้าร่วมการประกวด
โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง โครงงานตัวตรวจวัดความเสื่อมสภาพของยางขนาดพกพา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ติดอันดับ 1 ใน 40 ทีมสุดท้ายรอบระดับประเทศ จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ร่วมกับ บริษัท ไทยบริดจสโตน จ ากัด ระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ บ้านวิทยาศาสตร์    
สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย และวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

 
ระดับภาค 

การแข่งขันวอลเลย์บอล 
 1. ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง  เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนแอร์เอเชีย 
ประจ าปี 2559 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคระหว่างวันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2559 ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอับดับ2”  
 2. ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด  
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ประเภทยุวชน ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ2” 
 3. ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพอากาศ ได้รับ
รางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 2” 
 4. ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด  
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ประเภทเยาวชน รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ2” 
 5. ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด  
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกตัวแทนภาคได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ2” 
 
การแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 1. เด็กชายศรายุทธ  รักศรี  เข้าร่วมการประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2559  ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 2. นางสาววริศราภรณ์  ขวัญพุฒจันทร์  เข้าร่วมการประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2559  ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
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การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 
 1. นางสาวรัตนมน  อ่อนละมูล  นางสาวสกาวรัตน์  ตรีธันวา  นายสถาพร  ศรีสุข  นางสาวอมรรัตน์  
แก้วกู ่ และนายเพชร  หัสดีส าโรง เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ 
จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ได้รับ “รางวัลเหรียญทอง” 

ระดับจังหวัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 
 1. เด็กหญิงธนาพร  หอมชื่น  และเด็กหญิงลลิตา  ขุนหมื่น  เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัด
นนทบุรี วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ได้รับ “รางวัลเหรียญเงิน” 
 2. นางสาวกันติศา  ป้องกัน  และนางสาวนภาพร  บัวเที่ยง  เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  
ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ได้รับ “รางวัลเหรียญทองแดง” 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 1. เด็กหญิงไพลิน เพื่อตระกูล  เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 
ได้รับ “รางวัลเหรียญเงิน” 
 2. เด็กชายณัฐกานต์ กาญจนะ  เข้าร่วมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ไดร้ับ 
“รางวัลเหรียญทองแดง” 
 3. นางสาวโสรญา  สามสีทอง  เข้าร่วมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ได้รับ 
“รางวัลเหรียญทอง” 
 4. เด็กหญิงธวัลรัตน์  กุศลเอ่ียม  เข้าร่วมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 
ได้รับ “รางวัลเหรียญทอง” 
 5. นางสาวนัชนันท์  จรทะผา  เข้าร่วมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 
ได้รับ “รางวัลเหรียญเงิน” 
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 6. เด็กหญิงสุนันทา  ระเมาะอา  เข้าร่วมการแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 10 พฤศจิกายน 
2559 ได้รับ “รางวัลเหรียญเงิน” 
 7. นางสาวกรรณิกา  สุสาสนี  นางสาวธัญญา  พันธขาว  และนางสาวน้ าเพชร ภมรวิจิตร  เข้าร่วม 
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรรณคดีไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ได้รับ “รางวัลเหรียญเงิน” 
 8. เด็กหญิงลลิตา  ขุนหมื่น  และเด็กชายศิริศักดิ์  บุรีรัตน์  เข้าร่วมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กาพย์ยานี11 (8 บท) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 
ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ได้รับ “รางวัลเหรียญทองแดง” 
 9. เด็กหญิงไพลิน  เพื่อตระกูล  และ เด็กหญิงลลิตา  ขุนหมื่น  เข้าร่วมการแข่งขันกลอนสด ระดับชั้น
มัธยมศกึษาตอนต้น โครงการส่งเสริมจริยธรรม ประจ าปี 2559 จัดโดยเทศบาลนครปากเกร็ด ได้รับรางวัล “รางวัล
ชมเชย” 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 1. นายอิทธิฤทธิ์  ตะสิงห์  เข้าร่วมแข่งขันเอแม็ท เกมส์ต่อเลขค านวณ รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายชาย  
มีคะแนนอยู่ในอันดับที่ 55 รายการ แบรนด์ ครอสเวิร์ดเกมชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 31 ชิงถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแบรนด์ ซูโดกุ ชิงแชมป์นานาชาติ ครั้งที่ 10 ประจ าปี 2559 
ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฏาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จ.นนทบุรี 
 2. นายอนุชาติ ค าก๋า  เข้าร่วมแข่งขันเอแม็ท เกมส์ต่อเลขค านวณ รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายชาย  
มีคะแนนอยู่ในอันดับที่ 55 รายการ แบรนด์ ครอสเวิร์ดเกมชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 31 ชิงถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแบรนด์ ซูโดกุ ชิงแชมป์นานาชาติ ครั้งที่ 10 ประจ าปี 2559 
ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฏาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จ.นนทบุรี 
 3. นายปฏิการ  ศุกระเศรณี  เข้าร่วมแข่งขันเอแม็ท เกมส์ต่อเลขค านวณ รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายชาย  
มีคะแนนอยู่ในอันดับที่ 55 รายการ แบรนด์ ครอสเวิร์ดเกมชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 31 ชิงถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแบรนด์ ซูโดกุ ชิงแชมป์นานาชาติ ครั้งที่ 10 ประจ าปี 2559 
ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฏาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จ.นนทบุรี 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 1. เด็กชายณัฐพงศ์  กรมสุริยศักดิ์  และ เด็กชายอิทธิกร  แก้วสุกัลยา เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพ้ืน) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 
2559 ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ได้รับ “รางวัลเหรียญเงิน” 
 2. เดก็ชายณัฐกานต์  กาญจนะ  และ เด็กชายวสุพล  สีทอง  เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 
ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ได้รับ “รางวัลเหรียญทอง” รองชนะเลิศอันดับ 2 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 1. เด็กหญิงรุจิกาญจน์  วรภาพ  เด็กหญิงวรรณษา  พระสุนีย์  เด็กหญิงสิมินตรา  สมบูรณ์ศิลป์  และ
เด็กหญิงอธิชา  ผาสุก  เข้าร่วมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ได้รับ 
“รางวัลเหรียญทอง” รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
 2. นางสาวรัตนมน  อ่อนละมูล  นางสาวสกาวรัตน์  ตรีธันวา  นายสถาพร  ศรีสุข   นางสาวอมรรัตน์  
แก้วกู่  และนายเพชร  หัสดีส าโรง  เข้าร่วมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2559  ได้รับ “รางวัลเหรียญทอง” ชนะเลิศ 
 3. นางสาววริสราภรณ์  ขวัญบุญจันทร์  เข้าร่วมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2559  ได้รับ “รางวัลเหรียญทอง” รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
 4. เด็กหญิงอนันนญาดา  มาสกุลทอง  และเด็กชายอนันดา  นัทธีทอง  เข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดนนทบุรี 
ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559  ได้รับ “รางวัลเหรียญทอง” รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
 5. นายนภัสกร  กลิ่นทอง  และนางสาวสุชาดา  การะเกต  เข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดนนทบุรี 
ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559  ได้รับ “รางวัลเหรียญทอง” 
 6. นางสาวอมรรัตน์  แก้วกู่  นายเพชร  หัสดีส าโรง  และนางสาวรัตนมน  อ่อนละมุน เข้าร่วมการ
แข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย เนื่องในวันระพี ณ ศาลจังหวัดนนทบุรี ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2” 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 1. เด็กชายศรายุทธ  รักศรี  เข้าร่วมการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2559  ได้รับ “รางวัลเหรียญเงิน”  
 2. นางสาวธัญญา  พันธขาว เข้าร่วมการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2559 ได้รับ “รางวัลเหรียญเงิน” 
 3. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เกาไสยนันท์  เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 17
พฤศจิกายน 2559 ได้รับ “รางวัลเหรียญทอง”  
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 4. นางสาวพิชฌานันท์  จันทร์ศรี  เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2559  ได้รับ “รางวัลเหรียญทอง” รองชนะเลิศอันดับ 2 
 5. เด็กหญิงพรหมพร  ลีนับถือ  เข้าร่วมการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 17พฤศจิกายน 
2559 ได้รับ “รางวัลเหรียญเงิน”  
 6. นายธีรเมธ  ห่วงรักษ์  เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2559  ได้รับ “รางวัลเหรียญทอง” 
 7. นางสาวรุ่งนภา  กองปาน  เข้าร่วมการแขง่ขันการขับร้องเพลงไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 17พฤศจิกายน 
2559 ได้รับ “รางวัลเหรียญทอง” ชนะเลิศ 
 8. นางสาวศศิธร  เวียงสงค์  เข้าร่วมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 17พฤศจิกายน 
2559 ได้รับ “รางวัลเหรียญทอง” รองชนะเลิศอันดับ 2 
 9. เด็กหญิงพรรณวสา  บาฤศี  เข้าร่วมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 17
พฤศจิกายน 2559 ได้รับ “รางวัลเหรียญเงิน”  
 10. เด็กหญิงกมลพร  สงวนค า     เด็กหญิงกัญญาวีร์  โตรอด    เด็กหญิงคุณาพร  เขียวน้อย   
เด็กหญิงพิมพิศา  อินทกรณ ์  เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บัวงาม    เด็กหญิงมุตา  นันทะราช  เด็กหญิงยลดา  พูลสวัสดิ์
เด็กหญิงอนัณญตา  มาสกุลทอง    เด็กหญิงอนันญาดา  มาสกุลทอง   เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  รักษ์สัตย์  เข้าร่วม
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปี
การศึกษา 2559 ณ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 17พฤศจิกายน 2559 ได้รับ “รางวัลเหรียญเงิน” 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 1. เด็กชายมนัส  จิตบันเทิง  และ เด็กชายสมยศ  บุญมั่ง   เข้าร่วมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิ
เมชั่น  (2D Animation) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 
2559  ณ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559   ได้รับ “รางวัลเหรียญเงิน” 
 2. เด็กหญิงดนุนุช  เกตุทองหลาง  และ เด็กหญิงดวงกมล  สีบัวลา  เข้าร่วมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปี
การศึกษา 2559 ณ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559   ได้รับ  ”รางวัลเหรียญทอง”  
รองชนะเลิศอันดับ 1 
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 3. นางสาวญารินดา  ชัยพิพัฒน์  และนางสาวศิริลักษณ์  จงเทพ   เข้าร่วมการแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 
ประจ าปีการศึกษา 2559  ณ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559   ได้รับ  ”รางวัลเหรียญเงิน”  
 4. นายรัชชานนท์  ปอดสูงเนิน  และนายสิริชัย  ยาประเสริฐ เข้าร่วมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  
ณ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559   ได้รับ  ”รางวัลเหรียญทอง” รองชนะเลิศอันดับ 1 
 5. นายรัฐพงศ์  หลิมวานิช  และนายอิทธิฤทธิ  ตะสิงห์  เข้าร่วมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ 
จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559   ได้รับ  ”รางวัลเหรียญทอง” 
 6. นายจิรภัทร  เพ็งทา   และนายธิติวุฒิ  แผลงฤทธิ์  เข้าร่วมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Text Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ 
จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559   ได้รับ  ”รางวัลเหรียญทองแดง” รองชนะเลิศอันดับ 2 
 7. เด็กหญิงมามีศิลป์   บุศราคัมนิมิต  และเด็กหญิงอิงลิช   อินต๊ะเปียง   เข้าร่วมการแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปี
การศึกษา 2559 ณ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559   ได้รับ  ”รางวัลเหรียญทองแดง” 
 8. นายอนุชาติ  ค าก๋า   และนายปฏิการ   ศุกระเศรณี  เข้าร่วมการแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 
2559 ณ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559   ได้รับ  ”รางวัลเหรียญเงิน” 
 9. นายคณาธิป  จันทร์ชนะ  และนายธิติสรร  ภูคงนิน  เข้าร่วมการแข่งขันการสร้าง Web Application 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ณ จังหวัดนนทบุรี 
ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559   ได้รับ  ”รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2” 
 10. นายชาญวิทย์  จิตร์ชื้น  นายรัตน์ตพล  พะวิงรัมย์  และนายอัครเชษฐ์  กาญจนจิตต์  เข้าร่วมการ
ประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
66 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559  ได้รับ  ”รางวัลเหรียญเงิน”   
รองชนะเลิศอันดับ 2 
 11. นางสาวณัฐิกา  มากวิจิตร์  นางสาวนิรมล  จิตอมร  และนางสาวอาทิตยา  แซ่ซี   เข้าร่วมการ
ประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559   ได้รับ  “รางวัล
เหรียญทองแดง”  
 12. นายนัทธวัฒน์  คชศิลา  นายน าโชค  มีแย้ม  และนายภคโชค  ใจระสา  เข้าร่วมการแข่งขัน
โครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปี
การศึกษา 2559 ณ จังหวัดนนทบุรี  ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559  ได้รับ  ”รางวัลเหรียญทอง”  รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 
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 13. เด็กหญิงปุษยา  พลนงค์  เด็กหญิงพลอยไพลิน  กรุดประเสริฐ  และเด็กหญิงวนิดา  เชื้อสะอาด   
เข้าร่วมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ได้รับ “รางวัลเหรียญเงิน” 
 14. นางสาวน้ าหวาน  สระทอง  นางสาวพัฒชาพร  จิตรชม  และนางสาวพิมพ์  มากวิจิตร์ เข้าร่วมการ
แข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 
2559 ณ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ได้รับ “รางวัลเหรียญทอง” 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 1. นางสาวสุทธินี  สวสัดิมูล  เข้าร่วมการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 
ได้รับ “รางวัลเหรียญทองแดง”  
 2.  นายกษิดิศ   ปิยะนราพิบูล  เข้าร่วมการแข่งขันทักษะพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปีการศึกษา 2559 จัดโดยเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  วันที่ 24 
กรกฎาคม 2559  ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้รับ “รางวัลเหรียญทอง”  
 3.  นางสาวน้ าเพ็ชร ภมรวิจิตร  เข้าร่วมการแข่งขันทักษะพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปีการศึกษา 2559 จัดโดยเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  วันที่ 24 
กรกฎาคม 2559  ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้รับ “รางวัลเหรียญเงิน”  
 4.  เด็กหญิงอณิษฐา  แพทย์หมัด  เข้าร่วมการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปีการศึกษา 2559 จัดโดยเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  วันที่ 24 กรกฎาคม 
2559  ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้รับ “รางวัลเหรียญเงิน”  
 5.  นางสาวสุมัจฉา อาสนา  เข้าร่วมการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปีการศึกษา 2559 จัดโดยเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  วันที่ 24 
กรกฎาคม 2559  ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้รับ “รางวัลเหรียญทองแดง”  
 6.  นายเพชร  หัสดีส าโรง    เข้าร่วมการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ประจ าปีการศึกษา 2559 จัดโดยเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  วันที่ 24 กรกฎาคม 2559   
ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้รับ “รางวัลเหรียญทองแดง” 
 7.  นายกษิดิศ  ปิยะนราพิบูล เข้าร่วมการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ การทดสอบประเมิน 
การใช้ทักษะภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือการสื่อสารของนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปี
งบประมาณ 2559 โดยส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ได้รับ “รางวัลเหรียญทองแดง” 
 8.  นางสาวน้ าเพชร  ภมรวิจิตร เข้าร่วมการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ การทดสอบประเมิน 
การใช้ทักษะภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือการสื่อสารของนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประจ าปีงบประมาณ 2559 โดยส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ได้รับ “รางวัลเหรียญทอง” 
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- งานส านักงาน 
- งานพัฒนาหลักสตูร 
- งานแนะแนว 
- งานสารบรรณ 
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานห้องสมุด 
- งานโรงเรียนในฝนั 
- งานวจิัย 
- สารสนเทศวิชาการ 
- พัฒนาสื่อนวัตกรรม 
-งานวัดประเมนิผล 
-งานทะเบียน 
-งานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
-งานสวนพฤกษศาสตร ์
-งานศูนย์วิชาคอมฯ 
-งานกลุม่สาระฯ 
-งานนเิทศตดิตาม 
-งานเรียนรว่ม 
-งานห้องเรียนพเิศษ 

 

- งานส านักงาน 
- งานการเงิน-บัญช ี
- งานพัสดุ 
- งานสารบรรณ 
- งานบุคลากร 
- งานสมาคมคร-ู
ผู้ปกครอง 
- งานยานพาหนะ 
- งานสวัสดิการโรงเรียน 

- งานส านักงาน 
- งานส่งเสริมพัฒนาวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม 
- งานระดับชั้น 
- งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
- งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- งานเวรยาม 
- เครือข่ายผู้ปกครอง 

- งานส านักงาน 
- งานอาคาร สถานท่ี 
- งานโสตทัศนศึกษา 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานสัมพันธ์ชุมชน 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานโภชนาการ 
- งานสหกรณ ์
- งานคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

โครงสร้างการบรหิารงานโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน 

สมาคมครู 
ผู้ปกครอง 

เครือข่ายผู้ปกครองและ
ชมรมศิษย์เก่า 

กลุ่มการบริหาร               
งานวิชาการ 

กลุ่มการบริหารงาน
งบประมาณและบุคคล 

กลุ่มการบริหาร               
งานกิจการนกัเรียน 

กลุ่มการบริหาร              
งานทั่วไป 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

งานนโยบายและแผนงาน 

- งานแผนงาน   
- งานสารสนเทศ 
- งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษางานประเมินและติดตามผล 
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กลุ่มการบริหารงบประมาณ
และงานบุคคล 
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โครงสร้างการบรหิารงาน 
กลุ่มการบริหารงบประมาณและบุคคล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มการบริหารงบประมาณและบุคคล 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 
กลุ่มการบริหารงบประมาณและบุคคล 

 

 
งานส านักงาน 

งานการเงิน-บัญชี 
งานพัสดุ 

งานสารบรรณ 
งานบุคลากร 

งานสมาคมครู ผู้ปกครอง 
งานยานพาหนะ 

งานสวัสดิการโรงเรียน 
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งบประมาณแบ่งตามรายละเอียด ปีการศึกษา 2559 
 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินอุดหนุนรายหัว 3,629,200.00 ค่าสาธารณูปโภค  แบ่งเป็น 

- ค่าน ้า 
- ค่าไฟ 
- ค่าโทรศัพท์ 

1,705,903.82 
131,689.48 

1,563,444.88 
10,769.46 

เงินเรียนฟรี 15 ปี 
- หนังสือเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- เครื่องแบบนักเรียน 
- อุปกรณ์การเรียน 

 
1,011,423.00 
910,400.00 
480,900.00 
437,040.00 

เงินเรียนฟรี 15 ปี   
- หนังสือเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- เครื่องแบบนักเรียน 
- อุปกรณ์การเรียน 

 
1,279,468.40 
903,730.90 
449,700.00 
417,600.00 

เงินอุดหนุนปัจจัยพื นฐาน 558,000.00 ทุนนักเรียนยากจน 558,000.00 
เงินระดมทรัพยากร 1,605,522 ค่าจ้างงานและอินเตอร์เน็ต 

- ค่าจ้างยาม 
- ค่าจ้างคนสวน แม่บ้าน 
- ค่าจ้างลูกจ้างส้านักงาน 
- ค่าอินเตอร์เน็ต 
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

2,338,618.00 
 
 
 
 
 

เงินอุดหนุนเทศบาลนครปากเกร็ด 217,000.00 การแข่งขันฟุตบอลชุมชนโพธินิมิตคัพฯ 182,140.00 
รวมรายรับ 8,849,485 รวมรายจ่าย 7,835,161.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณปีการศึกษา 2559 
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รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 

เงินงบประมาณ 7,026,963 งบด้าเนินการ 4,044,521.82 
เงินนอกงบประมาณ 1,605,522 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 3,608,499.30 
เงินอ่ืนๆ(ระบุ) 217,000 งบอ่ืนๆ(ระบุ) 182,140.00 

รวมรายรับ 8,849,485 รวมรายจ่าย 7,835,161.21 
 

แผนภูมิวงกลมแสดงรอ้ยละของเงินรายรับ ปงีบประมาณ 2559 
 

 
แผนภูมิวงกลมแสดงรอ้ยละของเงินรายจ่าย ปีงบประมาณ 2559 

 

 
 
 
 

79% 

18% 

3% 

เงินงบประมาณ 

เงินนอกงบประมาณ 

เงินอ่ืนๆ(ระบ)ุ 

52% 46% 

2% 

งบด าเนินการ 

งบพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 

งบอ่ืนๆ(ระบ)ุ 
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งบประมาณสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2559 
 

การเบิก – จ่ายสวัสดิการ จ านวน/บาท 
ค่ารักษาพยาบาล 42,269.00 
ค่าการศึกษาบุตร 98,949.00 

รวมเบิกจ่าย 141,218.00 

 
 
 

แผนภูมิวงกลมแสดงรอ้ยละของเงินสวัสดิการ ปีการงบประมาณ 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

30% 

70% 

ค่ารักษาพยาบาล 

ค่าการศึกษาบตุร 
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ปีการศึกษา 2559    
ภาคเรียนที่ 1  

ล าดับ
ที ่

ประเภท 
เพศ 

รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง 

1 ฝ่ายบริหาร 1 1 2 2.13 

2 สนับสนุนการสอน 0 4 4 4.26 

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3 3 6 6.38 

4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 0 8 8 8.51 

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 5 6 6.38 

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2 3 5 5.32 

7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0 7 7 7.45 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3 4 7 7.45 

9 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 8 12 12.77 

10 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3 3 6 6.38 

11 พนักงานราชการ 0 1 1 1.06 

12 อัตราจ้างโครงการคืนครูฯ 1 0 1 1.06 

13 ครูอัตราจ้างอบจ.นนทบุรี 0 9 9 9.57 

14 อัตราจ้าง (ธุรการส้านักงาน) 1 5 6 6.38 

15 ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ 2 4 6 6.38 

16 ลูกจ้างประจ้า (นักการ) 4 0 4 4.26 

17 ลูกจ้างรายวัน(แม่บ้าน) 0 4 4 4.26 

รวม 25 69 94 100.00 

ร้อยละ 26.60 73.40 100.00 
 

หมายเหตุ : ข้อมูลนี แยกประเภทตามที่มาของเงินเดือนที่ได้รับ 
ที่มา: งานบุคลากร                                                                  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2559 

 
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
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ปีการศึกษา 2559    
ภาคเรียนที่ 2  

ล าดับ
ที ่

ประเภท 
เพศ 

รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง 

1 ฝ่ายบริหาร 0 2 2 2.08 

2 สนับสนุนการสอน 0 4 4 4.17 

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3 2 5 5.21 

4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 0 8 8 8.33 

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 5 6 6.25 

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2 3 5 5.21 

7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0 7 7 7.29 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3 4 7 7.29 

9 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 8 12 12.50 

10 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3 3 6 6.25 

11 พนักงานราชการ 0 1 1 1.04 

12 อัตราจ้างโครงการคืนครูฯ 1 0 1 1.04 

13 ครูอัตราจ้างอบจ.นนทบุรี 0 9 9 9.38 

14 อัตราจ้าง (ธุรการส้านักงาน) 1 5 6 6.25 

15 ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ 1 5 6 6.25 

16 ครูโครงการทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ 1 2 3 3.13 

17 ลูกจ้างประจ้า (นักการ) 3 0 3 3.13 

18 ลูกจ้างรายวัน(แม่บ้าน) 1 4 5 5.21 

รวม 24 72 96 100.00 

ร้อยละ 25.00 75.00 100.00 
 

หมายเหตุ : ข้อมูลนี แยกประเภทตามที่มาของเงินเดือนที่ได้รับ 
ที่มา: งานบุคลากร                                                              ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน  2559 

 
จ าแนกตามสายงานที่ปฏิบัติ ปีการศึกษา 2559 
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ภาคเรียนที่ 1 
 

ล าดับ
ที ่

ประเภท 
เพศ 

รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง 

1 ฝ่ายบริหาร 1 1 2 2.13 

2 
ข้าราชการครู บุคลากรครู และครู

ต่างชาติ 
19 58 77 81.91 

3 บุคลากรธุรการส้านักงาน 2 5 7 7.45 

4 บุคลกรนักการและแม่บ้าน 4 4 8 8.51 

รวม 26 68 94 100.00 

ร้อยละ 27.66 72.34 100 
 

หมายเหตุ : ข้อมูลนี แยกประเภทตามหน้าที่หลักที่ปฏิบัติ 
ที่มา: งานบุคลากร                                                                 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2559 

 
 

จ าแนกตามสายงานที่ปฏิบัติ ปีการศึกษา 2559 
ภาคเรียนที่ 2 

 

ล าดับ
ที ่

ประเภท 
เพศ 

รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง 

1 ฝ่ายบริหาร 0 2 2 2.13 

2 
ข้าราชการครู บุคลากรครู และครู

ต่างชาติ 
18 61 79 84.04 

3 บุคลากรธุรการส้านักงาน 2 5 7 7.45 

4 บุคลกรนักการและแม่บ้าน 4 4 8 8.51 

รวม 24 72 96 102.13 

ร้อยละ 25.53 76.60 100 
 

หมายเหตุ : ข้อมูลนี แยกประเภทตามหน้าที่หลักที่ปฏิบัติ 
ที่มา: งานบุคลากร                                                              ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน  2559 

 
ข้อมูลข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน 
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จ าแนกตามต าแหน่ง วิทยฐานะ อันดับ ปีการศึกษา 2559 
ภาคเรียนที่ 1 

 
ล าดับ

ที ่
ต าแหน่ง วิทยฐานะ อันดับ 

เพศ 
รวม ร้อยละ 

ชาย หญิง 

1 ผู้อ้านวยการ ช้านาญการพิเศษ คศ.3 1 0 1 1.59 

2 รองผู้อ้านวยการ ช้านาญการพิเศษ คศ.3 0 1 1 1.59 

3 คร ู ช้านาญการพิเศษ คศ.3 4 14 18 28.57 

4 คร ู ช้านาญการ คศ.2 6 13 19 30.16 

5 คร ู ไม่มีวิทยฐานะ คศ.1 3 15 18 28.57 

6 ครูผู้ช่วย - - 3 3 6 9.52 

รวม 17 46 63 100 

  
ที่มา: งานบุคลากร                                                                  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2559 

 
ข้อมูลข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน 

จ าแนกตามต าแหน่ง วิทยฐานะ อันดับ ปีการศึกษา 2559 
ภาคเรียนที่ 2 

 
ล าดับ

ที ่
ต าแหน่ง วิทยฐานะ อันดับ 

เพศ 
รวม ร้อยละ 

ชาย หญิง 

1 ผู้อ้านวยการ ช้านาญการพิเศษ คศ.3 0 1 1 1.67 

2 รองผู้อ้านวยการ ช้านาญการพิเศษ คศ.3 0 1 1 1.67 

3 คร ู ช้านาญการพิเศษ คศ.3 4 11 15 25.00 

4 คร ู ช้านาญการ คศ.2 6 14 20 33.33 

5 คร ู ไม่มีวิทยฐานะ คศ.1 4 14 18 30.00 

6 ครูผู้ช่วย - - 2 3 5 8.33 

รวม 16 44 60 100 

ที่มา: งานบุคลากร                                                              ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน  2559 
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ตารางแสดงจ านวนครูที่เกษียณอายุราชการ 
ปีการศึกษา 2559 – 2561 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนครู จ านวนครูท่ีเกษียณอายุราชการ 
ทั้งหมด ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

สนับสนุนการสอน 4      
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 1    
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 8      

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6   1  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 5      

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 6 1   1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 6   2  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 10 1 3  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 6   1  

รวม 60 3 7 1 
 

ที่มา: งานบุคลากร                                                              ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม  2560 
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ตารางแสดงข้อมูลการสอนของครู 
ปีการศึกษา 2559 

 

ประเภท 
สอนตรง 
ตามวุฒิ 

สอนไม่ตรง 
ตามวุฒิ 

มีใบประกอบ 
วิชาชีพ 

มีใบอนุญาต 
สอน 

ไม่มีใบประกอบ
วิชาชีพ/ 

ใบอนุญาตสอน 

ข้าราชการครู 60 - 60 - - 

พนักงานราชการ 1 - 1 - - 

ครูอัตราจ้าง 
อบจ.นนทบุรี 

9 - 9 - - 

ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ 5 1 - 6 - 

ครูโครงการทีช ฟอร์  
ไทยแลนด์ 

2 1 - 3 - 

รวม 77 2 70 9 - 
รวมทั งหมด 79 79 - 

ร้อยละ 97.47 2.53 88.61 11.39 - 
 

 

ที่มา: งานบุคลากร                                                              ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม  2560 
 



การพัฒนาตนเองของบุคลากรโรงเรียนโพธินิมิตวทิยาคม  ปีการศึกษา 2559 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

1 นายปวริศร์      โตน ้า หัวหน้ากลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

ครูช้านาญการ 

ปริญญาโท 

กศม. การบริหารการศึกษา 

ปริญญาตรี คบ. คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 
ม.2 

ม.5 

ม.6 

- อบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียน ณ ห้องประชุมทองดี 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- อบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โรงเรียนโพธิมิตวิทยาคม 

- อบรม Problem-Based Learning (PBL) 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 20 ณ ห้องประชุม
ทองดี โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
- อบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหารจัดการ
เวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
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2 นายคมสันติ์     ดางาม ช้านาญการ ปริญญาโท 

กศม. การบริหารการศึกษา 

ปริญญาตรี คบ. คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 
ม.2 

ม.4 

- อบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียน ณ ห้องประชุมทองดี 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- อบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โรงเรียนโพธิมิตวิทยาคม 

 

 

44 



ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     - อบรม Problem-Based Learning (PBL) 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 20 ณ ห้องประชุม
ทองดี โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
- อบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหารจัดการ
เวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

 

3 นายภานุวัฒน์     บุญราช ครู ค.ศ.1 ปริญญาโท 

ค.ม. การบริหารการศึกษา 

ปริญญาตรี วท.บ. สถิติประยุกต์ 

คณิตศาสตร์ 
ม.5 

ม.6 

- อบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียน ณ ห้องประชุมทองดี 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- อบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โรงเรียนโพธิมิตวิทยาคม 

- อบรม Problem-Based Learning (PBL) 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 20 ณ ห้องประชุม
ทองดี โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
- อบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหารจัดการ
เวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

4 นางกรินอร     กันหาค้า ครู ค.ศ.1 

 
ปริญญาตรี 

คบ. คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

ม.1 

ม.2 

- อบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียน ณ ห้องประชุมทองดี 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- อบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โรงเรียนโพธิมิตวิทยาคม 

- อบรม Problem-Based Learning (PBL) 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 20 ณ ห้องประชุม
ทองดี โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
- อบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหารจัดการ
เวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วัดเฉลิมพระเกียรติ   
สพม.  3 
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5 นางสาวจันจิรา  ทรัพย์อนันต์ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี 
คบ.การสอนคณิตศาสตร์ 

 

คณิตศาสตร์ 
ม.1 

- อบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียน ณ ห้องประชุมทองดี 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- อบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โรงเรียนโพธิมิตวิทยาคม 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     - อบรม Problem-Based Learning (PBL) 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 20 ณ ห้องประชุม
ทองดี โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
- อบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหารจัดการ
เวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
- โครงการคูปองพัฒนาครู 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
- การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ  สพม.3  
- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วัดเฉลิมพระเกียรติ 
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
3 

 

 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

6 นางสาววาลินี     อ้าไพศรี หัวหน้ากลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
ครูช้านาญการ 

ปริญญาตรี ค.บ. (ฟิสิกส์) 
 
 

ฟิสิกส์ 
ม.4 

ม.5 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนโพธิมิต
วิทยาคม 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 
- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสมรถ
นะครูสู่ศตวรรษที่ 21  โรงเรียนโพธินิมิต
วิทยาคม 
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7 นางสาวจินดา    คงเจริญจิตติกุล ครูช้านาญการ
พิเศษ 

ปริญญาตรี ค.บ. (วิทยาศาสตร์
ทั่วไป) 

 

วิทยาศาสตร์ 
ม.3 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
แบบบูรณาการภายใต้หัวข้อ ฉลาดคิด
ประดิษฐ์สร้างสรรค์ก้าวน้าเทคโนโลยี  
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     “ Young Thinking Innovator Camp 
(STEM EDUCATION)” คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทล-ลาวิฟ 
ร่วมกับโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม  
 - การฝึกอบรมหลักสูตร TEPE ONLINE 
58303 การบริหารการจัดการห้องเรียน
อัจฉริยะ  
- การฝึกอบรมหลักสูตร TEPE ONLINE 
58101 การสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ  
- การฝึกอบรมหลักสูตร TEPE ONLINE 
58301 หลักการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการ 
Coaching  
- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนโพธิมิต
วิทยาคม 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 
 

 

 



ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     - การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนา
สมรรถนะครูสู่ศตวรรษท่ี 21  โรงเรียนโพธิ
นิมิตวิทยาคม 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เกมและกิจกรรม
การเรียนรู้ท้าทายในการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
อากาศและโลกร้อนส้าหรับนักเรียน อาคาร ว.
วิโรจน์ ส้านักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 
- การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและ
ทักษะการสอน หลักสูตร เทคนิคการใช้
ค้าถามเพ่ือการจัดการเรียนรู้ และเทคนิคการ
กระตุ้นเด็กถามและ อาคาร ว.วิโรจน์ 
ส้านักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 
- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงาน
เขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  
 
 
 

 



ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

8 นางณัฐญาณ์      จอกแก้ว ครูช้านาญการ
พิเศษ 

ปริญญาโท กศ.ม.วิทยาศาสตร์
ศึกษา(ชีววิทยา) 

 

ชีววิทยา 

ม.4 

ม.5 

ม.6 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเรียนรู้และ
สร้างสรรค์ต้นแบบกิจกรรม “โครงการ
เด็กไทยไม่เฉื่อย” มหาวิทยาลัยมหิดล 
(ศาลายา) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนโพธิมิต
วิทยาคม 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 
- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์แบบบูรณาการ ภายใต้หัวข้อ
ฉลาดคิด ประดิษฐ์สร้างสรรค์ก้าวน้า
เทคโนโลยี โรงเรียนโพธินิมิตวมิยาคม 

- การอบรม TEPE ONLINE  58101 การ
สร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ  
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     - การอบรม TEPE ONLINE  55105 
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร (3สิงหาคม 
2559) 
- การอบรม TEPE ONLINE  58304  ระบบ
ช่วยเหลือดูแลนักเรียน   (3สิงหาคม 2559) 
- กิจกรรม “จิตอาสาเพื่อผู้อยู่โรคจิตเวช” แก
รนด์ฮอลล์ เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย 
นนทบุรี  
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
แบบบูรณาการภายใต้หัวข้อ ฉลาดคิด
ประดิษฐ์สร้างสรรค์ก้าวน้าเทคโนโลยี 
“ Young Thinking Innovator Camp 
(STEM EDUCATION)” คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทล-ลาวิฟ 
ร่วมกับโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม   
- การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ
ขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาเร่งยกระดับคุณภาพ
การเรียนรู้ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

 
 
 

 



ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     - การแสดงสื่อนวัตกรรม “ครูสร้างคน คน
สร้างชาติ” การอบรมสัมมนาและการ
ประเมินคุณภาพ เป็นครูแกนน้าปฏิรูปการ
เรียนรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงาน
เขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 

9 นางชิดชนก         สุภารัตน ์ ครูช้านาญการ
พิเศษ 

ปริญญาตรี  คบ. (วิทยาศาสตร์
ทั่วไป) 

 
 

วิทยาศาสตร์ 
ม.6 

 

 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนโพธิมิต
วิทยาคม 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 
- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     - ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสมรถ
นะครูสู่ศตวรรษที่ 21  โรงเรียนโพธินิมิต
วิทยาคม 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงาน
เขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 

10 นางสาวเสาวนิตย์  มงคลสกุณี ครูช้านาญการ ปริญญาตรี 
กศ.บ(วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา) 

ปริญญาโท 

วท.ม (วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา) 

วิทยาศาสตร์ 
ม.2 

ม.4 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนโพธิมิต
วิทยาคม 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 
- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสมรถ
นะครูสู่ศตวรรษที่ 21  โรงเรียนโพธินิมิต
วิทยาคม 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     - การอบรม TEPE 58302 การสร้างเสริม
ทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันยาเสพติดทุกระดับชั น 
สพฐ. 
- การอบรม TEPE 02127 การจัดการเรียนรู้
ที่เน้นการเรียนเป็นส้าคัญ : การจัดการเรียนรู้
แบบส่งเสริมความคิด สพฐ.  
- การอบรม TEPE 55304 การปกครองชั น
เรียนทางบวกและสันติวิธี  
การสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้วย 
- การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์แบบบูรณาการ ภายใต้หัวข้อ
ฉลาดคิด ประดิษฐ์สร้างสรรค์ก้าวน้า
เทคโนโลยี โรงเรียนโพธินิมิตวทิยาคม 

- การด้าเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน โรงเรียนปากเกร็ด 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงาน
เขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  
 

 

 



ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     - การจัดท้าข้อสอบวัดความรู้พื นฐานวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั น ม. 1 
ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย นนทบุรี กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัด
นนทบุรี โรงเรียนปากเกร็ด 

 

11 นางสาวมนัญยา    สายซอ ครู ค.ศ.1 ปริญญาตรี วท.บ.(เคมี) 
ป. บัณฑิตวิชาชีพครู 

 

วิทยาศาสตร์ 
ม.1 

ม.4 

เคมี  ม.4 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรมการสอนโดยใช้ Problem Base 
Learning 

- วิธีการสอนไวยกรณ์ภาษาอังกฤษให้สื่อสาร
ได้:วิธีการสอนที่หลีกเลี่ยงการอธิบาย
กฏเกณฑ์ท่ีมากเกินไป 

- การสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้วย science 
show 

- การอบรม TEPE 58101 การสร้างค่านิยม
หลัก 12 ประการ 

- การอบรม TEPE 58105 ภาษาอังกฤษที่ใช้
ในการสื่อสาร 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     - การผลิตหนังสือเรียนและเอกสารความรู้ที่
ติดบาร์โค้ดสองมิติส้าหรับการอ่านออกเสียง 
(GR 

- การอบรมตัวอย่างการสอนวิทยาศาสตร์ 
หลักสูตร UPGRADE (ออนไลน์)  
- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงาน
เขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  
- การอบรมครูโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือหลักประกันโอกาสทางการ
เรียนรู้ (ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน) 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
แบบบูรณาการ ภายใต้หัวข้อ ฉลาดคิด 
ประดิษฐ์สร้างสรรค์ ก้าวน้าเทคโนโลยี 
“Young Thinking Innovator Camp 
(STEM EDUCATION)” 

 
 
 

 

 



ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

12 นางกฤชสร         บุญธรรมเจริญ ครู ค.ศ.1 ปริญญาตรี วท.บ.(เคมี) 
ป. บัณฑิตวิชาชีพครู 

 

วิทยาศาสตร์ 
ม.2 

เคมี ม.5  ม.6 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนโพธิมิต
วิทยาคม 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 
- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
- การอบรม TEPE ONLINE  58101 การ
สร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ  
- การอบรม TEPE ONLINE  58302 การ
เสริมทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันยาเสพติดทุก
ระดับชั น  
- การอบรม TEPE ONLINE  02115  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เคมี ส้าหรับ
ผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     - กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ หัวข้อ ฉลาดคิด 
ประดิษฐ์สร้างสรรค์ ก้าวน้าเทคโนโลยี  
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงาน
เขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  
 

 

13 นางสาวสุชญา  พันทวี ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี วท.บ.(ฟิสิกส์) 
ป. บัณฑิตวิชาชีพครู 

 

วิทยาศาสตร์ 
ม.3 

ม.5 

ฟิสิกส์ ม.6 

- โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง 
ยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน O-NET ตามมาตรฐานสากล (IS) เพ่ือ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วย
กระบวนการ GPAS 5 STEPs กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาสาสตร์ โรงเรียนเบญจมราช
นุสรณ์ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการสอน 
หลักสูตรเทคนิคการใช้ค้าถามเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้ & เทคนิคการกระตุ้นเด็กถามและตอบ  
อาคาร ว.วิโรจน์ ส้านักงานมูลนิธิศักดิ์พร
ทรัพย์  
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     - อบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์
ขั นต้น ประจ้าปี 2559 โรงแรมโกเด้น ซิตี  
ระยอง จังหวัดระยอง สถาบันวิจัยดารา
ศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NARIT)  
- โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการสอน 
หลักสูตร รู้เนื อหาก่อนออกแบบการสอน 
อาคาร ว.วิโรจน์ ส้านักงานมูลนิธิศักดิ์พร
ทรัพย์ 
- “สอนเด็กท้าโครงงาน สอนอาจารย์ท้าวิจัย 
ปฏิบัติการในชั นเรียน (กลวิธีสร้างนวัตกรรม) 
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ  CU BOOK 

- โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการสอน 
หลักสูตร นวัตกรรมการเรียนรู้กับการท้าวิจัย 
อาคาร ว.วิโรจน์ ส้านักงานมูลนิธิศักดิ์พร
ทรัพย์  
- อบรมเชิงปฏิบัติการ 4th Thailand 
Experimental Particle Physics Novice 
Workshop 2016 (อนุภาคน้อย 2016) 
หัวข้อ “ทฤษฎีและการค้นพบในฟิสิกส์ยุค
ปัจจุบัน” คณะวิทยาศาสตร์  
 

 



ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     มหาวิทยาลัยมหิดล 

 - การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนโพธิ
นิมิตวิทยาคม 

- การอบรม Problem- Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (โรงเรียน
โพธินิมิตวิทยาคม 

- อบรมครูเชิงปฏิบัติการสอนสะเต็มศึกษา 
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 
- อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะ
การสอนหลักสูตร สอนเด็กท้าโครงงานสอน
อาจารย์ท้าวิจัย อาคาร ว.วิโรจน์ ส้านักงาน
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ ด้วย Science Show กิจกรรม
วิทยาศาสตร์ช่วยฝึกทักษะและพัฒนา
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ บริษัทนา
มีบุค๊จ้ากัด 

- การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและ
ทักษะการสอนหลักสูตร Co-Operative  
 

 



ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     Learning กับ Collaborative Learning  
พร้อมการประเมิน อาคาร ว.วิโรจน์ 
ส้านักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ
ขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาเร่งยกระดับคุณภาพ
การเรียนรู้ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
แบบบูรณาการภายใต้หัวข้อ ฉลาดคิด
ประดิษฐ์สร้างสรรค์ก้าวน้าเทคโนโลยี 
“ Young Thinking Innovator Camp 
(STEM EDUCATION)” คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทล-ลาวิฟ 
ร่วมกับโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม   
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“หลากหลายวิธีสอนในศตวรรษท่ี 21 
เสริมสร้างทักษะการคิดและนวัตกรรม”  ห้อง 
401 ชั น 4 อาคารประชุมสุข อาชวอ้ารุง 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

14 นางลักษณ์ศยา      แป้นภู หัวหน้ากลุ่มสาระ             
สังคมศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 

ครูช้านาญการ
พิเศษ 

ปริญญาตรี  สังคมศึกษา 

 
 
 

สังคมศึกษา 

ม.3 

ม.5 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนโพธิมิต
วิทยาคม 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 
- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสมรถ
นะครูสู่ศตวรรษที่ 21  โรงเรียนโพธินิมิต
วิทยาคม 

- อบรมสัมมนาและการประเมินคุณภาพ เป็น
ครูแกนน้าปฏิรูปการเรียนรู้ สร้างเด็กรุ่นใหม่ 
ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     - การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 

15 นางสาววิรัด          ช่อดาว ครู คศ.1 ปริญญาตรี  สังคมศึกษา 

ปริญญาโท กศม.  
การบริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา 

ม.2 

ม.5 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเรียนรู้และ
สร้างสรรค์ต้นแบบกิจกรรม “โครงการเด็กไทย
ไม่เฉื่อย” มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนโพธิมิต
วิทยาคม 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 
- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     - การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 

16 นายสมควร          พ่อวงษ์ ครู คศ.1 ปริญญาตรี ศศ.บ. 
(สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา) 

สังคมศึกษา 

ม.6 

 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนโพธิมิต
วิทยาคม 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 
- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสมรถ
นะครูสู่ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนโพธินิมิต
วิทยาคม- อบรมสัมมนาและการประเมิน
คุณภาพ เป็นครูแกนน้าปฏิรูปการเรียนรู้ สร้าง
เด็กรุ่นใหม่  ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

 

 
    - งานสวนพฤกษศาสตร์  โรงเรียนบางบัวทอง  

- งานสวนพฤกษศาสตร์   โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3   

 

17 นางสาวธีรารัตน์  ตันเจริญ ครู คศ.1 ปริญญาตรี  สังคมศึกษา 

 
สังคมศึกษา 

ม.2 
- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนโพธิมิต
วิทยาคม 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 
- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสมรถ
นะครูสู่ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนโพธินิมิต
วิทยาคม 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     - อบรมสัมมนาและการประเมินคุณภาพ เป็น
ครูแกนน้าปฏิรูปการเรียนรู้ สร้างเด็กรุ่นใหม่ 
ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  

 

18 นางสาวสุภาวดี  มุ้ยจีน ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี  กศ.บ.(สังคมศึกษา) 
 

สังคมศึกษา 

ม.1 

ม.3 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนโพธิมิต
วิทยาคม 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 
- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     - ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสมรถ
นะครูสู่ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนโพธินิมิต
วิทยาคม 

- อบรมสัมมนาและการประเมินคุณภาพ เป็น
ครูแกนน้าปฏิรูปการเรียนรู้ สร้างเด็กรุ่นใหม่ 
ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง (29-30 พฤษภาคม  
2559) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

- งานสวนพฤกษศาสตร์  โรงเรียนบางบัวทอง  
- งานสวนพฤกษศาสตร์   โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3   

 

19 นางสาวรุ่งฤดี        หลวงเจริญ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

ม.1 

ม.5 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนโพธิมิต
วิทยาคม 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     - การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสมรถ
นะครูสู่ศตวรรษที่ 21   โรงเรียนโพธินิมิต
วิทยาคม 

- อบรมสัมมนาและการประเมินคุณภาพ เป็น
ครูแกนน้าปฏิรูปการเรียนรู้ สร้างเด็กรุ่นใหม่ 
ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 

 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

20 นางสาวนิลนาฎ      ซาเสน หัวหน้ากลุ่มสาระ 

ศิลปะ 

ครู คศ.1 

ปริญญาตรี  นาฏศิลป์ไทย 

 
 

นาฏศิลป์ 
ม.2 

ม.3 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 

- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์  โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 
- อบรมสวนพฤษศาสตร์  โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  

48 

21 นางกฤษณี        สุริยาแสงศรี ครูช้านาญการ ปริญญาตรี  นาฏศิลป์ไทย 

 

นาฏศิลป์ 
ม.5 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

    ม.6 (PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 

- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์  โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 
- อบรมสวนพฤษศาสตร์  โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 

22 นายกันตภน      เรืองลั่น 

 
 

ครู คศ.1 ปริญญาตรี  ดนตรีไทย 

 

ดนตรีไทย 

ศิลปะพื นฐาน 

ม.5 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     - การอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนการ
สอน โรงเรียนหนองไผ่  สพม. 10-11 มีนาคม 
2559 

- อบรมให้ความรู้ด้านดนตรีนาฏศิลป์  โรงเรียน
แหลมฉบัง เทศบาล 3 จังหวัดชลบุร ี 
- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 

23 นางสาวนวลศิริ     สันติสวัสดิ์ 
 
 
 

คร ูคศ.1 ปริญญาตรี  ออกแบบภายใน ศิลปะ 

ม.4 

ม.6 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 

- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์  โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 

 

48 



ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     - อบรมสวนพฤษศาสตร์  โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 

24 นายเมธี แปนเมือง ครู ค.ศ.1 ปริญญาตรี  
ดนตรีสากล 

ดนตรี 
ม.1 

ม.2 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 

- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- วิทยากรการอบรมโครงการเยาวนอาสาต้าน
ภัยยาเสพติด กิจกรรม “เข้าค่ายฝึกอบรม
เยาวชนคนดีของสังคม” ศูนย์วิชาการ
นันทนาการเซนต์คาเรียล เทศบาลนครปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 

 

56 



ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     - การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

25 นางสาวทัศนันท์    ตรีนก ครูช้านาญการ
พิเศษ 

ปริญญาตรี   
ศษ.บ ภาษาไทย 

 

ภาษาไทย 

ม.3 

ม.5 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  
- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 

- โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก้าลังแรงงาน
จังหวัดนนทบุรี 
- การอบรม TEPE 58105 ภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
การสื่อสาร 

- การอบรม TEPE 00220 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- อบรม OBECQA 

- การอบรม TEPE 58101 การสร้างค่านิยม
หลัก 12 ประการ 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

26 นางนิรมิต           วงค์ภาดี ครูช้านาญการ 

 
ปริญญาตรี  

ศศ.บ ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ม.4 
- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 

- การอบรม TEPE 58101 การสร้างค่านิยม
หลัก 12 ประการ 

- การอบรม TEPE 58105 ภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
การสื่อสาร 

- การอบรม TEPE 00220 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  

38 

27 นางพัชรินทร์  ไม้เกษ ครูช้านาญการ ปริญญาตรี  ภาษาไทย ภาษาไทย 

ม.6 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 

64 



ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     - การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 

- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเพ่ือ
แก้ปัญหาภาษาไทยต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
พร้อมทั งส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาไทยแก่
ครูและนักเรียน 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
แบบบูรณาการภายใต้หัวข้อ ฉลาดคิดประดิษฐ์
สร้างสรรค์ก้าวน้าเทคโนโลยี “ Young 
Thinking Innovator Camp (STEM 
EDUCATION)” คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทล-ลาวิฟ ร่วมกับโรงเรียนโพธิ
นิมิตวิทยาคม   
 
 
 

 

 



ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     - การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 

28 นางขนิษฐา          ทิพย์มงคล ครู ค.ศ.1 ปริญญาตรี  ภาษาไทย 

 

ภาษาไทย 

ม.1 

ม.2 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเรียนรู้และ
สร้างสรรค์ต้นแบบกิจกรรม “โครงการเด็กไทย
ไม่เฉื่อย” มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 

- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเพ่ือ
แก้ปัญหาภาษาไทยต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

 

88 



ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     พร้อมทั งส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาไทยแก่
ครูและนักเรียน 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
แบบบูรณาการภายใต้หัวข้อ ฉลาดคิดประดิษฐ์
สร้างสรรค์ก้าวน้าเทคโนโลยี “ Young 
Thinking Innovator Camp (STEM 
EDUCATION)” คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทล-ลาวิฟ ร่วมกับโรงเรียนโพธิ
นิมิตวิทยาคม   
- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 

29 นางเอื อมพร  เบ็ญนา ครูช้านาญการ ปริญญาตรี 
ศศ.บ. ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ม.1 
- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     - การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเพ่ือ
แก้ปัญหาภาษาไทยต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
พร้อมทั งส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาไทยแก่
ครูและนักเรียน 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

- การอบรมโปรแกรม SAR จัดท้าแผนอิงประกัน
เพ่ิมเติม 

- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตาม
แนวทาง OBECQA 

- ร่วมประชุมพิจารณาเกณฑ์การตรวจข้อสอบ
อัตนัย วิชาภาษาไทย O-NET ป.6 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูผู้
ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย 

 

 



ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

30 นางสาวอนัญญา  อัตนัย คร ูค.ศ.1 ปริญญาตรี สื่อสารมวลชน 

ปริญญาโท บริหารการศึกษา 
ภาษาไทย   

ม.1 

ม.3 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 

- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเพ่ือ
แก้ปัญหาภาษาไทยต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
พร้อมทั งส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาไทยแก่
ครูและนักเรียน 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     - การอบรมโปรแกรม SAR จัดท้าแผนอิงประกัน
เพ่ิมเติม 

- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตาม
แนวทาง OBECQA 

- ร่วมประชุมพิจารณาเกณฑ์การตรวจข้อสอบ
อัตนัย วิชาภาษาไทย O-NET ป.6 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูผู้
ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต้าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั น/วิชา การอบรม 
จ้านวน
ชั่วโมง 

31 นางคัมภีรัย           แก้วหาญ หัวหน้ากลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

ครูช้านาญการ
พิเศษ 

ปริญญาตรี   
คบ. ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

ม.5 

- Understanding Assessment 
http://www.cambridgeenglisher.org/ 
สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. 
- Cambridge-Test Bank 
http://www.cambridgeenglisher.org/ 120 
ชั่วโมง สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. 
- อบรมภาษาอังกฤษ โรงแรมเดอะเลกาซี     
อบจ.นนทบุรี 
- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนโพธิมิต
วิทยาคม 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 

- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต้าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั น/วิชา การอบรม 
จ้านวน
ชั่วโมง 

     - ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสมรถ
นะครูสู่ศตวรรษที่ 21  โรงเรียนโพธินิมิต
วิทยาคม 

- อบรมเทคนิคการเป็นครูพ่ีเลี ยง สถาบัน
ปัญญาภิวัฒน์     
- การทดสอบ CEFR ส้านักงานเขตพี นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  
- การอบรม TEPE 58105 ภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
การสื่อสาร  
- การอบรม TEPE 58104 ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 

- การอบรม TEPE 58301 หลักการพัฒนา
ผู้เรียนด้วยวิธีการ Coaching  
- การอบรม TEPE 58303 การบริหารจัดการ
ห้องเรียนอัจฉริยะ  
- อบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่ศตวรรษ
ที่ 21 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 
- อบรมสะเต็ม    (24-25 ตุลาคม 2559)
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

 

 

 



ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต้าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั น/วิชา การอบรม 
จ้านวน
ชั่วโมง 

     - อบรมภาษาอังกฤษ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต 
16 ตุลาคม 2559 ส้านักพิมพ์ซีเอ็ด 

- อบรมพฤกษศาสตร์  ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  (18-19 ธันวาคม 
2559) 
- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 

32 นางสาวประนอม    แฟงวัด ครูช้านาญการ
พิเศษ 

ปริญญาตรี  คบ. ภาษาอังกฤษ 
ปริญญาโท 

ศษ.ม.  การสอนภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

ม.4 

ม.6 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนโพธิมิต
วิทยาคม 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 
- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
10 มี.ค. 2559 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต้าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั น/วิชา การอบรม 
จ้านวน
ชั่วโมง 

     - ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสมรถ
นะครูสู่ศตวรรษที่ 21  โรงเรียนโพธินิมิต
วิทยาคม 

- การอบรม TEPE ONLINE  58101 การสร้าง
ค่านิยมหลัก 12 ประการ 

- การอบรม TEPE ONLINE  55105 
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร 
- การอบรม TEPE ONLINE  58304  ระบบ
ช่วยเหลือดูแลนักเรียน 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 

33 นางศรีสุดา     สุขสกนธ์ ครูช้านาญการ ปริญญาตรี  ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

ม.1 
- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 

 

 

56 



ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต้าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั น/วิชา การอบรม 
จ้านวน
ชั่วโมง 

     - การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- วิทยากรการอบรมโครงการเยาวนอาสาต้าน
ภัยยาเสพติด กิจกรรม “เข้าค่ายฝึกอบรม
เยาวชนคนดีของสังคม” ศูนย์วิชาการ
นันทนาการเซนต์คาเรียล เทศบาลนครปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 

34 นายภาณุพันธ์          นามวงษ์ ครูช้านาญการ ปริญญาตรี  ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

ม.4 
- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 

 
 
 

 

56 



ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต้าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั น/วิชา การอบรม 
จ้านวน
ชั่วโมง 

     - การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- วิทยากรการอบรมโครงการเยาวนอาสาต้าน
ภัยยาเสพติด กิจกรรม “เข้าค่ายฝึกอบรม
เยาวชนคนดีของสังคม” ศูนย์วิชาการ
นันทนาการเซนต์คาเรียล เทศบาลนครปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 

35 นางสาวดาราวรรณ    ทองเถาว์ ครู ค.ศ.1 ปริญญาตรี  กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

ม.3 

ม.4 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 

 
 
 
 

44 



ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต้าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั น/วิชา การอบรม 
จ้านวน
ชั่วโมง 

     - การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 

36 นายสิทธา    เสาร์แดน ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี  ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

 
ภาษาอังกฤษ 

ม.2 

ม.3 

ม.4 

- Understanding Assessment 
http://www.cambridgeenglisher.org/ 
สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. 
- Cambridge-Test Bank 
http://www.cambridgeenglisher.org/ 
สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. 
- การทดสอบ CEFR ส้านักงานเขตพี นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  
- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต้าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั น/วิชา การอบรม 
จ้านวน
ชั่วโมง 

     - การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 

- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 

37 นายนิธิ      ทองเปี่ยม ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี  กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

ม.5 

ม.6 

- การอบรมการควบคุมคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 

- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

 

76 



ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต้าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั น/วิชา การอบรม 
จ้านวน
ชั่วโมง 

     - การอบรมครูโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ 
- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

38 นายธนอรรถ      ผลวานิช หัวหน้ากลุ่มสาระ 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

ครูช้านาญการพิเศษ 

ปริญญาตรี   
วท.บ.เกษตรศาสตร์ 

 

การงานฯ 

ม.1 

ม.4 

 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 

- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

56 

39 นางเรวดี           เวียงอ้าพล ครูช้านาญการพิเศษ ปริญญาตรี   
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ 

 

การงานฯ 

ม.1 

ม.2 

ม.4 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 

 

56 



ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     - การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- วิทยากรการอบรมโครงการเยาวนอาสาต้าน
ภัยยาเสพติด กิจกรรม “เข้าค่ายฝึกอบรม
เยาวชนคนดีของสังคม” ศูนย์วิชาการ
นันทนาการเซนต์คาเรียล เทศบาลนครปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต3 

 

40 นายวันชัย   เสนวีงศ ์ณ 
อยุธยา 

ครูช้านาญการพิเศษ ปริญญาตรี  เกษตรศาสตร์ การงานฯ 

ม.3 

ม.5 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 

- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- การอบรม TEPE 55208 การบริหารงาน
พัสดุ 
- การอบรม TEPE 02103 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : ส้าหรับ
ผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 

- การอบรม TEPE 00216 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : 
เทคโนโลยี 
- การอบรม TEPE 58101 การสร้างค่านิยม
หลัก 12 ประการ 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาอัจ
ริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แบบ
บูรณาการ ภายในหัวข้อ ฉลาดคิด ประดิษฐ์
สร้างสรรค์ ก้าวน้าเทคโนโลยี “Young Thinking 

Innovator Camp (STEM EDUCATION)” 

- การประชุมคณะกรรมการตัดสินทักษะการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี  
 

 

 

 

 



ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

41 นายสุพล          จันทรี ครูช้านาญการพิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์ โลหะ การงานฯ 

ม.1 

ม.4 

ม.5 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 

- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- วิทยากรการอบรมโครงการเยาวนอาสาต้าน
ภัยยาเสพติด กิจกรรม “เข้าค่ายฝึกอบรม
เยาวชนคนดีของสังคม” ศูนย์วิชาการ
นันทนาการเซนต์คาเรียล เทศบาลนครปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วัด
เฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

42 นายทองสา        ทวีโชต ิ ครูช้านาญการพิเศษ ปริญญาตรี   
คบ.ช่างไฟฟ้า 

การงานฯ 

ม.2 

ม.4 

ม.5 

ม.6 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 

- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- วิทยากรการอบรมโครงการเยาวนอาสาต้าน
ภัยยาเสพติด กิจกรรม “เข้าค่ายฝึกอบรม
เยาวชนคนดีของสังคม” ศูนย์วิชาการ
นันทนาการเซนต์คาเรียล เทศบาลนครปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

43 นางสุกัลยา        ค้านวณวัย ครูช้านาญการพิเศษ ปริญญาตรี   
ศษ.บ.บริหารธุรกิจ 

การงานฯ 

ม.3 

ม.4 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 

- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

- การอบรม TEPE การบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐ 

- การอบรม TEPE 58105 ภาษาอังกฤาที่ใช้ใน
การสื่อสาร 

- การอบรม TEPE 58208 การบริหารงาน
พัสดุ 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     - การอบรม TEPE 58119 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีระดับมัธยม 

- การอบรม TEPE 00220 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

การอบรม TEPE 58101 การสร้างค่านิยม
หลัก 12 ประการ 

 

 

44 นางสาวเจษฎาวดี    อินทรสูต 

 
 

ครูช้านาญการพิเศษ ปริญญาตรี   
กศบ. คหกรรมศาสตร์   

ปริญญาโท 

กศม. เทคโนโลยีและสื่อสาร 

การงานฯ 

ม.5 

ม.6 

- การอบรมการควบคุมคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

- การประชุมคณะกรรมการงาน
ศิลปหัตถกรรม 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 

- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     - การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 

45 นางสาวศศนันท์  กฤษณะวนิช ครูช้านาญการพิเศษ ปริญญาตรี 
กศบ. คหกรรมศาสตร์ 

การงานฯ 

ม.5 

ม.6 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 

- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- การท้าผัดไทหอยทอด 

- การจัดดอกไม้รูปแบบต่างๆ 

- การอบรมการท้าสบู่แฟนซี 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     - หลักสูตรวิชาชีพระยะยาว กระเป๋าผ้างาน 

ควิลท ์

- การอบรมน ้าดื่มสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

 

46 นางดวงพร      ไชยรุตม์ ครูช้านาญการ ปริญญาตรี   
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ปริญญาโท  
ศษ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา 

คอมพิวเตอร์ 
ม.2 

ม.6 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
คร ูคืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 

- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
แบบบูรณาการภายใต้หัวข้อ ฉลาดคิดประดิษฐ์
สร้างสรรค์ก้าวน้าเทคโนโลยี “ Young 
Thinking Innovator Camp (STEM 
EDUCATION)” คณะวิศวกรรมศาสตร์  
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     มหาวิทยาลัยเทล-ลาวิฟ ร่วมกับโรงเรียนโพธิ
นิมิตวิทยาคม   
- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 

47 นางสาวเดือนฉาย    หนูแสนดี ครู ค.ศ.1 ปริญญาตรี   
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ปริญญาโท   
ศษ.ม.บริหารการศึกษา 

 

คอมพิวเตอร์ 
ม.3 

ม.4 
 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 

- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
แบบบูรณาการภายใต้หัวข้อ ฉลาดคิดประดิษฐ์
สร้างสรรค์ก้าวน้าเทคโนโลยี “ Young 
Thinking Innovator Camp  
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     (STEM EDUCATION)” คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทล-ลาวิฟ ร่วมกับโรงเรียนโพธิ
นิมิตวิทยาคม   
- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
แบบบูรณาการ ภายใต้หัวข้อ ฉลาดคิด 
ประดิษฐ์สร้างสรรค์ ก้าวน้าเทคโนโลยี 
“Young Thinking Innovator Camp 
(STEM EDUCATION)” 

- ระบบคลาวด์เพ่ือการศึกษา 

 

48 นางสาวจันทร์ฉาย  โภคมูลผล คร ูค.ศ.1 ปริญญาตรี 
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ปริญญาโท 

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

คอมพิวเตอร์ 
ม.3 

ม.6 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 

 

88 



ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     - การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
แบบบูรณาการภายใต้หัวข้อ ฉลาดคิดประดิษฐ์
สร้างสรรค์ก้าวน้าเทคโนโลยี “ Young 
Thinking Innovator Camp (STEM 
EDUCATION)” คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทล-ลาวิฟ ร่วมกับโรงเรียนโพธิ
นิมิตวิทยาคม   
- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
แบบบูรณาการ ภายใต้หัวข้อ ฉลาดคิด 
ประดิษฐ์สร้างสรรค์ ก้าวน้าเทคโนโลยี 
“Young Thinking Innovator Camp  
 

 



ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     (STEM EDUCATION)” 

- การศึกษาดูงาน Open House SBAC 

- การอบรม Smart Object และ AMSS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

49 นายวรวิทย์        ศรีนุต หัวหน้ากลุ่มสาระ             
สุขศึกษา 

และพลศึกษา 

ครูช้านาญการ 

ปริญญาตรี   
ศศ.บ.พลศึกษา 

 

พละฯ 

ม 2 

ม.3 

ม.4 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 

- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
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50 นายอิทธิพันธ์      แสงเขียว ครูช้านาญการพิเศษ ปริญญาตรี   
คบ.พลศึกษา 

 

พละฯ 

ม.4 

ม.5 

 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     - การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 

- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 

 

51 นางสุชัญญา       ดุษฎีอ้าไพ ครูช้านาญการ ปริญญาตรี   
พยาบาลศาสตร์บัณฑิต 

ปริญญาโท 

ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 
 

สุขศึกษา 

ม.6 
- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 

- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     - การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

- อบรมผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั งให้มีและ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ช้านาญการพิเศษ (16-18 
มีนาคม 2559) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
- การอบรม TEPE ONLINE  58101 การสร้าง
ค่านิยมหลัก 12 ประการ (3 ส.ค. 59) 
- อบรมการช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีปัญหาทาง
พฤติกรรมและอารมณ์ (14 มีนาคม 2559) 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

52 นางสาวอุมาพร    ผาจันทร์ ครู ค.ศ.1 ปริญญาตรี   
ศศ.บ.พลศึกษา 

 

พละ 

ม.1 

ม.4 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     - การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 

53 ว่าที่ ร.ต.หญิงคณิตา   ขันธชัย  ครู ค.ศ.1 ปริญญาตรี   
วทบ. พลศึกษา 

ปริญญาโท 

ศศ.ม.  การบริหารการพัฒนา
สังคม 

ก้าลังศึกษาต่อปริญญาเอก 

กศ.ด.บริหารการศึกษา 

สุขศึกษา 

ม.3 

พละ   
ม.5 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 

- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     - การพัฒนาสมรรถนะของครูในศตวรรษท่ี 21  
- โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะช้านาญการพิเศษ 

- ตลาดนัดวิจัย สร้างองค์ความรู้ ต่อยอด
นวัตกรรมเพ่ือการศึกษา สู่การพัฒนาเด็กไทย 

 

54 นายปรีดา  ชื่นกลิ่นธูป ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี 
คบ.พลศึกษา 

พละ 

ม.1 
- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 

- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
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กลุ่มสนับสนุนการสอน 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต้าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั น/วิชา การอบรม 
จ้านวน
ชั่วโมง 

55 นางนิจวรรณ    ค้าวังพฤกษ์ ครูช้านาญการ ปริญญาตรี 
ศศ.ม.  จิตวิทยาการศึกษาและ

แนะแนว 

 

แนะแนว 

ม.5 

ม.6 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบ
เพ่ือนครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 

- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้” โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

- การอบรม TEPE ONLINE  58101 การ
สร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ 

- โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก้าลัง
แรงงานจังหวัดนนทบุรี 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     - การอบรม TEPE ONLINE  55125 แนะแนว 
- การอบรม TEPE ONLINE  58304  ระบบ
ช่วยเหลือดูแลนักเรียน  

 

56 นางอภิญญา     พลสวัสดิ์ ครูช้านาญการพิเศษ ปริญญาตรี  การแนะแนว 

 

แนะแนว 

ม.1 

ม.2 

ม.4 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 

- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

- การอบรม TEPE ONLINE  58101 การสร้าง
ค่านิยมหลัก 12 ประการ 

- การอบรม TEPE ONLINE  55125 แนะแนว 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     - การอบรม TEPE ONLINE  58304  ระบบ
ช่วยเหลือดูแลนักเรียน  
- เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ครูแนะแนวในการเตรียมผู้เรียนก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงานตามมติคณะรัฐมนตรี (26-27 
ส.ค. 2559) 

 

 

57 นางศนิชา   คลี่ขจาย ครูช้านาญการ ปริญญาตรี   วทบ. จิตวิทยา 

 

แนะแนว 

ม.1 

ม.3 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 

- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 

50 



ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     - การอบรม TEPE ONLINE  58101 การสร้าง
ค่านิยมหลัก 12 ประการ 

- การอบรม TEPE ONLINE  55125 แนะแนว 
- การอบรม TEPE ONLINE  58304  ระบบ
ช่วยเหลือดูแลนักเรียน 

 

58 นางสาวชนิกานต์ ศักดาณรงค์ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี   กศ.บ แนะแนว 

 
แนะแนว 

ม.3 
- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน
ครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน 

- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

- การอบรม TEPE ONLINE  58101 การสร้าง
ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     - การอบรม TEPE ONLINE  55125 แนะแนว 
- การอบรม TEPE ONLINE  58304  ระบบ
ช่วยเหลือดูแลนักเรียน  
- เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ครูแนะแนวในการเตรียมผู้เรียนก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงานตามมติคณะรัฐมนตรี (26-27 
ส.ค. 2559) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

59 นางสาวศริินพร    อานันท
ไพศาล 

ครูอัตราจ้าง อบจ. ปริญญาตรี    
ศศ.บ.สังคมศึกษา 

สังคมศึกษา 

ม.4  ม.6 
- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้” โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขต
พื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

- การอบรม TEPE ONLINE  58101 การ
สร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ 

34 

60 นางสาวกมลมาศ  ยูรักคุณ ครูอัตราจ้าง อบจ. ปริญญาตรี   
ศศ.บ.การสอนสังคมศึกษา 

สังคมศึกษา 

ม.3 
- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน  
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โรงเรียนโพธิ
นิมิตวิทยาคม 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขต
พื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 

 

61 นางสาวทิพามณี    หาผล ครูอัตราจ้าง อบจ. ปริญญาตรี    
ศศ.บ.สังคมศึกษา 

สังคมศึกษา 

ม.1  ม.4 
- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้” โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขต
พื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 
 
 
 

40 



ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     - การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขต
พื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 

62 นายมงคล  อินทร์เรือง ครูอัตราจ้าง อบจ. ปริญญาตรี   
ศศ.บ.จิตรกรรม 

ศิลปะ 

ม.2 

ม.5 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้” โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขต
พื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

63 นางสาวนันณพัช  ดอกกุหลาบ ครูอัตราจ้าง อบจ. ปริญญาตรี 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

ม.5 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้” โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขต
พื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

- อบรมสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนบางบัว
ทอง 
 

40 

64 นางสาววารี          สรสัมฤทธิ์ ครูอัตราจ้าง อบจ. ปริญญาตรี    
คบ.วิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 
ม.1  ม.3 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน  
 

40 



ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โรงเรียนโพธิ
นิมิตวิทยาคม 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขต
พื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 

 

65 นางสาวพริศริญา  ทับเงิน ครูอัตราจ้าง อบจ. ปริญญาตรี  ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

ม.1 

ม.3 

ม.4 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้” โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขต
พื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     
- การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ
ขับเคลื่อน STEM เร่งยกระดับการเรียนรู้ 

 

66 นางอนงค์นาถ  สงธิ ครูอัตราจ้าง อบจ. ปริญญาตรี    
คบ.คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 
ม.2 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้” โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขต
พื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 

40 

67 นางสาวร้าไพ  มีแก้ว ครูอัตราจ้าง อบจ. ปริญญาตรี   
คบ.คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 
ม.6 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้” โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

 

40 



ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

     - การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขต
พื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 

68 นางสาววิมลทิพย์  ขันที ครูอัตราจ้าง อบจ. ปริญญาตรี   
ศศ.บ.ภาษาไทย 

 

ภาษาไทย 

ม.1 
- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้” โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขต
พื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

- การอบรมหลักสูตรารสอนภาษาไทยแบบ
บูรณาการ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์   
- อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ 
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์   
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

69 นางสาวรัตนาวดี  กุลจันทร์
ไพบูลย์ 

พนักงานราชการ ปริญญาตรี       
วท.บ.พลศึกษา 

ปริญญาโท 

คม.บริหารการศึกษา 

สุขศึกษา 

ม.2 

พลศึกษา 

ม.6 

- การอบรมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การอบรม Problem-Based Learning 
(PBL) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- การประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบ
เพ่ือนครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้
นักเรียน 

- การอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้” โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

- การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ วัดเฉลิมพระเกียรติ ส้านักงานเขต
พื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
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กลุ่มการบริหาร 
งานวชิาการ 
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โครงสร้างการบรหิาร 
กลุ่มการบริหารงานวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถิติจ านวนนักเรียนโรงเรียนโพธินิมิตวทิยาคม 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ดร 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มการบริหารวิชาการ 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 
กลุ่มการบริหารวิชาการ 

1.  งานส านักงาน 
2. งานพัฒนาหลักสูตร 
3. งานแนะแนว 
4. งานสารบรรณ 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
6. งานห้องสมุด 
7. งานโรงเรียนในฝัน 
8. งานวิจัย 
9. สารสนเทศวิชาการ 
10.พัฒนาสื่อนวัตกรรม 
11.งานวัดประเมินผล 
12.งานทะเบียน 
13.งานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
14.งานสวนพฤกษศาสตร์ 
15.งานศูนย์วิชาคอมฯ 
16.งานกลุ่มสาระฯ 
17.งานนิเทศติดตาม 
18.งานเรียนร่วม 
19.ห้องเรียนพิเศษ 
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ปีการศึกษา 2559 

 

ระดับชั้น 
จ านวน

ห้องเรียน 

เพศ 
รวม 

เฉลี่ยต่อ
ห้อง ชาย หญิง 

ม.1 5 114 58 172 35 

ม.2 6 148 88 236 40 

ม.3 6 144 81 225 38 

รวม ม.ต้น 17 406 227 633 38 

ม.4 4 55 56 111 28 

ม.5 5 74 63 137 28 

ม.6 5 90 56 146 30 

รวม ม.ปลาย 14 219 175 394 29 

รวมทั้งหมด 31 625 402 1,027  

 
ที่มา : งานวิชาการ                                                                       ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2559 
 

 

ระดับชั้น 
จ านวน

ห้องเรียน 

เพศ 
รวม 

เฉลี่ยต่อ
ห้อง ชาย หญิง 

ม.1 5 114 54 168 34 

ม.2 6 141 89 230 39 

ม.3 6 134 77 211 36 

รวม ม.ต้น 17 389 220 609 36 

ม.4 4 54 55 109 28 

ม.5 5 69 59 128 26 

ม.6 5 86 53 139 28 

รวม ม.ปลาย 14 209 167 376 27 

รวมทั้งหมด 31 598 387 985  

 
ที่มา : งานวิชาการ                                                                   ข้อมูล ณ วันที่ 10  พฤศจิกายน 2559 
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ข้อมูลนักเรียนเรียนร่วมโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม  ปีการศึกษา 2559     
จ าแนกตามระดับชั้น 

 

ระดับชั้น ประเภทความพิการ 
จ านวน 

รวม 

ร้อยละนักเรียนที่มี 

ความพิการ 

ชาย หญิง ต่อนักเรียนในระดับ 

ม.1 
บกพร่องทางการเรียนรู้ 1 1 2 1.16 

บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ 1 0 1 0.58 

ม.2 

บกพร่องทางการมองเห็น(เลือนลาง) 0 1 1 0.42 

บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ 1 0 1 0.42 

บกพร่องทางสติปัญญา 2 0 2 0.85 

บกพร่องทางการพูดและภาษา 1 0 1 0.42 

บกพร่องทางการเรียนรู้ 4 0 4 1.69 

ออทิสติก 1 0 1 0.42 

ม.3 

บกพร่องทางการมองเห็น(ตาบอดข้างขวา) 1 0 1 0.44 

บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ 0 1 1 0.44 

บกพร่องทางการเรียนรู้ 1 0 1 0.44 

บกพร่องทางการพูดและภาษา 1 0 1 0.44 

ความพิการซ้ าซ้อน 3 0 3 1.33 

ม.4 

บกพร่องทางสติปัญญา 1 0 1 0.90 

บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 1 0 1 0.90 

ความพิการซ้ าซ้อน 2 0 2 1.80 

ม.5 
บกพร่องทางการมองเห็น(บอด) 2 0 2 1.46 

บกพร่องทางการเรียนรู้ 5 0 5 3.65 

ม.6 

บกพร่องทางการมองเห็น(บอด) 3 0 3 2.05 

บกพร่องทางการมองเห็น(เลือนลาง) 1 0 1 0.68 

บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ 0 1 1 0.68 

ออทิสติก 1 0 1 0.68 

รวม 33 4 37 3.60 

ที่มา : งานเรียนรวม                                                                                 ข้อมูล 10 มิ.ย.2559 
 
 



128 128 
 

ข้อมูลนักเรียนเรียนร่วมโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม  ปีการศึกษา 2559 
จ าแนกตามความพิการ 

 

ล าดับที่ ประเภทความพิการ 
จ านวนนักเรียน 

รวม 
ร้อยละนักเรียน 

ชาย หญิง ที่มีความพิการ 

1 บกพร่องทางการมองเห็น(บอด) 6 0 6 0.58 

2 บกพร่องทางการเห็น(เลือนลาง) 1 1 2 0.19 

3 บกพร่องทางการได้ยิน(หูหนวก) 0 0 0 0.00 

4 บกพร่องทางการได้ยิน(หูตึง) 0 0 0 0.00 

5 บกพร่องทางสติปัญญา 3 0 3 0.29 

6 บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ 2 2 4 0.39 

7 บกพร่องทางการเรียนรู้ 11 1 12 1.17 

8 บกพร่องทางการพูดและภาษา 2 0 2 0.19 

9 บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 1 0 1 0.10 

10 ออทิสติก 2 0 2 0.19 

11 ความพิการซ้ าซ้อน 5 0 5 0.49 

รวม 33 4 37 3.60 

ที่มา : งานเรียนรวม                                                                                 ข้อมูล 10 มิ.ย.2559 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนเรียนร่วมตามประเภทของความพิการ 
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บกพร่องทางร่างกายหรือสขุภาพ 

บกพร่องทางการเรียนรู้ 

บกพร่องทางการพดูและภาษา 

บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 

ออทิสติก 

ความพิการซ า้ซ้อน 

ร้อยละนกัเรียน 
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รายงานผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับกลุ่มสาระของนักเรียน 
ปีการศึกษา 2557 - 2559 

 

ช้ัน 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดับดี ( เกรด 3 ) ขึ้นไป 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 

ม.1 53.52 60 63.75 39.44 51.3 65 18.87 38.26 40 37.56 40.87 23.13 46.23 40.87 52.5 

ม.2 49.74 36.71 39.91 21.16 31.4 43.66 30.16 9.66 57.75 46.56 1.93 36.15 25.4 16.91 32.86 

ม.3 29.89 28.96 37.8 44.02 53.01 42.11 23.53 64.48 27.27 43.48 32.79 31.1 32.61 36.61 26.32 

ม.4 38.73 20.9 23.08 67.63 62.69 79.81 25.43 37.31 54.81 12.21 15.67 32.69 33.53 25.37 6.73 

ม.5 22.87 8.63 18.7 41.71 50.36 91.06 42.55 11.51 26.02 37.23 12.95 57.72 48.94 43.88 36.59 

ม.6 57.74 32.1 47.41 75.6 93.83 82.96 29.76 38.27 11.85 11.83 15.43 71.11 47.62 58.64 68.15 

เฉลี่ย
รวม 42.08 31.22 38.44 48.26 57.1 67.43 28.38 33.25 36.28 31.48 19.94 41.98 39.06 37.05 37.19 

ที่มา : งานวัดผล 
           

 
 

รายงานผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับกลุ่มสาระของนักเรียน 
ปีการศึกษา 2557 - 2559 

 

ช้ัน 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดับดี ( เกรด 3 ) ขึ้นไป 

สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ เฉลี่ยรวม 8 กลุ่มสาระ 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 

ม.1 83.57 34.35 23.13 83.1 77.39 53.13 54.71 58.7 72.5 52.13 50.22 49.14 

ม.2 42.33 28.5 63.85 37.57 79.71 53.05 31.16 51.21 39.44 35.51 32 45.83 

ม.3 16.85 92.35 74.64 61.08 28.42 56.94 34.21 68.31 37.32 35.71 50.62 42.06 

ม.4 45.66 38.81 18.27 39.31 26.87 25.96 97.69 43.28 27.88 45.02 33.86 33.65 

ม.5 62.23 67.63 70.73 92.02 72.66 91.06 50 51.8 67.48 49.69 39.93 74.39 

ม.6 42.86 58.64 69.63 54.17 80.25 84.44 64.29 38.89 44.44 47.98 52.01 60 

เฉลี่ยรวม 48.92 53.38 53.38 61.21 60.88 60.76 55.34 52.03 48.48 44.34 43.11 50.85 

ที่มา : งานวัดผล 
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แผนภูมิแสดงร้อยละเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับดี (เกรด 3 ) ขึ้นไป  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับดี (เกรด 3 ) ขึ้นไป  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม 
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แผนภูมิแสดงร้อยละเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับดี (เกรด 3 ) ขึ้นไป  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับดี (เกรด 3 ) ขึ้นไป  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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แผนภูมิแสดงร้อยละเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับดี (เกรด 3 ) ขึ้นไป  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับดี (เกรด 3 ) ขึ้นไป  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
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แผนภูมิแสดงร้อยละเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับดี (เกรด 3 ) ขึ้นไป  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับดี (เกรด 3 ) ขึ้นไป  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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แผนภูมิแสดงร้อยละเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับดี (เกรด 3 ) ขึ้นไป  
เฉลี่ยรวมระดับชั้นของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ (O - NET ) ในระดับโรงเรียน/ เขตพื้นที่ /ประเทศ 
คะแนน O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 /2558 

 

กลุ่มสาระ 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับประเทศ 

2557 2558 2559 เพ่ิม-
ลด 

2557 2558 2559 เพ่ิม-
ลด 

2557 2558 2559 เพ่ิม-
ลด 

2557 2558 2559 เพ่ิม-
ลด ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

ภาษาไทย 33.69 39.31 39.23 -0.08 37.28 44.43 49.19 4.76 36.7 42.89 48.6 5.71 35.2 42.64 46.36 3.72 

สังคมศึกษาฯ 43.17 40.52 43.06 2.54 49.18 49.77 52.51 2.74 48.71 46.42 51.75 5.33 46.79 46.24 49 2.76 

ภาษาอังกฤษ 25.29 27.40 29.51 2.11 29.63 35.04 36.62 1.58 28.4 30.16 34.77 4.61 27.46 30.62 31.8 1.18 

คณิตศาสตร์ 24.26 26.15 23.85 -2.30 31.89 35.59 32.43 -3.16 31.4 32.42 32.24 -0.18 29.65 32.4 29.3 -3.1 

วิทยาศาสตร์ 32.13 30.53 31.10 0.57 41.70 40.08 36.68 -3.40 41.38 37.88 36.2 -1.68 38.62 37.63 34.99 -2.64 

เฉลี่ยรวม 31.71 32.78 33.35 0.57 37.94 40.98 41.49 0.50 37.32 37.95 40.71 2.76 35.54 37.91 38.29 0.38 
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ภาษาไทย สงัคมศึกษาฯ ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3  
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ระหว่างปี 2557 - 2559  

2557 

2558 

2559 



 

การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ (O - NET ) ในระดับโรงเรียน/ เขตพื้นที่ /ประเทศ 
คะแนน O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 /2559 

กลุ่มสาระ 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับประเทศ 

2557 2558 2559 เพ่ิม-
ลด 

2557 2558 2559 เพ่ิม-
ลด 

2557 2558 2559 เพ่ิม-
ลด 

2557 2558 2559 เพ่ิม-
ลด ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

ภาษาไทย 44.26 41.85 43.06 1.21 55.29 54.01 55.96 1.95 53.58 49.95 54.76 4.81 50.76 49.36 52.29 2.93 

สังคมศึกษาฯ 33.64 35.02 32.58 -2.44 39.59 41.33 37.37 -3.96 38.60 40.00 36.71 -3.29 36.53 39.7 35.89 -3.81 

ภาษาอังกฤษ 21.07 20.87 23.22 2.35 28.20 29.10 31.74 2.64 25.43 24.68 29.32 4.64 23.44 24.98 27.76 2.78 

คณิตศาสตร์ 16.56 20.10 19.13 -0.97 24.36 28.94 26.37 -2.57 23.04 26.65 25.51 -1.14 21.74 26.59 24.88 -1.71 

วิทยาศาสตร์ 29.67 29.09 27.00 -2.09 34.50 34.54 32.26 -2.28 33.49 33.55 31.63 -1.92 32.54 33.4 31.62 -1.78 

เฉลี่ยรวม 29.04 29.39 29.00 -0.39 36.39 37.58 36.74 -0.84 34.83 34.97 35.59 0.62 33.00 34.81 34.49 -0.32 
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ภาษาไทย สงัคมศึกษาฯ ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ระหว่างปีการศึกษา 2557 - 2559  

2557 

2558 

2559 
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ตารางแสดงผลการเรียนกิจกรรมชุมนุม 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2559 

 

ล ำดับ
ชั้น 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน
นักเรียนที่

ผ่ำนกิจกรรม 

จ ำนวน
นักเรียนที่

ผ่ำนกิจกรรม
คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ ำนวน
นักเรียนที่ไม่
ผ่ำนกิจกรรม 

จ ำนวนที่ไม่
ผ่ำนกิจกรรม

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 165 165 100.00 0 0.00 

2 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 229 229 100.00 0 0.00 

3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 212 212 100.00 0 0.00 

รวม 606 606 100 0 0.00 

ที่มำ : งำนวัดผล                                                                          ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 
 
 
 

ตารางแสดงผลการเรียนกิจกรรมชุมนุม 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2559 

 

ล ำดับ
ชั้น 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน
นักเรียนที่

ผ่ำนกิจกรรม 

จ ำนวน
นักเรียนที่

ผ่ำนกิจกรรม
คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ ำนวน
นักเรียนที่ไม่
ผ่ำนกิจกรรม 

จ ำนวนที่ไม่
ผ่ำนกิจกรรม

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 165 165 100.00 0 0.00 

2 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 212 212 100.00 0 0.00 

3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 209 209 100.00 0 0.00 

รวม 586 586 100 0 0.00 

ที่มำ : งำนวัดผล                                                                            ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนำคม 2560 
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ตารางแสดงผลการเรียนกิจกรรมลูกเสอื-เนตรนาร ี
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2559 

 

ล ำดับ
ชั้น 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน
นักเรียนผ่ำน

กิจกรรม 

จ ำนวน
นักเรียนที่

ผ่ำนกิจกรรม
คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ ำนวน
นักเรียนที่ไม่
ผ่ำนกิจกรรม 

จ ำนวนที่ไม่
ผ่ำนกิจกรรม

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 165 165 100.00 0 0.00 

2 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 229 229 100.00 0 0.00 

3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 212 212 100.00 0 0.00 

รวม 606 606 100 0 0.00 

ที่มำ : งำนวัดผล                                                                          ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 
 
 
 

ตารางแสดงผลการเรียนกิจกรรมลูกเสอื-เนตรนาร ี
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2559 

 

ล ำดับ
ชั้น 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน
นักเรียนผ่ำน

กิจกรรม 

จ ำนวน
นักเรียนที่

ผ่ำนกิจกรรม
คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ ำนวน
นักเรียนที่ไม่
ผ่ำนกิจกรรม 

จ ำนวนที่ไม่
ผ่ำนกิจกรรม

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 165 165 100.00 0 0.00 

2 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 212 212 100.00 0 0.00 

3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 209 209 100.00 0 0.00 

รวม 586 586 100 0 0.00 

ที่มำ : งำนวัดผล                                                                            ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนำคม 2560 
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ตารางแสดงผลการเรียนกิจกรรมชุมนุม 

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

 

ล ำดับ
ชั้น 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน
นักเรียนผ่ำน

กิจกรรม 

จ ำนวน
นักเรียนที่

ผ่ำนกิจกรรม
คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ ำนวน
นักเรียนที่ไม่
ผ่ำนกิจกรรม 

จ ำนวนที่ไม่
ผ่ำนกิจกรรม

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 111 111 100 0 0 

2 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 132 132 100 0 0 

3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 137 137 100 0 0 

รวม 380 380 100 0 0 

ที่มำ : งำนวัดผล                                                                          ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 
 
 

ตารางแสดงผลการเรียนกิจกรรมชุมนุม 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

 

ล ำดับ
ชั้น 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน
นักเรียนผ่ำน

กิจกรรม 

จ ำนวน
นักเรียนที่

ผ่ำนกิจกรรม
คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ ำนวน
นักเรียนที่ไม่
ผ่ำนกิจกรรม 

จ ำนวนที่ไม่
ผ่ำนกิจกรรม

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 107 107 100 0 0 

2 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 122 122 100 0 0 

3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 135 135 100 0 0 

รวม 364 364 100 0 0 

ที่มำ : งำนวัดผล                                                                            ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนำคม 2560 
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โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2559 
1. กำรจัดสัดส่วนสำระกำรเรียนรู้และเวลำเรียนทุกชั้นปี ดังแสดงในตำรำงต่อไปนี้(ม.1-ม.6) 

ระดับชั้น 

เวลาเรียน(คิดเป็นร้อยละต่อปี) 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร ์

วิทยา 
ศาสตร ์

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สุขศึกษา
และ 

พลศึกษา 
ศิลปะ 

การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

ภาษาต่าง
ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

ม.1 11.11 11.11 11.11 14.81 7.41 3.07 11.11 11.11 7.41 88.8 
ม.2 11.11 11.11 11.11 14.81 7.41 3.07 11.11 11.11 7.41 88.8 
ม.3 11.11 11.11 11.11 14.81 7.41 3.07 11.11 11.11 7.41 88.8 
รวม 33.33 33.33 33.33 44.43 22.23 9.21 33.33 33.33 22.23 266.64 

ม.4 วิทย ์ 6.15 15.39 29.24 12.31 6.15 3.07 9.23 12.31 6.15 100 
ศิลป์ 6.45 16.13 9.68 12.90 6.45 3.23 22.58 16.13 6.45 100 
ทั่วไป 13.33 6.67 10.00 13.33 6.67 6.67 21.67 15.00 6.67 100 

ม.5วิทย ์ 6.15 15.39 29.24 12.31 6.15 3.07 9.23 12.31 6.15 100 
ศิลป์ 6.45 16.13 9.68 12.90 6.45 3.23 22.58 16.13 6.45 100 
ทั่วไป 13.3 6.67 10.00 13.33 6.67 6.67 21.67 15.00 6.67 100 

ม.6วิทย ์ 6.15 15.39 29.24 12.31 6.15 3.07 9.23 12.31 6.15 100 
ศิลป์ 6.45 16.13 9.68 12.90 6.45 3.23 22.58 16.13 6.45 100 
ทั่วไป 13.33 6.67 10.00 13.33 6.67 6.67 21.67 15.00 6.67 100 
รวม 77.79 114.57 146.76 115.62 57.81 38.91 160.44 130.32 57.81  

 
2.  จ ำนวนชั่วโมงท่ีจัดให้เรียนต่อปี   

                 2.1 ช่วงชั้นที่ 2   ไม่เกินกว่ำ  1,200   ชั่วโมง 
                 2.2 ช่วงชั้นที่ 3   ไม่ต่ ำกว่ำ   1,200    ชั่วโมง 
  3.  ระบบกำรเรียนรู้ที่เน้นเป็นพิเศษ   คือ กำรใช้ ICT เพ่ือกำรเรียนรู้, ศิลปะ,ดนตรีและกีฬำ  
  4. สัดส่วนระหว่ำงสำระกำรเรียนรู้ระดับชำติ/สำกล ต่อ สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น   
             4.1 ช่วงชั้นที่ 2   =  750  ช.ม./ปี : 370 ช.ม./ปี 
              4.2 ช่วงชั้นที่ 3   =  840  ช.ม./ปี : 400  ช.ม./ปี 
   5. สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่นที่เด่นในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ได้แก่ 
            5.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       วรรณคดีที่เก่ียวข้องกับต ำบลบำงพูด 
            5.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    รูปทรงและปริมำตรของเครื่องปั้นดินเผำเกำะเกร็ด 
           5.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ระบบนิเวศริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ           

5.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  พระนำงเรือล่ม,ชีวิตชำวมอญ 
   5.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กำรละเล่นพ้ืนฐำนบ้ำนของชำวมอญ 
    5.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร ำมอญ,ปี่พำทย์มอญ,ศิลปะฝำผนังในโบสถ์แบบรำมัญ 
   5.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    เครื่องปั้นดินเผำแบบรำมัญ 
   5.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   มัคคุเทศก์ 
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สถิติการส าเร็จการศึกษาของนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ระดับชั้น นักเรียนทั้งหมด ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 

มัธยมศึกษำปีที่ 3 209 202 96.65 

มัธยมศึกษำปีที่ 6 135 131 97.04 

ที่มำ : งำนวัดผล                                                            *ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด ณ วันที่ 30 มี.ค. 2560 

 
สถิติการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียน 

ปีการศึกษา 2559 
 

ผลการติดตาม มัธยมศึกษำปีที่ 3 ร้อยละ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 

นักเรียนศึกษำต่อ 168 80.38 73 54.07 

นักเรียนที่ไม่ศึกษำต่อแต่ประกอบอำชีพ - 0.00 - 0.00 

นักเรียนที่ไม่ศึกษำต่อและไม่ประกอบอำชีพ 5 2.39 - 0.00 

นักเรียนที่ก ำลังติดตำม 36 17.22 62 45.93 

รวม 209 100.00 135 100.00 

ที่มำ : งำนแนะแนว                                                                             ข้อมูล ณ วันที่ 7 เม.ย. 2560 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบร้อยละการศึกษาต่อของนักเรียน ม.3 และ ม.6 
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การติดตามผลนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 
 

ที ่  ประเภทของการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ จ านวน ร้อยละ 

1 เรียนต่อชั้นม.4  โรงเรียนเดิม 117 55.98 
2 เรียนต่อชั้น ม.4  โรงเรียนอ่ืนในจังหวัดเดิม 7 3.35 
3 เรียนต่อชั้น ม.4  โรงเรียนอ่ืนในส่วนกลำง 1 0.48 
4 เรียนต่อชั้น ม.4  โรงเรียนอ่ืนในส่วนภูมิภำค 2 0.96 
5 เรียนต่อสถำบันอำชีวศึกษำเอกชน 40 19.14 
6 เรียนต่อสถำบันอำชีวศึกษำรัฐบำล 1 0.48 
7 เรียนต่อสถำบันอ่ืนๆ (ระบ)ุ กศน. - 0.00 
8 ประกอบอำชีพ - 0.00 
9 ไม่ประกอบอำชีพและไม่ศึกษำต่อ 5 2.39 
10 ยังไม่จบหลักสูตร 7 3.35 
11 ก ำลังติดตำม 29 13.88 

รวม 209 100.00 

 
แผนภูมิแสดงการติดตามนักเรียนผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปกีารศึกษา 2559 
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เรียนต่อสถาบนัอาชีวศึกษาเอกชน 

เรียนต่อสถาบนัอาชีวศึกษารัฐบาล 

ไมศ่ึกษาต่อ 

ยงัไมจ่บหลกัสตูร 

ก าลงัติดตาม 



145 145 
 

การติดตามผลนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6 
 

ที ่ ประเภทของกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 

1 มหำวิทยำลัยปิดของรัฐบำล 26 19.26 

2 มหำวิทยำลัยของเอกชน 40 29.63 

3 มหำวิทยำลัยเปิดของรัฐบำล 1 0.74 

4 สถำบันอำชีวศึกษำของเอกชน 5 3.70 

5 สถำบันอำชีวศึกษำของรัฐบำล - 0.00 

6 สถำบันพยำบำล 1 0.74 

7 สถำบันอื่น ๆ (สถำบันกำรบินพลเรือน) - 0.00 

8 ประกอบอำชีพ - 0.00 

9 ยังไม่จบหลักสูตร 4 2.96 

10 รอผลแอดมิชชั่น 58 42.96 

รวม 135 100 

 
แผนภูมิแสดงการติดตามนักเรียนผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปกีารศึกษา 2559 
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กลุ่มการบริหาร 

งานกจิการนักเรียน 
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โครงสร้างการบรหิารงาน 

กลุ่มการบริหารกจิการนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ดร 
รองผู้อ านวยการ 

กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 

กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน 

1. งานส านักงานกิจการนักเรียน 

2. งานส่งเสริมพัฒนาวินัย คุณธรรมจริยธรรม 

3. งานระดับชั้น 

4. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

5. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

6. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

7. งานเวรยาม 
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สถิติการขาดเรียนของนักเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
ทั้งหมด 

จ านวนคนที่ขาดเรียน เฉลี่ย/
สัปดาห์ 

ร้อยละ/
ระดับชั้น พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ม.1 172 7 10 14 25 21 3.85 2.24 

ม.2 236 30 35 45 39 25 8.7 3.69 

ม.3 225 33 30 65 70 76 13.7 6.09 

ม.4 111 23 34 55 40 30 9.1 8.20 

ม.5 137 30 50 57 60 55 12.6 9.20 

ม.6 146 42 80 56 84 35 14.85 10.17 

รวม 1,027 165 239 292 318 242 62.8 6.11 
 

ที่มาของข้อมูล : งานกิจการนักเรียน 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละเปรียบเทียบการขาดเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
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สถิติการขาดเรียนของนักเรียน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
ทั้งหมด 

จ านวนคนที่ขาดเรียน เฉลี่ย/
สัปดาห์ 

ร้อยละ/
ระดับชั้น พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ม.1 168 8 7 16 30 27 4.4 2.62 

ม.2 230 27 30 45 33 46 9.05 3.93 

ม.3 211 29 60 55 34 65 12.15 5.76 

ม.4 109 26 30 58 39 31 9.2 8.44 

ม.5 128 31 45 54 58 53 12.05 9.41 

ม.6 139 38 75 50 79 30 13.6 9.78 

รวม 985 159 247 278 273 252 60.45 6.14 

ที่มาของข้อมูล : งานกิจการนักเรียน 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละเปรียบเทียบการขาดเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบร้อยละของนักเรยีนที่ขาดเรียน 
ปีการศึกษา 2559 

 

ระดับชั้น 
ร้อยละของนักเรียนที่ขาดเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เฉลี่ย 

ม.1 2.24 2.62 2.43 

ม.2 3.69 3.93 3.81 

ม.3 6.09 5.76 5.93 

ม.4 8.2 8.44 8.32 

ม.5 9.2 9.41 9.31 

ม.6 10.17 9.78 9.98 

 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่ขาดเรียน 
ปีการศึกษา 2559 
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สถิติการมาสายของนักเรียน 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
ทั้งหมด 

จ านวนคนที่มาสาย เฉลี่ย/
สัปดาห์ 

ร้อยละ/
ระดับชั้น พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ม.1 172 65 94 82 90 109 22 12.79 

ม.2 236 66 110 45 85 86 19.6 8.31 

ม.3 225 95 150 84 91 94 25.7 11.42 

ม.4 111 84 65 46 50 53 14.9 13.42 

ม.5 137 45 84 49 45 51 13.7 10.00 

ม.6 146 62 96 62 120 73 20.65 14.14 

รวม 1,027 417 599 368 481 466 116.55 11.35 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละเปรียบเทียบการมาสายของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
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สถิติการมาสายของนักเรียน 
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2559 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
ทั้งหมด 

จ านวนคนที่มาสาย 
เฉลี่ย ร้อยละ 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ม.1 168 65 119 94 81 102 23.05 13.72 

ม.2 230 66 120 56 92 84 20.9 9.09 

ม.3 211 89 151 109 82 99 26.5 12.56 

ม.4 109 74 82 59 56 52 16.15 14.82 

ม.5 128 57 87 67 78 45 16.7 13.05 

ม.6 139 93 82 78 89 82 21.2 15.25 

รวม 985 444 641 463 478 464 124.5 12.64 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละเปรียบเทียบการมาสายของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบร้อยละของนักเรยีนที่มาสาย 
ปีการศึกษา 2559 

 

ระดับชั้น 
ร้อยละของนักเรียนที่มาสาย 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เฉลี่ย 

ม.1 12.79 13.72 13.26 

ม.2 8.31 9.09 8.70 

ม.3 11.42 12.56 11.99 

ม.4 13.42 14.82 14.12 

ม.5 10 13.05 11.53 

ม.6 14.14 15.25 14.70 

 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มาสาย 
ปีการศึกษา 2559 
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สรุปข้อมลูนักเรียนที่รับทุนการศึกษา  (ภายใน) 

ปีการศึกษา 2559 
ประเภททุนการศึกษา ระดับชั้น จ านวน

นักเรียน 
ทุนละ 
(บาท) 

รวมเงิน
(บาท) 

หมายเหตุ 
1.ยากจน ม.1 25 1,500 37500 นักเรียนตั้งใจเรียน 
  ม.2 25 1,500 37500 แต่ฐานะยากจน  
  ม.3 32 1,500 48000   
  ม.4 16 2,000 32000   
  ม.5 20 2,000 40000   
  ม.6 20 2,000 40000   
2.ทุนกรณีพิเศษ ม.1 3 1,500 4500 1.นักเรียนพิการทางร่างกาย 
  ม.2 4 1,500 6000  สมอง  และสายตา 
  ม.3 6 1,500 9000   
  ม.4 2 2,000 4000   
  ม.5 3 2,000 6000   
  ม.6 5 2,000 10000   
3.นักฟุตบอล ม.4 3 2,000 6000 นักฟุตบอลทีส่ร้างชื่อเสียง 
  ม.5 3 2,000 6000 และประพฤติด ี
  ม.6 4 2,000 8000   
3.ผลการเรียนยอดเยี่ยม ม.2 1 1,500 1,500 เกรดเฉลี่ยสูง 
  ม.3 1 1,500 1,500 สุดแต่ละระดบัชัน้  
  ม.5 1 2,000 2000   
  ม.6 1 2,000 2,000   
4.บ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์ ม.3 1 1,500 1,500 มีน้ าใจช่วยเหลือส่วนรวม 
  ม.5 1 2,000 2000   
  ม.6 1 2,000 2000   

รวม   178   307,000.00    
นักเรียนสมัครขอรับทุนทั้งสิน้ 168 คน   

    ผ่านการพิจารณารบัทุน 138 คน   
    ไม่ผ่านการพิจารณารับทนุ 30 คน   
   คิดเป็นร้อยละ 82.14 ของนักเรียนที่สมัครขอรับทุน 
  จ านวนนักเรียน ปี 2559 967 คน   
   ได้รับทนุการศึกษา (ภายใน) 178 คน   
   ได้รับทนุการศึกษา 

(ภายนอก) 
12 คน   

   ได้รับทนุการศึกษาทุก
ประเภท 

190 คน   
   คิดเป็นร้อยละ 19.65 ของนักเรียนทั้งหมด 
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สรุปข้อมลูนักเรียนที่รับทุนการศึกษา  (ภายนอก) 
ปีการศึกษา 2559 

      หน่วยงานที่มอบทุน ระดับชั้น จ านวนนักเรียน ทุนละ (บาท) รวมเงิน(บาท) หมายเหตุ 

1.เจ้าอาวาสวัดโพธิ์บ้านอ้อย ม.1 2 1,500 3000   

2.เจ้าอาวาสวัดบางพูดนอก ม.1-4 12 2,000 24,000   

รวม 14   27,000   

 
ข้อมูลรายได้ผู้ปกครองของนักเรียน 

 
รายได้ต่อปี จ านวน (ร้อยละ) 

ต่ ากว่า 150,000 บาท 83.43 
150,000 – 300,000  บาท 14.00 
มากกว่า 300,000  บาท 2.57 
 

 
 

แผนภูมิแสดงรายได้ของผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2559 
 

 
 

 
 
 

83.43 

14 2.57 

ต ำ่กวำ่ 150,000 บำท 

150,000 – 300,000  บำท 

มำกกวำ่ 300,000  บำท 
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ข้อมูลอาชีพผู้ปกครองของนักเรียน 
 

อาชีพของผู้ปกครองนักเรียน จ านวน (ร้อยละ) 

รับจ้าง 56.47 

ค้าขาย 13.10 

พนักงานบริษัท 5.30 

เกษตรกร 0.62 

นักธุรกิจ 0.62 

รับราชการ 19.81 

อ่ืน ๆ 4.06 

 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของอาชีพของผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2559 
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ข้อมูลแสดงสถานภาพสมรสของผู้ปกครองนักเรียน 
 

สถานภาพผู้ปกครอง จ านวน (ร้อยละ) 
อยู่ด้วยกันจดทะเบียนสมรส 18.96 
อยู่ด้วยกันไม่ได้จดทะเบียนสมรส 41.12 
แยกกันอยู่ 18.17 
หย่าร้าง 14.42 
บิดาถึงแก่กรรม 3.67 
มารดาถึงแก่กรรม 1.20 
บิดาและมารดาถึงแก่กรรม 0.72 
บิดาถึงแก่กรรมมารดาแต่งงานใหม่ 0.32 
มารดาถึงแก่กรรมบิดาแต่งงานใหม่ 0.16 
โสด/หม้าย 1.27 

 

แผนภูมิแสดงสถานภาพของผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2559 
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ข้อมูลการนับถือศาสนาของนักเรียน 
 

ศาสนา จ านวน (ร้อยละ) 
พุทธ 98.24 
คริสต์ 1.36 
อิสลาม 0.40 

 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละการนับถือศาสนาของนักเรียน ปีการศึกษา 2559 
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ข้อมูลแสดงการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน 

 

การเดินทาง จ านวน (ร้อยละ) 
นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กิโลเมตร 59.76 
เดินเท้า 1.20 
เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ 28.61 
ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ 29.96 

 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มการบริหาร 

งานทั่วไป 
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โครงสร้างการบรหิารงาน 
กลุ่มการบริหารงานทั่วไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มการบริหารงานทั่วไป 

 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 
กลุ่มการบริหารงานทั่วไป 

 

งานส านักงาน 
งานอาคารสถานที่ 
งานโสตทัศนศึกษา 
งานประชาสัมพันธ์ 
งานสัมพันธ์ชุมชน 
งานอนามัยโรงเรียน 

งานโภชนาการ 
งานสหกรณ์ 

งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
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ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที ่

 
1. เนื้อท่ี      31    ไร่      300     ตารางวา 
2. จ านวนอาคารเรียนถาวร รวม 3 หลัง 
3. อาคารหอประชุม จ านวน 1  หลัง 
4. อาคารรวมใจภักดิ์ จ านวน 1 หลัง 
5. โรงอาหาร จ านวน 1 หลัง 
6. จ านวนสนามกีฬา จ านวน 5 สนาม 
    ได้แก่ สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล  สนามวอลเลย์บอล สนามตระกร้อและสนามฟุตซอล 
7. จ านวนห้องเรียนทั้งหมด จ านวน 35 ห้อง 
8. จ านวนห้องพิเศษ   ประกอบ 

-ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 ห้อง 
-ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ห้อง 
-ห้องสืบค้นอินเตอร์เน็ต จ านวน 1 ห้อง 
-ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ จ านวน 3 ห้อง 
-ห้องโสตทัศนศึกษา จ านวน 1 ห้อง 
-ห้องดนตรี-นาฏศิลป์ จ านวน 3 ห้อง 
-ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 1 ห้อง 
-ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 12 ห้อง 
-ห้องพยาบาล จ านวน 1 ห้อง 
-ห้องสมุด จ านวน 1 ห้อง 
-ห้องสหกรณ์ จ านวน 1 ห้อง 
-ห้องประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ห้อง 
-ห้องสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จ านวน 1 ห้อง 
-ห้องอุทยานการเรียนรู้ จ านวน 1 ห้อง 
-ห้องนวดแผนไทย จ านวน 1 ห้อง 
-ห้องแนะแนว จ านวน 1 ห้อง 
-ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 1 ห้อง 
-ห้องส านักงาน จ านวน 4 ห้อง 

9. แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 6 หลัง 
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ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ อุปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวก 
 

 1.  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและNotebook จ านวน 224 เครื่อง 
 -ใช้เพื่อการเรียนการสอน จ านวน 159 เครื่อง 
 -ใช้ในงานบริหาร จ านวน 65 เครื่อง 
 -ใช้ internet ได ้ จ านวน 224 เครื่อง 
 2.  เครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 3 เครื่อง 
 4.  เครื่องเล่น วิดีโอ/ซีดี จ านวน 4 เครื่อง 
 5.  เครื่องโทรสาร จ านวน 2 เครื่อง 
 6.  โทรทัศน์  จ านวน 3 เครื่อง 
 7.  วิทย ุ จ านวน 5 เครื่อง 
 
 

ข้อมูลชุมชน 
 
1.  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนแออัด วีถีชีวิตชายฝั่งแม่น้ า วัด โรงเรียน โรงงาน 
    อุตสาหกรรม และ บ้านจัดสรร 
2.  จ านวนประชากรประมาณ 168,763  คน 
3.  จ านวนเด็กในวัยเรียน 51,419    คน 
4.  อาชีพส าคัญ    รับจ้าง  ค้าขายและเกษตรกรรม  
5.  ศาสนา  พุทธ , อิสลามและคริสต์ 
6.  รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 150,000 บาท  
7.  โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่างๆ ของชุมชน 

7.1 ด้านงบประมาณ การระดมทรัพยากรพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากชุมชน งบประมาณอุดหนุน 
      จากเทศบาลนครปากเกร็ดและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( อบจ.)  
7.2 ด้านการให้บริการสถานที่กับชุมชน  

8.  ข้อจ ากัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน 
8.1 การเปิดร้านอินเตอร์เน็ต  
8.2 การจ าหน่ายบุหรี่,สุรา 
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ข้อมูลการใช้ น  าและ ไฟ ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 
 

เดือน ค่าน  า ค่าไฟ 

มกราคม 15,936.36 128,325.82 
กุมภาพันธ์ 12,710.90 125,324.84 
มีนาคม 13,670.97 96,810.51 
เมษายน 12,935.28 78,025.02 

พฤษภาคม 15,121.89 124,572.71 
มิถุนายน 10,016.15 151,082.05 
กรกฎาคม 9,079.70 134,685.44 
สิงหาคม 10,243.28 165,560.65 
กันยายน 7,204.16 155,365.17 
ตุลาคม 9,817.36 82,111.69 

พฤศจิกายน 8,313.11 66042.39 
ธันวาคม 11,048.25 130,870.47 

รวม 136,097.41 1,438,776.76 
 

กราฟแสดงรายจ่ายค่าน  า ค่าไฟในแต่ละเดือน ปีการศึกษา2559 
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ตารางแสดงจ านวนผู้ใช้บริการห้องสมุด ปีการศึกษา 2559 
 

เดือนที่เปิด
บริการ 

จ านวนครั ง 
การเข้าใช้บริการ 

จ านวนวันที่เปิด
บริการ 

จ านวนผู้ใช้ 
บริการเฉลี่ย/1 วัน 

ร้อยละผู้ใช้บริการ
เฉลี่ย/วัน 

พฤษภาคม 1,490 20 99 9.31 

มิถุนายน 1,948 22 89 8.34 

กรกฎาคม 1,974 22 71 6.67 

สิงหาคม 1,750 23 76 7.16 

กันยายน 1,490 21 71 6.68 

ตุลาคม 684 10 68 6.44 

พฤศจิกายน 1,948 20 97 9.17 

ธันวาคม 1,974 20 99 9.29 

มกราคม 1,798 20 90 8.47 

กุมภาพันธ์ 1,972 20 99 9.28 

รวม 17,100 198 86 8.13 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละผู้เข้าใช้บริการเฉลี่ย/ 1 วัน ในแต่ละเดอืน 
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ตารางแสดงจ านวนหนังสือที่จัดหาเข้าห้องสมดุ 
ปีการศึกษา 2559 

 

เดือนที่เปิด
บริการ 

หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร หนังสือทั่วไป 
บริจาคจาก
หน่วยงาน 

พฤษภาคม 80 15 9 8 12 

มิถุนายน 88 15 9 12 15 

กรกฎาคม 88 15 9 10 17 

สิงหาคม 92 15 9 8 12 

กันยายน 84 15 9 15 14 

ตุลาคม 40 15 9 9 7 

พฤศจิกายน 80 15 9 30 11 

ธันวาคม 80 15 9 7 14 

มกราคม 80 15 9 13 16 

กุมภาพันธ์ 80 15 9 45 21 

รวม 792 150 90 157 139 

ร้อยละ 59.64 11.30 6.78 11.82 10.47 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละหนังสือแต่ละประเภทที่จัดซื อเข้าห้องสมุด ปีการศึกษา 2559 
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ตารางแสดงจ านวนหนังสือห้องสมุด  
ปีการศึกษา 2559 

 
เลขหมู่
หนังสือ 

รายการลงทะเบียนเพิ่มขึ นแยกตามเดือน 

ยอดยกมา พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.      รวม 

0       785 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0        786 

100       200 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0        205  

200     1,175  0 0 2 0 0 2 2 6 0 0      1187 

300     2,205  0 0 1 0 3 1 3 0 0 0      2,213  

400     1,122  0 0 2 0 4 0 1 0 0 0      1,129  

500     2,476  1 0 0 0 26 0 3 0 0 0      2,506  

600     1,647  48 2 0 0 25 2 2 0 0 0      1,726  

700     1,497  0 60 0 0 117 25 1 0 0 0      1,700  

800     1,799  0 0 13 0 4 2 1 0 0 0      1,819  

900     1,646  1 0 3 0 26 0 3 0 0 0      1,679  

ชีวประวัติ     809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         809  

นวนิยาย     1,328  0 0 3 0 14 0 0 1 0 0      1,346  

แบบเรียน       152  0 0 0 0 23 150 0 0 0 0        325  

เยาวชน     1,485  0 0 0 0 77 58 1 0 0 0      1,621  

อ้างอิง         22  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          22  

อ่ืนๆ       933  1 2 0 0 6 1 2 0 0 0        945  

รวม   19,518 51 64 24 0 333 241 20 9 0 0    19,451  

  
  

        
 

 
จ านวนหนังสือท้ังหมด                                19,518      เล่ม 

 
 

จ านวนหนังสือท่ีลงทะเบียนทั้งหมดระหว่างปี         785       เล่ม 

 
 

จ านวนหนังสือท่ีซื้อมาระหว่างปี                         212       เล่ม 

 
 

จ านวนหนังสือท่ีได้รับบริจาคระหว่างปี                   98       เล่ม 
เฉลี่ยแล้วจ านวนหนังสือส าหรับนักเรียนที่เข้าใช้บริการแต่ละวันต่อคนเท่ากับ 215  เล่ม   
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จ านวนนักเรียนที่มีน  าหนักและส่วนสูง ต่ ากว่าหรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  

จ าแนกตามชั นและเพศ 
 

ชั น 

น  าหนัก ส่วนสูง น  าหนัก ส่วนสูง       

ต่ ากว่าเกณฑ์ ต่ ากว่าเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ รวมทั งสิ น 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 0 1 0 0 0 19 7 26 20 14 34 40 21 61 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 2 4 1 1 2 33 15 48 2 2 4 38 20 58 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 0 3 2 0 2 18 20 38 5 7 12 28 27 55 

รวมมัธยมศึกษา 
ตอนต้น 

6 2 8 3 1 4 70 42 112 27 23 50 106 68 174 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0 0 0 14 16 30 2 4 6 16 20 36 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 1 3 4 0 1 1 12 8 20 3 1 4 16 13 29 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 0 1 2 1 3 12 7 19 4 2 6 19 10 29 

รวมมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

2 3 5 2 2 4 38 31 69 9 7 16 51 43 94 

รวมทั งสิ น 8 5 13 5 3 8 108 73 181 36 30 66 257 111 268 

 
จ านวนนักเรียนที่ชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด   1,027  คน 
 นักเรียนที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์  13   คน   คิดเป็นร้อยละ  1.26 
 นักเรียนที่มีน้ าหนักสูงกว่าเกณฑ์  189 คน คิดเป็นร้อยละ  18.40 
 นักเรียนที่มีส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์   8    คน คิดเป็นร้อยละ  0.78 
 นักเรียนที่มีส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์   79  คน คิดเป็นร้อยละ  7.69 
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ข้อมูลงานอนามัยโรงเรยีน 
ตารางแสดงจ านวนผู้เข้ารับบริการห้องพยาบาล   

จ าแนกตามสาเหตุ ตลอดปีการศึกษา  2559 
 

ล าดับ

ที ่
สาเหตุ จ านวนผู้เข้ารับบริการในแตล่ะเดือน รวม 

พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
1 ปวดศีรษะ 14 56 50 56 28 12 54 43 28 341 
2 มีไข้/เป็นหวัด 9 18 22 32 12 10 27 22 11 163 
3 ปวดฟัน 0 4 7 5 2 3 3 5 4 33 
4 ปวดท้องจุกเสียด 15 12 14 11 15 10 12 14 9 112 
5 โรคกระเพาะอาหาร 9 12 14 12 10 9 11 12 9 98 
6 ท้องเสีย 0 1 2 3 2 1 2 3 1 15 
7 ปวดท้องรอบเดือน 4 5 9 10 9 8 6 11 6 68 
8 ปวดหู  หูอักเสบ - 1 0 1 - - 1 1 0 4 
9 ตาแดง  ตาอักเสบ - 4 6 2 5 3 3 5 3 31 
10 ระคายเคืองตา ล้างตา - 4 4 6 3 5 2 2 4 30 
11 บาดแผลอุบัติเหตุในร.ร 4 6 12 10 8 4 6 10 11 71 
12 บาดแผลเรื อรัง 5 4 6 4 3 5 4 3 3 37 
13 บาดเจ็บจากเล่นกีฬา 9 12 16 17 10 10 12 9 9 104 
14 เป็นลม 1 2 1 2 4 2 3 3 2 20 
15 นอนพักห้องพยาบาล 4 6 10 13 9 8 11 9 7 77 
16 ส่งต่ออนามัยและร.พ. 2 3 2 2 1 1 2 3 1 17 
 รวม 76 150 175 186 121 91 159 155 108 1221 

ที่มา :  งานอนามัยโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
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ตารางแสดงจ านวนผู้เข้ารับบริการห้องพยาบาล 
จ าแนกตามระดับชั นปีและบุคคล   ตลอดปีการศึกษา   2559 

 
    ระดับชั น 
เดือน   /  พ.ศ. 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ครู 
บุคลากร

อ่ืนๆ 
รวม 

พฤษภาคม   2559 20 10 11 9 10 9 5 2 76 
มิถุนายน     2559 50 33 22 15 14 12 4 0 150 
กรกฎาคม     2559 45 35 27 26 21 12 7 2 175 
สิงหาคม      2559 47 32 30 28 21 20 5 3 186 
กันยายน     2559 31 25 17 15 15 15 3 - 121 

ตุลาคม  2559          ปิดภาคเรียนที่ 1/2559 
พฤศจิกายน   2559 21 12 10 14 12 18 3 1 91 
ธันวาคม      2559 45 34 20 17 14 19 8 2 159 
มกราคม      2560 54 32 15 15 17 18 3 1 155 
กุมภาพันธ์    2560 33 15 15 16 10 14 4 1 108 

รวม 346 228 167 155 134 137 42 12 1221 
ที่มา  :  งานอนามัยโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
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ตารางแสดงจ านวนผู้เข้ารับบริการห้องพยาบาล 
จ าแนกตามเดือน    ตลอดปีการศึกษา    2559 

 

    ระดับชั น 
เดือน   /  พ.ศ. ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ครู บุคลากร

อ่ืนๆ 
รวม 

พฤษภาคม   2559 20 10 11 9 10 9 5 2 76 
มิถุนายน     2559 50 33 22 15 14 12 4 0 150 
กรกฎาคม    2559 45 35 27 26 21 12 7 2 175 
สิงหาคม      2559 47 32 30 28 21 20 5 3 186 
กันยายน      2559 31 25 17 15 15 15 3 - 121 

                                                             ตุลาคม 2559            ปิดภาคเรียนที่ 1/2559 
พฤศจิกายน  2559 21 12 10 14 12 18 3 1 91 
ธันวาคม      2559 45 34 20 17 14 19 8 2 159 
มกราคม      2560 54 32 15 15 17 18 3 1 155 
กุมภาพันธ์  2560 33 15 15 16 10 14 4 1 108 

รวม 346 228 167 155 134 137 42 12 1221 
ที่มา  :  งานอนามัยโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
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ตารางแสดงจ านวนผู้เข้ารับบริการห้องพยาบาล 
จ าแนกตามเพศ 

ที่มา:  งานอนามัยโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม  
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แผนภูมแิสดงจ านวนผู้ใช้บริการปี 2559 
จ าแนกตามเพศ 

เพศชาย 

เพศหญิง 

ระดับชั น จ านวน เพศชาย ร้อยละ เพศหญิง ร้อยละ 

ม.1 346 212 61.27 134 38.73 

ม.2  228 124 54.39 104 45.61 

ม.3 167 91 54.49 76 45.51 

ม.4 155 87 56.13 68 43.87 

ม.5 134 59 44.03 75 55.97 

ม.6 137 78 56.93 59 43.07 

ครู  42 10 23.81 32 76.19 

บุคลากรอ่ืน 12 4 33.33 8 66.67 

รวม 1221 665 54.46 556 45.54 



 
 

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ท่ี ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถานท่ีตั้ง ติดต่อ ความส าคญั 
สถิติการใช ้

(จ  านวนคร้ัง/ปี) 

1 หอ้งศูนย ์ICT วทิยาศาสตร์ 
ในบริเวณอาคารเรียน 1 ชั้น 2 
หอ้ง 1201 

นางชิดชนก  สุภารัตน์ 
โทร. 08-4230-1078 

เป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม และเป็นแหล่งสืบคน้
ขอ้มูลโดยใชส่ื้อ และเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ 

102 

2 
หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์

(กายภาพ) 
ในบริเวณอาคารเรียน 1 ชั้น 2 
หอ้ง 1203 

นางสาวจินดา  คงเจริญจิตติกุล 
โทร.08-6614-6308 

เป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม และเป็นแหล่งฝึก
ปฏิบติัการทดลองทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียน 

102 

3 
หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์

(ชีววทิยา) 
ในบริเวณอาคารเรียน 1 ชั้น 3 
หอ้ง 1301 

นางณฐัญาณ์  จอกแกว้ 
โทร.08-1927-5851 

เป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม และเป็นแหล่งฝึก
ปฏิบติัการทดลองทางชีววทิยาของนกัเรียน 

102 

4 
หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ 

(เคมี) 
ในบริเวณอาคารเรียน 1 ชั้น 4 
หอ้ง 1401 

นางสาวมนญัยา  สายซอ 
โทร.08-9114-8725 

เป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม และเป็นแหล่งฝึก
ปฏิบติัการทดลองทางเคมีของนกัเรียน 

102 

5 
หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์

(ฟิสิกส์) 
ในบริเวณอาคารเรียน 1 ชั้น 4 
หอ้ง 1403 

นางสาววาลินี  อ าไพศรี 
โทร.08-5296-3039 

เป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม และเป็นแหล่งฝึก
ปฏิบติัการทดลองทางฟิสิกส์ของนกัเรียน 

102 

6 หอ้งโสตทศันศึกษา ในบริเวณอาคารเรียน 2 ชั้น 1  
นางณฐัญาณ์  จอกแกว้ 
โทร. 086-324-0355 

เป็นแหล่งบริการและแหล่งเรียนรู้ดา้นการอบรม 
สัมมนา 

15 

7 บา้นมีน ้ายา 
บริเวณดา้นหลงัของโรงเรียน
ติดกบัโรงจอดรถ 

นางสาววรัิด  ช่อดาว 
โทร.08-6086-9784 

เป็นแหล่งเรียนรู้เร่ืองการท าน ้ายาต่างๆ เช่น น ้ายาลา้ง
จาน น ้ายาอาบน ้า(สบู่เหลว) น ้ายาสระผม น ้ายาซกัผา้
ผสมสมุนไพร 

6 

8 บา้นน ้าทิพย ์
บริเวณดา้นหลงัของโรงเรียน
ติดกบัโรงจอดรถ 

นายกณัตภน  เรืองลัน่ 
โทร.08-0775-3933 

เป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัการท าน ้าหมกัจุลินทรีย ์ จาก
พืช ผกั ผลไม ้และการหมกัขยะจากเศษอาหาร น ้าหมกั 
EM การหมกัเศษใบไมเ้พื่อท าเป็นปุ๋ยหมกั 

6 

 



 
 

 

 

ท่ี ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถานท่ีตั้ง ติดต่อ ความส าคญั สถิติการใช ้
(จ  านวนคร้ัง/ปี) 

9 บา้นคนเอาถ่าน 
บริเวณดา้นหลงัของโรงเรียน
ติดกบัโรงจอดรถ 

นายสมควร  พอ่วงษ ์
โทร.083-546-4640 

เป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัการเผาไมผ้ลิตถ่าน การเผาพืช
เพื่อท ากอ้นดบักล่ิน การท าน ้ าส้มควนัไม ้

6 

10 บา้นไร้พิษ 
บริเวณดา้นหลงัของโรงเรียน
ติดกบัโรงจอดรถ 

นางสุชญัญา ดุษฏีอ าไพ 
 

เป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัการปลูกพืช ผกั โดยปลอด
สารพิษ ใชว้ธิรกางมุง้ การเพาะเห็ด 

6 

11 บา้นไบโอดีเซล 
บริเวณดา้นหลงัของโรงเรียน
ติดกบัโรงจอดรถ 

นายทองสา  ทวโีชติ 
โทร.08-1430-5212 

เป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัการผลิตไบโอดีเซลจากน ้ามนั
ใชแ้ลว้จากครัวเรือน 

6 

12 บา้นกลว้ย กลว้ย 
บริเวณดา้นหลงัของโรงเรียน
ติดกบัโรงจอดรถ 

นางณฐัญาณ์  จอกแกว้ 
โทร.08-1927-5851 

เป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัการแปรรูปผลิตภณัฑจ์าก
กลว้ยโดยใชตู้อ้บพลงังานแสงอาทิตย ์

6 

13 หอ้งเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ 
ในอาคารเรียน 3 ชั้น 1 นางณฐัญาณ์ จอกแกว้ 

โทร.08-1927-5851 
เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นชีววทิยา การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช 

68 

รวม 629 
 

 

 

 



 
 

 

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ท่ี ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถานท่ีตั้ง ติดต่อ ความส าคญั 
สถิติการใช ้

(จ  านวนคร้ัง/ปี) 

1 
หอ้งปฏิบติัการ 

ภาษาองักฤษ-ภาษาจีน 
ในบริเวณอาคารเรียน 1 ชั้น 2 
หอ้ง 1210 

นางคมัภีรัย  แกว้หาญ 
 

เป็นแหล่งเรียนรู้โดยมีส่ือเทคโนโลยปีระกอบการจดั
กิจกรรมการเรียน การสอน ทั้งภาษาองักฤษและภาษา
อ่ืนๆ 

68 

2 หอ้งสมุดภาษาต่างประเทศ 
ในบริเวณอาคารเรียน 1 ชั้น 2 
หอ้ง 1211 

นางคมัภีรัย  แกว้หาญ 
 

เป็นแหล่งเรียนรู้โดยมีส่ือเทคโนโลยปีระกอบการจดั
กิจกรรมการเรียน การสอน ทั้งภาษาองักฤษและภาษา
อ่ืนๆ 

102 

3 หอ้งสมุดภาษาจีน 
ในบริเวณอาคารเรียน 1 ชั้น 2 
หอ้ง 1212 

นางคมัภีรัย  แกว้หาญ 
 

เป็นแหล่งเรียนรู้โดยมีส่ือเทคโนโลยปีระกอบการจดั
กิจกรรมการเรียน การสอน ทั้งภาษาองักฤษและภาษา
อ่ืนๆ 

50 

รวม 600 
 

 

 

 

 



 
 

 

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

ท่ี ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถานท่ีตั้ง ติดต่อ ความส าคญั 
สถิติการใช ้

(จ  านวนคร้ัง/ปี) 

1 หอ้งโสตทศันศึกษา ในบริเวณอาคารเรียน 2 ชั้น 1 
นางณฐัญาณ์  จอกแกว้ 
โทร. 086-324-0355 

เป็นแหล่งบริการและอหล่งเรียนรู้ดา้นการจดัติว
ขอ้สอบ เช่น O-net  LAS 

10 

2 หอ้งปฏิบติัการคณิตศาสตร์ ในบริเวณอาคารเรียน 1 ชั้น 3 
นายปวริศร์  โตน ้า 
โทร.081-923-9318 

เป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม และเป็นแหล่งฝึก
ปฏิบติัการใชโ้ปรแกรม GSP  ใชส่ื้อ CD  VCD  ในการ
จดัการเรียนการสอน 

510 

รวม 520 
 

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ท่ี ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถานท่ีตั้ง ติดต่อ ความส าคญั 
สถิติการใช ้

(จ  านวนคร้ัง/ปี) 

1 หอ้งโสตทศันศึกษา ในบริเวณอาคารเรียน 2 ชั้น 1 
นางณฐัญาณ์  จอกแกว้ 
โทร. 086-324-0355 

แหล่งเรียนรู้ดา้นขอ้มูลการศึกษา ติวโอเน็ต ม.3 ม.6 
และชมนิทรรศการต่างๆจากวดิิทศัน์ 

10 

2 หอ้งปฏิบติัการภาษาไทย ในบริเวณอาคารเรียน 1 ชั้น 3 
นางทศันนัท ์ ตรีนก แหล่งเรียนรู้ดา้นภาษาคน้ควา้หาความรู้เก่ียวกบั

วรรณคดีไทย (ตวัละคร) ความรู้ดา้นภาษา 
(พจนานุกรมไทย) 

34 

รวม 44 



 
 

 

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 

ท่ี ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถานท่ีตั้ง ติดต่อ ความส าคญั 
สถิติการใช ้

(จ  านวนคร้ัง/ปี) 

1 
ศูนยก์ารเรียนรู้สุขศึกษา  

พลศึกษา 
ในบริเวณอาคารเรียน 1 ชั้น 1 

นางสาวรัตนาวดี  กุลจนัทร์ไพบูลย ์
โทร. 08-4663-3123 

เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นสุขศึกษา สุขภาพ การป้องกนั 
ทางเพศ  ยาเสพติด 

68 

2 สนามฟุตบอล บริเวณหนา้โรงเรียน 
นายอิทธิพนัธ์  แสงเขียว 
โทร. 08-1753-9221 

เป็นสถานท่ีส าหรับฝึกซอ้มกีฬาฟุตบอลและกรีฑา 
102 

3 ลานกีฬาในร่ม บริเวณดา้นหลงัอาคารเรียน 1 
นายวรวทิย ์ ศรีนุต 
โทร. 08-9768-6442 

เป็นสถานท่ีส าหรับฝึกซอ้มและเรียนรู้การเล่นกีฬา เช่น 
วอลเล่ยบ์อล บาสเกตบอล  แชร์บอล ฟุตบอล 

102 

4 ลานกีฬาอเนกประสงค ์ บริเวณหนา้เสาธง 
นายวรวทิย ์ ศรีนุต 
โทร. 08-9768-6442 

เป็นสถานท่ีส าหรับฝึกซอ้มและเรียนรู้การเล่นกีฬา เช่น 
วอลเล่ยบ์อล บาสเกตบอล  แชร์บอล ฟุตบอล 

102 

รวม 374 
 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยี 

ท่ี ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถานท่ีตั้ง ติดต่อ ความส าคญั 
สถิติการใช ้

(จ  านวนคร้ัง/ปี) 

1 หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์1 
ในบริเวณอาคารเรียน 3  
ชั้น 2 หอ้ง 3201 

นางสาวจนัทร์ฉาย  โภคมูลผล 
โทร. 083-530-4575 

เป็นแหล่งสืบคน้ขอ้มูลส าหรับการท างานการคน้ควา้เพิ่มเติม 
170 

2 หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์2 
ในบริเวณอาคารเรียน 3  
ชั้น 2 หอ้ง 3202 

นางสาวเดือนฉาย  หนูแสนดี 
โทร. 08-6078-8005 

เป็นแหล่งสืบคน้ขอ้มูลส าหรับการท างานการคน้ควา้เพิ่มเติม 
170 

3 หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์3 
ในบริเวณอาคารเรียน 3  
ชั้น 2 หอ้ง 3203 

นางสาวจนัทร์ฉาย  โภคมูลผล 
โทร. 083-530-4575 

เป็นแหล่งสืบคน้ขอ้มูลส าหรับการท างานการคน้ควา้เพิ่มเติม 
170 

4 หอ้งปฏิบติัการเรียนรู้งานช่าง 1 
อาคารศูนยก์ารเรียนรู้ 
การงานฯ 

นายทองสา  ทวโีชติ 
โทร. 08-1430-5212 

เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้งานช่างไฟฟ้า และช่างแอร์ 
60 

5 หอ้งปฏิบติัการเรียนรู้งานช่าง 2 
อาคารศูนยก์ารเรียนรู้ 
การงานฯ 

นายสุพล จนัทรี 
โทร. 08-4162-2729 

เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้งานช่างไมแ้ละช่างยนต ์
60 

6 หอ้งปฏิบติัการเรียนรู้งานช่าง 3 
อาคารศูนยก์ารเรียนรู้ 
การงานฯ 

นางเรวดี  เวยีงอ าพล 
โทร. 08-6781-7153 

เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้งานป้ัน และช่างอุตสาหกรรม 
60 

7 ศูนยก์ารเรียนรู้ ICT 
ในบริเวณอาคารเรียน 1 
ชั้น 1 

นางสาวจนัทร์ฉาย  โภคมูลผล 
โทร. 083-530-4575 

เป็นแหล่งเรียนรู้ทางดา้น ICT เทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ และ
เป็นแหล่งสืบคน้ขอ้มูล 

204 

8 บา้นมีน ้ายา 
บริเวณดา้นหลงัของ
โรงเรียนติดกบัโรงจอดรถ 

นางสาววรัิด  ช่อดาว 
โทร.08-6086-9784 

เป็นแหล่งเรียนรู้เร่ืองการท าน ้ายาต่างๆ เช่น น ้ายาลา้งจาน น ้ายา
อาบน ้า(สบู่เหลว) น ้ายาสระผม น ้ายาซกัผา้ผสมสมุนไพร 

2 

9 บา้นน ้าทิพย ์
บริเวณดา้นหลงัของ
โรงเรียนติดกบัโรงจอดรถ 

นายกณัตภน  เรืองลัน่ 
โทร.08-0775-3933 

เป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัการท าน ้าหมกัจุลินทรีย ์ จากพืช ผกั 
ผลไม ้และการหมกัขยะจากเศษอาหาร น ้าหมกั EM การหมกั
เศษใบไมเ้พื่อท าเป็นปุ๋ยหมกั 

2 



 
 

 

ท่ี ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถานท่ีตั้ง ติดต่อ ความส าคญั สถิติการใช ้
(จ  านวนคร้ัง/ปี) 

10 บา้นคนเอาถ่าน 
บริเวณดา้นหลงัของ
โรงเรียนติดกบัโรงจอดรถ 

นายสมควร  พอ่วงษ ์
โทร.083-546-4640 

เป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัการเผาไมผ้ลิตถ่าน การเผาพืช
เพื่อท ากอ้นดบักล่ิน การท าน ้ าส้มควนัไม ้

2 

11 บา้นไร้พิษ 
บริเวณดา้นหลงัของ
โรงเรียนติดกบัโรงจอดรถ 

นางสุชญัญา  ดุษฎีอ าไพ 
 

เป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัการปลูกพืช ผกั โดยปลอด
สารพิษ ใชว้ธิรกางมุง้ การเพาะเห็ด 

2 

12 บา้นไบโอดีเซล 
บริเวณดา้นหลงัของ
โรงเรียนติดกบัโรงจอดรถ 

นายทองสา  ทวโีชติ 
โทร.08-1430-5212 

เป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัการผลิตไบโอดีเซลจากน ้ามนั
ใชแ้ลว้จากครัวเรือน 

2 

13 บา้นกลว้ย กลว้ย 
บริเวณดา้นหลงัของ
โรงเรียนติดกบัโรงจอดรถ 

นางณฐัญาณ์  จอกแกว้ 
โทร.08-1927-5851 

เป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัการแปรรูปผลิตภณัฑจ์าก
กลว้ยโดยใชตู้อ้บพลงังานแสงอาทิตย ์

2 

รวม 906 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ท่ี ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถานท่ีตั้ง ติดต่อ ความส าคญั 
สถิติการใช ้

(จ  านวนคร้ัง/ปี) 

1 หอ้งทศันศิลป์ 
ในบริเวณอาคารเรียน 2 ชั้น 3 
หอ้ง 2301 

นางสาวนวลศิริ  สันติสวสัด์ิ 
โทร. 08-1487-1239 

เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นทศันศิลป์ 
180 

2 หอ้งนาฏศิลป์ 
ในบริเวณอาคารเรียน 2 ชั้น 4 
หอ้ง 2403 

นางกฤษณี  สุริยาแสงศรี 
โทร. 08-6526-8007 

เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นนาฏศิลป์ 
180 

3 หอ้งดนตรีไทย 
ในบริเวณอาคารเรียน 2 ชั้น 4 
2404 

นายกนัตภน  เรืองลัน่ 
โทร. 08-0775-3933 

เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นดนตรีไทย 
180 

4 หอ้งดนตรีสากล 
ในบริเวณอาคารเรียน 2 ชั้น 4 
2402 

นายเมธี  แปงเมือง 
 

เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นดนตรีสากล 
180 

5 หอ้งโสตทศันศึกษา ในบริเวณอาคารเรียน 2 ชั้น 1 
นางณฐัญาณ์  จอกแกว้ 
โทร. 086-324-0355 

เป็นสถานท่ีส าหรับแสดงความสามารถทางดา้นศิลปะ 
6 

6 หอประชุมพงศกัด์ิ ปกป้อง ชั้นบนของอาคารศูนยอ์าหาร ฝ่ายบริการ เป็นสถานท่ีส าหรับแสดงความสามารถทางดา้นศิลปะ 10 
รวม  

 

 

 

 



 
 

 

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ท่ี ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถานท่ีตั้ง ติดต่อ ความส าคญั 
สถิติการใช ้

(จ  านวนคร้ัง/ปี) 

1 
หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้สังคมศึกษา

ม.ตน้ 
ในบริเวณอาคารเรียน 3 ชั้น 4 
หอ้ง 3402 

นายสมควร พอ่วงษ ์
โทร. 08-3516-4640 

เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ ศาสนา 
และวฒันธรรม 

130 

1 
หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้สังคมศึกษา 

ม.ปลาย 
ในบริเวณอาคารเรียน 3 ชั้น 4 
หอ้ง 3403 

นางลกัษณ์ศยา  แป้นภู 
โทร. 08-9030-7888 

เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ ศาสนา 
และวฒันธรรม 

130 

2 หอ้งศูนยอ์าเซียน 
ในบริเวณอาคารเรียน 3 ชั้น 4 
หอ้ง 3404 

นางสาววรัิด  ช่อดาว 
โทร. 08-6086-9784 

เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ ศาสนา 
และวฒันธรรมของชาติในประเทศอาเซียน 

130 

รวม 390 
 



 
 

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถานที่ตั้ง ติดต่อ ความส าคัญ 
สถิติการใช้ 

(จ านวนครั้ง/ป)ี 

1 
องค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(อพวช.) 

เทคโนธานี ต.คลองห้า 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

โทร. 02-577-9999 
e-mail : info@nsm.or.th 

เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ชม
นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วม
กิจกรรมชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 

2 

2 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศึกษารังสิต 
เลขที่ 5 หมู่ 2 ต าบลรังสิต อ าเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 

โทร. 02-5775456-9  ต่อ 305  
Email:support_rsce@hotmail.com 

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ ศึกษาดวงดาว 
และต าแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า 

1 

3 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวง
วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 
10800 

โทร. 02-5552000 
แฟกซ์  02-5874350 

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับด้าน
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

1 

4 หมู่บ้านโปรตุเกส 
ต.ส าเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.อยุธยา 

- เป็นแหล่งศึกษาวัฒนธรรมการด ารงชีวิตของชาวโป
ตุเกสที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยสมัยอยุธยา 

1 

5 วัดพระศรีสรรเพชญ์ 
ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.อยุธยา 13000 

โทร. 035-242-284 เป็นแหล่งศึกษาสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา
และเก็บอัฐิของพระมหากษัตริย์ 

1 

6 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

เจ้าสามพระยา 
ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.อยุธยา 13000 

035-244-570 เป็นแหล่งเรียนรู้โบราณวัตถุท่ีพบจากกรุพระ
ปรางค์วัดราชบูรณะ 

1 

7 มหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี ต.บ้านใหม่ 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

ผู้ประสานงานการการจัดกิจกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทดลองและให้ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

1 

รวม 8 
 

 



 
 

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถานที่ตั้ง ติดต่อ ความส าคัญ 
สถิติการใช้ 

(จ านวนครั้ง/ป)ี 

1 หมู่บ้านโปรตุเกส 
ต.ส าเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.อยุธยา 

- เป็นแหล่งศึกษาวัฒนธรรมการด ารงชีวิตของชาวโป
ตุเกสที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยสมัยอยุธยา 

1 

2 วัดพระศรีสรรเพชญ์ 
ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.อยุธยา 13000 

โทร. 035-242-284 เป็นแหล่งศึกษาสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา
และเก็บอัฐิของพระมหากษัตริย์ 

1 

3 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

เจ้าสามพระยา 
ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.อยุธยา 13000 

035-244-570 เป็นแหล่งเรียนรู้โบราณวัตถุท่ีพบจากกรุพระ
ปรางค์วัดราชบูรณะ 

1 

4 
ค่ายอัจฉริยะภาพ

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
แบบบูรณาการ 

ริเวียร่า วิลล่า 359 ม.3ซอย
สาริกา-นางรอง 28/1 ต.สารกิา 
อ.เมือง บ้านคลองบ่อ 26000  

081-909-9890 ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทดลองและให้ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

1 

5 
เทศบาลนครปากเกร็ด 

ศูนย์คัดแยกขยะ 

เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ 
ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

โทร. 0-2960 9704-14 - ศึกษาการคัดแยกขยะนครปากเกร็ด 
1 

รวม 5 
 

 

 

 

 



 
 

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถานที่ตั้ง ติดต่อ ความส าคัญ 
สถิติการใช้ 

(จ านวนครั้ง/ป)ี 

1 
โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย นนทบุรี 

51/4 ถ.ติวานนท ต.ปากเกร็ด อ.
ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
 

โทร  02-5838311 ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะทางด้านภาษา 
1 

2 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ – เตาปูน   - เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับการเดินทาง

โดยใช้รถไฟฟ้า 
1 

3 หมู่บ้านโปรตุเกส 
ต.ส าเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.อยุธยา 

- เป็นแหล่งศึกษาวัฒนธรรมการด ารงชีวิตของชาวโป
ตุเกสที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยสมัยอยุธยา 

1 

4 วัดพระศรีสรรเพชญ์ 
ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.อยุธยา 13000 

โทร. 035-242-284 เป็นแหล่งศึกษาสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา
และเก็บอัฐิของพระมหากษัตริย์ 

1 

5 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

เจ้าสามพระยา 
ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.อยุธยา 13000 

035-244-570 เป็นแหล่งเรียนรู้โบราณวัตถุท่ีพบจากกรุพระ
ปรางค์วัดราชบูรณะ 

1 

6 
มหกรรมวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี ต.บ้านใหม่ 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

ผู้ประสานงานการการจัดกิจกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทดลองและให้ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

1 

รวม 6 
 

 

 

 



 
 

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถานที่ตั้ง ติดต่อ ความส าคัญ 
สถิติการใช้ 

(จ านวนครั้ง/ป)ี 

1 สนามกีฬากองทัพอากาศ 
ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร 091 798 9777 มีอาจารย์ที่ช่วยให้ความรู้และช่วยฝึกทักษะกีฬาและ

เป็นสถานที่ท่ีพร้อมส าหรับการฝึกซ้อมนักกีฬา 
5 

2 บ้านปากเกร็ดชาย 
2 ม.1 ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด  
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  

อาจารย์อ้อย 
โทร.086-837-5937 

มีอาจารย์ที่ช่วยให้ความรู้และช่วยฝึกทักษะกีฬาและ
เป็นสถานที่ท่ีพร้อมส าหรับการฝึกซ้อมนักกีฬา 

10 

3 สโมสร เอส ซี จี เมืองทอง 
เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  โค้ชสุเมธ 

โทร. 088-275-3594 
มีอาจารย์ที่ช่วยให้ความรู้และช่วยฝึกทักษะกีฬาและ
เป็นสถานที่ท่ีพร้อมส าหรับการฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอล 

120 

4 อนามัยต าบลบางพูด 
ม.4  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี - มีวิทยากรที่ให้ความรู้ในเรื่องสุขอนามัย เพศวิถี และ

การดูแลสุขภาพ 
2 

5 โรงพยาบาลปากเกร็ด 
70 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.
ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

โทร. 02-960-9900  02-
96098667 
แฟกซ.์ 02-960-9911 

มีวิทยากรที่ให้ความรู้ในเรื่องสุขอนามัย เพศวิถี และ
การดูแลสุขภาพ 2 

6 กรมพละศึกษา 
154 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทร 0 2214 0120 มีอาจารย์ที่ช่วยให้ความรู้และช่วยฝึกทักษะกีฬาและ
เป็นสถานที่ท่ีพร้อมส าหรับการฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอล 

10 

7 สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี 
ถนนโยธาธิการ นบ.2002 ต.บางกร่าง 
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 

โทร 025951784 มีอาจารย์ที่ช่วยให้ความรู้และช่วยฝึกทักษะกีฬาและ
เป็นสถานที่ท่ีพร้อมส าหรับการฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอล 

5 

รวม 154 
 

 

 



 
 

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถานที่ตั้ง ติดต่อ ความส าคัญ 
สถิติการใช้ 

(จ านวนครั้ง/ป)ี 

1 เกาะเกร็ด 

ต.เกาะเกร็ด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี โทร. 02-960-9704 -เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและเป็นศูนย์รวม
เครื่องปั้นดินเผาของชาวรามัญ 
-ให้นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลและรวบรวมงานศิลปทาง
วัฒนธรรมของชาวรามัญ ตลอดจนศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณี ต่างๆจากชาวรามัญ 

1 

2 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ

ไทย 
14 ถ.เทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 

โทร.0-22470028 เป็นแหล่งศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย หุ่นละครเล็ก-
นิทรรศการสุนทรภุ่ 

1 

3 หมู่บ้านโปรตุเกส 
ต.ส าเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
อยุธยา 

- เป็นแหล่งศึกษาวัฒนธรรมการด ารงชีวิตของชาวโปตุ
เกสที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยสมัยอยุธยา 

1 

4 วัดพระศรีสรรเพชญ์ 
ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
อยุธยา 13000 

โทร. 035-242-284 เป็นแหล่งศึกษาสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาและ
เก็บอัฐิของพระมหากษัตริย์ 

1 

5 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

เจ้าสามพระยา 
ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
อยุธยา 13000 

035-244-570 เป็นแหล่งเรียนรู้โบราณวัตถุท่ีพบจากกรุพระปรางค์วัด
ราชบูรณะ 

1 

รวม 5 
 

 

 

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 



 
 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถานที่ตั้ง ติดต่อ ความส าคัญ 
สถิติการใช้ 

(จ านวนครั้ง/ปี) 

1 
วิทยากรท้องถิ่น 

นางฉลวย  หรั่งช้าง 

75 ม.2 ต.เกาะเกร็ด  อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี 11120 

โทร. 02-960-8131 
       089-790-2109 

เป็นปราชญ์ชาวบ้านผู้มีความรู้ความช านาญในการ
ท าขนมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น เม็ดขนุน 
ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด ขนมสอดไส้และ
ขนมไทยต่างๆอีกมากมาย 

4 

2 
วิทยากรท้องถิ่น 

นายกมล  สะอาดเอ่ียม 

150 ม.2 ต.เกาะเกร็ด  อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี 11120 

- เป็นปราชญ์ชาวบ้านผู้มีความรู้ความช านาญในการ
ท าเครื่องปั้นดินเผาตามแบบพ้ืนบ้านของ 
เกาะเกร็ด 

3 

3 เกาะเกร็ด 

ต.เกาะเกร็ด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี โทร. 02-960-9704 -เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและเป็นศูนย์
รวมเครื่องปั้นดินเผาของชาวรามัญ 
-ให้นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลและรวบรวมงานศิลป
ทางวัฒนธรรมของชาวรามัญ ตลอดจนศึกษา
วัฒนธรรมประเพณี ต่างๆจากชาวรามัญ 

2 

4 
หมู่บ้านโปรตุเกส 

ต.ส าเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา - เป็นแหล่งศึกษาวัฒนธรรมการด ารงชีวิตของชาวโป
ตุเกสที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยสมัยอยุธยา 

1 

5 
วัดพระศรีสรรเพชญ์ 

ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา 
13000 

โทร. 035-242-284 เป็นแหล่งศึกษาสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา
และเก็บอัฐิของพระมหากษัตริย์ 

1 

6 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้า
สามพระยา 

ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา 
13000 

035-244-570 เป็นแหล่งเรียนรู้โบราณวัตถุท่ีพบจากกรุพระ
ปรางค์วัดราชบูรณะ 

1 

รวม 12 
 

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 



 
 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถานที่ตั้ง ติดต่อ ความส าคัญ 
สถิติการใช้ 

(จ านวนครั้ง/ปี) 

1 เกาะเกร็ด 

ต.เกาะเกร็ด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี โทร. 02-960-9704 -เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและเป็นศูนย์
รวมเครื่องปั้นดินเผาของชาวรามัญ 
-ให้นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลและรวบรวมงาน
ศิลปทางวัฒนธรรมของชาวรามัญ ตลอดจน
ศึกษาวัฒนธรรมประเพณี ต่างๆจากชาวรามัญ 

1 

2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 
9/9  เมืองทองธานี  ต.บางพูด  
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

02-504-7777 ศึกษาการวาดภาพการ์ตูน ภาพเหมือน(เข้าค่าย
การวาดภาพจากนักวาดการ์ตูนมืออาชีพ) 

1 

3 
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

ศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี 

เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ 
ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

โทร. 0-2960 9704-14 ศึกษาศิลปะท้องถิ่นและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่น 2 

4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว 
เขตจตุรจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทร.02-579-0113  02-
942-8500 

มีอาจารย์ให้ความรู้ทางด้านดนตรีไทย  เปิด
โอกาสให้ได้ฝึกทักษะกับผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
ดนตรีไทย  

1 

5 
มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร 

ศิลปะบรรเลง) 

47 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทร. 02-279-1509 มีอาจารย์ให้ความรู้ทางด้านดนตรีไทย  เปิด
โอกาสให้ได้ฝึกทักษะกับผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
ดนตรีไทย 

1 

รวม 6 
 

 

 



 
 

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถานที่ตั้ง ติดต่อ ความส าคัญ 
สถิติการใช้ 

(จ านวนครั้ง/ปี) 

1 เกาะเกร็ด 

ต.เกาะเกร็ด  อ.ปากเกร็ด   
จ.นนทบุรี 

โทร. 02-960-9704 -เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและเป็นศูนย์
รวมเครื่องปั้นดินเผาของชาวรามัญ 
-ให้นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลและรวบรวมงานศิลป
ทางวัฒนธรรมของชาวรามัญ ตลอดจนศึกษา
วัฒนธรรมประเพณี ต่างๆจากชาวรามัญ 

6 

2 วัดชลประทานรังสฤษดิ์ 
ถนนติวานนท์  อ.ปากเกร็ด จ.
นนทบุรี 

โทร.02-583-8845 เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ในด้านศาสนา คุณธรรม 
จริยธรรม 

2 

3 หมู่บ้านโปรตุเกส 
ต.ส าเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.อยุธยา 

- เป็นแหล่งศึกษาวัฒนธรรมการด ารงชีวิตของชาวโป
ตุเกสที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยสมัยอยุธยา 

1 

4 วัดพระศรีสรรเพชญ์ 
ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.อยุธยา 13000 

โทร. 035-242-284 เป็นแหล่งศึกษาสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา
และเก็บอัฐิของพระมหากษัตริย์ 

1 

5 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

เจ้าสามพระยา 
ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.อยุธยา 13000 

035-244-570 เป็นแหล่งเรียนรู้โบราณวัตถุท่ีพบจากกรุพระ
ปรางค์วัดราชบูรณะ 

1 

รวม 11 
 



คณะผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษำ 
 
 นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
 นางสาวอารีย์ เอ่ียมงาม รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 นายภาณุพันธ์ นามวงษ์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการการบริหารกิจการนักเรียน 
 นายทองสา ทวีโชต ิ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มการบริหารงานทั่วไป 
 นางชิดชนก สุภารัตน์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มการบริหาร 
   งบประมาณและงานบุคคล 
 
 
ผู้รวบรวมและจัดท ำ 
 
 นางสาวมนัญยา สายซอ 
 นายนิธิ ทองเปี่ยม 
 
ขอขอบคุณผู้ให้กำรสนับสนุนข้อมูล 
 
 นายคมสันต์ ดางาม งานทะเบียนและวัดผล 
 นางสาวดาราวรรณ   ทองเถาว์ งานทะเบียนและวัดผล 
 นางนิจวรรณ   ค าวังพฤกษ์ งานแนะแนว 
 นางสาวชนิกานต์ ศักดิ์ดาณรงค์ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 นางขนิษฐา   ทิพย์มงคล งานห้องสมุด 
 นางสุชัญญา   ดุษฎีอ าไพ งานอนามัย 
 นางสาวสุชาดา ค าน้อย งานกิจการนักเรียน 
 นางสาวศิรินพร อานันทไพศาล งานบริการ 
 นางชิดชนก สุภารัตน์ งานการเงิน 
 นางสุกัลยา ค านวนวัย งานการเงิน 
 นางสาววารี สรสัมฤทธิ์ งานบุคลากร 
 


	(หน้า 1- 33)ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 59
	(หน้า 34-44)กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
	(หน้า 45-123)การพัฒนาตนเองของบุคลากรโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม  ปีการศึกษา 2559
	(หน้า 124 - 134)กลุ่มบริหารงานวิชาการ
	(หน้า 135-138)กลุ่มบริหารงานวิชาการ การทดสอบระดับชาติ
	(หน้า 139-145)กลุ่มบริหารงานวิชาการ
	(หน้า 146-159)กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
	(หน้า 160-172)กลุ่มบริหารงานทั่วไป
	(หน้า 173-181)ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายใน
	(หน้า 182- 189)ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายนอก
	คณะผู้จัดทำ

