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                    ประวัติโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
 

 
 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ประกาศจัดต้ังข้ึนเมื่อวันที่13 มกราคม พ.ศ. 2526 ในเขตพื้นที่ตําบลบางพูด 
อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  โดยใชที่ดินของวัดโพธ์ิบานออย ประมาณ 31 ไร ซึ่งพระอธิการทองดี ฐานธมโม 
เจาอาวาสวัดโพธ์ิบานออยเปนผูอุปถัมภโรงเรียน 
 ประวัติความเปนมาของโรงเรียน พระอธิการทองดี ฐานธมโม เจาอาวาสวัดโพธ์ิบานออย มีความ
ปรารถนาเปนอยางย่ิง ที่จะใหมีโรงเรียนมัธยมศึกษาเกิดข้ึนในทองที่ตําบลบางพูด โดยเฉพาะที่ดินบางสวน
ของวัด จึงไดปรึกษากับอาจารยกวาง  รอบคอบ ผูอํานวยการโรงเรียนปากเกร็ด ซึ่งในขณะน้ันอยูในระหวางป
การศึกษา 2524 และโรงเรียนปากเกร็ดกําลังขาดแคลนหองเรียน เน่ืองจากอยูในระหวางการกอสรางอาคารเรียน 
โรงเรียนปากเกร็ดจึงไดขออนุญาตใชอาคารสวนหนึ่งของโรงเรียนประถมศึกษาเปนที่เรียน และไดตกลงกันใน
หลักการวาเห็นสมควรเปดโรงเรียนใหมขึ้น ตอมาในปการศึกษา 2525 โรงเรียนปากเกร็ดไมสามารถจะรับ
นักเรียนเขาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดทั้งหมด ประกอบกับแรงผลักดันจากผูปกครองนักเรียนที่ยังไมมีที่เรียน  
อาจารยกวาง  รอบคอบ ผูอํานวยการโรงเรียนปากเกร็ด จึงไดหารือกับเจาอาวาสวัดโพธ์ิบานออยอีกครั้งหน่ึง และ 
ไดตัดสินใจเปดเปนสาขาของโรงเรียนปากเกร็ดไปกอน โดยขออนุมัติจาก กรมสามัญศึกษา ขอเปดสอนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 6 หองเรียน มีครูและอาจารยโรงเรียนปากเกร็ดหมุนเวียนกันมาทําการสอน ซึ่งมี
อาจารยพงษศักด์ิ ปกปอง หัวหนาวิชาการพัสดุ ชวยราชการโรงเรยีนปากเกร็ด เปนผูดูแลแทนผูอํานวยการโรงเรียน
ปากเกร็ดในปน้ันมีนักเรียนทั้งหมด 234 คน ใชอาคารเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งต้ังอยูบนที่ดินของวัดโพธ์ิ
บานออย ตอมาในปการศึกษา 2526 ไดประกาศจัดต้ังเปนโรงเรียนมัธยมศึกษา ในช่ือวา “โพธินิมิตวิทยาคม” 
หมายความวา “ การถึงพรอมดวยความรูดังเครื่องหมายของ ผูรูแจง” และในปการศึกษานี้ไดเปดสอนในชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 8 หองเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 6 หองเรียน แตเน่ืองจากมีนักเรียนที่ยังไมมี
ที่เรียนอีกจํานวนมาก จึงไดขอขยายหองเรียนเพิ่มเติมอกี ซึ่งกรมสามัญศึกษาไดอนุมัติใหเปดสอนในช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 1 จํานวน 9 หองเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2จํานวน 7 หองเรียน 

ในปการศึกษา 2550 คณะกรรมการ 4 องคกรหลักของโรงเรียนมีความเห็นวาเจดียองคเดิมซึ่งมีลักษณะเปน
กองดินน้ันเห็นควรไดรับการบูรณะเสียใหมโดยภายในเจดียไดบรรจุพระบรมสารีรกิธาตุกรุพระเกาและสิ่งของตาง ๆ ที่
ขุดพบจากเจดียองคเดิม โดยใหช่ือเจดียองคน้ีวา  “ พระธาตุเจดียโพธินิมิต ”  
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ประวัติโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ( ตอ ) 
 

 
ท่ีต้ัง       เลขที่ 51 หมูที่ 4 ถนนสุขาประชาสรรค 2 ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุร ี  
    11120 
สังกัด    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
 

ขนาดพ้ืนท่ี โดยประมาณ 31 ไร    
 

อาณาเขต ทิศเหนือ             ติดตอกับวัดโพธ์ิบานออย และแมนํ้าเจาพระยา 
  ทิศใต               ติดตอกับถนนสุขาประชาสรรค 2 
  ทิศตะวันออก ติดตอกับวัดหงษทอง 
  ทิศตะวันตก ติดตอกับโรงงานอุตสาหกรรมวีทาโก 
   

การคมนาคม      เดินทางได  2 ทาง  คือ  ทางบก   และ ทางนํ้า 

 
ปรัชญาของโรงเรียน     “  ปญญา ว ธเนน น เสยฺโย  ” 
           “  ปญญามีคาย่ิงกวาทรพัยทั้งปวง ” 
 
 
พระพุทธรูปประจําโรงเรียน   
 
 
 
                                       “ หลวงพอโพธินิมิต ( หลวงปูขาว ) ” 

 
 
 

 
 
ตราประจําโรงเรียน       
  
 

“ใบโพธ์ิบนพานทอง กลางวงลอมดวยธรรมจักร” 
                                      ใบโพธ์ิ        หมายถึง     ผูรูแจง     
                                      ธรรมจักร    หมายถึง     แดนธรรม 
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อักษรยอประจําโรงเรียน 

 

 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 
 
 
 
 

              ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
 
 

 
 

 
ตนไมประจําโรงเรียน         “   ตนโพธ์ิ  ”   
          ตนโพธ์ิ  แสดงถึงความแข็งแรง เปนปกแผนเปรียบเสมือนรมโพธ์ิรมไทรของชาวโพธินิมิตวิทยาคม  

ตนโพธ์ิ  เปนที่ตรสัรูของพระพุทธเจาผูซึ่งเปนทีพ่ึ่งสูงสุดของปวงชนชาวไทย 
 

สีประจําโรงเรียน    “  ดํา – ทอง  ”   
สีดํา   หมายถึง  ความอดทน ความหนักแนน   
สีทอง   หมายถึง  ความดีงาม ความสวางรุงโรจน 

 

วันเกิดโรงเรียน   13  มกราคม  ของทุกป 
 

 

คณะผูบริหารโรงเรียนปการศึกษา 2560 

ภาคเรียนท่ี 1 
-   ผูอํานวยการสถานศึกษา นางแนงนอย เพ็งพันธ 
-   รองผูอํานวยการสถานศึกษากลุมบรหิารงานวิชาการ นางสาวอารีย เอี่ยมงาม 
-   ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการสถานศึกษากลุมบรหิาร   
    งบประมาณและงานบุคคล นางชิดชนก สุภารัตน 
-   ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบรหิารงานทั่วไป นายทองสา ทวีโชติ 
-   ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบรหิารกิจการนักเรียน นายปวริศร  โตนํ้า 
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ภาคเรียนท่ี 2 
-   ผูอํานวยการสถานศึกษา นางแนงนอย เพ็งพันธ 
-   รองผูอํานวยการสถานศึกษากลุมบรหิารงานวิชาการ นางสาวอารีย เอี่ยมงาม 
-   ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการสถานศึกษากลุมบรหิาร   
    งบประมาณและงานบุคคล นางชิดชนก สุภารัตน 
-  ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานทั่วไป นายทองสา ทวีโชติ 
-  ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารกจิการนักเรียน นายปวริศ โตนํ้า 
สถานศึกษาท่ีอยูใกลเคียง 

1.1 โรงเรียนวัดโพธ์ิบานออย 
1.2 โรงเรียนวัดกู 
1.3 โรงเรียนผาสกุมณีจกัรมิตรภาพที่ 116 
1.4 โรงเรียนวัดบางพูด 
1.5 โรงเรียนวัดบอ 
1.6 โรงเรียนวัดบางคูวัดใน 
1.7 โรงเรียนวัดสลัก 
1.8 โรงเรียนวัดตาล 
1.9 โรงเรียนโพธ์ิทองบน 

สภาพโดยท่ัวไปของตําบลบางพูด 

1.  การปกครอง   ตําบลบางพูด เปนตําบลหน่ึงซึ่งอยูในเขตพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด 
     แบงการปกครองออกเปน 9 หมูบาน 
2.  สิ่งแวดลอมภายในหมูบาน 

-  โรงงานอุตสาหกรรม  
-  สถานีอนามัย  
-  หมูบานจัดสรร 

3.  ภาษาที่พูด คือ ภาษาไทยกลาง 
4.  สถานศึกษาในตําบลบางพูด 

- โรงเรียนทีส่งักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบรุี เขต 2 ( ประถมศึกษา ) 
       มี   4   โรง คือ 

1. โรงเรียนวัดโพธ์ิบานออย 
2. โรงเรียนวัดกู 
3. โรงเรียนวัดบางพูด 
4. โรงเรียนผาสกุมณีจกัรมิตรภาพ ที่ 116 

-     โรงเรียนทีส่ังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ( มัธยมศึกษา ) 
       มี 1 โรง คือ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม  
- โรงเรียนทีส่ังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ( การศึกษาเอกชน ) 
        มี 2 โรง คือ โรงเรียนอัมพรไพศาล   และโรงเรียนพิชญศึกษา 
- สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มี  1 แหง คือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มี 1 แหง คือ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 
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5.  สถานทีส่ําคัญทางศาสนา และประวัติศาสตร 

1. พระนอนที่วัดกู 
2. ศาลพระนางเจาเรือลม (ศาลพระนางเจาสุนันทากมุารรีัตน) 
3. ภาพจิตกรรมฝาผนัง ที่วัดเกาะพญาเจง 

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

 4.  รับจางทั่วไป      63  % 
7.  ประชากรสวนใหญนับถือศาสนา พุทธ 
8.  ปญหาทีส่ําคัญของชุมชน คือ 

      สภาพแวดลอมเปนพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและบอทิ้งขยะของเทศบาล   
9.  ลักษณะเดนของชุมชน  คือ  มี  วัฒนธรรม  ประเพณี  ที่ดีงาม  เชน  การจุดลกูหนูในงานศพพระมอญ 
10.  ผูนําชุมชน  ไดแก 

1.  พระสงฆ 
      2.  ผูแทนชุมชน 
      3.  ครู – อาจารย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 8 

 
 

แผนท่ีโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
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วิสัยทัศน  ( Vision ) 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมมุงพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูควบคูคุณธรรม เนนกจิกรรม ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง มุงสูสากล 
 

พันธกิจ  ( Mission ) 
 1. พัฒนาคุณธรรม คุณลักษณะอันพงึประสงค 

 2. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรูและทกัษะทีจ่ําเปนในการดํารงชีวิตใหอยูในสังคมโลกอยางมีความสุข 

    บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมุงสูสากล 

 3. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีการศึกษา 

 4. พัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา 

 5. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกบัความตองการของผูเรียน 

 6. สงเสรมิการบรหิารจัดการดวยระบบคุณภาพ 

 7. สงเสรมิพัฒนาความรวมมือในการบริหารจัดการ 

 

เปาประสงค (Goal) 
 1. ผูเรียนมีคุณภาพบนพื้นฐานของคุณธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 2. ผูเรียนมีความรู ทักษะทีจ่ําเปนในการดํารงชีวิตใหอยูในสงัคมโลกอยางมีความสุขบนพื้นฐานหลัก 

             ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุงสูสากล 

 3. ครูพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน สื่อ แหลงเรียนรู และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 4. ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 5. โรงเรียนมหีลกัสูตรสถานศึกษาทีส่อดคลองกบัความตองการของผูเรียน 

 6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 

 7. โรงเรียนและชุมชนรวมมือในการบริหารจัดการการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
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คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 
 1. เปนคนดี 5 ประการ คือ มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม  จรยิธรรม มีความรบัผิดชอบ ปฏิบัติตาม
หลักธรรมของศาสนา มุงทําประโยชนและสรางสรรคสิง่ที่ดีงามใหสงัคม 
 2. มีวิธีหาความรู 5 ประการ คือ ใฝรูใฝเรียน มีความคิดสรางสรรครกัการอาน  รักการคนควา  รักการ
เขียน สนใจและแสวงหาความรูใหมและมีความกระตือรือรน 
 3. เชิดชูความเปนไทย 3 ประการ คือ ย้ิมไหวทักทายกัน มีจติสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย และมี
สัมมาคารวะ  รูกาลเทศะ 
 4. ภาคภูมิใจในทองถ่ิน 4 ประการ คือ อนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน เขาใจในประวัติศาสตรทองถ่ิน เขา
รวมกิจกรรมของทองถ่ิน 
 
 5. มีคานิยม 12 ประการ ไดแก  
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
 2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิง่ที่ดีงามเพือ่สวนรวม  
 3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย  
 4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางออม  
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน  
 7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง  
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ  
 9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
 10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงตามพระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนาย และพรอมทีจ่ะขยาย
กิจการเมือ่มีความพรอม เมือ่มภูีมิคุมกันที่ดี  
 11. มีความเขมแข็งทั้งรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตํ่า หรือกเิลส มีความละอาย
เกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา   
 12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 
 6. ดํารงชีวิตอยางมีความสุข 5 ประการ คือ มีมนุษยสมัพันธ รักศิลปะและดนตรี รักการออกกําลงักาย 
รักความสะอาดใสใจในสุขภาพ และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
 7.  มีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ไดแก การเรียนรู 3R  4C  3R คือ Reading (อานออก), (W)Riting  
(เขียนได), และ (A) Rithemetics (คิดเลขเปน) 4C  ประกอบดวย Critical Thinking - การคิดวิเคราะห, 
Communication- การสือ่สาร Collaboration-การรวมมอื และ Creativity-ความคิดสรางสรรค 
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นโยบายของโรงเรียน 
 

1.  เสริมสรางใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 12 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค มีจิตอาสา สํานึก 
    ในคุณคาของความเปนพลเมืองไทย ตระหนักในคุณคาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรักในสถาบันชาติ  
    ศาสนาพระมหากษัตริย 
2.  เสริมสรางใหนักเรียนรูจักรักษวัฒนธรรมของชาติและสิ่งแวดลอม 
3.  เสริมสรางความสมานฉันท ลดปญหาการทะเลาะวิวาท ตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
4.  เสริมสรางใหนักเรียนปกติและดอยโอกาสทางการศึกษาในชวงช้ันที่ 3 และ 4 ไดศึกษาอยางทั่วถึง 
5.  เรงจัดการศึกษาที่บูรณาการ ศาสนา วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย กีฬา นันทนาการ ใหนักเรียนมีความสมบูรณ  
    ทั้งรางกายและจิตใจ และอยูกันในสังคมอยางย่ังยืน ปลอดยาเสพติด 
6.  พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
7.  พัฒนาระบบบริหารจัดการความรูทั้งระบบการสรางและจัดหาการสรางมูลคา/คุณคาและพัฒนาทรัพยสินทางปญญา 
8.  สงเสริมการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษา ใหมีความคลองตัวเพื่อเพิ่มประสทิธภาพและคุณภาพ 
9.  สงเสริมการวิจัย การพัฒนาและนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการศึกษา  
10.  เรงระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยขอการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถานประกอบการเอกชน  
      ชุมชน และใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
 
11.  พัฒนาเทคโนโลยีและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อเพิ่มโอกาสพัฒนาคุณภาพทางการศึกษากับนักเรียน 
12.  สงเสรมิจัดการเรียนการสอน เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน ในศตวรรษที่ 21 
13.  การปรับหลักสูตรใหเหมาะสมกบัสถานการณในปจจบุัน 
14.  สงเสรมิความรวมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรูกับโรงเรียนคูพัฒนา โรงเรียนในฝน โรงเรียนเครือขายในการพัฒนา 
       มาตรฐานการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการทดสอบการศึกษาระดับชาติ 
15.  สงเสรมิสนับสนุนการมสีวนรวมของชุมชน บาน วัด โรงเรียน ในการรวมกันบริหารจัดการศึกษา 
 

นโยบายปองกนัและปรามปรามยาเสพตดิในสถานศึกษา 
1.  โรงเรียนดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาอยางจริงจัง โดยมีชุมชนเขามามีสวนรวม 
2.  มีโครงการปองยาเสพติด เพศวิถึอยางชัดเจน เปนที่ยอมรับและมหีนวยงานใหสนับสนุนในดานงบประมาณ 
3.  สถานศึกษาสรางระบบดําเนินงานการแกปญหายาเสพติดภายใตระบบ PDCA โดยมีภาคีเครือขายใหการสนับสนุน 
4.  สถานศึกษามีโครงการ กจิกรรม และการเสรมิทักษะอาชีพใหกับนักเรียนกลุมเสี่ยง  
 

เอกลักษณประจําโรงเรียน 
ลูกโพธินิมิตฯ   กิจกรรมเดน   เนนคุณธรรม 

 

อัตตลักษณของโรงเรียน 
ลูกโพธินิมิตฯ   ย้ิมไหว   ทักทาย 
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เพลงประจําโรงเรียน 

“ มารช ดํา – ทอง ” 
คํารอง    วีระพงษ  อาจศิริ                                                                 ทํานอง  กอเกียรติ  ชะตะนาวิน 

 
 พวกเรา ดํา-ทอง พ่ีและนองตองรวมมิตรรวมจิต รวมความคิดรวมสิทธิ์สรางสรรค 
รวมพลังความสามัคคีรวมศักด์ิศรีไมตรีสัมพันธ เพ่ือเกียรติอันยืนยาวกาวไกล 
 กําหนดแนวทางท่ีปลูกฝงซึ่งมุงหวังไวชื่อ ใหเลื่องลือคือดานการฝกนิสัย 
ใหเปนคนดีทุก ๆ คนไมทําตนใหเดือดรอนใคร จบออกไปเปนคนมีคา 
 โพธินิมิตวิทยาคม เงารมเย็นเสียดฟา 
ใบโพธิ์พลิ้วใบไหวลมทุกครา เปรียบศรัทธาพระคุมครอง 
 พวกเราดํา-ทองพ่ีและนองเหลาเพ่ือนพองท้ังมวล พวกเราลวนมีสวนเปนเจาของ 
จงรวมใจกันพัฒนาใหประชาพากันเหลียวมอง ถ่ินดํา-ทองของเราทุกคน 
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ทําเนียบผูบริหาร 
 

 
 พ.ศ. 2526 - 2529  นายพงษศักด์ิ ปกปอง   ครูใหญ 
 พ.ศ. 2529 - 2530  นายพงษศักด์ิ ปกปอง   อาจารยใหญ 
 พ.ศ. 2530 - 2534  นายพงษศักด์ิ ปกปอง   อาจารยใหญ 
 พ.ศ. 2534 - 2535  นายสมบรูณ ลาดศิลา   ผูอํานวยการ 
 พ.ศ. 2535 - 2537  นายเจรญิ โคกสีอํานวย  ผูอํานวยการ 
 พ.ศ. 2537 - 2539  นางสุภรณ วิจิตร   ผูอํานวยการ 
 พ.ศ. 2539 - 2540  นางยุพา  จิตตเกษม  ผูอํานวยการ 
 พ.ศ. 2540 - 2544  นายสน  ศรีบุญเรือง  ผูอํานวยการ 
 พ.ศ. 2544 - 2545  นายสุพล ทองดี   ผูอํานวยการ 
 พ.ศ. 2545 - 2547  นายสุรพงศ กฤษเจรญิ  ผูอํานวยการ 
 พ.ศ. 2548 - 2549  นายเกษียร  มีแตม   ผูอํานวยการ 
 พ.ศ. 2549 - 2552   นายสมหมาย  จันทรเอี่ยม  ผูอํานวยการ 
 พ.ศ. 2553 – 2556  นางมยุรี   ทรัพยบุญ  ผูอํานวยการ 
 พ.ศ. 2556 - 2557  นายโชคดี วิหคเหริ   ผูอํานวยการ 
 พ.ศ. 2557 – 2559  นายประพันธ สุเนตรวรกลุ  ผูอํานวยการ 
 พ.ศ. 2559 – ปจจบุัน นางแนงนอย เพ็งพันธ ผูอํานวยการ 
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เกียรติประวัติโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
 

 

 ปการศึกษา 2538   
 ไดรับคัดเลือกใหเปน “ โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  ” 

  ปการศึกษา 2540   
 ไดรับคัดเลือกใหเปน “ โรงเรียนมัธยมศึกษาคุณภาพดีเดน (ขนาดกลาง ) เขตการศึกษา ” 

ปการศึกษา  2541   
 ไดรับรางวัลหองสมุดดีเดนของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย 

  ปการศึกษา 2544  
 ไดรับการประเมินเปนโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเดนกรมสามัญศึกษา 

ปการศึกษา 2546   
 ไดรับเลือกเขาโครงการหน่ึงอําเภอ  หน่ึงโรงเรียนในฝน 

ปการศึกษา 2547   
 ไดรับคัดเลือกใหเปน “ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับทอง ” 

ปการศึกษา 2548   
 ไดรับเลือกใหเปน “ โรงเรียนตนแบบการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ” 
 ไดรับคัดเลือกใหเปน “ โรงเรียนตนแบบในโครงการ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝน” 

ปการศึกษา 2549  
 ไดรับรางวัลชนะเลิศดานการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก ระดับเขตพื้นที่ สาธารณสุข เขต 4 
 ไดรับรางวัลยอดเย่ียมกิจกรรมประกวด “รักการอาน ” ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ไดรับรางวัลชมเชยโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
 ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับจงัหวัดการประกวดชมรม To Be Number One ในสถานศึกษาจังหวัดนนทบุร ี

ปการศึกษา 2550  
 ไดรับรางวัลชมเชยโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
 ไดรับรางวัลชนะเลศิระดับจงัหวัดการประกวดชมรม To Be Number One ในสถานศึกษาจังหวัดนนทบุร ี

ปการศึกษา 2552 
  เปนสถานศึกษา  ดีเดน ดานการปองกันแกไขยาเสพติดในสถานศึกษา 
  เปนสถานศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดชมรม To Be Number One ดีเดนจังหวัด

นนทบุร ี
  เปนสถานศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โครงการสงเสริมการประหยัดพลงังานใน โรงเรียน 

โครงการ Energy Bicycle กิจกรรมสิ่งประดิษฐนวัตกรรมพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม 
  เปนสถานศึกษา โครงการเยาวชนรกัษสิ่งแวดลอม 
  เปนสถานศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแขงขันการจัดทําโครงการพฒันาชุมชน โครงการ การ

จัดการชุมชนดวยพลงัเยาวชน 
  เปนสถานศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมชาย การแขงขันกรีฑานักเรียน 6 อําเภอ จังหวัดนนทบรุ ี
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ปการศึกษา 2553 
  เปนโรงเรียนที่มีคะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร ต้ังแต พ.ศ.2548-2551 เพิ่มข้ึนทุกป 
  เปนสถานศึกษา ดีเดน เรื่องเอดส ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา จังหวัดนนทบรุ ี
  เปนสถานศึกษา ถวยรางวัลชนะเลิศ เปตองผูบรหิาร กีฬาคุรุสัมพันธ มัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุร ี

ปการศึกษา 2554 
  เปนสถานศึกษา ถวยพระราชทาน รางวัลชนะเลิศทลูกระหมอมหญิงอบุลรัตนราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี การแขงขันฟุตบอล “กสิณธรชุมชนสัมพนัธ คัพ” 
  เปนสถานศึกษาใหการสนับสนุนครูเครือขาย โครงการครูแหงชาติ สาขาภาษาไทย 
  เปนสถานศึกษา รางวัลชมเชย การจัดทําโครงงานดวยธรรมาภิบาล โครงการสงเสริมธรรมาภิบาลใน

โรงเรียน 
  เปนสถานศึกษา รางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมกีฬาพื้นบาน โครงการกิจกรรมชุมชนสมัพันธ 
  เปนสถานศึกษา รางวัลชนะเลิศ การประกวดกองเชียร โครงการกจิกรรมชุมชนสัมพันธ 

ปการศึกษา  2555 
  เปนสถานศึกษา ผานการประเมินคงสภาพตนแบบ  1 โรงเรยีน 1 อําเภอในฝน 
  มีการทําบันทึกขอตกลง MOU กับสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ด 
  มีการทําบันทึกขอตกลง MOU กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง 
  เปนสถานศึกษา สงเสรมิการอานยอดเย่ียมระดับประเทศ ประจําป 2555 
  เปนสถานศึกษาแบบอยาง การจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบรหิารจัดการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง ประจําป 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 
  เปนสถานศึกษา รางวัลที่ 1 การประกวดจัดแสดงบูทในงานมหกรรมตลาดนัดเรียนตอ ระดับ ม.1             

และ ม.4 ปการศึกษา 2555 ประเภทโรงเรียนทั่วไป 
  เปนสถานศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ “ฟุตบอลโพธินิมิตคัพ ตานยาเสพติด ครั้งที่ 19”  
  เปนสถานศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกองเชียร การแขงขันกีฬาจังหวัดนนทบรุี 

ประจําป 2555 
  เปนสถานศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดกระทง งาน “สายนํ้าวันลอยกระทง”  

ประจําป 2555 
  เปนสถานศึกษา เขารวมดําเนินการประกวดแขงขันทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับชาติ 
  เปนสถานศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันฟตุบอล บางกอก เอฟ ซี อะคาเดมี่ คัพ ครั้งที่ 1 

รุน 16 ป 
  เปนสถานศึกษา รางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชน อายุไมเกนิ 14 ป การแขงขันฟุตบอลชิงถวย

พระราชทาน “มวก. นนทบรุีคัพ” ครั้งที่ 20 
  เปนสถานศึกษา เขารอบชิงชนะเลิศ การแขงขัน ดวลวาทะแหงประเทศไทย “The Arena Thailand” 

สถานีโทรทัศน Thai PBS ประจําป 2555 
  เปนสถานศึกษา เขารอบการแขงขันคัดลายมือเพื่อลงรัฐธรรมนูญ ฉบบัสมุดไทยจําลอง การประกวดคัด

ลายมือ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ประจําป 2555 
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ปการศึกษา 2556 
  เปนสถานศึกษาที่ไดรับรางวัล ชมเชย ในโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรบั 

รางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจําปการศึกษา 2556  
    เปนสถานศึกษาที่ไดรับการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปนสถานศึกษาคงสภาพ  

โรงเรียนพระราชทาน ป 2538  
    เปนสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ในการขับเคลื่อนเอดสและเพศวิถีศึกษาดีเดน ประจําป 2556 ในวันที่ 25 กันยายน 2556 
    เปนสถานศึกษา รางวัล "Bronze Award " จากการประกวดภาพยนตรรณรงค"นิยมไทย"  

หัวขอ"สรางวัฒนธรรมแหงจิตสํานึกดีงาม เพื่อแบบอยางลกูหลานไทย" จากกองทัพบก ในวันที่ 29 
สิงหาคม 2556 

    มีการทําบันทึกขอตกลง MOU ทางวิชาการและพฒันาการเรียนการสอนกบัสถาบันราชภัฏวไลยลงกรณ 
ในการสงนักศึกษามาชวยฝกสอน และวิทยากรในการอบรมใหความรูแกคร ู

    มีการทําบันทึกขอตกลง MOU ทางวิชาการและพฒันาการเรียนการสอนกบัสถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง ในการสงนักศึกษามาชวยฝกสอน และวิทยากรในการอบรมให
ความรูแกคร ูและใหโควตานักเรียน ม.6 เขาศึกษาตอปละ 1 คน คณะวิศวกรรมศาสตร 

    ไดรับ "รางวัลชนะเลิศ" การแขงขันฟุตบอลชิงถวยพระราชทานทูลกระหมอมหญงิอุบลรัตนฯ รุน อายุ 
13 ป ทีมฟุตบอลชาย โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ณ โรงเรียนกสินธรเซนปเตอร นนทบรุี  

    ไดรับ "รางวัลเหรียญทอง" ชนะเลิศ การแขงขันฟุตบอลหญิง (ฟุตบอล 7 คน)  ณ โรงเรียนนานาชาติ 
จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556   

    ไดรับรางวัล เขารอบ 10 ทีมสุดทาย (อันดับที่ 5) การแขงขัน ดวลวาทะ THE ARENA THAILAND 
ออกอากาศ สถานนีโทรทัศน ไทย พีบีเอส 

 

ปการศึกษา 2557 
  ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานดานมัธยมศึกษา ต้ังแตวันที่ 26 
สิงหาคม 2557 

   ไดสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรมัธยมศึกษาตอนปลายแบบ AEC ระหวางวันที่ 26 มีนาคม – 23 
เมษายน 2557 

   ไดสนับสนุนการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีเกษตรนนท สถานีสวัสดิการสมานฉันท เทิดไทราชินี 
ประจําป 2557 

   ไดใหการสงเสริมสนับสนุนนักเรียนในการประกวดแขงขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร ในงานสปัดาห
วิทยาศาสตรประจําป 2557 ณ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษารังสิต 

   ไดใหการสงเสริมสนับสนุนนักเรียนในการประกวดแขงขัน ประดิษฐรมพยุงไข ในงานสัปดาหวิทยาศาสตร
ประจําป 2557 ณ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษารังสิต 

   ไดเขารวมโครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย Art for All : กาวขามขีจํากัด เมื่อวันที่ 10-14 กรกฏาคม 2557 
ณ โรงละครแหงชาติ กรุงเทพฯ และอาราญานา ภูพิมาร รสีอรทแอนด สปา จังหวัดนครราชสีมา 

   มีการทําบันทกึขอตกลง MOU กับสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ด 
   มีการทําบันทกึขอตกลง MOU กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบงั 
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ปการศึกษา 2558 

  ไดรับ “รางวัลสถานศึกษาดีเดน” ดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สําหรับสถานศึกษาที่มีจํานวน
นักเรียนต้ังแต 500 – 1,499 คน ประจําป 2558   

  ไดรับ “รางวัลสถานศึกษาดีเดน” โลรางวัลเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด  จัดโดยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ ประจําป 2558  ณ หองประชุม
ใหญพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 

  ไดรับ “รางวัลชมเชย”การประกวดแขงขันประดิษฐรมพยุงไข ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยสํานักงาน 
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ ระหวางวันที่ 5-8 สิงหาคม 
พ.ศ.2558  ณ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษารังสิต  

  ไดรับ “รางวัลชนะเลิศ” การแขงขันฟุตบอลชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยาม
มกุฎราชกุมาร “มวก.นนทบุรีคัพ” ครั้งที่ 23 ประจําป 2558 ประเภทเยาวชน รุนอายุไมเกิน 16 ป  

  ไดรับรางวัล “ชนะเลิศ” การแขงขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนของกรมพลศึกษา ประจําป 2558 ครองถวย
ฟุตบอลประเภท ก  รุนอายุ 14 ป  

  ไดรับตําแหนง “รองชนะเลิศ” การแขงขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนของกรมพลศึกษา ประจําป 2558 ครอง
ถวยฟุตบอลประเภท ก รุนอายุ 16 ป 

  ไดเขารอบ 10 ทีมสุดทายจาก 184 ทีม การแขงขันฟุตบอลนักเรียน (ฟุตบอล 7 คน) แชมปกีฬา 7 สี แชม
เปยนคัพ ประจําป 2558 

   มีการทําบันทกึขอตกลง MOU กับสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ด 
   มีการทําบันทกึขอตกลง MOU กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบงั 

 
ปการศึกษา 2559 

   เขารับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุาร ี

  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน ระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
สําหรับสถานศึกษาขนาดกลาง ประจําป 2559 

 ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันนักกีฬาฟุตบอลนักเรียนเยาวชน (ฟุตบอล 7 คน) แชมปกีฬา 7  
      สีแชมเปยนคัพ ประจําป 2559  ไดรับ “รางวัลชนะเลศิ” 
 ไดรับ “รางวัลชนะเลิศ” การแขงขันฟุตบอลชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยาม

มกุฎราชกุมาร “มวก.นนทบุรีคัพ” ครั้งที่ 24 ประจําป 2559 ประเภทเยาวชน รุนอายุไมเกิน 16 ป  
 ไดรับรางวัล “ชนะเลิศ” การแขงขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน ของกรมพลศึกษา ประจําป 2559 ครองถวย

ฟุตบอลประเภท ก  รุนอายุ 18 ป  
  ไดรับรางวัล “ชนะเลิศ” การแขงขันกีฬาฟุตบอลนักเรยีน ของกรมพลศึกษา ประจําป 2559 ครองถวย

ฟุตบอลประเภท ก  รุนอายุ 16 ป  
  ไดรบัรางวัล “รองชนะเลิศ” การแขงขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ของกรมพลศึกษา ประจําป 

2559 ครองถวยฟุตบอลประเภท ก รุนอายุ 14 ป 
  ไดรับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ1” การแขงขันกีฬาวอลเลยบอลหญงิรายการแขงขันวันกีฬาแหงชาติ 

รุนอายุไมเกิน 16 ป ประจําป 2559 
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  ไดรับรางวัล “รองชนะเลิศ อันดับ 1” การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับ
จังหวัด ประจําป 2560 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จงัวัดนนทบรุ ี

   ไดรับเลือกเปนตัวแทนจังหวัดนนทบรุี เขารวมการประกวดเยาวชนตนแบบเกงและดี TO BE NUMBER 
ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุนที่ 7 ประจําป 2560 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ใน
วันที่ 21 มกราคม 2560 ณ ศูนยการคาแปซิฟกพารค ศรรีาชา จังหวัดชลบรุ ี

   ไดรับเลือกเปนตัวแทนจังหวัดนนทบรุี เขารวมการประกวดการแขงขัน TO BE NUMBER ONE TEEN 
DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2017 ระดับประเทศ ในวันที่ 28-29 มกราคม 2560 ณ 
หางสรรพสินคาเดอะมอลล บางกะป กรงุเทพมหานคร 

   ไดรับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 2” การประกวดชุดการแสดง TO BE NUMBER ONE จังหวัดนนทบรุี 
ประจําป 2559 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2559 ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุร ี

   ไดรับรางวัล “ชนะเลิศ” ประเภทสถานศึกษา การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจงัหวัด ครั้งที่ 
4 ประจําป 2559  ในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2559  ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จงัหวัดนนทบุร ี

   มีการทําบันทกึขอตกลง MOU กับสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ด 
   มีการทําบันทกึขอตกลง MOU กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบงั 

 
ปการศึกษา 2560 

 ไดรับการประกาศเกียรติคุณใหเปนโรงเรียนดีเดนดานการคิดคนนวัตกรรม เพือ่สงเสริมการมีกิจกรรมทาง
กายในเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ภายใตโครงการวิจัยเพือ่สรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือย
น่ิงในเด็กและวัยรุนไทย โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลและสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.) 
 

 

………………………………. 
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เกียรติประวัติผูบริหารสถานศึกษา 
นางแนงนอย  เพ็งพันธ 

 
 

 
 

นางแนงนอย  เพ็งพันธ  
ผูอํานวยการระดับ 8  โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

การศึกษา ครศุาสตรบัณฑิต  (ค.บ.เกียรตินิยมอันดับสอง)  สาขามัธยมศึกษา  
 เอกคณิตศาสตร – จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ครศุาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.)  สาขาการบรหิารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ปจจุบัน  กําลังศึกษาตอหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาคพิเศษ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประวัติการรับราชการ    
 สายงานสอน 
 โรงเรียนสหมิตรพิยาคม จังหวัดบุรรีัมย 
 โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม จังหวัดบุรรีัมย 
 โรงเรียนเมืองลงึวิทยา จังหวัดสุรินทร 
 โรงเรียนนนทกิจประชาอุปถัมภ จังหวัดนนทบุร ี
 โรงเรียนสตรีนนทบรุีบางใหญ(นนทกจิพิศาล) จังหวัดนนทบุร ี
 โรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 สายบริหาร 
 รองผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบรุ ี
 รองผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุร ี
 ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จังหวัดนนทบุร ี
 
 

………………………………. 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 
 นายชูชาติ ชัยบุรินทร ประธานกรรมการสถานศึกษา 
 นายวุฒิไกร เอื้อชูยศ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
 นายวัฒนา ภรณเกษม กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
 นายธนวัฒน หัสดี กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
 นางพรรณี กฤษณายุธ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
 นางวิไลวรรณ คลังเงิน กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
 นายไตรเทพ ประทุมนนท กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
 พระครกูิตติเขมาภิรม กรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆ 
 พระครูโพธินันทวัฒน กรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆ 
 นายสุพจน โกมนิทร กรรมการผูแทนองคกรชุมชน 
 นายเชิด คลังศร ี กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 นายวาลินี อําไพศร ี กรรมการผูแทนคร ู
 นายเบิ้ม จันทรฉาย กรรมการผูแทนผูปกครอง 
 นายสมศักด์ิ ลามอ กรรมการผูแทนศิษยเกา 
 นางแนงนอย เพ็งพันธ กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 

………………………………. 
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คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและคร ู

 
 
วัตถุประสงค 
 1. สงเสรมิใหเยาวชนเจรญิกาวหนาเพื่ออนาคตของชาติ 
 2. สงเสรมิสวัสดิภาพของเยาวชน 
 3. ใหผูปกครองและครรูวมมือในอันที่จะสงเสรมิการศึกษา ศีลธรรม วัฒนธรรมของเยาวชน 
 4. ใหมีการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นและประสบการณในการแกไขปญหาเกี่ยวกบัเยาวชนรวมทัง้ 

    การใหคําแนะนําในการศึกษาและอาชีพในอนาคต 
 5. สงเสรมิกิจการของโรงเรียนใหเจริญกาวหนาในทุกๆดาน 
 
คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
 1.  นายเบิ้ม จันทรฉาย นายกสมาคมฯ 
 2.  นายชูชาติ ชัยบุรินทร ที่ปรกึษา 
 3.  นายสละ มโนสตัย กรรมการที่ปรึกษา 
 4.  นายชาญ จิ๋วโรจน กรรมการที่ปรึกษา 
 5.  นางแนงนอย เพ็งพันธ อุปนายก  คนที่  1 
 6.  นายสุพจน โกมนิทร อุปนายก  คนที่  2 
 7.  นายทองสา ทวีโชติ ปฏิคม 
 8.  นางกาญจนา ตรงเที่ยง นายทะเบียน 
 9.  นางสาววารี สรสัมฤทธ์ิ เหรัญญกิ 
 10.  นางมรกต ศิลปวิทย ประชาสมัพันธ 
 11.  นายวราห เมฆลาย กรรมการ 
 12.  นายวิรัตน ใจกลา กรรมการ 
 13.  นางวิไลวรรณ คลังเงิน กรรมการ 
 14.  นายเชิด คลังศร ี กรรมการ 
 15.  นายบุญลอม ทองทวี กรรมการ 
 16.  นางชวนทอง วัชรอาสน กรรมการ 
 17.  นายสุธี พิมพมานนท กรรมการ 
 18.  นายชาญ คลังศร ี กรรมการ 
 19.  นายสุทิน คลับคลาย กรรมการ 
 20.  นายละมอม เที่ยงอ่ํา กรรมการ 
 21.  นางบุญงาม สีจําป กรรมการ 
 22.  นางชุติกาญจน เสนาะคํา กรรมการ 
 23.  นางทองสุข มุขแกว กรรมการ 
 24.  นางศุภนันท วิภูศิริ กรรมการ 
 25.  นางกรองจิตร เบญจรงครัตน กรรมการ 
 26.  นางสาวอารีย เอี่ยมงาม กรรมการ 
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 27.  นายปวริศร โตนํ้า กรรมการและผูชวยปฏิคม 
 28.  นางสาวสุภาวดี มุยจีน กรรมการและผูชวยประชาสมัพันธ 
 29.  นางชิดชนก สุภารัตน เลขานุการ 
 30.  นางสาวเสาวนิตย มงคลสกุณี ผูชวยเลขานุการ  
 31.  นางสาวเดือนฉาย หนูแสนดี กรรมการและผูชวยนายทะเบียน 

  
………………………………. 
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คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 

 
 

คณะกรรมการเครอืขายผูปกครองระดบัโรงเรียน 

 1. นายสุวิน    แดงนอย ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวเกษรา   ชัยพราหมณ รองประธาน คนที่ 1 
 3. นายธนวัฒน   หัสดี รองประธาน คนที่ 2 
 4. นางปณจภรณ  พลาธยะ เลขานุการ 
 5. น.ส.จุฑามาศ   ฮะเฮ็ง ผูชวยเลขานุการ 
 6. นางวันดี  เจริญรัตน นายทะเบียน 
 7. นางสุภาพรณ    ตอเสนา ผูชวยนายทะเบียน 
 8. นางภัทรดา  ภูคงนิน ประชาสมัพันธ 
 9. นางวิทิดา ประเสริฐสังข ผูชวยประชาสมัพันธ 
 10.นางจันทกานต   ขันสีทา กรรมการกลาง 
 11. นางวัลลภา   วรางกูร กรรมการกลาง 
 12. นางวิภาพร   ชาติชัย กรรมการกลาง 

 

คณะกรรมการผูปกครองเครอืขายระดบัช้ันเรียน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

1. นางสาวจุฑามาศ ฮะเฮ็ง ประธาน ผูปกครองของ ด.ญ.ธัญญรัตน ตินตะโมระ ม.1/6 
2. ด.ต.พินิจ     อรรถาโภชน  รองประธาน  ผูปกครองของ ด.ช.ธนกร     สีลําใต ม.1/2 
3. นางจันทกานต    ขันสีทา  เลขานุการ  ผูปกครองของ ด.ช ปญจพล    ขันสีทา ม.1/3 
4. นางสาวพุมพวง คําสี   นายทะเบียน  ผูปกครองของ ด.ช.ดนัย     โลหสุวรรณ ม.1/2 
5. นางเกษณี อภัย ประชาสมัพันธ ผูปกครองของ ด.ช.อานัส    อภัย ม.1/5 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

1. นางปณจภรณ พลาชยะ ประธาน ผูปกครองของ ด.ญ.ปาณรดา เจริญพวง  ม.2/1 
2. นายเอกสทิธ์ิ บุญประเสริฐ รองประธาน ผูปกครองของ ด.ช.อภิสิทธ์ิ บุญประเสริฐ ม.2/1 
3. นางสุภาพรณ ตอเสนา เลขานุการ ผูปกครองของ ด.ช.ประดิษฐ ตอเสนา ม.2/2 
4. นางทองใบ   เกตุทองหลาง นายทะเบียน ผูปกครองของ ด.ญ.ดนุนุช เกตุทองหลาง ม.2/2 
5. นางสุพัตรา   รอดดวง ประชาสมัพันธ ผูปกครองของ ด.ญ.กานติมา รอดดวง ม.2/5 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

1. นายสุวิน แดงนอย ประธาน ผูปกครองของ ด.ญ.ชอผกา แดงนอย  ม.3/4 
2. นางสาวสิรพิร พรสริิเพริศ รองประธาน ผูปกครองของ ด.ญ.อาทิติพร แกวทองพนัธ  ม.3/5 
3. นางวัลลภา วรางกูร เลขานุการ ผูปกครองของ  ด.ญ.สุรีย   วรางกูร  ม.3/3 
4. นายสมศักด์ิ ภูกิ่งพลอย นายทะเบียน ผูปกครองของ ด.ช.กิตติศักด์ิ สินประเสรฐิ  ม.3/6 
5. นายอดุลย กุญชร ณ อยุธยา  ประชาสัมพันธ  ผูปกครองของ ด.ช.อนุชา       กุญชร ณ อยุธยา  ม.3/1 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

1. นางสาวเกษรา ชัยพรหมณ ประธาน ผูปกครองของ นายนัทธวัฒน    คชศิลา ม.4/1 
2. นางสาวศิริพร ฉิมพล ี รองประธาน ผูปกครองของ นายธีรศักด์ิ       จัลวรรณา   ม.4/1 
3. นางวิภาพร ชาติชัย เลขานุการ ผูปกครองของ นางสาวกัญญาวีย โตรอด ม.4/3 
4. นางสาวดารุณี ปตะแสง  นายทะเบียน  ผูปกครองของ  น.ส.อรอนงค        สุดใจ  ม.4/2 
5. นายวุฒิชัย เทียนทิพย ประชาสมัพันธ ผูปกครองของ น.ส.ณกัญญา เทียนทิพย ม.4/4 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

1. นางภัทธรดา ภูคงนิน ประธาน ผูปกครองของ นายธิติสรร ภูคงนิน ม.5/1 
2. นายรุงโรจน   พินชนะ รองประธาน ผูปกครองของ นายสุขสันต พินชะนะ ม.5/3 
3. นางวิธิดา   ประเสริฐสังข เลขานุการ ผูปกครองของ นายสุทธิวัชร ประเสริฐสังข ม.5/2 
4. นางสาวอรอมุา  ขุนศรี นายทะเบียน ผูปกครองของ นายคัมภีรภาพ คชปญญา ม.5/3 
5. นางสุรีวัลย   กรรฉิม ประชาสมัพันธ ผูปกครองของ นางสาวชนากานต  กรรฉิม ม.5/1 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

1. นายธนวัฒน หัสดี   ประธาน ผูปกครองของ นายณัฐภูมิ หัสดี ม.6/3 
2. นายประสทิธ์ิ แดงหีด รองประธาน ผูปกครองของ นายปวริศ แดงหีด   ม.6/1 
3. นางวันดี  เจริญรัตน เลขานุการ ผูปกครองของ นายตระการ   เจริญรัตน ม.6/4 
4. นางสาวจําเริญ  ลาภปรากฏ นายทะเบียน ผูปกครองของ นายเทพพนม   ชินดา ม.6/3 
5. นางสาวลําใย  ภิรมยวงศ ประชาสมัพันธ ผูปกครองของ นายณัฐพงษ   ภิรมยวงศ ม.6/4 
 
 
 

………………………………. 
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คณะกรรมการบริหารชมรมศิษยเกา 
โรงเรียนโพธนิิมิตวิทยาคม 

 
1. สจ.ทองใบ   เสริฐสอน   ประธานคณะกรรมการ 

2. นายนริศน   จันทรคํา   ประธานคณะกรรมการรอง(1) 
3. น.ส.วิมลรตัน  แจมนิยม   ประธานคณะกรรมการรอง(2ป) 
4. น.ส.จุฑามาศ  ฮะเฮ็ง    เลขานุการ 

5. น.ส.ธนันทพร  ปลูกชาล ี   ผูชวยเลขานุการ 

6. น.ส.เยาวนาถ  อายุวัฒน   เหรัญญกิ 

7. น.ส.วาทินี   เย็นประสทิธ์ิ   ผูชวยเหรญัญกิ 

8. น.ส.ถาวรีย   ไวยสุรจริา   นายทะเบียน 

9. นายธนวัฒน   พนัสไพศาล   ผูชวยนายทะเบียน 

10. นายกิตติ   สิงคเสลิต   ประชาสมัพันธ 
11. นายคณิตินกานต  อาสนา    ผูชวยประชาสมัพันธ 
12. น.ส.รัชชา   ปตรธํารง   กรรมการ 

13. น.ส.ชนก   เอี่ยมสอาด   กรรมการ 

14. น.ส.จิตรลดา   พรมสาร    กรรมการ  
15. นายปญญา   บูชา    กรรมการ  
16. นายนนทชา   กสิวัฒน    กรรมการ  
17. นายปราโมทย  สุทธิสน    กรรมการ  
18. น.ส.นํ้าฝน   ช่ืนชม    กรรมการ  
19. นายเดชา   แกวจันทร   กรรมการ  
20. น.ส.กลุธิดา   โหวดมงคล   กรรมการ  
21. น.ส.เจนจิรา   เพ็ชรแผว   กรรมการ  
 
ท่ีปรึกษา       
 
1. รองฯกรองจิตร  เบญจรงครัตน   ประธานชมรมครเูกา 
2. รองฯบญุเพญ็   ศรีรัตนสุภา   กรรมการชมรมครูเกา 
3. รองฯวราห   เมฆลาย    กรรมการชมรมครูเกา 

 
 
 

………………………………. 
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ผลงานดีเดนของนักเรยีนโรงเรียนโพธนิิมิตวิทยาคม ปการศึกษา 2560 

 

ระดบัสากล 

การแขงขันฟุตบอล กีฬา กรีฑา  

 1. นายฐิติพันธ เอกศิริ และ นายคณพศ กาดี ไดรับคัดเลือกเปนเยาวชนไทยที่มฝีเทาดีทีสุ่ดใน 10 อันดับ
ของประเทศ ไดรบัมอบทุนการศึกษาโดยการสนับสนุนจากบริษัท คิงเพาเวอร ประเทศไทย จํากัด เขาฝกทกัษะ
ฟุตบอลที่สโมสรฟุตบอลเลสเตอร ซิต้ี และเขาศึกษาตอในระดับมัธยมปลายที่ Ratcliffe College โรงเรียนเอกชน
ช่ือดังของประเทศอังกฤษเปนเวลา 2 ปครึ่ง 

ระดบัประเทศ 

รางวัลดานคุณธรรมจริยธรรม 

 1.  นางสาวธาราดา  ถมเมืองปก  ไดรับการคัดเลือกใหไดรบัการประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการ
การจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ใหเปน "เด็กและเยาวชนที่นําช่ือเสียงมาสูประเทศชาติ”  
ดานกีฬาและนันทนาการ ประจําป 2561  ในวันที่ 13 มกราคม 2561 

 2.  นางสาวชนากานต  กรรฉิม  ไดรับการประกาศเกียรติคุณ ใหเปน "เด็กพฤติกรรมดีมีคานิยม”  จาก
คณะกรรมการการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จังหวัดนนทบรุี ประจําป 2561   โดยมีนายอําพล องัคภากรณกุล    
เปนผูมอบรางวัล  ในวันที่ 5 กุมภาพันธ  2561 

การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 67 ปการศึกษา 2560 

 1. เด็กหญงิชลนิตา วัฒนากูล และเด็กหญงิดวงกมล  สีบัวลา เขารวมการแขงขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ไดรับ “รางวัล
เหรียญทอง” ชนะเลิศ 

การแขงขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

 1. นายกษิดิศ ปยะนราพิบูล นายนัทธวัฒน คชศิลา และนายอมรเทพ วงสมิง เขารวมการแขงขัน     
การประกวดสิง่ประดิษฐเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการกีฬา (Smart Sport) BRIDGE2 INVENTOR CHALLENGES 
2017 โครงการสะพานฝนเยาวชนนักประดิษฐ ปที่ 10 ประจําปการศึกษา 2560 ไดรับรางวัล “เหรียญทองแดง” 
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การแขงขันฟุตบอล กีฬา กรีฑา  

 1. เด็กชายกัลปตินันท  แกวเขียว และเด็กชายนครินทร  โมแพง เขารวมการแขงขันฟุตซอล “ไมโล ฟุต
ซอล 2017 Road To Barcelona” รุนอายุ 11-12 ป ชิงถวยพระราชทานจาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ประจําป 2560 ในนามทีมเมอืงทองยูไนเต็ด ไดรับ “รางวัลชนะเลิศ” 
 2. เด็กชายนวพรรษ  เทียนไชย   เด็กชายพงศพล นนทะนํา  เด็กชายปณณวัชร โชติจิรชัยธรณ และ
เด็กชายฐิติพันธ เอกศิริ ไดรับการคัดเลือกเขาเปนผูเลนฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุนอายุไมเกิน 15 ป โดยสมาคม
กีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

ระดบัภาค 

การแขงขันวอลเลยบอล ป 60 
 1. ทีมนักกีฬาวอลเลยบอล รุนอายุไมเกิน 16 ป หญิง เขารวมการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 34 
ประเภทวอลเลยบอลชายหาด ไดรับรางวัล “ชนะเลิศ” 

การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 67 ปการศึกษา 2560 

 1. เด็กหญงิชลนิตา วัฒนากูล และเด็กหญงิดวงกมล  สีบัวลา เขารวมการแขงขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก    
ครั้งที่ 67 ไดรับ “รางวัลเหรยีญทอง” รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
 2. เด็กหญงิจริาพร  แสงโสภา   เด็กหญงิมลัลกิา  นาชัยฤทธ์ิ   เด็กหญงิระวิวรรณ  เหมือนวิลัย  
เด็กหญิงรินรดา  บุญชูเดชะ  และเด็กชายเกรกิพล  แซตัน  เขารวมการแขงขันการประกวดโครงงานคุณธรรม    
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ไดรับ “รางวัลเหรียญเงิน” 
 

ระดบัจังหวัด 
 
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา พลศึกษา 

 1. นักกีฬาฟุตบอลรุนอายุ 18 ป เขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 39 ไดรับ  
”รางวัลชนะเลิศ” เปนตัวแทนจงัหวัดนนทบุรเีขารวมการแขงขันระดับภาคตอไป 
 2. เด็กหญงิจารุภา  บํารุงเอื้อ  และเด็กหญงิชนิดาภา  กะไหลเงิน  เขารวมการแขงขันตอบปญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา ครั้งที่ 67  ไดรับ “รางวัล
เหรียญทองแดง” 
 3. นางสาวชุติมา  วาทนเสรี  และนางสาวเอมกิา  เปรมปรด์ิี เขารวมการแขงขันตอบปญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67  ไดรับ “รางวัลเหรียญ
ทองแดง” 
 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 1. เด็กหญงิไพลิน  เพื่อตระกลู  เด็กหญิงอาทิติพร แกวทองพันธุ และ เด็กหญงิลลิตา  ขุนหมื่น  เขารวม
การแขงขันกลอนสด ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โครงการสงเสริมจริยธรรม ประจําป 2560 จัดโดยเทศบาลนคร
ปากเกร็ด ไดรับรางวัล “รางวัลชนะเลิศ” 
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 2. เด็กหญงิพรกนก  แสงจันดา เขารวมการแขงขันคัดลายมอืสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67  ไดรับ “รางวัลเหรยีญทองแดง” 
 3. นางสาวกุสุมา  นึกกระโทก เขารวมการแขงขันคัดลายมอืสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67  ไดรับ “รางวัลเหรยีญทองแดง” 
 4. นายคณาธิป  จันทรชนะ เขารวมการแขงขันอานเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67  ไดรับ “รางวัลเหรยีญทองแดง” 
 5. เด็กชายศิริศักด์ิ  บุรีรัตน  เขารวมการแขงขันเรียงรอยถอยความ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67  ไดรับ “รางวัลเหรยีญเงิน” 
 6. นางสาวนัชนันท  จรทะผา เขารวมการแขงขันเรียงรอยถอยความ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67  ไดรับ “รางวัลเหรยีญเงิน” 
 7. นางสาวสุนันทา  ระเมาะอา เขารวมการแขงขันการทองอาขยานทํานองเสนาะ ม.4-ม.6 งานศิลป- 
หัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67  ไดรับ “รางวัลเหรยีญเงิน” 
 8. เด็กหญงิการติมา  รอดดวง  เด็กหญงิชนาพร  หอมช่ืน และเด็กหญงิอรวรรณ  จั่นจุย   เขารวม   
การแขงขันปริศนาสรางสรรควรรณคดีไทย ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครัง้ที่ 
67  ไดรับ “รางวัลเหรียญเงิน” 
 9. นางสาวธัญญา  พันธขาว   นางสาวนํ้าเพชร  ภมรวิจิตร  และนายอิทธิพล  อายุสม    เขารวม    
การแขงขันปริศนาสรางสรรควรรณคดีไทย ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครัง้ที่ 
67  ไดรับ “รางวัลเหรียญเงิน” 
 10. เด็กหญงิอาทิติพร  แกวทองพันธุ   และนางสาวไพลิน  เพื่อตระกูล  เขารวมการแขงขันกวีเยาวชน
คนรุนใหม กาพยยานี 11 (8 บท) ม.1-ม.3   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครัง้ที่ 67  ไดรับ 
“รางวัลเหรียญทอง” 
 11. นายฆนาคม  ชะนะ  เขารวมการแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย (คําคมเดิม) ม.4-ม.6   งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67  ไดรับ “รางวัลเหรียญทองแดง” 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 1. เด็กชายปฏิภาณ  สุวรรณโท  นางสาวปุณยวีร  นันทโรจนกุล  และนางสาวสุทธอร  ล้ําเลิศ  เขารวม
การแขงขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิง่ประดิษฐ ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67  ไดรับ “รางวัลเหรียญทอง” 
 2. เด็กชายวสุพล  สีทอง  และเด็กชายอทิธิกร  แกวสุกลัยา  เขารวมการแขงขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน ปลอยอสิระ ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67  ไดรับ 
“รางวัลเหรยีญทอง” รองชนะเลิศอันดับ 1 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

 1. เด็กหญงิลลิตา  ขุนหมื่น   เด็กหญงิวรรณษา  พระสุนีย   เด็กหญงิสมิินตรา  สมบูรณศิลป  เด็กหญิง
อธิชา   ผาสุข  และเด็กหญิงอันโซเฟย  สาแม  เขารวมการประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67  ไดรับ “รางวัลเหรียญทองแดง” 
 2. เด็กหญงิจริาพร  แสงโสภา  เด็กหญิงมัลลิกา  นาชัยฤทธ์ิ  เด็กหญิงระวิวรรณ  เหมือนวิลัย   เด็กหญิง
รินรดา  บุญชูเดชะ และเด็กชายเกริกพล แซตัน เขารวมการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67  ไดรับ “รางวัลเหรียญทอง” ชนะเลิศ 
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 3. นางสาวนํ้าฝน  เปรมจิตต  นางสาวพมิพ  มากวิจิตร  นางสาวฟาใส  วิถุนัด  นางสาวสุทธิดา บุญ
รัตน  และนางสาวเจนจริา  แทนคํา  เขารวมการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67  ไดรับ “รางวัลเหรียญทอง” รองชนะเลิศอันดับ 2 
 4. นายนภัสกร  กลิ่นทอง  และนางสาวสุชาดา  การะเกต  เขารวมการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา ครั้งที่ 67  ไดรับ “รางวัลเหรียญเงิน” 
 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

 1. เด็กหญงิชลนิตา วัฒนากูล เขารวมการแขงขันวาดภาพระบายสี ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
โครงการจัดกจิกรรมสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรม ประจําป 2560 โดยเทศบาลนครปากเกร็ด ณ สวนสมเด็จพระศรี
นครินทร จงัหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ไดรับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2”  
 2. เด็กชายศรายุทธ  รักศรี  เขารวมการแขงขัน "ศิลปสรางสรรค" ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67  ไดรับ “รางวัลเหรยีญทอง” รองชนะเลิศอันดับ 2 
 3. นางสาวธัญญา  พันธขาว  เขารวมการแขงขัน "ศิลปสรางสรรค" ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67  ไดรับ “รางวัลเหรียญทอง” รองชนะเลิศอันดับ 2 
 4. นางสาวศุลีนุช  จันทรหอม  เขารวมการแขงขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67  ไดรับ “รางวัลเหรียญทอง”  
 5. นางสาวชนากานต  กรรฉิม  เขารวมการแขงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค ม.4-ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67  ไดรับ “รางวัลเหรยีญทอง” 
 6. นายธีรเมศ  หวงรักษ  เขารวมการแขงขันวาดภาพลายเสน (Drawing) ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67  ไดรับ “รางวัลเหรียญเงิน” 
 7. นางสาวอรสิา  เนตรนุช  เขารวมการแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทหญงิ ม.4-ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67  ไดรับ “รางวัลเหรยีญทอง” 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 1. เด็กหญงิชนาพร  หอมช่ืน  เขารวมการแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา ครั้งที่ 67  ไดรับ “รางวัลเหรียญเงิน” 
 2. เด็กหญงินงคสิริ  ทิพยสุวรรณ  เขารวมการแขงขันเลานิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3   งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67  ไดรับ “รางวัลเหรียญเงิน” 
 3. เด็กชายชลันธร  บุญสนธิ เขารวมการแขงขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67  ไดรับ “รางวัลเหรียญเงิน” 
 4. นายนายไชยพงษ  พงษจันกิติคุณ  เขารวมการแขงขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67  ไดรับ “รางวัลเหรียญทองแดง” 
 5. นายฆนาคม  ชะนะ   นายทนงชัย  สมดี   นายธีรกาต  บุญชู   นางสาวนํ้าฝน  เปรมจิตต  และ
นางสาวสุชาดา  การะเกต  เขารวมการแขงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67  ไดรับ “รางวัลเหรยีญทองแดง” 
 6. นางสาวมามีศิลป  บุศราคัมนิมิต  เขารวมการแขงขันตอศัพทภาษาอังกฤษ (ครอสเวิรด) ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา ครั้งที่ 67  ไดรับ “รางวัลเหรียญเงิน” รองชนะเลิศอันดับ 1 
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 1. เด็กชายพชรพล  ดอกบัวพัน  และเด็กชายพีรภัทร  พุมสงวน  เขารวมการแขงขันการสรางการตูนแอ
นิเมช่ัน (2D Animation) ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา ครั้งที่ 67  ไดรับ “รางวัล
เหรียญทองแดง” 
 2. เด็กหญงิชลนิตา   วัฒนากูล  และเด็กหญงิดวงกมล  สีบวัลา  เขารวมการแขงขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67  
ไดรับ “รางวัลเหรยีญทอง” ชนะเลิศ 
 3. นายกรรชัย  สุทธิสน  และนางสาวญารินดา  ชัยพิพัฒน  เขารวมการแขงขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67  
ไดรับ “รางวัลเหรียญเงิน”  
 4. เด็กชายธนกฤต  เดชสูงเนิน   และเด็กชายพิพัฒพงศ  ล่ําแกว  เขารวมการแขงขันการสราง 
Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครัง้ที่ 67  ไดรับ 
“รางวัลเหรียญทองแดง” 
 5. นายคมกริช  ชางเขียว  และนายทวีชัย  เทพนวล  เขารวมการแขงขันการสราง Web Applications 
ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67  ไดรับ “รางวัลเหรียญทองแดง” 
 6. นายธีรศักด์ิ  จัลวรรณา  และนายพงศพัศ  ทองสุข  เขารวมการแขงขันการตัดตอภาพยนตร ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา ครั้งที่ 67  ไดรับ “รางวัลเหรียญเงิน” 
 7. นายธนกร  เดชสูงเนิน  นายธนชาต  เพ็ญชาติศิริพงษ  และนายภราดร  ตางใจ   เขารวมการแขงขัน
หุนยนตระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67  ไดรับ “รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2” 
 8. นางสาวธัญทิพย  ศรีหาจกัร   นางสาวนํ้าหวาน  สะทอง   และนางสาวพิมพ  มากวิจิตร   เขารวม
การแขงขันการจัดสวนแกว ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67  ไดรับ 
“รางวัลเหรียญทอง” 
 9. เด็กหญงินภาพร  วันตา   เด็กหญิงวนารี  คํากระจาย  และเด็กหญงิอโนมา  แวนเดอรเคลย  เขารวม
การแขงขันทําอาหาร นํ้าพรกิ ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ครั้งที่ 67  ไดรับ “รางวัลเหรียญทอง” รองชนะเลิศอันดับ 1 
 
 
 

………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- งานสํานักงาน 
- งานพัฒนาหลกัสูตร 
- งานแนะแนว 
- งานสารบรรณ 
-กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
- งานหองสมุด 
- งานโรงเรียนในฝน 
- งานวิจัย 
- สารสนเทศวิชาการ 
- พัฒนาสือ่นวัตกรรม 
-งานวัดประเมินผล 
-งานทะเบียน 
-งานโครงการเศรษฐกจิพอเพียง 
-งานสวนพฤกษศาสตร 
-งานศูนยวิชาคอมฯ 
-งานกลุมสาระฯ 
-งานนิเทศติดตาม 
-งานเรียนรวม 
-งานหองเรียนพิเศษ 

 

- งานสํานักงาน 
- งานการเงิน-บัญชี 
- งานพัสด ุ
- งานสารบรรณ 
- งานบุคลากร 
- งานสมาคมครู-
ผูปกครอง 
- งานยานพาหนะ 
- งานสวัสดิการโรงเรียน 

- งานสํานักงาน 
- งานสงเสริมพัฒนาวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม 
- งานระดับช้ัน 
- งานสงเสริม
ประชาธิปไตย 
- งานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
- งานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
- งานเวรยาม 
- เครือขายผูปกครอง 

- งานสํานักงาน 
- งานอาคาร สถานที่ 
- งานโสตทัศนศึกษา 
- งานประชาสัมพันธ 
- งานสัมพันธชุมชน 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานโภชนาการ 
- งานสหกรณ 
- งานคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

สมาคมครู 
ผูปกครอง 

เครือขายผูปกครองและ
ชมรมศิษยเกา 

กลุมการบริหาร               
งานวิชาการ 

กลุมการบริหารงาน
งบประมาณและบุคคล 

กลุมการบริหาร               
งานกิจการนักเรียน 

กลุมการบริหาร              
งานทั่วไป 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

งานนโยบายและแผนงาน 

- งานแผนงาน   
- งานสารสนเทศ 
- งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษางานประเมินและติดตามผล 
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กลุมการบริหารงบประมาณ
และงานบุคคล 
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โครงสรางการบริหารงาน 
กลุมการบริหารงบประมาณและบคุคล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองผูอํานวยการ 
กลุมการบริหารงบประมาณและบุคคล 

ผูชวยรองผูอํานวยการ 
กลุมการบริหารงบประมาณและบุคคล 

 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

 
งานสํานักงาน 

งานการเงิน-บัญชี 
งานพัสดุ 

งานสารบรรณ 
งานบุคลากร 

งานสมาคมครู ผูปกครอง 
งานยานพาหนะ 

งานสวัสดิการโรงเรียน 
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งบประมาณแบงตามรายละเอียด ปการศึกษา 2560 
 

รายรับ จํานวน/บาท รายจาย จํานวน/บาท 
เงินอุดหนุนรายหัว 3,825,911.79 คาสาธารณูปโภค   

 
1,265,711 

เงินเรียนฟรี 15 ป 
- หนังสือเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
- เครื่องแบบนักเรียน 
- อุปกรณการเรียน 

 
2,587,694.96 
910,400.00 
634,900.00 
654,140.00 

เงินเรียนฟรี 15 ป   
- หนังสือเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
- เครื่องแบบนักเรียน 
- อุปกรณการเรียน 

 
1,106,296.00 
903,730.90 
462,500.00 
423,820.00 

เงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐาน 558,000.00 ทุนนกัเรียนยากจน 558,000.00 
เงินระดมทรัพยากร 2,548,360.41 คาจางงานและอินเตอรเน็ต 

- คาจางยาม 
- คาจางคนสวน แมบาน 
- คาจางลูกจางสํานักงาน 
- คาอินเตอรเน็ต 
- คาใชจายเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

1,859,023.00 
 
 
 
 

เงินอุดหนุนเทศบาลนครปากเกร็ด 217,000.00 การแขงขันฟุตบอลชุมชนโพธินิมิตคัพฯ 182,140.00 
รวมรายรับ 11,936,407 รวมรายจาย 6,761,220.90 
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งบประมาณปการศึกษา 2560 
 

รายรับ จํานวน/บาท รายจาย จํานวน/บาท 
เงินงบประมาณ 9,171,046.75 งบดําเนินการ 3,124,734.00 
เงินนอกงบประมาณ 2,548,360.41 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 3,454,346.90 
3 217,000 งบอ่ืนๆ(ระบุ) 182,140.00 

รวมรายรับ 11,936,407 รวมรายจาย 6,761,220.90 
 

แผนภูมิวงกลมแสดงรอยละของเงินรายรับ ปงบประมาณ 2560 
 

 
แผนภูมิวงกลมแสดงรอยละของเงินรายจาย ปงบประมาณ 2560 

 

 
 
 
 
 

79%

18%

3%

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

เงินอ่ืนๆ(ระบ)ุ

52%46%

2%

งบดําเนินการ

งบพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา

งบอ่ืนๆ(ระบ)ุ
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งบประมาณสวัสดิการ ปงบประมาณ 2560 
 

การเบิก – จายสวัสดิการ จํานวน/บาท 
คารักษาพยาบาล 74,511.00 
คาการศึกษาบุตร 72,772.72 

รวมเบิกจาย 147,283.72 

 
 
 

แผนภูมิวงกลมแสดงรอยละของเงินสวัสดิการ ปการงบประมาณ 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30%

70%
ค่ารักษาพยาบาล

ค่าการศึกษาบตุร
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ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

ปการศึกษา 2560    
ภาคเรียนที่ 1  

ลําดับ
ท่ี 

ประเภท 
เพศ 

รวม รอยละ 
ชาย หญิง 

1 ฝายบริหาร 1 1 2 2.13 

2 สนับสนุนการสอน 0 4 4 4.26 

3 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 3 3 6 6.38 

4 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 0 8 8 8.51 

5 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 5 6 6.38 

6 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 2 3 5 5.32 

7 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 0 7 7 7.45 

8 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 3 4 7 7.45 

9 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 8 12 12.77 

10 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 3 3 6 6.38 

11 พนักงานราชการ 0 1 1 1.06 

12 อัตราจางโครงการคืนครูฯ 1 0 1 1.06 

13 ครูอัตราจางอบจ.นนทบรุี 0 9 9 9.57 

14 อัตราจาง (ธุรการสํานักงาน) 1 5 6 6.38 

15 ครูอัตราจางชาวตางชาติ 2 4 6 6.38 

16 ลูกจางประจํา (นักการ) 4 0 4 4.26 

17 ลูกจางรายวัน(แมบาน) 0 4 4 4.26 

รวม 25 69 94 100.00 

รอยละ 26.60 73.40 100.00  
หมายเหตุ : ขอมูลนี้แยกประเภทตามท่ีมาของเงินเดือนท่ีไดรับ 
ท่ีมา: งานบุคลากร                                                                  ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน  2560 
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ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
ปการศึกษา 2560    

ภาคเรียนที่ 2  
ลําดับ

ท่ี 
ประเภท 

เพศ 
รวม รอยละ 

ชาย หญิง 

1 ฝายบริหาร 0 2 2 2.08 

2 สนับสนุนการสอน 0 4 4 4.17 

3 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 3 2 5 5.21 

4 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 0 8 8 8.33 

5 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 5 6 6.25 

6 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 2 3 5 5.21 

7 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 0 7 7 7.29 

8 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 3 4 7 7.29 

9 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 8 12 12.50 

10 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 3 3 6 6.25 

11 พนักงานราชการ 0 1 1 1.04 

12 อัตราจางโครงการคืนครูฯ 1 0 1 1.04 

13 ครูอัตราจางอบจ.นนทบรุี 0 9 9 9.38 

14 อัตราจาง (ธุรการสํานักงาน) 1 5 6 6.25 

15 ครูอัตราจางชาวตางชาติ 1 5 6 6.25 

16 ครูโครงการทีช ฟอร ไทยแลนด 1 2 3 3.13 

17 ลูกจางประจํา (นักการ) 3 0 3 3.13 

18 ลูกจางรายวัน(แมบาน) 1 4 5 5.21 

รวม 24 72 96 100.00 

รอยละ 25.00 75.00 100.00  
หมายเหตุ : ขอมูลนี้แยกประเภทตามท่ีมาของเงินเดือนท่ีไดรับ 
ท่ีมา: งานบุคลากร                                                              ขอมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน  2560 
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จําแนกตามสายงานที่ปฏิบัติ ปการศึกษา 2560 
ภาคเรียนท่ี 1 

 

ลําดับ
ท่ี 

ประเภท 
เพศ 

รวม รอยละ 
ชาย หญิง 

1 ฝายบริหาร 1 1 2 2.13 

2 
ขาราชการครู บุคลากรครู และครู

ตางชาต ิ
19 58 77 81.91 

3 บุคลากรธุรการสํานักงาน 2 5 7 7.45 

4 บุคลกรนักการและแมบาน 4 4 8 8.51 

รวม 26 68 94 100.00 

รอยละ 27.66 72.34 100  
หมายเหตุ : ขอมูลนี้แยกประเภทตามหนาท่ีหลักท่ีปฏิบัติ 
ท่ีมา: งานบุคลากร                                                                 ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน  2560 

 
 

จําแนกตามสายงานที่ปฏิบัติ ปการศึกษา 2560 
ภาคเรียนท่ี 2 

 

ลําดับ
ท่ี 

ประเภท 
เพศ 

รวม รอยละ 
ชาย หญิง 

1 ฝายบริหาร 0 2 2 2.13 

2 
ขาราชการครู บุคลากรครู และครู

ตางชาต ิ
18 61 79 84.04 

3 บุคลากรธุรการสํานักงาน 2 5 7 7.45 

4 บุคลกรนักการและแมบาน 4 4 8 8.51 

รวม 24 72 96 102.13 

รอยละ 25.53 76.60 100  
หมายเหตุ : ขอมูลนี้แยกประเภทตามหนาท่ีหลักท่ีปฏิบัติ 
ท่ีมา: งานบุคลากร                                                              ขอมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน  2560 
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ขอมูลขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน 
จําแนกตามตําแหนง วิทยฐานะ อันดับ ปการศึกษา 2560 

ภาคเรียนที่ 1 
 

ลําดับ
ท่ี 

ตําแหนง วิทยฐานะ อันดับ 
เพศ 

รวม รอยละ 
ชาย หญิง 

1 ผูอํานวยการ ชํานาญการพิเศษ คศ.3 1 0 1 1.59 

2 รองผูอํานวยการ ชํานาญการพิเศษ คศ.3 0 1 1 1.59 

3 คร ู ชํานาญการพิเศษ คศ.3 4 14 18 28.57 

4 คร ู ชํานาญการ คศ.2 6 13 19 30.16 

5 คร ู ไมมีวิทยฐานะ คศ.1 3 15 18 28.57 

6 ครูผูชวย - - 3 3 6 9.52 

รวม 17 46 63 100 

  
ท่ีมา: งานบุคลากร                                                                  ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน  2560 

 
ขอมูลขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน 

จําแนกตามตําแหนง วิทยฐานะ อันดับ ปการศึกษา 2560 
ภาคเรียนที่ 2 

 

ลําดับ
ท่ี 

ตําแหนง วิทยฐานะ อันดับ 
เพศ 

รวม รอยละ 
ชาย หญิง 

1 ผูอํานวยการ ชํานาญการพิเศษ คศ.3 0 1 1 1.67 

2 รองผูอํานวยการ ชํานาญการพิเศษ คศ.3 0 1 1 1.67 

3 คร ู ชํานาญการพิเศษ คศ.3 4 11 15 25.00 

4 คร ู ชํานาญการ คศ.2 6 14 20 33.33 

5 คร ู ไมมีวิทยฐานะ คศ.1 4 14 18 30.00 

6 ครูผูชวย - - 2 3 5 8.33 

รวม 16 44 60 100 

ท่ีมา: งานบุคลากร                                                              ขอมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน  2560 
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ตารางแสดงจํานวนครูที่เกษียณอายุราชการ 
ปการศึกษา 2559 – 2561 

 

กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวนครู จํานวนครูท่ีเกษียณอายุราชการ 

ท้ังหมด ป 2559 ป 2560 ป 2561 

สนับสนุนการสอน 4      

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 5 1    

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 8      

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6   1  

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 5      

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 6 1   1 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 6   2  

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี 10 1 3  

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 6   1  

รวม 60 3 7 1 

 
ท่ีมา: งานบุคลากร                                                              ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม  2560 
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ตารางแสดงขอมลูการสอนของครู 

ปการศึกษา 2560 
 

ประเภท 
สอนตรง 
ตามวุฒิ 

สอนไมตรง 
ตามวุฒิ 

มีใบประกอบ 
วิชาชีพ 

มีใบอนุญาต 
สอน 

ไมมีใบประกอบ
วิชาชีพ/ 

ใบอนุญาตสอน 

ขาราชการครู 60 - 60 - - 

พนักงานราชการ - - - - - 

ครูอัตราจาง 
อบจ.นนทบุรี 

9 - 9 - - 

ครูอัตราจางชาวตางชาติ 5 1 - 6 - 

ครูโครงการทีช ฟอร  
ไทยแลนด 

2 1 - 3 - 

รวม 77 2 70 9 - 

รวมท้ังหมด 79 79 - 

รอยละ 97.47 2.53 88.61 11.39 - 
 
 

ท่ีมา: งานบุคลากร                                                              ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม  2560 
 



การพัฒนาตนเองของบุคลากรโรงเรียนโพธินิมิตวทิยาคม  ปการศึกษา 2560 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

1 นายปวริศร      โตน้ํา หัวหนากลุมสาระ
คณิตศาสตร 

ครูชํานาญการ 

ปริญญาโท 

กศม. การบริหารการศึกษา 

ปริญญาตรี คบ. คณิตศาสตร 

คณิตศาสตร 
ม.2 

ม.5 

ม.6 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตร
มาตรฐานสากล และการอนุรักษธรรมชาติ
โดยการปลูกปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด 
เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากร
สูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และคานิยมของชาติในสถานศึกษา 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

46 

2 นายคมสันติ์     ดางาม ชํานาญการ ปริญญาโท 

กศม. การบริหารการศึกษา 

ปริญญาตรี คบ. คณิตศาสตร 

คณิตศาสตร 
ม.2 

ม.4 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตร
มาตรฐานสากล และการอนุรักษธรรมชาติ
โดยการปลูกปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด 
เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากร
สูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

46 

43     
 



ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

     - อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และคานิยมของชาติในสถานศึกษา 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

 

 

3 นางกรินอร     กันหาคํา ครู ค.ศ.1 

 
ปริญญาตรี 

คบ. คณิตศาสตร 
คณิตศาสตร 

ม.1 

ม.2 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตร
มาตรฐานสากล และการอนุรักษธรรมชาติ
โดยการปลูกปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด 
เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากร
สูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และคานิยมของชาติในสถานศึกษา 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

 
 
 

 

40 

44     
 



ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

4 นางสาวจันจิรา  ทรัพยอนันต ครูผูชวย ปริญญาตรี 
คบ.การสอนคณิตศาสตร 

 

คณิตศาสตร 
ม.1 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตร
มาตรฐานสากล และการอนุรักษธรรมชาติ
โดยการปลูกปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด 
เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากร
สูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC)  
- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และคานิยมของชาติในสถานศึกษา 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

 

72 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

5 นางสาววาลินี     อําไพศรี หัวหนากลุมสาระ
วิทยาศาสตร 
ครูชํานาญการ 

ปริญญาตรี ค.บ. (ฟสิกส) 
 
 

ฟสิกส 
ม.4 

ม.5 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตร
มาตรฐานสากล และการอนุรักษธรรมชาติ
โดยการปลูกปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด 
เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและ
บุคคลากรสูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 

PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และคานิยมของชาติในสถานศึกษา 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

   48 

6 นางสาวจินดา    คงเจริญจิตติกุล ครูชํานาญการ
พิเศษ 

ปริญญาตรี ค.บ. (วิทยาศาสตร
ท่ัวไป) 

 

วิทยาศาสตร 
ม.3 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตร
มาตรฐานสากล และการอนุรักษธรรมชาติ
โดยการปลูกปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด 
เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแลบุคคลากร
สูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

48 
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ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

     (Professional Learning Community: PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และคานิยมของชาติในสถานศึกษา 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

 

7 นางณัฐญาณ      จอกแกว ครูชํานาญการ
พิเศษ 

ปริญญาโท กศ.ม.วิทยาศาสตร
ศึกษา(ชีววิทยา) 

 

ชีววิทยา 

ม.4 

ม.5 

ม.6 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตร
มาตรฐานสากล และการอนุรักษธรรมชาติ
โดยการปลูกปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด 
เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและ
บุคคลากรสูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 

PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และคานิยมของชาติในสถานศึกษา 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
- อบรมการขับเคลื่อนการศึกษาตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงดานบริหารกองทุนและ  

64 
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ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

     STARTUP ณ โรงเรียนศรบีุณยานนท 
- อบรมตามโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สรางระบบเครือขายสังคมออนไลน สําหรับ
การเรียนการสอน PLC (Social Network 
for PLC Education) 

 

8 นางชิดชนก         สุภารัตน ครูชํานาญการ
พิเศษ 

ปริญญาตรี  คบ. (วิทยาศาสตร
ท่ัวไป) 

 
 

วิทยาศาสตร 
ม.6 

 

 

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตร
มาตรฐานสากล และการอนุรักษธรรมชาติ
โดยการปลูกปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด 
เพชรบุรี 
- อบรมการบริหารจัดการสถานศึกษาใน
ศตวรรษใหม  
- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- อบรม ”พระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อการเรียน
การสอนผานระบบออนไลน” 

- อบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Active Learning 
การเรียนรูเชิงวิชาชีพ PLC สูคุณภาพ Thailand 

4.0 โดยยึดหลักศาสตรพระราชา 

- อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และคานิยมของชาติในสถานศึกษา 

 
 

152 
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ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

     - อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและ
บุคคลากรสูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 

PLC) 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบริหาร
จัดการคุณภาพสถานศึกษาตามเกณฑรางวัล
คุณภาพแหง สพฐ. OBECQA 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 

 

9 นางสาวเสาวนิตย  มงคลสกุณี ครชูํานาญการ ปริญญาตรี 
กศ.บ (วิทยาศาสตร-ชีววิทยา) 

ปริญญาโท 

วท.ม (วิทยาศาสตร-ชีววิทยา) 

วิทยาศาสตร 
ม.2 

ม.4 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตร
มาตรฐานสากล และการอนุรักษธรรมชาติ
โดยการปลูกปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด 
เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและ
บุคคลากรสูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 

PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และคานิยมของชาติในสถานศึกษา 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

48 
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ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

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

 

วิทยาศาสตร 
ม.1 

ม.4 

เคมี  ม.4 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตร
มาตรฐานสากล และการอนุรักษธรรมชาติ
โดยการปลูกปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด 
เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและ
บุคคลากรสูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 

PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และคานิยมของชาติในสถานศึกษา 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 

48 

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

 

วิทยาศาสตร 
ม.2 

เคมี ม.5  ม.6 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตร
มาตรฐานสากล และการอนุรักษธรรมชาติ
โดยการปลูกปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด 
เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและ
บุคคลากรสูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ  

48 
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ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

     (Professional Learning Community: PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และคานิยมของชาติในสถานศึกษา 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 

 

12 นางสาวสุชญา  แสงฉลวย ครู ค.ศ.1 ปริญญาตรี วท.บ.(ฟสิกส) 
ป. บัณฑิตวิชาชีพครู 

 

วิทยาศาสตร 
ม.3 

ม.5 

ฟสิกส ม.6 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตร
มาตรฐานสากล และการอนุรักษธรรมชาติ
โดยการปลูกปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด 
เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและ
บุคคลากรสูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 

PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และคานิยมของชาติในสถานศึกษา 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

52 
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กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

13 นายสมควร          พอวงษ ครู คศ.1 ปริญญาตรี ศศ.บ. 
(สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา) 

สังคมศึกษา 

ม.6 

 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล 
และการอนุรักษธรรมชาติโดยการปลูกปาเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากรสู
มืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 
และคานิยมของชาติในสถานศึกษา ตาม
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 

56 

14 นางสาววิรัด          ชอดาว ครู คศ.1 ปริญญาตรี  สังคมศึกษา 

ปริญญาโท กศม.  
การบริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา 

ม.2 

ม.5 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล 
และการอนุรักษธรรมชาติโดยการปลูกปาเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากรสู
มืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 

 

320 
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ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

     - การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 
และคานิยมของชาติในสถานศึกษา ตาม
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ PIM TRAIN 

THE TRAINER PROGRAM ครั้งท่ี 70 การบริหาร
จัดการอาคารสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ณ สถาบันปญญาภิวัฒน 
- การอบรมโครงการ PIM Open House ครั้งท่ี 60 
“MADE IN CHINA 2025” จีนจะเปลี่ยนโลกหรือจะ
เปลี่ยนจีน ณ สถาบันปญญาภิวัฒน 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ PIM TRAIN 

THE TRAINER PROGRAM ครั้งท่ี 71 สรางความ
แตกตาง วางภาพลักษณสูสากล ณ สถาบัน
ปญญาภิวัฒน 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบสื่อการ
เรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําโครงการ
ประจําปการศึกษา 2560 ผานระบบออนไลน
แบบอางอิงงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
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ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

     - อบรมโครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพ
บุคลากรสถานศึกษาพอเพียงดวยศาสตร
พระราชา ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการนนทบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
สถานศึกษา “มาตรฐานปฏิบัติงานมัธยมสูไทย
แลนด 4.0 และการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในเพ่ือรบัรองการประเมินภายนอก
รอบ 4” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการนนทบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการครูสายพันธุใหมในยุค
ดิจิทัล ณ สถาบันปญญาภิวัฒน 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู Thailand 4.0  fh;p;bTudki Active 
Learning  สําหรับการคนหา Best Practice ใน
กรอบแนวคิด PLC รายวิชาสังคมศึกษาฯ ณ 
โรงเรียนศรีบุญยานนท  
- การอบรมโครงการพัฒนาและสงเสรมิ
ศักยภาพบุคลากรสถานศึกษาพอเพียงตาม
ศาสตรพระราชา ณ สพม.3 
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ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

15 นางสาวธีรารัตน  ตันเจริญ ครู คศ.1 ปริญญาตรี  สังคมศึกษา 

 
สังคมศึกษา 

ม.2 
- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล 
และการอนุรักษธรรมชาติโดยการปลูกปาเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากรสู
มืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 
และคานิยมของชาติในสถานศึกษา ตาม
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 
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16 นางสาวสุภาวดี  มุยจีน ครูผูชวย ปริญญาตรี  กศ.บ.(สังคมศึกษา) 
 

สังคมศึกษา 

ม.1 

ม.3 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล 
และการอนุรักษธรรมชาติโดยการปลูกปาเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากรสู
มืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 
 

64 
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ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

     - การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 
และคานิยมของชาติในสถานศึกษา ตาม
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 
 

 

17 นางสาวรุงฤดี        หลวงเจริญ ครูผูชวย ปริญญาตรี สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

ม.1 

ม.5 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล 
และการอนุรักษธรรมชาติโดยการปลูกปาเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากรสู
มืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 
และคานิยมของชาติในสถานศึกษา ตาม
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 
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กลุมสาระการเรียนรู ศิลปศึกษา 

ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

18 นางกฤษณี        สุริยาแสงศรี ครูชํานาญการ ปริญญาตรี  นาฏศิลปไทย 

 

นาฏศิลป 
ม.5 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล 
และการอนุรักษธรรมชาติโดยการปลูกปาเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากรสู
มืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 
และคานิยมของชาติในสถานศึกษา ตาม
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 
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19 นายกันตภน      เรืองลั่น 

 
 

ครู คศ.1 ปริญญาตรี  ดนตรีไทย 

 

ดนตรีไทย 

ศิลปะพ้ืนฐาน 

ม.5 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล 
และการอนุรักษธรรมชาติโดยการปลูกปาเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากรสู
มืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 

64 
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ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

     - การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 
และคานิยมของชาติในสถานศึกษา ตาม
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 
 

 

20 นางสาวนวลศิริ     สันติสวัสดิ ์
 
 
 

คร ูคศ.1 ปริญญาตรี  ออกแบบภายใน ศิลปะ 

ม.4 

ม.6 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล 
และการอนุรักษธรรมชาติโดยการปลูกปาเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากรสู
มืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 
และคานิยมของชาติในสถานศึกษา ตาม
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 
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21 นายเมธี แปนเมือง ครู ค.ศ.1 ปริญญาตรี  
ดนตรีสากล 

ดนตรี 
ม.1 

ม.2 

ม.6 

-  อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล 
และการอนุรักษธรรมชาติโดยการปลูกปาเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด เพชรบุรี 

64 
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ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

     - อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากรสู
มืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 
และคานิยมของชาติในสถานศึกษา ตาม
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

22 นางสาวทัศนันท    ตรีนก ครูชํานาญการ
พิเศษ 

ปริญญาตรี   
ศษ.บ ภาษาไทย 

 

ภาษาไทย 

ม.3 

ม.5 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการคุณภาพสถานศึกษาตามเกณฑรางวัล
คุณภาพแหง สพฐ. OBECQA ณ โรงเรียนไทร
นอย สพม.3 
- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล 
และการอนุรักษธรรมชาติโดยการปลูกปาเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากรสู
มืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

-  อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 
และคานิยมของชาติในสถานศึกษา ตาม
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู Thailand 4.0  ดวยวิธีการ Active 
Learning  สําหรับการคนหา Best Practice ใน
กรอบแนวคิด PLC รายวิชาภาษาไทย ณ 
โรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุรี 
 
 

84 
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ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

     - การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning 

Facilitation ดวยทักษะและเทคนิคการสอนใน
ยุคไทยแลนด 4.0 ณ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม  
 

 

23 นางนิรมิต           วงคภาดี ครูชํานาญการ 

 
ปริญญาตรี  

ศศ.บ ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ม.4 
 - อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล 
และการอนุรักษธรรมชาติโดยการปลูกปาเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากรสู
มืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 
และคานิยมของชาติในสถานศึกษา ตาม
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 
 

64 

24 นางพัชรินทร  ไมเกษ ครูชํานาญการ ปริญญาตรี  ภาษาไทย ภาษาไทย 

ม.6 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- อบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ณ 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม  
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากรสู
มืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC)  
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ท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จํานวน
ชั่วโมง 

     -- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 
และคานิยมของชาติในสถานศึกษา ตาม
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรูเพ่ือ
เสริมสรางคุณลักษณะอยูอยางพอเพียง ณ 
โรงเรียนรัตนธิเบศร 

 

25 นางขนิษฐา          ทิพยมงคล ครู ค.ศ.1 ปริญญาตรี  ภาษาไทย 

 

ภาษาไทย 

ม.1 

ม.2 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล 
และการอนุรักษธรรมชาติโดยการปลูกปาเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากรสู
มืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกสวน 

พฤษศาสตรโรงเรียน ณ โรงเรียนพิชญศึกษา 
นนทบุรี 
 
 
 

 

48 
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ท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จํานวน
ชั่วโมง 

     - การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 
และคานิยมของชาติในสถานศึกษา ตาม
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 

 

26 นางเอ้ือมพร  เบ็ญนา ครูชํานาญการ ปริญญาตรี 
ศศ.บ. ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ม.1 
- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล 
และการอนุรักษธรรมชาติโดยการปลูกปาเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากรสู
มืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 
และคานิยมของชาติในสถานศึกษา ตาม
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 
- อบรมโครงการประชุมปฏิบัติการ การเขียน
บทรอยกรอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

84 

27 นางสาวอนัญญา  อัตนัย คร ูค.ศ.1 ปริญญาตรี สื่อสารมวลชน 

ปริญญาโท บริหารการศึกษา 
ภาษาไทย   

ม.1 

ม.3 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล 
และการอนุรักษธรรมชาติโดยการปลูกปาเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด เพชรบุรี 

84 
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ท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จํานวน
ชั่วโมง 

     - อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากรสู
มืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) - อบรมการ
พัฒนาสื่อการเรียนการแอพพลิเคชั่น 
- อบรมการสรรสรางความแตกตางวาง 

ภาพลักษสูสากล ณ สถาบันปญญาภิวัฒน  
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 
และคานิยมของชาติในสถานศึกษา ตาม
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม  
- อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลตามโครงการ
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร “การจัดการเรียน
การสอนเชิงรุก Active Learning Facilitation ดวย
ทักษะและเทคนิคการสอนในยุคไทยแลนด 4.0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 64     
 



กลุมสาระการเรียนรู ภาษาอังกฤษ 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จํานวน
ชั่วโมง 

28 นางคัมภีรัย           แกวหาญ หัวหนากลุมสาระ
ภาษาตางประเทศ 

ครูชํานาญการ
พิเศษ 

ปริญญาตรี   
คบ. ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

ม.5 

- อบรม  Regional English Training Centre 
Project (BOOT CAMP) ณ โรงเรียนเตรยีม
อุดมศึกษา 
- เขารวมการประชุมครูสอนดี สอนเกง 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี 
- เขารวมประชุมครูผูประสานงานครูตางชาติ 
ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ 
- อบรมภาษาอังกฤษ อบจ. ณ โรงแรมเลกาซี  
- Follow up Program ณ โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา 
- Guided Writing for Young Learner  
- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  
- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล 
และการอนุรักษธรรมชาติโดยการปลูกปาเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากรสู
มืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 
- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 
 
 
 

240 
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ท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จํานวน
ชั่วโมง 

29 นางสาวประนอม    แฟงวัด ครูชํานาญการ
พิเศษ 

ปริญญาตรี  คบ. ภาษาอังกฤษ 
ปริญญาโท 

ศษ.ม.  การสอนภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

ม.4 

ม.6 

- อบรม  Regional English Training Centre 
Project (BOOT CAMP) ณ โรงเรียนเตรยีม
อุดมศึกษา 
- Follow up Program ณ โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา 
- Attended Teachers Training for English 
Proficiency Development  
- Guided Writing for Young Learner  
- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  
- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล 
และการอนุรักษธรรมชาติโดยการปลูกปาเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากรสู
มืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 
- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 
และคานิยมของชาติในสถานศึกษา ตาม
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 
 
 
 

84 
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ท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จํานวน
ชั่วโมง 

30 นายสิทธา    เสารแดน ครูผูชวย ปริญญาตรี  ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

 
ภาษาอังกฤษ 

ม.2 

ม.3 

ม.4 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- Guided Writing for Young Learner  
- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล 
และการอนุรักษธรรมชาติโดยการปลูกปาเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากรสู
มืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการแอพพลิเคชั่น 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 
และคานิยมของชาติในสถานศึกษา ตาม
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 

84 

31 นายนิธิ      ทองเปยม ครูผูชวย ปริญญาตรี  กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

ม.1 

ม.6 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- อบรม  Regional English Training Centre 
Project (BOOT CAMP) ณ โรงเรียนเตรยีม
อุดมศึกษา 
- Guided Writing for Young Learner  
- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล 
และการอนุรักษธรรมชาติโดยการปลูกปาเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด เพชรบุรี 
 
 

 

84 
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ท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จํานวน
ชั่วโมง 

     - อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากรสู
มืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการแอพพลิเคชั่น 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 
และคานิยมของชาติในสถานศึกษา ตาม
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 
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กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

32 นายวันชัย   เสนวีงศ ณ 
อยุธยา 

หัวหนากลุมสาระ 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

ครูชํานาญการพิเศษ 

ปริญญาตรี   
วท.บ.เกษตรศาสตร 

 

การงานฯ 

ม.1 

ม.4 

 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล 
และการอนุรักษธรรมชาติโดยการปลูกปาเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากร
สูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

- อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และคานิยมของชาติในสถานศึกษา 

- อบรม ”พระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 

 

84 

33 นางเรวดี           เวียงอําพล ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาตรี   
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป 

 

การงานฯ 

ม.1 

ม.2 

ม.4 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล 
และการอนุรักษธรรมชาติโดยการปลูกปาเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากร
สูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC)  
 

84 
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ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

     - อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และคานิยมของชาติในสถานศึกษา 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

 

 

34 นายสุพล          จันทรี ครูชํานาญการพิเศษ อุตสาหกรรมศิลป โลหะ การงานฯ 

ม.1 

ม.4 

ม.5 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล 
และการอนุรักษธรรมชาติโดยการปลูกปาเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากร
สูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และคานิยมของชาติในสถานศึกษา 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

 

84 

35 นายทองสา        ทวีโชติ ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาตรี   
คบ.ชางไฟฟา 

การงานฯ 

ม.2 

ม.4 ม.5 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

84 
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ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

    ม.6 - ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล 
และการอนุรักษธรรมชาติโดยการปลูกปาเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากร
สูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และคานิยมของชาติในสถานศึกษา 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

 

36 นางสุกัลยา        คํานวณวัย ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาตรี   
ศษ.บ.บริหารธุรกิจ 

การงานฯ 

ม.3 

ม.4 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล 
และการอนุรักษธรรมชาติโดยการปลูกปาเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากร
สูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

- อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และคานิยมของชาติในสถานศึกษา 

 
 
 

84 
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ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

     - อบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Active Learning การ
เรียนรูเชิงวิชาชีพ PLC สูคุณภาพ Thailand 4.0 

โดยยึดหลักศาสตรพระราชา 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 
 

 

37 นางสาวเจษฎาวดี    อินทรสูต 

 
 

ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาตรี   
กศบ. คหกรรมศาสตร   

ปริญญาโท 

กศม. เทคโนโลยีและสื่อสาร 

การงานฯ 

ม.5 

ม.6 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล 
และการอนุรักษธรรมชาติโดยการปลูกปาเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากร
สูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 

- อบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Active Learning การ
เรียนรูเชิงวิชาชีพ PLC สูคุณภาพ Thailand 4.0 

โดยยึดหลักศาสตรพระราชา 

- การประกันคุณภาพการเงินและพัสดุ 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และคานิยมของชาติในสถานศึกษา 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 
 

84 
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ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

38 นางดวงพร      ไชยรุตม ครูชํานาญการ ปริญญาตรี   
ค.บ.คอมพิวเตอรศึกษา 

ปริญญาโท  
ศษ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา 

คอมพิวเตอร 
ม.2 

ม.6 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล 
และการอนุรักษธรรมชาติโดยการปลูกปาเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากร
สูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และคานิยมของชาติในสถานศึกษา 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

84 

39 นางสาวเดือนฉาย    หนูแสนด ี ครู ค.ศ.1 ปริญญาตรี   
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร 

ปริญญาโท   
ศษ.ม.บริหารการศึกษา 

 

คอมพิวเตอร 
ม.3 

ม.4 
 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคลาวดเพ่ือ
การศึกษาดวย Office 365 education สําหรับการ
เรียนแบบ Active Learning สพม.3 

- โครงการพัฒนาขาราชการและบุคลากร
ทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อน    
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ณ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

- อบรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
ทุกกลุมสาระการเรียนรู ณ สพม.3 

- สอนครูสรางนวัตกรรมการเรียนรูดวยวิจัย 
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย 

120 

73     
 



ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

     - การใชสมารทโฟนชวยในการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรยีน ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย 
- การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรม
พิชสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน ณ โรงเรียน
พิชญศึกษา นนทบุรี 
- การจดักิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ สะ
เต็มศึกษา ตนกลา Strong Smart Smile 
- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล 
และการอนุรักษธรรมชาติโดยการปลกปาเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากร
สูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และคานิยมของชาติในสถานศึกษา 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
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ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

40 นางสาวจันทรฉาย  โภคมูลผล คร ูค.ศ.1 ปริญญาตรี 
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร 

ปริญญาโท 

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

คอมพิวเตอร 
ม.3 

ม.6 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล 
และการอนุรักษธรรมชาติโดยการปลูกปาเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากร
สูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และคานิยมของชาติในสถานศึกษา 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

- การประชุมจัดทําเกณฑการประกวดและ
แขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 66 ณ โรงเรียน
สวนกุหลายวิทยาลัยนนทบุรี 
- การอบรมหลักสูตรการจัดการเชิงรุก Active 

Learning Facilitator ดวยการสอนแบบสรางสรรค
เปนฐาน Creativity- based Learning (CBL)  
โครงการพัฒนาครแูบบครบวงจร ณ เซนทรัล
ลาดพราว 
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ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

     - การประชุมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67 ปการศึกษา 2560 ระดับพ้ืนท่ีเขต 

- การอบรมเพ่ือพัฒนาครูประจําการ หลักสูตร: 

Python เบื้องตนดวยโปรแกรม PyCharm Edu 

- การประชุมสัมนา 2017  Korea-Thailand ICT 

Education Seminar for Future Education 
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กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา 

ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

41 นางสาวอุมาพร    ผาจันทร หัวหนากลุมสาระ             
สุขศึกษา 

และพลศึกษา 

ครคูศ.1 

ปริญญาตรี   
ศศ.บ.พลศึกษา 

 

พละฯ 

ม 2 

ม.3 

ม.4 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล 
และการอนุรักษธรรมชาติโดยการปลูกปาเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากร
สูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 
และคานิยมของชาติในสถานศึกษา ตาม
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 

84 

42 นายอิทธิพันธ      แสงเขียว ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาตรี   
คบ.พลศึกษา 

 

พละฯ 

ม.4 

ม.5 

 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล 
และการอนุรักษธรรมชาติโดยการปลูกปาเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากร
สูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 
 

84 
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ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

     - การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 
และคานิยมของชาติในสถานศึกษา ตาม
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 

 

43 นางสุชัญญา       ดุษฎีอําไพ ครูชํานาญการ ปริญญาตรี   
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ปริญญาโท 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
 

สุขศึกษา 

ม.4 
- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  
- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล 
และการอนุรักษธรรมชาติโดยการปลูกปาเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากร
สูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 
- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 
และคานิยมของชาติในสถานศึกษา ตาม
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการทางการใชคูมือสราง
เสริมศักยภาพนักเรียน Strong Smart Smile 
- อบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Active Learning 
การเรียนรูเชิงวิชาชีพ PLC สูคุณภาพ 
Thailand 4.0 โดยยึดหลักศาสตรพระราชา 
 
  

152 

78 

    
 



ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

     - อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรูแบบ 
Active Learning บูรณาการ ชุมชนแหงการ
เรียนรูเชิงวิชาชีพ 
- อบรมเทคนิคการจัดการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ณ สนามกีฬา
ราชมังคลากีฬาสถาน 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพยาบาล
สงเสริมสุขภาพในโรงเรียน  
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรูเพ่ือ
เสริมสรางคุณลักษณะอยูอยางพอเพียง ณ 
โรงเรียนรัตนธิเบศร 

 

44 วาท่ี ร.ต.หญิงคณิตา   ขันธชัย  ครู ค.ศ.1 ปริญญาตรี   
วทบ. พลศึกษา 

ปริญญาโท 

ศศ.ม.  การบริหารการพัฒนา
สังคม 

กําลังศึกษาตอปริญญาเอก 

กศ.ด.บริหารการศึกษา 

สุขศึกษา 

ม.3 

พละ   
ม.5 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  
- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล 
และการอนุรักษธรรมชาติโดยการปลูกปาเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากร
สูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 
- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 
และคานิยมของชาติในสถานศึกษา ตาม
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 

164 

79     
 



ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

     - อบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู กลุมสาระสุข

ศึกษาและพละศึกษา รุนท่ี 2 สํานักพิมพเอม

พันธจํากัด รวมมือกับสมาคมนักกีฬาอาวุโส

ไทย  

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยและ

พัฒนาสื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี

ภาพเสมือนจริงบนเครื่องคอมพิวเตอรสวน

บุคคลและอุปกรณแท็บแล็ตรวมกับฐานขอมูล

สื่อดิจิทัลแบบกลั่นกรองลิขสิทธิ์” รุนท่ี 2 

 

45 นายปรีดา  ชื่นกลิ่นธูป ครู ค.ศ. 1 ปริญญาตรี 
คบ.พลศึกษา 

พละ 

ม.1 
ม.3 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล 
และการอนุรักษธรรมชาติโดยการปลูกปาเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากร
สูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 
และคานิยมของชาติในสถานศึกษา ตาม
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 

 

104 

80 
8

 

    
 



ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

     - การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การวิจัยและ

พัฒนาสื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี

ภาพเสมือนจริงบนเครื่องคอมพิวเตอรสวน

บุคคลและอุปกรณแท็บแล็ตรวมกับฐานขอมูล

สื่อดิจิทัลแบบกลั่นกรองลิขสิทธิ์” รุนท่ี 2 
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กลุมสนับสนุนการสอน 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนชั้น/วิชา การอบรม 
จํานวน
ชั่วโมง 

46 นางนิจวรรณ    คําวังพฤกษ ครูชํานาญการ ปริญญาตรี 
ศศ.ม.  จิตวิทยาการศึกษาและ

แนะแนว 

 

แนะแนว 

ม.5 

ม.6 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตร
มาตรฐานสากล และการอนุรักษธรรมชาติ
โดยการปลูกปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด 
เพชรบุรี 
-การประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนและการแนะแนว สพม.3  
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและ
บุคคลากรสูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 

PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และคานิยมของชาติในสถานศึกษา 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

84 

47 นางอภิญญา     พลสวัสดิ์ ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาตรี  การแนะแนว 

 

แนะแนว 

ม.1 

ม.2 

ม.4 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตร
มาตรฐานสากล และการอนุรักษธรรมชาติ
โดยการปลูกปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด 
เพชรบุรี 

84 

82     
 



ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

     - อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและ
บุคคลากรสูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 

PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และคานิยมของชาติในสถานศึกษา 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

 

48 นางศนิชา   คลี่ขจาย ครูชํานาญการ ปริญญาตรี   วทบ. จิตวิทยา 

 

แนะแนว 

ม.1 

ม.3 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและ
บุคคลากรสูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 

PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และคานิยมของชาติในสถานศึกษา 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

84 

49 นางสาวชนิกานต ศักดาณรงค ครูผูชวย ปริญญาตรี   กศ.บ แนะแนว 

 
แนะแนว 

ม.3 
- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตร
มาตรฐานสากล และการอนุรักษธรรมชาติ 

120 

83     
 



ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

     โดยการปลูกปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด 
เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและ
บุคคลากรสูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 

PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และคานิยมของชาติในสถานศึกษา 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

- โครงการพัฒนาครูและนักเรียนสูอาชีพ
การมีงานทําในยุคไทยแลนด 4.0  
- มหกรรมแนะแนวการศึกษาเด็กพิการ
เรียนไหนดี  (สสส. กทม.) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

84     
 



ครูอัตราจาง พนักงานราชการ 

ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

50 นางสาวกมลมาศ  ยูรักคุณ ครูอัตราจาง อบจ. ปริญญาตรี   
ศศ.บ.การสอนสังคมศึกษา 

สังคมศึกษา 

ม.3 
- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตร
มาตรฐานสากล และการอนุรักษธรรมชาติ
โดยการปลูกปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด 
เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและ
บุคคลากรสูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 

PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และคานิยมของชาติใน
สถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม 

84 

51 นางสาวทิพามณี    หาผล ครูอัตราจาง อบจ. ปริญญาตรี    
ศศ.บ.สังคมศึกษา 

สังคมศึกษา 

ม.1  ม.4 
- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตร
มาตรฐานสากล และการอนุรักษธรรมชาติ
โดยการปลูกปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด 
เพชรบุรี 
 
 

84 
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ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

     - อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและ
บุคคลากรสูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 

PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และคานิยมของชาติใน
สถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม 

 

 

52 นายมงคล  อินทรเรือง ครูอัตราจาง อบจ. ปริญญาตรี   
ศศ.บ.จิตรกรรม 

ศิลปะ 

ม.2 

ม.5 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตร
มาตรฐานสากล และการอนุรักษธรรมชาติ
โดยการปลูกปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด 
เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและ
บุคคลากรสูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 

PLC) 
 
 
 
 

84 
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ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

     -  อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และคานิยมของชาติใน
สถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม 

 

53 นางสาวนันณพัช  ดอกกุหลาบ ครูอัตราจาง อบจ. ปริญญาตรี 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

ม.5 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตร
มาตรฐานสากล และการอนุรักษธรรมชาติ
โดยการปลูกปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด 
เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและ
บุคคลากรสูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 

PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และคานิยมของชาติใน
สถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม 

 

84 

87     
 



ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

54 นางสาวพริศริญา  ทับเงิน ครูอัตราจาง อบจ. ปริญญาตรี  ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

ม.1 

ม.3 

ม.4 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตร
มาตรฐานสากล และการอนุรักษธรรมชาติ
โดยการปลูกปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด 
เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและ
บุคคลากรสูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 

PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และคานิยมของชาติใน
สถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม 

84 

55 นางอนงคนาถ  สงธิ ครูอัตราจาง อบจ. ปริญญาตรี    
คบ.คณิตศาสตร 

คณิตศาสตร 
ม.2 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตร
มาตรฐานสากล และการอนุรักษธรรมชาติ
โดยการปลูกปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด 
เพชรบุรี 
 
 

84 

88     
 



ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

     - อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและ
บุคคลากรสูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 

PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และคานิยมของชาติใน
สถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม 

 

56 นางสาวรําไพ  มีแกว ครูอัตราจาง อบจ. ปริญญาตรี   
คบ.คณิตศาสตร 

คณิตศาสตร 
ม.6 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตร
มาตรฐานสากล และการอนุรักษธรรมชาติ
โดยการปลูกปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด 
เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและ
บุคคลากรสูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 

PLC) 
 
 
 
 
 
 

84 

89     
 



ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

     - อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และคานิยมของชาติใน
สถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม 

 

57 นางสาววิมลทิพย  ขันที ครูอัตราจาง อบจ. ปริญญาตรี   
ศศ.บ.ภาษาไทย 

 

ภาษาไทย 

ม.1 
- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตร
มาตรฐานสากล และการอนุรักษธรรมชาติ
โดยการปลูกปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด 
เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและ
บุคคลากรสูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 

PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และคานิยมของชาติใน
สถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม 

 

84 

90     
 



ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

58 นายอนุชา   หาสอดสอง ครูอัตราจาง อบจ. ปริญญาตรี  
ค.บ. สังคมศึกษา 

วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ม.4 
ม.6 

 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตร
มาตรฐานสากล และการอนุรักษธรรมชาติ
โดยการปลูกปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด 
เพชรบุรี 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและ
บุคคลากรสูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 

PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และคานิยมของชาติใน
สถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม 

84 

59 นายพุฒตาล  จินาวงค ครูอัตราจาง โรงเรียน ปริญญาตรี กศ.บ การสอน
ภาษาจีน 

ภาษาจีน  
ม.1  
ม.2 
ม.4 

- อบรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Independent Study: IS  

- ศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตร
มาตรฐานสากล และการอนุรักษธรรมชาติ
โดยการปลูกปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปา ณ จังหวัด 
เพชรบุรี 
 
 

84 

91     
 



ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง จบการศึกษา สอนช้ัน/วิชา การอบรม 
จํานวน
ช่ัวโมง 

     - อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและ
บุคคลากรสูมืออาชีพ เรื่องชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 

PLC) 

- อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
แอพพลิเคชั่น 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และคานิยมของชาติใน
สถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม 

 

 

92     
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กลุ่มการบริหาร 
งานวชิาการ 
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โครงสรางการบรหิาร 
กลุมการบริหารงานวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถิติจํานวนนักเรียนโรงเรียนโพธินิมิตวทิยาคม 
ปการศึกษา 2559 

 
 
 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

 

รองผูอํานวยการ 
กลุมการบริหารวิชาการ 

ผูชวยรองผูอํานวยการ 
กลุมการบริหารวิชาการ 

1.  งานสํานักงาน 
2. งานพัฒนาหลักสูตร 
3. งานแนะแนว 
4. งานสารบรรณ 
5. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
6. งานหองสมุด 
7. งานโรงเรียนในฝน 
8. งานวิจัย 
9. สารสนเทศวิชาการ 
10.พัฒนาสื่อนวัตกรรม 
11.งานวัดประเมินผล 
12.งานทะเบียน 
13.งานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
14.งานสวนพฤกษศาสตร 
15.งานศูนยวิชาคอมฯ 
16.งานกลุมสาระฯ 
17.งานนิเทศติดตาม 
18.งานเรียนรวม 
19.หองเรียนพิเศษ 
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ขอมูลนักเรียนโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม  ปการศึกษา 2560     
 

ระดับช้ัน 
จํานวน

หองเรียน 

เพศ 
รวม 

เฉล่ียตอ
หอง ชาย หญิง 

ม.1 6 148 86 234 39 

ม.2 5 127 51 178 36 

ม.3 6 129 82 211 36 

รวม ม.ตน 17 404 219 623 37 

ม.4 5 97 52 149 30 

ม.5 4 51 49 100 25 

ม.6 5 71 58 129 26 

รวม ม.ปลาย 14 219 159 378 27 

รวมท้ังหมด 31 623 378 1001  

 
ท่ีมา : งานวิชาการ                                                                       ขอมูล ณ วันท่ี 10  มิถุนายน 2560 
 

 

ระดับช้ัน 
จํานวน

หองเรียน 

เพศ 
รวม 

เฉล่ียตอ
หอง 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.ตน 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 

รวมท้ังหมด 31 598 387 985  

 
ท่ีมา : งานวิชาการ                                                                   ขอมูล ณ วันท่ี 10  พฤศจิกายน 2560 
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ขอมูลนักเรียนเรียนรวมโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม  ปการศึกษา 2560     
จําแนกตามระดับช้ัน 

 

ระดับช้ัน ประเภทความพิการ 
จํานวน 

รวม 

รอยละนักเรียนท่ีมี 

ความพิการ 

ชาย หญิง ตอนักเรียนในระดับ 

ม.1 
บกพรองทางการเรียนรู 1 1 2 1.16 

บกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ 1 0 1 0.58 

ม.2 

บกพรองทางการมองเห็น(เลือนลาง) 0 1 1 0.42 

บกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ 1 0 1 0.42 

บกพรองทางสติปญญา 2 0 2 0.85 

บกพรองทางการพูดและภาษา 1 0 1 0.42 

บกพรองทางการเรียนรู 4 0 4 1.69 

ออทิสติก 1 0 1 0.42 

ม.3 

บกพรองทางการมองเห็น(ตาบอดขางขวา) 1 0 1 0.44 

บกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ 0 1 1 0.44 

บกพรองทางการเรียนรู 1 0 1 0.44 

บกพรองทางการพูดและภาษา 1 0 1 0.44 

ความพิการซํ้าซอน 3 0 3 1.33 

ม.4 

บกพรองทางสติปญญา 1 0 1 0.90 

บกพรองทางพฤติกรรมหรืออารมณ 1 0 1 0.90 

ความพิการซํ้าซอน 2 0 2 1.80 

ม.5 
บกพรองทางการมองเห็น(บอด) 2 0 2 1.46 

บกพรองทางการเรียนรู 5 0 5 3.65 

ม.6 

บกพรองทางการมองเห็น(บอด) 3 0 3 2.05 

บกพรองทางการมองเห็น(เลือนลาง) 1 0 1 0.68 

บกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ 0 1 1 0.68 

ออทิสติก 1 0 1 0.68 

รวม 33 4 37 3.60 

ท่ีมา : งานเรียนรวม                                                                                 ขอมูล 10 มิ.ย.2560 
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ขอมูลนักเรียนเรียนรวมโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม  ปการศึกษา 2560 
จําแนกตามความพิการ 

 

ลําดับท่ี ประเภทความพิการ 
จํานวนนักเรียน 

รวม 
รอยละนกัเรียน 

ชาย หญิง ท่ีมีความพิการ 

1 บกพรองทางการมองเห็น(บอด) 6 0 6 0.58 

2 บกพรองทางการเห็น(เลือนลาง) 1 1 2 0.19 

3 บกพรองทางการไดยิน(หูหนวก) 0 0 0 0.00 

4 บกพรองทางการไดยิน(หูตึง) 0 0 0 0.00 

5 บกพรองทางสติปญญา 3 0 3 0.29 

6 บกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ 2 2 4 0.39 

7 บกพรองทางการเรียนรู 11 1 12 1.17 

8 บกพรองทางการพูดและภาษา 2 0 2 0.19 

9 บกพรองทางพฤติกรรมหรืออารมณ 1 0 1 0.10 

10 ออทิสติก 2 0 2 0.19 

11 ความพิการซํ้าซอน 5 0 5 0.49 

รวม 33 4 37 3.60 

ท่ีมา : งานเรียนรวม                                                                               ขอมูล 10 มิ.ย.  2560 
 

แผนภูมิแสดงรอยละของนักเรียนเรียนรวมตามประเภทของความพิการ 
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0.00
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0.19
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0.19

0.49
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บกพร่องทางการมองเห็น(บอด)

บกพร่องทางการเห็น(เลือนลาง)

บกพร่องทางการได้ยิน(หหูนวก)

บกพร่องทางการได้ยิน(หตูึง)

บกพร่องทางสติปัญญา

บกพร่องทางร่างกายหรือสขุภาพ

บกพร่องทางการเรียนรู้

บกพร่องทางการพดูและภาษา

บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์

ออทิสติก

ความพิการซํา้ซ้อน

ร้อยละนกัเรียน
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รายงานผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับกลุมสาระของนักเรียน 
ปการศึกษา 2558- 2560 

 
 
 

รายงานผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับกลุมสาระของนักเรียน 
ปการศึกษา 2558 - 2560 

 

ช้ัน 

รอยละของนักเรียนท่ีมีระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดับด ี( เกรด 3 ) ข้ึนไป 

สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ เฉลี่ยรวม 8 กลุมสาระ 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 

ม.1 34.35 23.13 37.67 77.39 53.13 51.12 58.7 72.5 69.53 50.22 49.14 47.71 

ม.2 28.5 63.85 55.42 79.71 53.05 93.98 51.21 39.44 16.27 32 45.83 41.79 

ม.3 92.35 74.64 81 28.42 56.94 32.5 68.31 37.32 45.5 50.62 42.06 46.69 

ม.4 38.81 18.27 63.38 26.87 25.96 75.74 43.28 27.88 75 33.86 33.65 57.9 

ม.5 67.63 70.73 48.45 72.66 91.06 35.05 51.8 67.48 39.18 39.93 74.39 47.42 

ม.6 58.64 69.63 97.66 80.25 84.44 85.16 38.89 44.44 10.16 52.01 60 53.91 

เฉลี่ยรวม 53.38 53.38 63.93 60.88 60.76 62.26 52.03 48.48 42.61 43.11 50.85 49.24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ัน 

รอยละของนักเรียนท่ีมีระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดับด ี( เกรด 3 ) ข้ึนไป 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 

ม.1 60 63.75 41.7 51.3 65 67.71 38.26 40 45.29 40.87 23.13 21.97 40.87 52.5 45.74 

ม.2 36.71 39.91 56.02 31.4 43.66 40.36 9.66 57.75 34.34 1.93 36.15 16.27 16.91 32.86 21.69 

ม.3 28.96 37.8 55 53.01 42.11 63.5 64.48 27.27 12.5 32.79 31.1 48 36.61 26.32 35.5 

ม.4 20.9 23.08 53.68 62.69 79.81 72.79 37.31 54.81 45.59 15.67 32.69 30.15 25.37 6.73 41.91 

ม.5 8.63 18.7 48.45 50.36 91.06 70.1 11.51 26.02 49.48 12.95 57.72 39.18 43.88 36.59 49.48 

ม.6 32.1 47.41 59.38 93.83 82.96 69.53 38.27 11.85 10.16 15.43 71.11 40.63 58.64 68.15 58.59 

เฉล่ียรวม 31.22 38.44 52.37 57.1 67.43 63 33.25 36.28 32.89 19.94 41.98 32.7 37.05 37.19 42.15 
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แผนภูมิแสดงรอยละเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับดี (เกรด 3 ) ข้ึนไป  
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

 
 

แผนภูมิแสดงรอยละเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับดี (เกรด 3 ) ข้ึนไป  
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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แผนภูมิแสดงรอยละเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับดี (เกรด 3 ) ข้ึนไป  
กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

 
 
 

แผนภูมิแสดงรอยละเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับดี (เกรด 3 ) ข้ึนไป  
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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แผนภูมิแสดงรอยละเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับดี (เกรด 3 ) ข้ึนไป  
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 

 
 
 

 
แผนภูมิแสดงรอยละเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับดี (เกรด 3 ) ข้ึนไป  

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพละศึกษา 
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แผนภูมิแสดงรอยละเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับดี (เกรด 3 ) ข้ึนไป  
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

 

 
 
 

แผนภูมิแสดงรอยละเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับดี (เกรด 3 ) ข้ึนไป  
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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แผนภูมิแสดงรอยละเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับดี (เกรด 3 ) ข้ึนไป  
เฉลี่ยรวมระดับช้ันของแตละกลุมสาระการเรียนรู 
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การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ (O - NET ) ในระดับโรงเรียน/ เขตพ้ืนที่ /ประเทศ 

คะแนน O-NET ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 /2560 

 

 

กลุมสาระ 

ระดบัโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดบัประเทศ 

2558 2559 2560 เพ่ิม-

ลด 

2558 2559 2560 เพ่ิม-

ลด 

2558 2559 2560 เพ่ิม-

ลด 

2558 2559 2560 
เพ่ิม-ลด 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

ภาษาไทย 39.31 39.23 42.06 2.83 44.43 49.19 51.61 2.42 42.89 48.6 48.77 0.17 42.64 46.36 48.29 1.93 

ภาษาอังกฤษ 27.40 29.51 26.69 -2.82 35.04 36.62 33.93 -2.69 30.16 34.77 30.14 -4.63 30.62 31.8 30.45 -1.35 

คณิตศาสตร 26.15 23.85 19.72 -4.13 35.59 32.43 29.19 -3.24 32.42 32.24 26.55 -5.69 32.4 29.3 26.3 -3 

วิทยาศาสตร 30.53 31.10 27.84 -3.26 40.08 36.68 33.77 -2.91 37.88 36.2 32.47 -3.73 37.63 34.99 32.28 -2.71 

เฉลี่ยรวม 24.68 24.74 23.26 -1.48 31.03 30.98 29.70 -1.28 28.67 30.36 27.59 -2.78 28.66 28.49 27.46 -1.03 
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ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ระหวางป 2558 - 2560
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การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ (O - NET ) ในระดับโรงเรียน/ เขตพ้ืนที่ /ประเทศ 

คะแนน O-NET ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 /2560 

 

 

กลุมสาระ 

ระดบัโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดบัประเทศ 

2558 2559 25560 เพ่ิม-

ลด 

2558 2559 2560 เพ่ิม-

ลด 

2558 2559 2560 
เพ่ิม-ลด 

2558 2559 2560 เพ่ิม-

ลด คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

ภาษาไทย 41.85 43.06 40.52 -2.54 54.01 55.96 52.88 -3.08 49.95 54.76 50.07 -4.69 49.36 52.29 49.25 -3.04 

สังคมศึกษาฯ 35.02 32.58 29.73 -2.85 41.33 37.37 36.68 -0.69 40.00 36.71 34.96 -1.75 39.7 35.89 34.7 -1.19 

ภาษาอังกฤษ 20.87 23.22 23.35 0.13 29.10 31.74 33.89 2.15 24.68 29.32 27.91 -1.41 24.98 27.76 28.31 0.55 

คณิตศาสตร 20.10 19.13 18.39 -0.74 28.94 26.37 27.03 0.66 26.65 25.51 24.64 -0.87 26.59 24.88 24.53 -0.35 

วิทยาศาสตร 29.09 27.00 25.27 -1.73 34.54 32.26 30.70 -1.56 33.55 31.63 29.43 -2.20 33.4 31.62 29.37 -2.25 

เฉลี่ยรวม 29.39 29.00 27.45 -1.55 37.58 36.74 36.24 -0.50 34.97 35.59 33.40 -2.18 34.81 34.49 33.23 -1.26 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาตข้ัินพ้ืนฐาน(O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ระหวางปการศึกษา 2558 - 2560
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โครงสรางหลักสตูรสถานศึกษา 
ปการศึกษา 2560 

1. การจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียนทุกชั้นป ดังแสดงในตารางตอไปนี้(ม.1-ม.6) 

ระดับช้ัน 

เวลาเรียน(คิดเปนรอยละตอป) 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร 

วิทยา 
ศาสตร 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สุขศึกษา
และ 

พลศึกษา 
ศิลปะ 

การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

ภาษาตาง
ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน 

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 
ศิลป 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 
ศิลป 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 
ศิลป 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.  จํานวนชั่วโมงท่ีจัดใหเรียนตอป   

                 2.1 ชวงชั้นท่ี 2   ไมเกินกวา  1,200   ชั่วโมง 
                 2.2 ชวงชั้นท่ี 3   ไมต่ํากวา   1,200    ชั่วโมง 
  3.  ระบบการเรียนรูท่ีเนนเปนพิเศษ   คือ การใช ICT เพ่ือการเรียนรู, ศิลปะ,ดนตรีและกีฬา  
  4. สัดสวนระหวางสาระการเรียนรูระดับชาติ/สากล ตอ สาระการเรียนรูทองถ่ิน   
             4.1 ชวงชั้นท่ี 2   =  750  ช.ม./ป : 370 ช.ม./ป 
              4.2 ชวงชั้นท่ี 3   =  840  ช.ม./ป : 400  ช.ม./ป 
   5. สาระการเรียนรูทองถ่ินท่ีเดนในแตละกลุมสาระการเรียนรู ไดแก 
            5.1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย       วรรณคดีท่ีเก่ียวของกับตําบลบางพูด 
            5.2 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    รูปทรงและปริมาตรของเครื่องปนดินเผาเกาะเกร็ด 
           5.3 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   ระบบนิเวศริมแมน้ําเจาพระยา           

5.4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  พระนางเรือลม,ชีวิตชาวมอญ 
   5.5 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา การละเลนพ้ืนฐานบานของชาวมอญ 
    5.6 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ รํามอญ,ปพาทยมอญ,ศิลปะฝาผนังในโบสถแบบรามัญ 
   5.7 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี    เครื่องปนดินเผาแบบรามัญ 
   5.8 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   มัคคุเทศก 
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สถิติการศึกษาตอและการประกอบอาชีพของนักเรียน 
ปการศึกษา 2560 

 

ผลการติดตาม มัธยมศึกษาปท่ี 3 รอยละ มัธยมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 

นักเรียนศึกษาตอ 195 97.01 50 40 

นักเรียนท่ีไมศึกษาตอแตประกอบอาชีพ 1 0.49 1 0.80 

นักเรียนท่ีไมศึกษาตอและไมประกอบอาชีพ 5 2.50 0 0 

นักเรียนท่ีกําลังติดตาม 0 0 74 59.2 

รวม 201 100 125 100 

             
             ท่ีมา: งานแนะแนว   ขอมูล ณ วันท่ี 15 พ.ค. 2561 

 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบรอยละการศึกษาตอของนักเรียน ม.3 และ ม.6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 

 110 

08 

 

การติดตามผลนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 

ท่ี ประเภทของการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ จํานวน รอยละ 

1 เรียนตอชั้นม.4  โรงเรียนเดิม 131 65.17 

2 เรียนตอชั้น ม.4  โรงเรียนอ่ืนในจังหวัดเดิม 7 3.48 

3 เรียนตอชั้น ม.4  โรงเรียนอ่ืนในสวนกลาง 1 0.49 

4 เรียนตอชั้น ม.4  โรงเรียนอ่ืนในสวนภูมิภาค 8 3.98 

5 เรียนตอสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน 41 20.39 

6 เรียนตอสถาบันอาชีวศึกษารัฐบาล 6 3.98 

7 เรียนตอสถาบันอ่ืนๆ (ระบุ) กศน. 1 0.49 

8 ประกอบอาชีพ 1 0.49 

9 ไมประกอบอาชีพและไมศึกษาตอ 3 1.49 

10 ยังไมจบหลักสูตร 2 0.40 

11 กําลังติดตาม 0 0 

รวม 201 100.00 

 
แผนภูมิแสดงการติดตามนักเรียนผลนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2560 
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การติดตามผลนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 

ท่ี ประเภทของการศึกษาตอและประกอบอาชีพ จํานวน รอยละ 

1 มหาวิทยาลัยปดของรัฐบาล 10 8 

2 มหาวิทยาลัยของเอกชน 37 29.60 

3 มหาวิทยาลัยเปดของรัฐบาล 0 0 

4 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 0 0 

5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 0 0 

6 สถาบันพยาบาล 0 0 

7 สถาบันอ่ืน ๆ (สถาบันการบินพลเรือน) 3 2.40 

8 ประกอบอาชีพ 1 0.80 

9 ยังไมจบหลักสูตร 0 0 

10 รอผลแอดมิชชั่น 74 59.20 

รวม 125 100 

 
แผนภูมิแสดงการติดตามนักเรียนผลนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560 
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มหาวิทยาลัยปดของรัฐบาล

มหาวิทยาลัยของเอกชน

มหาวิทยาลัยเปดของรัฐบาล

สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน

สถาบันพยาบาล

ยังไมจบหลักสูตร

รอผลแอดมิชช่ัน
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กลุ่มการบริหาร 

งานกจิการนักเรียน 
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โครงสรางการบริหารงาน 
กลุมการบริหารกจิการนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

 
รองผูอํานวยการ 

กลุมการบริหารกิจการนักเรียน 

ผูชวยรองผูอํานวยการ 

กลุมการบริหารกิจการนักเรียน 

1. งานสํานักงานกิจการนักเรียน 

2. งานสงเสริมพัฒนาวินัย คุณธรรมจริยธรรม 

3. งานระดับชั้น 

4. งานสงเสริมประชาธิปไตย 

5. งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

6. งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

7. งานเวรยาม 
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สถิติการขาดเรียนของนักเรียน 
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 

 

ระดับช้ัน 
จํานวน
ท้ังหมด 

จํานวนคนท่ีขาดเรียน เฉล่ีย/
สัปดาห 

รอยละ/
ระดับช้ัน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ม.1 234 10 8 15 29 18 4.00 1.71 

ม.2 179 28 24 30 45 25 7.60 4.25 

ม.3 209 35 42 37 56 50 11.00 5.26 

ม.4 146 18 26 32 22 19 5.85 4.01 

ม.5 102 16 30 28 39 25 6.90 6.76 

ม.6 125 30 24 45 36 44 8.95 7.16 

รวม 995 137 154 187 227 181 44.30 4.45 
 

ท่ีมาของขอมูล : งานกิจการนักเรียน 
 

แผนภูมิแสดงรอยละเปรียบเทียบการขาดเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 
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สถิติการขาดเรียนของนักเรียน 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 

 

ระดับช้ัน 
จํานวน
ท้ังหมด 

จํานวนคนท่ีขาดเรียน เฉล่ีย/
สัปดาห 

รอยละ/
ระดับช้ัน พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ม.1 223 14 22 30 18 4 4.4 1.97 

ม.2 167 32 24 36 20 8 6.0 3.59 

ม.3 201 30 44 53 58 13 9.9 4.93 

ม.4 137 25 32 27 44 9 6.85 5.00 

ม.5 99 16 28 32 23 11 5.5 5.56 

ม.6 124 10 27 41 52 14 7.2 5.81 

รวม 951 127 177 219 215 59 39.85 4.19 

ท่ีมาของขอมูล : งานกิจการนักเรียน 
 

แผนภูมิแสดงรอยละเปรียบเทียบการขาดเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบรอยละของนักเรยีนท่ีขาดเรียน 
ปการศึกษา 2560 

 

ระดับช้ัน 
รอยละของนักเรียนท่ีขาดเรียน 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 เฉล่ีย 

ม.1 1.71 1.97 1.84 

ม.2 4.25 3.59 3.92 

ม.3 5.26 4.93 5.095 

ม.4 4.01 5.00 4.505 

ม.5 6.76 5.56 6.16 

ม.6 7.16 5.81 6.485 

 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบรอยละของนักเรียนที่ขาดเรียน 
ปการศึกษา 2560 
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สถิติการมาสายของนักเรียน 
ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2560 

 

ระดับช้ัน 
จํานวน
ท้ังหมด 

จํานวนคนท่ีมาสาย เฉล่ีย/
สัปดาห 

รอยละ/
ระดับช้ัน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ม.1 234 6 12 10 13 8 2.45 1.05 

ม.2 179 22 18 35 27 31 6.65 3.71 

ม.3 209 31 43 26 44 38 9.1 4.35 

ม.4 146 32 25 47 39 43 9.3 6.37 

ม.5 102 25 33 19 28 32 6.85 6.71 

ม.6 125 34 29 48 51 49 10.55 8.44 

รวม 995 150 160 185 202 201 44.9 4.51 

 
แผนภูมิแสดงรอยละเปรียบเทียบการมาสายของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 
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สถิติการมาสายของนักเรียน 
ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา 2560 

 

ระดับช้ัน 
จํานวน
ท้ังหมด 

จํานวนคนท่ีมาสาย 
เฉล่ีย รอยละ 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ม.1 223 15 12 14 20 0 3.05 1.37 

ม.2 167 12 15 14 30 0 3.55 2.13 

ม.3 201 21 23 23 32 1 5.0 2.49 

ม.4 137 19 21 19 25 0 4.2 3.06 

ม.5 99 25 27 35 33 2 6.1 6.16 

ม.6 124 23 37 51 49 2 8.1 6.53 

รวม 951 115 135 156 189 5 30.0 3.15 

 
แผนภูมิแสดงรอยละเปรียบเทียบการมาสายของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบรอยละของนักเรยีนท่ีมาสาย 
ปการศึกษา 2560 

 

ระดับช้ัน 
รอยละของนักเรียนท่ีมาสาย 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 เฉล่ีย 

ม.1 1.05 1.37 1.21 

ม.2 3.71 2.13 2.92 

ม.3 4.35 2.49 3.42 

ม.4 6.37 3.06 4.715 

ม.5 6.71 6.16 6.435 

ม.6 8.44 6.53 7.485 

 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบรอยละของนักเรียนท่ีมาสาย 
ปการศึกษา 2560 
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สรุปขอมลูนักเรียนท่ีรับทุนการศึกษา  (ภายใน) 

ปการศึกษา 2560 
ประเภททุนการศึกษา ระดับชั้น จํานวน

 
ทุนละ 

 
รวมเงิน

 
หมายเหตุ 

1.ยากจน ม.1 30 1,500 45000 นักเรียนตั้งใจเรียน 

  ม.2 32 1,500 48000 แตฐานะยากจน  
  ม.3 31 1,500 46500   

  ม.4 20 2,000 40000   

  ม.5 15 2,000 30000   
  ม.6 19 2,000 38000   

2.ทุนกรณีพิเศษ ม.1 2 1,500 3000 1.นักเรียนพิการทางรางกาย 

  ม.2 1 1,500 1500  สมอง  และสายตา 
  ม.3 4 1,500 6000   

  ม.4 5 2,000 10000   

  ม.5 2 2,000 6000   
  ม.6 2 2,000 4000   

3.นักฟุตบอล ม.3 2 2,000 3000 นักฟุตบอลทีส่รางชื่อเสียง 

  ม.4 2 2,000 4000 และประพฤติด ี
  ม.5 2 2,000 4000   

 ม.6 2 2,000 4000  

3.ผลการเรียนยอดเยี่ยม ม.2 1 1,500 1,500 เกรดเฉลี่ยสูง 
  ม.3 1 1,500 1,500 สุดแตละระดบัชัน้  

  ม.5 1 2,000 2000   

  ม.6 1 2,000 2,000   
4.บําเพ็ญตนเปนประโยชน ม.3 1 1,500 1,500 มีน้ําใจชวยเหลือสวนรวม 

  ม.5 1 2,000 2000   

  ม.6 1 2,000 2000   
รวม   178   303,500.00    

นักเรียนสมัครขอรับทุนทั้งสิน้ 196 คน     
  ผานการพิจารณารับทุน 178 คน     
  ไมผานการพิจารณารับทนุ 18 คน     
 คิดเปนรอยละ 90.82 ของนักเรียนที่สมัครขอรับทุน   
จํานวนนักเรียน ป 2559 967 คน     
 ไดรับทนุการศึกษา (ภายใน) 178 คน     
        
       
 คิดเปนรอยละ 19.65 ของนักเรียนทั้งหมด   

 



121 

 

 
สรุปขอมลูนักเรียนท่ีรับทุนการศึกษา  (ภายนอก) 

ปการศึกษา 2560 

      

หนวยงานท่ีมอบทุน ระดับชั้น จํานวนนักเรียน ทุนละ (บาท) รวมเงิน(บาท) หมายเหตุ 

1.เจาอาวาสวัดโพธิ์บานออย ม.1 2 1,500 3000   

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

รวม 14   27,000   

 
ขอมูลรายไดผูปกครองของนักเรียน 

 
รายไดตอป จํานวน (รอยละ) 

ต่ํากวา 150,000 บาท 83.43 
150,000 – 300,000  บาท 14.00 
มากกวา 300,000  บาท 2.57 

 

 
 

แผนภูมิแสดงรายไดของผูปกครองนักเรียน ปการศึกษา 2560 
 

 
 

 
 
 
 

83.43

14 2.57

ตํา่กวา่ 150,000 บาท
150,000 – 300,000 บาท
มากกวา่ 300,000 บาท
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ขอมูลอาชีพผูปกครองของนักเรียน 
 

อาชีพของผูปกครองนักเรียน จํานวน (รอยละ) 

รับจาง 56.47 

คาขาย 13.10 

พนักงานบริษัท 5.30 

เกษตรกร 0.62 

นักธุรกิจ 0.62 

รับราชการ 19.81 

อ่ืน ๆ 4.06 

 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงรอยละของอาชีพของผูปกครองนักเรียน ปการศึกษา 2560 
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ขอมูลแสดงสถานภาพสมรสของผูปกครองนักเรียน 
 

สถานภาพผูปกครอง จํานวน (รอยละ) 
อยูดวยกันจดทะเบียนสมรส 18.96 
อยูดวยกันไมไดจดทะเบียนสมรส 41.12 
แยกกันอยู 18.17 
หยาราง 14.42 
บิดาถึงแกกรรม 3.67 
มารดาถึงแกกรรม 1.20 
บิดาและมารดาถึงแกกรรม 0.72 
บิดาถึงแกกรรมมารดาแตงงานใหม 0.32 
มารดาถึงแกกรรมบิดาแตงงานใหม 0.16 
โสด/หมาย 1.27 

 

แผนภูมิแสดงสถานภาพของผูปกครองนักเรียน ปการศึกษา 2560 
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ขอมูลการนับถือศาสนาของนักเรียน 
 

ศาสนา จํานวน (รอยละ) 

พุทธ 98.24 

คริสต 1.36 

อิสลาม 0.40 
 

 
 

แผนภูมิแสดงรอยละการนับถือศาสนาของนักเรียน ปการศึกษา 2560 
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ขอมูลแสดงการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน 
 

การเดินทาง จํานวน (รอยละ) 

นักเรียนอยูหางเกิน 3 กิโลเมตร 59.76 

เดินเทา 1.20 

เสียคาโดยสารโดยใชพาหนะ 28.61 

ไมเสียคาโดยสารโดยใชพาหนะ 29.96 
 

 
 

แผนภูมิแสดงรอยละการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน ปการศึกษา 2560 
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กลุ่มการบริหาร 

งานทั่วไป 
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โครงสรางการบริหารงาน 
กลุมการบริหารงานทั่วไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

รองผูอํานวยการ 
กลุมการบริหารงานท่ัวไป 

 

ผูชวยรองผูอํานวยการ 
กลุมการบริหารงานท่ัวไป 

 

งานสํานักงาน 
งานอาคารสถานท่ี 
งานโสตทัศนศึกษา 
งานประชาสัมพันธ 
งานสัมพันธชุมชน 

งานอนามัยโรงเรียน 
งานโภชนาการ 
งานสหกรณ 

งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
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ขอมูลเก่ียวกับอาคารสถานที ่

 
1. เนื้อท่ี      31    ไร      300     ตารางวา 
2. จํานวนอาคารเรียนถาวร รวม 3 หลัง 
3. อาคารหอประชุม จํานวน 1  หลัง 
4. อาคารรวมใจภักดิ์ จํานวน 1 หลัง 
5. โรงอาหาร จํานวน 1 หลัง 
6. จํานวนสนามกีฬา จํานวน 5 สนาม 
    ไดแก สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล  สนามวอลเลยบอล สนามตระกรอและสนามฟุตซอล 
7. จํานวนหองเรียนท้ังหมด จํานวน 35 หอง 
8. จํานวนหองพิเศษ   ประกอบ 

-หองทดลองวิทยาศาสตร จํานวน 4 หอง 
-หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน 3 หอง 
-หองสืบคนอินเตอรเน็ต จํานวน 1 หอง 
-หองปฏิบัติการเรียนรู จํานวน 3 หอง 
-หองโสตทัศนศึกษา จํานวน 1 หอง 
-หองดนตรี-นาฏศิลป จํานวน 3 หอง 
-หองปฏิบัติการทางภาษา จํานวน 1 หอง 
-หองปฏิบัติการกลุมสาระการเรียนรู จํานวน 12 หอง 
-หองพยาบาล จํานวน 1 หอง 
-หองสมุด จํานวน 1 หอง 
-หองสหกรณ จํานวน 1 หอง 
-หองประชาสัมพันธ จํานวน 1 หอง 
-หองสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จํานวน 1 หอง 
-หองอุทยานการเรียนรู จํานวน 1 หอง 
-หองนวดแผนไทย จํานวน 1 หอง 
-หองแนะแนว จํานวน 1 หอง 
-หองกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 1 หอง 
-หองสํานักงาน จํานวน 4 หอง 

9. แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 6 หลัง 
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ขอมูลเกี่ยวกับสื่อ อุปกรณ เคร่ืองอํานวยความสะดวก 
 

 1.  เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะและNotebook จํานวน 224 เครื่อง 
 -ใชเพ่ือการเรียนการสอน จํานวน 159 เครื่อง 
 -ใชในงานบริหาร จํานวน 65 เครื่อง 
 -ใช internet ได จํานวน 224 เครื่อง 
 2.  เครื่องถายเอกสาร จํานวน 3 เครื่อง 
 4.  เครื่องเลน วิดีโอ/ซีดี จํานวน 4 เครื่อง 
 5.  เครื่องโทรสาร จํานวน 2 เครื่อง 
 6.  โทรทัศน  จํานวน 3 เครื่อง 
 7.  วิทย ุ จํานวน 5 เครื่อง 
 
 

ขอมูลชุมชน 
 
1.  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เปนชุมชนแออัด วีถีชีวิตชายฝงแมน้ํา วัด โรงเรียน โรงงาน 
    อุตสาหกรรม และ บานจัดสรร 
2.  จํานวนประชากรประมาณ 168,763  คน 
3.  จํานวนเด็กในวัยเรียน 51,419    คน 
4.  อาชีพสําคัญ    รับจาง  คาขายและเกษตรกรรม  
5.  ศาสนา  พุทธ , อิสลามและคริสต 
6.  รายไดเฉลี่ยตอครอบครัว ตอป 150,000 บาท  
7.  โอกาสของสถานศึกษากับความรวมมือในดานตางๆ ของชุมชน 

7.1 ดานงบประมาณ การระดมทรัพยากรพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากชุมชน งบประมาณอุดหนุน 
      จากเทศบาลนครปากเกร็ดและองคการบริหารสวนจังหวัด ( อบจ.)  
7.2 ดานการใหบริการสถานท่ีกับชุมชน  

8.  ขอจํากัดของสถานศึกษากับความรวมมือของชุมชน 
8.1 การเปดรานอินเตอรเน็ต  
8.2 การจําหนายบุหรี่,สุรา 
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ขอมูลการใช นํ้าและ ไฟ ของโรงเรียน ปการศึกษา 2560 
 

เดือน คาน้ํา คาไฟ 

มกราคม 15,936.36 128,325.82 
กุมภาพันธ 12,710.90 125,324.84 
มีนาคม 13,670.97 96,810.51 
เมษายน 10,191.01 58,671.45 

พฤษภาคม 9,438.68 130,214.89 
มิถุนายน 9,795.42 167,066.60 
กรกฎาคม 10,437.52 156,108 
สิงหาคม 10,548.52 171,468.99 
กันยายน 11,282.22 151,660.13 
ตุลาคม 8,239.53 77,220.35 

พฤศจิกายน 10,466.69 131,205.27 
ธันวาคม 11,512.77 108,221.47 

รวม 123,763.90 1,502,298.32 

 

กราฟแสดงรายจายคานํ้า คาไฟในแตละเดือน ปการศึกษา 2560 
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ตารางแสดงจํานวนผูใชบริการหองสมุด ปการศึกษา 2560 
 

เดือนท่ีเปด
บริการ 

จํานวนครั้ง 
การเขาใชบริการ 

จํานวนวันท่ีเปด
บริการ 

จํานวนผูใช 
บริการเฉล่ีย/1 วัน 

รอยละผูใชบริการ
เฉล่ีย/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 

กุมภาพันธ 1,972 20 99 9.28 

รวม 17,100 198 86 8.13 

 
แผนภูมิแสดงรอยละผูเขาใชบริการเฉลี่ย/ 1 วัน ในแตละเดอืน 
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ตารางแสดงจํานวนหนังสือท่ีจัดหาเขาหองสมดุ 
ปการศึกษา 2560 

 

เดือนท่ีเปด
บริการ 

หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร หนังสือท่ัวไป 
บริจาคจาก
หนวยงาน 

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 

กุมภาพันธ 80 15 9 45 21 

รวม 792 150 90 157 139 

รอยละ 59.64 11.30 6.78 11.82 10.47 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบรอยละหนังสือแตละประเภทที่จัดซื้อเขาหองสมุด ปการศึกษา 2560 
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ตารางแสดงจํานวนหนังสือหองสมุด  
ปการศึกษา 2560 

เลขหมู
หนังสือ 

รายการลงทะเบียนเพ่ิมข้ึนแยกตามเดือน 

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  

อางอิง         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  

             

 จํานวนหนังสือท้ังหมด                                19,518      เลม  

 จํานวนหนังสือท่ีลงทะเบียนท้ังหมดระหวางป         785       เลม  

 จํานวนหนังสือท่ีซ้ือมาระหวางป                         212       เลม  

 
จํานวนหนังสือท่ีไดรับบริจาคระหวางป                   98       เลม 
เฉลี่ยแลวจํานวนหนังสือสําหรับนักเรียนท่ีเขาใชบริการแตละวันตอคนเทากับ 215  เลม    
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จํานวนนักเรียนท่ีมีนํ้าหนักและสวนสูง ตํ่ากวาหรือสูงกวาเกณฑมาตรฐาน  
จําแนกตามชั้นและเพศ 

 

ช้ัน 

น้ําหนัก สวนสูง น้ําหนัก สวนสูง       

ต่ํากวาเกณฑ ต่ํากวาเกณฑ สูงกวาเกณฑ สูงกวาเกณฑ รวมท้ังส้ิน 

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

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

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

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

รวมมัธยมศึกษา 
ตอนตน 

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

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

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

มัธยมศึกษาปท่ี 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 

รวมท้ังส้ิน 8 5 13 5 3 8 108 73 181 36 30 66 257 111 268 

 
จํานวนนักเรียนท่ีชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงท้ังหมด   1,027  คน 
 นักเรียนท่ีมีน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ  13   คน   คิดเปนรอยละ  1.26 
 นักเรียนท่ีมีน้ําหนักสูงกวาเกณฑ  189 คน คิดเปนรอยละ  18.40 
 นักเรียนท่ีมีสวนสูงต่ํากวาเกณฑ   8    คน คิดเปนรอยละ  0.78 
 นักเรียนท่ีมีสวนสูงสูงกวาเกณฑ   79  คน คิดเปนรอยละ  7.69 
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ขอมูลงานอนามัยโรงเรยีน 
ตารางแสดงจํานวนผูเขารับบริการหองพยาบาล   

จําแนกตามสาเหตุ ตลอดปการศึกษา  2560 
 

ลําดับ

ท่ี 
สาเหต ุ จํานวนผูเขารับบริการในแตละเดือน 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 มีไข/เปนหวัด 9 18 22 32 12 10 27 22 11 163 

3 ปวดฟน 0 4 7 5 2 3 3 5 4 33 

4 ปวดทองจุกเสียด 15 12 14 11 15 10 12 14 9 112 

5 โรคกระเพาะอาหาร 9 12 14 12 10 9 11 12 9 98 

6 ทองเสีย 0 1 2 3 2 1 2 3 1 15 

7 ปวดทองรอบเดือน 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 ลางตา - 4 4 6 3 5 2 2 4 30 

11 บาดแผลอุบัติเหตุในร.ร 4 6 12 10 8 4 6 10 11 71 

12 บาดแผลเรื้อรัง 5 4 6 4 3 5 4 3 3 37 

13 บาดเจ็บจากเลนกีฬา 9 12 16 17 10 10 12 9 9 104 

14 เปนลม 1 2 1 2 4 2 3 3 2 20 

15 นอนพักหองพยาบาล 4 6 10 13 9 8 11 9 7 77 

16 สงตออนามัยและร.พ. 2 3 2 2 1 1 2 3 1 17 

 รวม 76 150 175 186 121 91 159 155 108 1221 

ท่ีมา :  งานอนามัยโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
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ตารางแสดงจํานวนผูเขารับบริการหองพยาบาล 
จําแนกตามระดบัช้ันปและบุคคล   ตลอดปการศึกษา   2560 

 
    ระดับช้ัน 
เดือน   /  พ.ศ. ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ครู 

บุคลากร
อ่ืนๆ 

รวม 

พฤษภาคม   2560 20 10 11 9 10 9 5 2 76 

มิถุนายน     2560 50 33 22 15 14 12 4 0 150 

กรกฎาคม     2560 45 35 27 26 21 12 7 2 175 

สิงหาคม      2560 47 32 30 28 21 20 5 3 186 

กันยายน     2560 31 25 17 15 15 15 3 - 121 

ตุลาคม  2560          ปดภาคเรียนท่ี 1/2560 
พฤศจิกายน   2560 21 12 10 14 12 18 3 1 91 

ธันวาคม      2560 45 34 20 17 14 19 8 2 159 

มกราคม      2561 54 32 15 15 17 18 3 1 155 

กุมภาพันธ    2561 33 15 15 16 10 14 4 1 108 

รวม 346 228 167 155 134 137 42 12 1221 

ท่ีมา  :  งานอนามัยโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
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ตารางแสดงจํานวนผูเขารับบริการหองพยาบาล 
จําแนกตามเพศ 

ท่ีมา:  งานอนามัยโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม  
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แผนภูมิแสดงจํานวนผูใชบริการป 2560
จําแนกตามเพศ

เพศชาย

เพศหญิง

ระดับช้ัน จํานวน เพศชาย รอยละ เพศหญิง รอยละ 

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 



 
 

ขอมูลแหลงเรียนรูและสถิติการใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ท่ี ชื่อแหลงเรียนรู สถานท่ีตั้ง ติดตอ ความสําคัญ 
สถิติการใช 

(จํานวนครั้ง/ป) 

1 หองศูนย ICT วิทยาศาสตร 
ในบริเวณอาคารเรียน 1 ชั้น 2 
หอง 1201 

นางชิดชนก  สุภารัตน 
โทร. 08-4230-1078 

เปนแหลงศึกษาคนควาเพ่ิมเติม และเปนแหลงสืบคน
ขอมูลโดยใชสื่อ และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส 

102 

2 
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร

(กายภาพ) 
ในบริเวณอาคารเรียน 1 ชั้น 2 
หอง 1203 

นางสาวจินดา  คงเจริญจิตติกุล 
โทร.08-6614-6308 

เปนแหลงศึกษาคนควาเพ่ิมเติม และเปนแหลงฝก
ปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 

102 

3 
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร

(ชีววิทยา) 
ในบริเวณอาคารเรียน 1 ชั้น 3 
หอง 1301 

นางณัฐญาณ  จอกแกว 
โทร.08-1927-5851 

เปนแหลงศึกษาคนควาเพ่ิมเติม และเปนแหลงฝก
ปฏิบัติการทดลองทางชีววิทยาของนักเรียน 

102 

4 
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

(เคมี) 
ในบริเวณอาคารเรียน 1 ชั้น 4 
หอง 1401 

นางสาวมนัญยา  สายซอ 
โทร.08-9114-8725 

เปนแหลงศึกษาคนควาเพ่ิมเติม และเปนแหลงฝก
ปฏิบัติการทดลองทางเคมีของนักเรียน 

102 

5 
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร

(ฟสิกส) 
ในบริเวณอาคารเรียน 1 ชั้น 4 
หอง 1403 

นางสาววาลินี  อําไพศรี 
โทร.08-5296-3039 

เปนแหลงศึกษาคนควาเพ่ิมเติม และเปนแหลงฝก
ปฏิบัติการทดลองทางฟสิกสของนักเรียน 

102 

6 หองโสตทัศนศึกษา ในบริเวณอาคารเรียน 2 ชั้น 1  
นางณัฐญาณ  จอกแกว 
โทร. 086-324-0355 

เปนแหลงบริการและแหลงเรียนรูดานการอบรม สัมมนา 
15 

7 บานมีน้ํายา 
บริเวณดานหลังของโรงเรียนติด
กับโรงจอดรถ 

นางสาววิรัด  ชอดาว 
โทร.08-6086-9784 

เปนแหลงเรียนรูเรื่องการทําน้ํายาตางๆ เชน น้ํายาลาง
จาน น้ํายาอาบน้ํา(สบูเหลว) น้ํายาสระผม น้ํายาซักผา
ผสมสมุนไพร 

6 

8 บานน้ําทิพย 
บริเวณดานหลังของโรงเรียนติด
กับโรงจอดรถ 

นายกัณตภน  เรืองลั่น 
โทร.08-0775-3933 

เปนแหลงเรียนรูเก่ียวกับการทําน้ําหมักจุลินทรีย  จาก
พืช ผัก ผลไม และการหมักขยะจากเศษอาหาร น้ําหมัก 
EM การหมักเศษใบไมเพ่ือทําเปนปุยหมัก 

6 
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ท่ี ชื่อแหลงเรียนรู สถานท่ีตั้ง ติดตอ ความสําคัญ สถิติการใช 
(จํานวนครั้ง/ป) 

9 บานคนเอาถาน 
บริเวณดานหลังของโรงเรียนติด
กับโรงจอดรถ 

นายสมควร  พอวงษ 
โทร.083-546-4640 

เปนแหลงเรียนรูเก่ียวกับการเผาไมผลิตถาน การเผาพืช
เพ่ือทํากอนดับกลิ่น การทําน้ําสมควันไม 

6 

10 บานไรพิษ 
บริเวณดานหลังของโรงเรียนติด
กับโรงจอดรถ 

นางสุชัญญา ดุษฏีอําไพ 
 

เปนแหลงเรียนรูเก่ียวกับการปลูกพืช ผัก โดยปลอด
สารพิษ ใชวิธรกางมุง การเพาะเห็ด 

6 

11 บานไบโอดีเซล 
บริเวณดานหลังของโรงเรียนติด
กับโรงจอดรถ 

นายทองสา  ทวีโชต ิ
โทร.08-1430-5212 

เปนแหลงเรียนรูเก่ียวกับการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันใช
แลวจากครัวเรือน 

6 

12 บานกลวย กลวย 
บริเวณดานหลังของโรงเรียนติด
กับโรงจอดรถ 

นางณัฐญาณ  จอกแกว 
โทร.08-1927-5851 

เปนแหลงเรียนรูเก่ียวกับการแปรรูปผลิตภัณฑจากกลวย
โดยใชตูอบพลังงานแสงอาทิตย 

6 

13 หองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
ในอาคารเรียน 3 ชั้น 1 นางณัฐญาณ จอกแกว 

โทร.08-1927-5851 
เปนแหลงเรียนรูดานชีววิทยา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

68 

รวม 629 
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ขอมูลแหลงเรียนรูและสถิติการใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ท่ี ชื่อแหลงเรียนรู สถานท่ีตั้ง ติดตอ ความสําคัญ 
สถิติการใช 

(จํานวนครั้ง/ป) 

1 
หองปฏิบัติการ 

ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 
ในบริเวณอาคารเรียน 1 ชั้น 2 
หอง 1210 

นางคัมภีรัย  แกวหาญ 
 

เปนแหลงเรียนรูโดยมีสื่อเทคโนโลยีประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียน การสอน ท้ังภาษาอังกฤษและภาษา
อ่ืนๆ 

68 

2 หองสมุดภาษาตางประเทศ 
ในบริเวณอาคารเรียน 1 ชั้น 2 
หอง 1211 

นางคัมภีรัย  แกวหาญ 
 

เปนแหลงเรียนรูโดยมีสื่อเทคโนโลยีประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียน การสอน ท้ังภาษาอังกฤษและภาษา
อ่ืนๆ 

102 

3 หองสมุดภาษาจีน 
ในบริเวณอาคารเรียน 1 ชั้น 2 
หอง 1212 

นางคัมภีรัย  แกวหาญ 
 

เปนแหลงเรียนรูโดยมีสื่อเทคโนโลยีประกอบการจัด
กิจกรรมการเรยีน การสอน ท้ังภาษาอังกฤษและภาษา
อ่ืนๆ 

50 

รวม 600 
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ขอมูลแหลงเรียนรูและสถิติการใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ท่ี ชื่อแหลงเรียนรู สถานท่ีตั้ง ติดตอ ความสําคัญ 
สถิติการใช 

(จํานวนครั้ง/ป) 

1 หองโสตทัศนศึกษา ในบริเวณอาคารเรียน 2 ชั้น 1 
นางณัฐญาณ  จอกแกว 
โทร. 086-324-0355 

เปนแหลงบริการและอหลงเรียนรูดานการจัดติวขอสอบ 
เชน O-net  LAS 

10 

2 หองปฏิบัติการคณิตศาสตร ในบริเวณอาคารเรียน 1 ชั้น 3 
นายปวริศร  โตน้ํา 
โทร.081-923-9318 

เปนแหลงศึกษาคนควาเพ่ิมเติม และเปนแหลงฝก
ปฏิบัติการใชโปรแกรม GSP  ใชสื่อ CD  VCD  ในการ
จัดการเรียนการสอน 

510 

รวม 520 

 

ขอมูลแหลงเรียนรูและสถิติการใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ท่ี ชื่อแหลงเรียนรู สถานท่ีตั้ง ติดตอ ความสําคัญ 
สถิติการใช 

(จํานวนครั้ง/ป) 

1 หองโสตทัศนศึกษา ในบริเวณอาคารเรียน 2 ชั้น 1 
นางณัฐญาณ  จอกแกว 
โทร. 086-324-0355 

แหลงเรียนรูดานขอมูลการศึกษา ติวโอเน็ต ม.3 ม.6 และ
ชมนิทรรศการตางๆจากวิดิทัศน 

10 

2 หองปฏิบัติการภาษาไทย ในบริเวณอาคารเรียน 1 ชั้น 3 
นางทัศนันท  ตรีนก แหลงเรียนรูดานภาษาคนควาหาความรูเก่ียวกับ

วรรณคดีไทย (ตัวละคร) ความรูดานภาษา 
(พจนานุกรมไทย) 

34 

รวม 44 

 

 

 



 
 

 

ขอมูลแหลงเรียนรูและสถิติการใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา พลศึกษา 

ท่ี ชื่อแหลงเรียนรู สถานท่ีตั้ง ติดตอ ความสําคัญ 
สถิติการใช 

(จํานวนครั้ง/ป) 

1 
ศูนยการเรียนรูสุขศึกษา  

พลศึกษา 
ในบริเวณอาคารเรียน 1 ชั้น 1 

นางสาวรัตนาวดี  กุลจันทรไพบูลย 
โทร. 08-4663-3123 

เปนแหลงเรียนรูดานสุขศึกษา สุขภาพ การปองกัน 
ทางเพศ  ยาเสพติด 

68 

2 สนามฟุตบอล บริเวณหนาโรงเรียน 
นายอิทธิพันธ  แสงเขียว 
โทร. 08-1753-9221 

เปนสถานท่ีสําหรับฝกซอมกีฬาฟุตบอลและกรีฑา 
102 

3 ลานกีฬาในรม บริเวณดานหลังอาคารเรียน 1 
นายวรวิทย  ศรีนุต 
โทร. 08-9768-6442 

เปนสถานท่ีสําหรับฝกซอมและเรียนรูการเลนกีฬา เชน 
วอลเลยบอล บาสเกตบอล  แชรบอล ฟุตบอล 

102 

4 ลานกีฬาอเนกประสงค บริเวณหนาเสาธง 
นายวรวิทย  ศรีนุต 
โทร. 08-9768-6442 

เปนสถานท่ีสําหรับฝกซอมและเรียนรูการเลนกีฬา เชน 
วอลเลยบอล บาสเกตบอล  แชรบอล ฟุตบอล 

102 

รวม 374 
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ขอมูลแหลงเรียนรูและสถิติการใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพเทคโนโลยี 

ท่ี ชื่อแหลงเรียนรู สถานท่ีตั้ง ติดตอ ความสําคัญ 
สถิติการใช 

(จํานวนครั้ง/ป) 

1 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร1 
ในบริเวณอาคารเรียน 3  
ชั้น 2 หอง 3201 

นางสาวจันทรฉาย  โภคมูลผล 
โทร. 083-530-4575 

เปนแหลงสืบคนขอมูลสําหรับการทํางานการคนควาเพ่ิมเติม 
170 

2 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร2 
ในบริเวณอาคารเรียน 3  
ชั้น 2 หอง 3202 

นางสาวเดือนฉาย  หนูแสนดี 
โทร. 08-6078-8005 

เปนแหลงสืบคนขอมูลสําหรับการทํางานการคนควาเพ่ิมเติม 
170 

3 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร3 
ในบริเวณอาคารเรียน 3  
ชั้น 2 หอง 3203 

นางสาวจันทรฉาย  โภคมูลผล 
โทร. 083-530-4575 

เปนแหลงสืบคนขอมูลสําหรับการทํางานการคนควาเพ่ิมเติม 
170 

4 หองปฏิบัติการเรียนรูงานชาง 1 
อาคารศูนยการเรียนรู 
การงานฯ 

นายทองสา  ทวีโชติ 
โทร. 08-1430-5212 

เปนแหลงศึกษาเรียนรูงานชางไฟฟา และชางแอร 
60 

5 หองปฏิบัติการเรียนรูงานชาง 2 
อาคารศูนยการเรียนรู 
การงานฯ 

นายสุพล จันทรี 
โทร. 08-4162-2729 

เปนแหลงศึกษาเรียนรูงานชางไมและชางยนต 
60 

6 หองปฏิบัติการเรียนรูงานชาง 3 
อาคารศูนยการเรียนรู 
การงานฯ 

นางเรวดี  เวียงอําพล 
โทร. 08-6781-7153 

เปนแหลงศึกษาเรียนรูงานปน และชางอุตสาหกรรม 
60 

7 ศูนยการเรียนรู ICT 
ในบริเวณอาคารเรียน 1 
ชั้น 1 

นางสาวจันทรฉาย  โภคมูลผล 
โทร. 083-530-4575 

เปนแหลงเรียนรูทางดาน ICT เทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ และ
เปนแหลงสืบคนขอมูล 

204 

8 บานมีน้ํายา 
บริเวณดานหลังของ
โรงเรียนติดกับโรงจอดรถ 

นางสาววิรัด  ชอดาว 
โทร.08-6086-9784 

เปนแหลงเรียนรูเรื่องการทําน้ํายาตางๆ เชน น้ํายาลางจาน น้ํายา
อาบน้ํา(สบูเหลว) น้ํายาสระผม น้ํายาซักผาผสมสมุนไพร 

2 

9 บานน้ําทิพย 
บริเวณดานหลังของ
โรงเรียนติดกับโรงจอดรถ 

นายกัณตภน  เรืองลั่น 
โทร.08-0775-3933 

เปนแหลงเรียนรูเก่ียวกับการทําน้ําหมักจุลินทรีย  จากพืช ผัก 
ผลไม และการหมักขยะจากเศษอาหาร น้ําหมัก EM การหมัก
เศษใบไมเพ่ือทําเปนปุยหมัก 

2 

 

 

143
  



 
 

ท่ี ชื่อแหลงเรียนรู สถานท่ีตั้ง ติดตอ ความสําคัญ 
สถิติการใช 

(จํานวนครั้ง/ป) 

10 บานคนเอาถาน 
บริเวณดานหลังของโรงเรียน
ติดกับโรงจอดรถ 

นายสมควร  พอวงษ 
โทร.083-546-4640 

เปนแหลงเรียนรูเก่ียวกับการเผาไมผลิตถาน การเผาพืช
เพ่ือทํากอนดับกลิ่น การทําน้ําสมควันไม 

2 

11 บานไรพิษ 
บริเวณดานหลังของโรงเรียน
ติดกับโรงจอดรถ 

นางสุชัญญา  ดุษฎีอําไพ 
 

เปนแหลงเรียนรูเก่ียวกับการปลูกพืช ผัก โดยปลอด
สารพิษ ใชวิธรกางมุง การเพาะเห็ด 

2 

12 บานไบโอดีเซล 
บริเวณดานหลังของโรงเรียน
ติดกับโรงจอดรถ 

นายทองสา  ทวีโชต ิ
โทร.08-1430-5212 

เปนแหลงเรียนรูเก่ียวกับการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันใช
แลวจากครัวเรือน 

2 

13 บานกลวย กลวย 
บริเวณดานหลังของโรงเรียน
ติดกับโรงจอดรถ 

นางณัฐญาณ  จอกแกว 
โทร.08-1927-5851 

เปนแหลงเรียนรูเก่ียวกับการแปรรูปผลิตภัณฑจากกลวย
โดยใชตูอบพลังงานแสงอาทิตย 

2 

รวม 906 
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ขอมูลแหลงเรียนรูและสถิติการใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ท่ี ชื่อแหลงเรียนรู สถานท่ีตั้ง ติดตอ ความสําคัญ 
สถิติการใช 

(จํานวนครั้ง/ป) 

1 หองทัศนศิลป 
ในบริเวณอาคารเรียน 2 ชั้น 3 
หอง 2301 

นางสาวนวลศิริ  สันติสวัสดิ ์
โทร. 08-1487-1239 

เปนแหลงเรียนรูดานทัศนศิลป 
180 

2 หองนาฏศิลป 
ในบริเวณอาคารเรียน 2 ชั้น 4 
หอง 2403 

นางกฤษณี  สุริยาแสงศรี 
โทร. 08-6526-8007 

เปนแหลงเรียนรูดานนาฏศิลป 
180 

3 หองดนตรีไทย 
ในบริเวณอาคารเรียน 2 ชั้น 4 
2404 

นายกันตภน  เรืองลั่น 
โทร. 08-0775-3933 

เปนแหลงเรียนรูดานดนตรีไทย 
180 

4 หองดนตรีสากล 
ในบริเวณอาคารเรียน 2 ชั้น 4 
2402 

นายเมธี  แปงเมือง 
 

เปนแหลงเรียนรูดานดนตรีสากล 
180 

5 หองโสตทัศนศึกษา ในบริเวณอาคารเรียน 2 ชั้น 1 
นางณัฐญาณ  จอกแกว 
โทร. 086-324-0355 

เปนสถานท่ีสําหรับแสดงความสามารถทางดานศิลปะ 
6 

6 หอประชุมพงศักดิ์ ปกปอง ชั้นบนของอาคารศูนยอาหาร ฝายบริการ เปนสถานท่ีสําหรับแสดงความสามารถทางดานศิลปะ 10 
รวม 726 
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ขอมูลแหลงเรียนรูและสถิติการใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ท่ี ชื่อแหลงเรียนรู สถานท่ีตั้ง ติดตอ ความสําคัญ 
สถิติการใช 

(จํานวนครั้ง/ป) 

1 
หองศูนยการเรียนรูสังคมศึกษา

ม.ตน 
ในบริเวณอาคารเรียน 3 ชั้น 4 
หอง 3402 

นายสมควร พอวงษ 
โทร. 08-3516-4640 

เปนแหลงศึกษาเรียนรูทางดานสังคม เศรษฐกิจ ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

130 

1 
หองศูนยการเรียนรูสังคมศึกษา 

ม.ปลาย 
ในบริเวณอาคารเรียน 3 ชั้น 4 
หอง 3403 

นางลักษณศยา  แปนภู 
โทร. 08-9030-7888 

เปนแหลงศึกษาเรียนรูทางดานสังคม เศรษฐกิจ ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

130 

2 หองศูนยอาเซียน 
ในบริเวณอาคารเรียน 3 ชั้น 4 
หอง 3404 

นางสาววิรัด  ชอดาว 
โทร. 08-6086-9784 

เปนแหลงศึกษาเรียนรูทางดานสังคม เศรษฐกิจ ศาสนา 
และวัฒนธรรมของชาติในประเทศอาเซียน 

130 

รวม 390 
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ขอมูลแหลงเรียนรูและสถิติการใชแหลงเรียนรูภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ท่ี ชื่อแหลงเรียนรู สถานท่ีตั้ง ติดตอ ความสําคัญ 
สถิติการใช 

(จํานวนครั้ง/ป) 

1 
องคการพิพิธภัณฑ

วิทยาศาสตรแหงชาติ
(อพวช.) 

เทคโนธานี ต.คลองหา 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

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

เปนแหลงเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร ชม
นิทรรศการวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี รวม
กิจกรรมชมภาพยนตรวิทยาศาสตร 

2 

2 
ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือ

การศึกษารังสิต 
เลขท่ี 5 หมู 2 ตําบลรังสิต อําเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 

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

เปนแหลงเรียนรูดานดาราศาสตร ศึกษาดวงดาว 
และตําแหนงของดวงดาวบนทองฟา 

1 

3 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลา 
พระนครเหนือ 

1518 ถนนประชาราษฎร 1 แขวง
วงศสวาง เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 
10800 

โทร. 02-5552000 
แฟกซ  02-5874350 

เปนแหลงเรียนรูดานการศึกษานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ และงานวิจัยท่ีเก่ียวกับดาน
วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

1 

4 หมูบานโปรตุเกส 
ต.สําเภาลม อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.อยุธยา 

- เปนแหลงศึกษาวัฒนธรรมการดํารงชีวิตของชาวโป
ตุเกสท่ีเขามาอาศัยอยูในประเทศไทยสมัยอยุธยา 

1 

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

โทร. 035-242-284 เปนแหลงศึกษาสถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา
และเก็บอัฐิของพระมหากษัตริย 

1 

6 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

เจาสามพระยา 
ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.อยุธยา 13000 

035-244-570 เปนแหลงเรียนรูโบราณวัตถุท่ีพบจากกรุพระ
ปรางควัดราชบูรณะ 

1 

7 มหกรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาต ิ

อิมแพ็ค เมืองทองธานี ต.บานใหม 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

ผูประสานงานการการจัดกิจกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตรแหงชาต ิ

ใหความรูและฝกปฏิบัติการทดลองและใหความรู
ทางดานวิทยาศาสตร 

1 

รวม 8 
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ขอมูลแหลงเรียนรูและสถิติการใชแหลงเรียนรูภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ท่ี ชื่อแหลงเรียนรู สถานท่ีตั้ง ติดตอ ความสําคัญ 
สถิติการใช 

(จํานวนครั้ง/ป) 

1 หมูบานโปรตุเกส 
ต.สําเภาลม อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.อยุธยา 

- เปนแหลงศึกษาวัฒนธรรมการดํารงชีวิตของชาวโป
ตุเกสท่ีเขามาอาศัยอยูในประเทศไทยสมัยอยุธยา 

1 

2 วัดพระศรีสรรเพชญ 
ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยธุยา 
จ.อยุธยา 13000 

โทร. 035-242-284 เปนแหลงศึกษาสถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา
และเก็บอัฐิของพระมหากษัตริย 

1 

3 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

เจาสามพระยา 
ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.อยุธยา 13000 

035-244-570 เปนแหลงเรียนรูโบราณวัตถุท่ีพบจากกรุพระ
ปรางควัดราชบูรณะ 

1 

4 
คายอัจฉริยะภาพ

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 
แบบบูรณาการ 

ริเวียรา วิลลา 359 ม.3ซอย
สาริกา-นางรอง 28/1 ต.สารกิา 
อ.เมือง บานคลองบอ 26000  

081-909-9890 ใหความรูและฝกปฏิบัติการทดลองและใหความรู
ทางดานวิทยาศาสตร 

1 

5 
เทศบาลนครปากเกร็ด 

ศูนยคัดแยกขยะ 

เลขท่ี 1 หมูท่ี 5 ถนนแจงวัฒนะ 
ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

โทร. 0-2960 9704-14 - ศึกษาการคัดแยกขยะนครปากเกร็ด 
1 

รวม 5 
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ขอมูลแหลงเรียนรูและสถิติการใชแหลงเรียนรูภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ท่ี ชื่อแหลงเรียนรู สถานท่ีตั้ง ติดตอ ความสําคัญ 
สถิติการใช 

(จํานวนครั้ง/ป) 

1 
โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย นนทบรุี 

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

โทร  02-5838311 ใหความรูและฝกปฏิบัติใหเกิดทักษะทางดานภาษา 
1 

2 
โครงการรถไฟฟาสายสีมวง บางใหญ – เตาปูน   - เปนแหลงศึกษาเรียนรูภาษาอังกฤษกับการเดินทาง

โดยใชรถไฟฟา 
1 

3 หมูบานโปรตุเกส 
ต.สําเภาลม อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.อยุธยา 

- เปนแหลงศึกษาวัฒนธรรมการดํารงชีวิตของชาวโป
ตุเกสท่ีเขามาอาศัยอยูในประเทศไทยสมัยอยุธยา 

1 

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

โทร. 035-242-284 เปนแหลงศึกษาสถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา
และเก็บอัฐิของพระมหากษัตริย 

1 

5 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

เจาสามพระยา 
ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.อยุธยา 13000 

035-244-570 เปนแหลงเรียนรูโบราณวัตถุท่ีพบจากกรุพระ
ปรางควัดราชบูรณะ 

1 

6 
มหกรรมวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาต ิ
อิมแพ็ค เมืองทองธานี ต.บานใหม 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

ผูประสานงานการการจัดกิจกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตรแหงชาต ิ

ใหความรูและฝกปฏิบัติการทดลองและใหความรู
ทางดานวิทยาศาสตร 

1 

รวม 6 
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ขอมูลแหลงเรียนรูและสถิติการใชแหลงเรียนรูภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา พลศึกษา 

ท่ี ชื่อแหลงเรียนรู สถานท่ีตั้ง ติดตอ ความสําคัญ 
สถิติการใช 

(จํานวนครั้ง/ป) 

1 สนามกีฬากองทัพอากาศ 
ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร 091 798 9777 มีอาจารยท่ีชวยใหความรูและชวยฝกทักษะกีฬาและ

เปนสถานท่ีท่ีพรอมสําหรับการฝกซอมนักกีฬา 
5 

2 บานปากเกร็ดชาย 
2 ม.1 ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด  
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี11120  

อาจารยออย 
โทร.086-837-5937 

มีอาจารยท่ีชวยใหความรูและชวยฝกทักษะกีฬาและ
เปนสถานท่ีท่ีพรอมสําหรับการฝกซอมนักกีฬา 

10 

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

โทร. 088-275-3594 
มีอาจารยท่ีชวยใหความรูและชวยฝกทักษะกีฬาและ
เปนสถานท่ีท่ีพรอมสําหรับการฝกซอมนักกีฬาฟุตบอล 

120 

4 อนามัยตําบลบางพูด 
ม.4  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี - มีวิทยากรท่ีใหความรูในเรื่องสุขอนามัย เพศวิถี และ

การดูแลสุขภาพ 
2 

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

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

มีวิทยากรท่ีใหความรูในเรื่องสุขอนามัย เพศวิถี และ
การดูแลสุขภาพ 2 

6 กรมพละศึกษา 
154 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม เขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทร 0 2214 0120 มีอาจารยท่ีชวยใหความรูและชวยฝกทักษะกีฬาและ
เปนสถานท่ีท่ีพรอมสําหรับการฝกซอมนักกีฬาฟุตบอล 

10 

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

โทร 025951784 มีอาจารยท่ีชวยใหความรูและชวยฝกทักษะกีฬาและ
เปนสถานท่ีท่ีพรอมสําหรับการฝกซอมนักกีฬาฟุตบอล 

5 

รวม 154 
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ขอมูลแหลงเรียนรูและสถิติการใชแหลงเรียนรูภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ท่ี ชื่อแหลงเรียนรู สถานท่ีตั้ง ติดตอ ความสําคัญ 
สถิติการใช 

(จํานวนครั้ง/ป) 

1 เกาะเกร็ด 

ต.เกาะเกร็ด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี โทร. 02-960-9704 -เปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและเปนศูนยรวม
เครื่องปนดินเผาของชาวรามัญ 
-ใหนักเรียนคนควาหาขอมูลและรวบรวมงานศิลปทาง
วัฒนธรรมของชาวรามัญ ตลอดจนศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณี ตางๆจากชาวรามัญ 

1 

2 
ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศ

ไทย 
14 ถ.เทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 

โทร.0-22470028 เปนแหลงศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย หุนละครเล็ก-
นิทรรศการสนุทรภุ 

1 

3 หมูบานโปรตุเกส 
ต.สําเภาลม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
อยุธยา 

- เปนแหลงศึกษาวัฒนธรรมการดํารงชีวิตของชาวโปตุ
เกสท่ีเขามาอาศัยอยูในประเทศไทยสมัยอยุธยา 

1 

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

โทร. 035-242-284 เปนแหลงศึกษาสถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนาและ
เก็บอัฐิของพระมหากษัตริย 

1 

5 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

เจาสามพระยา 
ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
อยุธยา 13000 

035-244-570 เปนแหลงเรียนรูโบราณวัตถุท่ีพบจากกรุพระปรางควัด
ราชบูรณะ 

1 

รวม 5 
 

 

 

 

 

 151
 



 
 

ขอมูลแหลงเรียนรูและสถิติการใชแหลงเรียนรูภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ท่ี ชื่อแหลงเรียนรู สถานท่ีตั้ง ติดตอ ความสําคัญ 
สถิติการใช 

(จํานวนครั้ง/ป) 

1 
วิทยากรทองถ่ิน 

นางฉลวย  หรั่งชาง 

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

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

เปนปราชญชาวบานผูมีความรูความชํานาญในการ
ทําขนมไทยภูมิปญญาทองถ่ิน เชน เม็ดขนุน 
ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด ขนมสอดไสและ
ขนมไทยตางๆอีกมากมาย 

4 

2 
วิทยากรทองถ่ิน 

นายกมล  สะอาดเอ่ียม 

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

- เปนปราชญชาวบานผูมีความรูความชํานาญในการ
ทําเครื่องปนดินเผาตามแบบพ้ืนบานของ 
เกาะเกร็ด 

3 

3 เกาะเกร็ด 

ต.เกาะเกร็ด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี โทร. 02-960-9704 -เปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและเปนศูนย
รวมเครื่องปนดินเผาของชาวรามัญ 
-ใหนักเรียนคนควาหาขอมูลและรวบรวมงานศิลป
ทางวัฒนธรรมของชาวรามัญ ตลอดจนศึกษา
วัฒนธรรมประเพณี ตางๆจากชาวรามัญ 

2 

4 
หมูบานโปรตุเกส 

ต.สําเภาลม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา - เปนแหลงศึกษาวัฒนธรรมการดํารงชีวิตของชาวโป
ตุเกสท่ีเขามาอาศัยอยูในประเทศไทยสมัยอยุธยา 

1 

5 
วัดพระศรีสรรเพชญ 

ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา 
13000 

โทร. 035-242-284 เปนแหลงศึกษาสถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา
และเก็บอัฐิของพระมหากษัตริย 

1 

6 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเจา
สามพระยา 

ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา 
13000 

035-244-570 เปนแหลงเรียนรูโบราณวัตถุท่ีพบจากกรุพระ
ปรางควัดราชบูรณะ 

1 

รวม 12 
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ขอมูลแหลงเรียนรูและสถิติการใชแหลงเรียนรูภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ท่ี ชื่อแหลงเรียนรู สถานท่ีตั้ง ติดตอ ความสําคัญ 
สถิติการใช 

(จํานวนครั้ง/ป) 

1 เกาะเกร็ด 

ต.เกาะเกร็ด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี โทร. 02-960-9704 -เปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและเปนศูนย
รวมเครื่องปนดินเผาของชาวรามัญ 
-ใหนักเรียนคนควาหาขอมูลและรวบรวมงาน
ศิลปทางวัฒนธรรมของชาวรามัญ ตลอดจน
ศึกษาวัฒนธรรมประเพณี ตางๆจากชาวรามัญ 

1 

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

02-504-7777 ศึกษาการวาดภาพการตูน ภาพเหมือน(เขาคาย
การวาดภาพจากนักวาดการตูนมืออาชีพ) 

1 

3 
หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมและ

ศิลปกรรมทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี 

เลขท่ี 1 หมูท่ี 5 ถนนแจงวัฒนะ 
ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

โทร. 0-2960 9704-14 ศึกษาศิลปะทองถ่ินและการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ในทองถ่ิน 2 

4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว 
เขตจตุรจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทร.02-579-0113  02-
942-8500 

มีอาจารยใหความรูทางดานดนตรีไทย  เปด
โอกาสใหไดฝกทักษะกับผูเชี่ยวชาญทางดาน
ดนตรีไทย  

1 

5 
มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร 

ศิลปะบรรเลง) 

47 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทร. 02-279-1509 มีอาจารยใหความรูทางดานดนตรีไทย  เปด
โอกาสใหไดฝกทักษะกับผูเชี่ยวชาญทางดาน
ดนตรีไทย 

1 

รวม 6 
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ขอมูลแหลงเรียนรูและสถิติการใชแหลงเรียนรูภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ท่ี ชื่อแหลงเรียนรู สถานท่ีตั้ง ติดตอ ความสําคัญ 
สถิติการใช 

(จํานวนครั้ง/ป) 

1 เกาะเกร็ด 

ต.เกาะเกร็ด  อ.ปากเกร็ด   
จ.นนทบุรี 

โทร. 02-960-9704 -เปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและเปนศูนย
รวมเครื่องปนดินเผาของชาวรามัญ 
-ใหนักเรียนคนควาหาขอมูลและรวบรวมงานศิลป
ทางวัฒนธรรมของชาวรามัญ ตลอดจนศึกษา
วัฒนธรรมประเพณี ตางๆจากชาวรามัญ 

6 

2 วัดชลประทานรังสฤษดิ์ 
ถนนติวานนท  อ.ปากเกร็ด จ.
นนทบุรี 

โทร.02-583-8845 เปนแหลงศึกษาเรียนรูในดานศาสนา คุณธรรม 
จริยธรรม 

2 

3 หมูบานโปรตุเกส 
ต.สําเภาลม อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.อยุธยา 

- เปนแหลงศึกษาวัฒนธรรมการดํารงชีวิตของชาวโป
ตุเกสท่ีเขามาอาศัยอยูในประเทศไทยสมัยอยุธยา 

1 

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

โทร. 035-242-284 เปนแหลงศึกษาสถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา
และเก็บอัฐิของพระมหากษัตริย 

1 

5 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

เจาสามพระยา 
ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.อยุธยา 13000 

035-244-570 เปนแหลงเรียนรูโบราณวัตถุท่ีพบจากกรุพระ
ปรางควัดราชบูรณะ 

1 

รวม 11 
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