คำนำ
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เป็นกระบวนการที่สร้างความเชื่อมั่นและหลักประกัน
ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน ผู้รับบริการทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนนั้นจำเป็นต้องมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนอย่างเหมาะสม สารสนเทศเป็นฐานข้อมูลที่ช่วยให้
โรงเรียนสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามสภาพบริบทของโรงเรียนอย่างแท้จริง ส่งผลให้การพัฒนา
การศึกษาเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)ได้จัดทำข้อมูล
และสารสนเทศของโรงเรียน โดยวิเคราะห์จากภาระงานที่มีความสำคัญตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน
และความต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการที่เป็นปัจจุบันทุกปี
ขอขอบคุณ คณะผู้จัดทำ หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน
ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนด้วยดี หวังอย่างยิ่งว่าสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้คงเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ที่สนใจในการศึกษาและนำไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาโรงเรี ยนให้มีคุณภาพ
ต่อไป
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ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ถือกำเนิดขึ้นจาก
พระราชดำริของสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะจัดสร้างโรงเรียนพระตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยมเพื่อให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ในการรองรับนักเรียนที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียน
พระตำหนักสวนกุหลาบ บุตรหลานข้าราชบริพาร ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดนและประชาชนทั่ว ไปใน
ท้องที่จังหวัดนครปฐม ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อันเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนใน
ท้องถิ่นภูมิภาค ในครั้งแรกใช้ชื่อว่า “โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
ล้นเกล้าพระราชทานที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำนวน 22 ไร่ ในเขตพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม เป็นที่จัดตั้งโรงเรียน
สำนั ก พระราชวัง จึง ได้ข อความร่ว มมื อ จากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให้ จั ดตั ้ง โรงเรีย นดั งกล่าวขึ้น
กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมรับพระราชดำริและเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พล อดุลยเดชมหาราช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดตั้งโรงเรียนในเขต
การศึกษาต่าง ๆ อีก 8 โรง โดยในระหว่างที่รอพระราชทานชื่อได้ตั้งชื่อโรงเรียนทั้ง 9 โรงนี้ เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2538 ว่าโรงเรียนเฉลิมพระเกี ยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห ัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี แล้วมีชื่อจังหวัดต่อท้าย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม จึงได้ชื่อว่า
“โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชมหาราช ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี
จังหวัดนครปฐม ตำบลศาลายา กิ่งอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม” ต่อมาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
ได้พระราชทานมงคลนามโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2538 ว่า “โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียน
พร้อมทั้งทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ เพื่อเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2538
ขณะที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)กำลังก่อสร้าง
ในสถานที่ตั้งดังกล่าว โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากทางราชการให้ดำเนินการชั่วคราว ณ บริเวณวัดไร่
ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และเมื่อการก่อสร้างอาคารเรียนบริเวณโรงเรียนในสถานที่ตั้งจริง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจึงได้ดำเนินการย้ายสถานที่ ทำการในปีการศึกษา 2542 และดำเนินการ
มาจนถึงปัจจุบัน ณ สถานที่ตั้ง เลขที่ 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา-บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ
มณฑล จั ง หวั ด นครปฐม 73170 บนพื ้ น ที ่ 22 ไร่ ต่ อ มา พ.ศ. 2546 โรงเรี ย นได้ ด ำเนิ น การ
ประสานงานกับ
สำนักงานพระราชวัง ขอที่ดินจากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพิ่มเติมอีก
จำนวน 16 ไร่ 9.67 ตารางวา โทรศัพท์ 0-3429-7663 หรือ 0-3429-7665 หรือ 0-24313614และ โทรสาร 0-3429-7664
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ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ทิศใต้

จรดสถานีตำรวจดับเพลิงตลิ่งชัน
จรดถนนศาลายา – บางภาษี
จรดโรงเรียนประถมพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล
จรดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยในวังชาย
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แผนที่ตั้งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
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สภาพปัจจุบัน อาคารสถานที่ประกอบด้วย
1. อาคารกาญจนภูมินทร์ เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น 1 หลัง
ชั้นล่าง ประกอบด้วย ห้องผู้อำนวยการ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ ห้องกลุ่มบริหารงาน
บุคคล ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ ห้องกลุ่มบริหารทั่วไป ห้องพยาบาล และ
ห้องประชาสัมพันธ์ ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน และห้องน้ำห้องส้วมชาย จำนวน 6
ห้องและห้องน้ำห้องส้วมหญิง จำนวน 6 ห้อง
ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องพิเศษจำนวน 7 ห้องได้แก่ ห้องดำริราชรังสรรค์ ห้องสมุด
ห้องแนะแนว ศูนย์ว ิช าภาษาต่างประเทศและห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ 3 ห้อง และห้องเก็บของ
ห้องน้ำห้องส้วมชาย จำนวน 6 ห้องและห้องน้ำห้องส้วมหญิง จำนวน 6 ห้อง
ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้องพิเศษจำนวน 13 ห้อง ได้แก่ ห้องกลุ่มบริหารนโยบายและแผน
ห้องเรียนสีเขียว ศูนย์วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง ห้องพักครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ห้องปฏิบัตการเคมี ห้องปฏิบัติการ
ชีววิทยา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ และห้องเก็บของ ห้องน้ำ
ห้องส้วมชาย จำนวน 6 ห้องและห้องน้ำห้องส้วมหญิง จำนวน 6 ห้อง
ชั้นที่ 4 ประกอบด้วย ห้องพิเศษจำนวน 6 ห้องได้แก่ ศูนย์วิชาภาษาไทยและห้องพักครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ห้องดนตรีไทย ศูนย์วิชาดนตรีและห้องพักครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ ห้องเก็บของ ห้องเรียนจำนวน 10 ห้อง ห้องน้ำ
ห้องส้วมชาย จำนวน 6 ห้องและห้องน้ำห้องส้วมหญิง จำนวน 6 ห้อง
ชั้นที่ 5 ประกอบด้วย ห้องพิเศษจำนวน 6 ห้องได้แก่ ห้องพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3 ห้องและห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ห้องพักครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ห้องเก็บของ ห้องเรียนจำนวน 10 ห้อง ห้องน้ำห้อง
ส้วมชาย จำนวน 6 ห้องและห้องน้ำห้องส้วมหญิง จำนวน 6 ห้อง
ชั้นที่ 6 ประกอบด้วย ห้องพิเศษจำนวน 4 ห้อง ได้แก่ ห้องพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ศูนย์วิชาสังคมศึกษาและ
ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้อง
เก็บของ ห้องจริยธรรม ห้องเรีย น จำนวน 10 ห้อง ห้องน้ำห้องส้วมชาย จำนวน
6 ห้องและห้องน้ำห้องส้วมหญิง จำนวน 6 ห้อง
2. อาคารสิรินทร์พัฒนา เป็นอาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น
ชั้น 1 ประกอบด้วย ห้องอาหารครู โรงอาหารและห้องปฏิบัติการอาชีพอิสระ(ร้านสวัสดิกา
โรงเรียน)
ชั้น 2 ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานและอาชีพ พักครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาฯห้องคหกรรม ห้ องอิเล็คทรอนิคส์ ห้องตัดเย็บ ห้องงานไฟฟ้า
ศูนย์วิชาพลานามัย ห้องน้ำห้องส้วมชาย จำนวน 2 ห้องและห้องน้ำชั้นส้วม หญิง
จำนวน 2 ห้อง
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ชั้น 3 ประกอบด้วย หอประชุม ห้องน้ำ -ห้องส้วมชาย 2ห้องและห้องน้ำห้องส้วมหญิง 2
ห้อง
3. อาคารเรียน EP (324ล) ประกอบด้วยห้องเรียน จำนวน 24 ห้องเรียน
ชั้นล่าง ประกอบด้วย ร้าน KPN BOOK ห้อง ห้องควบคุมไฟฟ้าและมีพื้นที่โล่ง
ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องจำนวน 8 ห้องได้แก่ ห้อง พักครู 2ห้อง ห้องเรียน 6 ห้อง
ห้องน้ำ ชาย-หญิง
ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้องจำนวน 8 ห้อง ได้แก่ ห้องเรียน 7 ห้อง ห้องสมุดภาษา 1 ห้อง
ชั้นที่ 4 ประกอบด้วย ห้องจำนวน 8 ห้อง ได้แก่ ห้องเรียน 8 ห้อง
4. อาคารเรียนกีฬา(101ล)
ชั้น 1 ประกอบด้วย ห้องพักครูและห้องเรียน Fitness
ชั้น 2 ประกอบด้วย สนามกีฬา Badminton จำนวน 3 คอร์ด
5. อาคารชั่วคราว
ประกอบด้วยห้องเรียน จำนวน 5 ห้องเรียน
6. ห้องเรียนเกษตร
1 ห้อง
7. อาคารปิ่นฉัตร
อาคารหอพักชาย 4 ชั้น 1 หลัง
8. อาคารภัทรเทพ
อาคารหอพักหญิง 4 ชั้น 1 หลัง
9. บ้านพักครู แบบ 207 ล 2 ชั้น 1 หลัง
10. แฟลตภารโรง
3 ชั้น 1 หลัง ( 10 หน่วย)
11. โรงหุงต้ม
1
หลัง
12. โดมศูนย์กิจกรรม พระราชวิริยาลังการ (แย้ม กิตตินธโร) ประกอบด้วยสนามกีฬา
สนามฟุตซอล
1
สนาม
สนามบาสเกตบอล 2
สนาม
สนามวอลเลย์บอล 1
สนาม
สนามเซปักตระกร้อ 1
สนาม
สนามแฮนบอล
1
สนาม
13. สนามฟุตบอล พร้อมลู่วิ่ง 7 ลู่
1
สนาม
14. โรงบำบัดน้ำเสีย
1
หลัง
15.โรงกรองน้ำ
1
หลัง
16. โรงรถชั่วคราว
2
โรง
18.แปลงเกษตร
1
แปลง
19. ซุ้มพระ
1
หลัง
20. เสาธง
1
เสา
งานยานพาหนะ
จำนวนยานพาหนะ จำแนกตามประเภท ดังนี้
รถบัสขนาดจำนวน 60 ที่นั่ง
จำนวน
1 คัน
รถตู้
จำนวน
5 คัน
รถยนต์ 4 ล้อ
จำนวน
2 คัน
รถยนต์ 4 ที่นั่ง
จำนวน
1
คัน
รถจักรยานยนต์
จำนวน
1
คัน
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การจัดการศึกษาชนิดของโรงเรียนเป็นแบบสหศึกษา การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่ มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
การดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษานี้ยึดแนวทางตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อ
การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็ นศูนย์กลาง
ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่หาความรู้ เป็นบุคคลแห่ง การเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
เห็นความสำคัญในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย มีจิตวิญญาณประชาธิปไตย มีความสามารถในการ
สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มี สุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจในยุคนี้
นอกจากนี้โรงเรียนต้องดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ โดยคำนึงถึงคำขวัญของโรงเรียนที่ว่า
“รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ” เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้าง
เยาวชนที่ดีมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
ประเภทของนักเรียนแบ่งเป็น 2 ประเภท
1. ประเภทอยู่ประจำ มีหอพัก 2 หอพัก ได้แก่หอพักหญิง 1 หอพัก และหอพักชาย 1 หอพัก
2. ประเภทไป – กลับ
จำนวนห้องเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 36 ห้องเรียน
(ม.1 จำนวน 13 ห้อง , ม.2 จำนวน 12 ห้อง ,ม.3 จำนวน 11ห้อง)
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 28 ห้องเรียน
(ม.4 จำนวน 11 ห้อง , ม.5 จำนวน 9 ห้อง ,ม.6 จำนวน 8 ห้อง)
ตราประจำโรงเรียน
สีพระราชทาน
สีเหลือง-ม่วง
คติพจน์พระราชทาน
ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย
ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์
คำขวัญ
รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม
นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
วิสัยทัศน์
องค์กรแห่งการเรียนรู้
เชิดชูคุณธรรม
เลิศล้ำวิชาการ
สืบสานงานพระราชดำริ
ธำรงความเป็นไทย
ก้าวไกลสู่สากล

7

การจัดการศึกษาของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
โรงเรี ย นกาญจนาภิ เ ษกวิ ท ยาลั ย นครปฐม (พระตำหนั ก สวนกุ ห ลาบมั ธ ยม) เป็ น องค์ ก รแห่ ง
การเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ธำรงความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล
พันธกิจ
1. เสริมสร้างโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุข บนพื้นฐานความเป็นไทย
3. ส่งเสริมให้บุคลากรเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสืบสานงานพระราชดำริ
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
5. พัฒนาการใช้นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและภาษา เพื่อพัฒนาการศึกษาสู่สากล
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
1. ครูและนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
2. โรงเรียนมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน
3. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน
4. ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานได้อย่างมีมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
6. โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ
7. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้และบริหารการศึกษา
8. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศ MIS
9. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ในการจัดการศึกษาที่แข็งแรง ปลอดภัย และเพียงพอ
10. โรงเรียนมีบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
11. นักเรียนมีจิตสำนึกสาธารณะต่อเพื่อนโลก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12. นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี มีทักษะการดำรงชีวิต มีจิตอาสา และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
13. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพ
14. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถปฏิบัติตนตามแนววิธีพุทธ
15. นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอนและการดำรงชีวิต
16. บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำรงความเป็นไทย สืบสาน
งานพระราชดำริ
17. คลากรยึดมั่นการปกครองในระบบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
18. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
19. นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา และICT
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กลยุทธ์ของโรงเรียน (STRATEGIES)
โรงเรียนได้บริหารจัดการศึกษา โดยยึดหลัก 4 ยุทธวิธี 15 วิถี ดังนี้
ยุทธวิธีที่ 1 พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ
วิถีที่ 1 พัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียน
วิถีที่ 2 พัฒนาสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
วิถีที่ 3 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ยุทธวิธีที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
วิถีที่ 4 การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ ICT
วิถีที่ 5 พัฒนากระบวนการคิด
วิถีที่ 6 พัฒนาการอ่านและการเขียน
วิถีที่ 7 ห้องเรียนคุณภาพ
วิถีที่ 8 การยกระดับความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ยุทธวิธีที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน
วิถีที่ 9 พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน
วิถีที่ 10 พัฒนาผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิถีที่ 11 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง
ยุทธวิธีที่ 4 การพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
วิถีที่ 12 การบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( School Based Management )
วิถีที่ 13 การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล World Class Standard School
วิถีที่ 14 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
วิถีที่ 15 การดำรงคุณภาพอย่างยั่งยืน
มาตรฐานการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
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มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน
1. มีระเบียบวินัย บุคลิกภาพ และสุขภาพกาย-สุขภาพจิตที่ดี
2. การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
3. การมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4. สืบสานงานพระราชดำริและอนุรักษ์ความเป็นไทย
5. การอ่าน คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์

กลยุทธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียน
ยุทธวิธีที่ 1 พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน
2. สถานศึกษามีการจัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
และ
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
3. สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความ
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
4. สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้ง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม
3. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน และสภาพแวดล้อม
4. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการใช้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
โครงการ
โครงการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการให้ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
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กลยุทธวิธีที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
2. ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพย์ติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ
และปัญหาทางเพศ
4. ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
5. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
6. ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ
7. ผู้เรียนมีการวางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ
8. ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
9. ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
10. ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
11. สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
12. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียน
13. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
14. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว
15. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
16. ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
17. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน
18. ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง
19. ผู้เรียนสามารถนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
20. ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
21. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
22. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
23. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
24. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
25. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพย์ติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง
โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ
4. ร้อยละของผู้เรียนที่เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
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6. ร้อยละของผู้เรียนที่สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ
7. ร้อยละของผู้เรียนที่มีการวางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ
8. ร้อยละของผู้เรียนที่ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
9. ร้อยละของผู้เรียนที่ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
10. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
11. จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
12. จำนวนโครงการ / กิจกรรมและผลการดำเนินงานของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
13. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเข้าสู่ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
14. ร้อยละของผู้เรียนที่มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่าง ๆ รอบตัว
15. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
16. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
17. ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน
18. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง
19. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
20. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
21. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
22. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
23. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
24. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
25. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์
โครงการ
1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
3. โครงการส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูงของผู้เรียน
4. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
5. โครงการส่งเสริมตามโครงการพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
7. โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
8. โครงการส่งเสริมรักงาน รักสังคม รักสัมมาชีพ
9. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
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ยุทธวิธีที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
1. ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
2. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน
3. ครูมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา
4. ครูมีความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
5. ครูมีวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
6. ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค
7. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน
8. ครูมีการจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
9. สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
10. สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่ำเสมอ
11. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด
1. จำนวนกิจกรรมและผลการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
2. ร้อยละของครูที่มีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ร้อยละของครูที่มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
4. ร้อยละของครูที่มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา
5. ร้อยละของครูที่มีความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
6. ร้อยละของครูที่มีวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย
7. ร้อยละของครูที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค
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8. ร้อยละของครูที่ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการ
ปรับการสอน
9. ร้อยละของครูที่ครูมีการจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
10. โครงการ / กิจกรรมและผลการดำเนินการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
11. โครงการ / กิจกรรมและผลการดำเนินการนิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ
โครงการ
1. โครงการพัฒนาบุคลาการ
2. โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
และการนิเทศภายใน
3. โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ยุทธวิธีที่ 4 พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
เป้าหมาย
1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
2. สถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและ
ความสนใจ
3. สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษามีการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5. สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
6. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7. สถานศึกษามีการนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
8. สถานศึกษามีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
9. สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
10. สถานศึกษามีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. จำนวนหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
2. จำนวนรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ
3. มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. จำนวนโครงการ / กิจกรรมและผลการดำเนินการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5. จำนวนโครงการ / กิจกรรมและผลการดำเนินการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
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บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
6. แผนงานและผลการดำเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
7. ผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกและการนำไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
8. มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
9. โครงการ / กิจกรรมและผลการดำเนินการพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
10. มีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
โครงการ
1. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2. โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
3. โครงการส่งเสริมการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
4. โครงการส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
6. โครงการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
นางสายพิณ มณีศรี

- ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
( 24 มกราคม 2538 – 26 มีนาคม 2538 )
- ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ
50 ปี ( 27 มีนาคม 2538 – 25 พฤษภาคม 2538 )
- รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม )
( 26 พฤษภาคม 2538 – 24 กรกฎาคม 2538 )
- อาจารย์ใหญ่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
( พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม )
( 25 กรกฎาคม 2539 – 24 กรกฎาคม 2540 )
- ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
( พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม )
( 25 กรกฎาคม 2540 – 30 ตุลาคม 2544 )
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นางลัดดา
ผลวัฒนะ
ว่าที่ร้อยตรีปิยะ ทรัพย์สมบูรณ์
นายประเสริฐ บุญฤทธิ์
นายบุญชู

ฉิมพุก

นางสุรีย์พร

สุนทรศารทูล

นายนพดล

เด่นดวง

นายสุริยา

ชิณณะพงศ์

บุคลากรสายบริหารปัจจุบัน
นายสุริยา
ชิณณะพงศ์

ปฏิบัติงาน ตุลาคม 2544 ถึง 17 พฤศจิกายน 2547
รองผู้อำนวยการฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
ปฏิบัติงาน 18 พฤษจิกายน 2547 ถึง 19 มิถุนายน
2548
ปฏิบัติงาน 20 มิถุนายน 2548 ถึง 30 กันยายน
2549
รองผู้อำนวยการฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ปฎิบัติงาน 1 ตุลาคม 2549 ถึง 3 มกราคม
2550
ปฎิบัติงาน 4 มกราคม 2550 ถึง 30 กันยายน
2554
ปฏิบัติงาน 26 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน
2561
ปฏิบัติงาน 2 พฤศจิกายน 2561 ถึง ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
( พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม )
นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
ธนกฤต ธรรมวณิชย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล
นางสาวกานดา หงส์เวียงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายชาญชัย ชาญฤทธิ์
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
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แผนภูมิการบริหารโรงเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายสุริยา ชิณณะพงศ์
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายธนกฤต ธรรมวณิชย์

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย

คณะกรรมการกลุม่
หัวหน้างานบริหารฯ
1. งานอำนวยการสำนักงาน
2. งานบริหารหลักสูตร
3. งานทะเบียนนักเรียน
4. งานวัดและประเมินผล
5. งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้
6. งานห้องสมุด
7. งานแนะแนว
8. งานวิจัยทางการศึกษา
9. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10. งานคอมพิวเตอร์
11. งานจัดการเรียนการสอน
12. งานนิเทศการศึกษา
13. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
14. งานส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน

คณะกรรมการกลุม่
หัวหน้างานบริหารฯ

1. งานอำนวยการสำนักงาน
2. งานวินัยข้าราชการครู
3. งานอัตรากำลัง สรรหา และบรรจุแต่งตั้ง
4. งานพัฒนาและส่งเสริม ความก้าวหน้าวิชาชีพครู
5. งานระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนและ
งานเครือข่ายผู้ปกครอง
6. งานวินัยและความประพฤตินักเรียน
7. งานกิจกรรมนักเรียน
8. งานเบญจวิถี
9. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
10. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
11. งานส่งเสริมประชาธิปไตย
12. งานรักษาความปลอดภัยและจราจร

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวกานกา หงส์เวียงจันทร์
คณะกรรมการกลุม่
คณะกรรมการกลุม่
หัวหน้างานบริหารฯ
หัวหน้างานบริหารฯ

1. งานอำนวยการสำนักงาน
2. งานบริหารการเงิน
3. งานเก็บรักษาเงิน
4. งานบริหารบัญชี
5. งานตรวจสอบบัญชี
6. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
7. งานสารบรรณ
8. งานระดมทรัพยากร
9. งานยานพาหนะและ
รถรับ-ส่งนักเรียน
10. งานธนาคารโรงเรียน

1. งานอำนวยการสำนักงาน
2. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
3. งานประชาสัมพันธ์
4. งานโสตทัศนศึกษา
5. งานอนามัยโรงเรียน
6. งานโภชนาการ น้ำดื่ม
7. งานสวัสดิการครูและนักเรียน
8. งานหอพักนักเรียน
9. งานประชาสัมพันธ์ชุมชน

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
นายชาญชัย ชาญฤทธิ์

คณะกรรมการกลุม่
หัวหน้างานบริหารฯ
1. งานอำนวยการสำนักงาน
2. งานแผนงาน
3. งานวิจัยและพัฒนา
4. งานสารสนเทศ
5. งานจัดสรรงบประมาณ
6. งานติดตามและประเมินโครงการ
7. งานควบคุมภายใน
8. งานประกันคุณภาพ
9. งานรับนักเรียน
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แนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่น
1. ประวัติความเป็นมา
สมัยอาณาจักรทวาราวดีซึ่งเจริญรุ่งเรืองอยู่ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-17 โดยมีเมืองนครปฐม
โบราณซึ่งเป็นเมืองท่าชายฝั่งทะเลเป็นศูนย์กลาง ปรากฏหลักฐานทางธรณีวิทยาว่าบริเวณอำเภอพุทธมณฑล
เคยเป็นทะเลมาก่อน
ในรัชกาล สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมื่อ พ.ศ. 2092 ได้โปรดให้แบ่ง
เอาแขวงเมืองสุพรรณบุรี แขวงเมืองราชบุรีตั้งเป็นเมืองนครชัยศรี ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครชัยศรีห่างจาก
ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรีในปัจจุบันไปทางใต้ประมาณ 2 กิโลเมตรและมีฐานะเป็นเมืองมาตลอดจนถึงสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้บูรณะองค์พระปฐมเจดีย์ซึ่งพระองค์ได้เสด็จ
มาพบที่เมืองนครชัยศรีในระหว่างที่ทรงผนวช โปรดให้ขุดคลองมหาสวัสดิ์และคลองเจดีย์บูชาเพื่อเป็นทาง
คมนาคมระหว่างกรุงเทพฯกับองค์พระปฐมเจดีย์ และโปรดให้จับจองที่ดินสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ในเขตอำเภอ
พุทธมณฑลพระราชทานให้กับพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระองค์และได้พระราชทานเมืองนครชัยศรี
ซึ่งขึ้นกับกรมมหาดไทยมาขึ้นกรมท่า
ในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ ห ั ว ได้ ท รงปรั บ ปรุ ง การปกครองโดยทรงตั้ ง
กระทรวงมหาดไทย และได้โปรดเกล้าฯให้ตั้งมณฑลขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2437 โดยรวมเมืองนครชัยศรี สมุทรสาคร
และสุพรรณบุรี เข้าในมณฑลเดียวกัน เรียกว่ามณฑลนครชัยศรี ตั้งที่ว่าการมณฑลที่เมืองนครชัยศรีต่อมาปี
พ.ศ. 2439 ได้ย้ายที่ว่าการมณฑลไปตั้งที่พระปฐมเจดีย์
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าให้เปลี่ยนชื่ อเมืองนครชัยศรีเป็นเมือง
นครปฐม เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2456 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ใช้จังหวัดแทนเมืองฉะนั้นเมือง
นครปฐมจึงเปลี่ยนเป็นจังหวัดนครปฐมและยุบอำเภอเมืองเดิมเป็นอำเภอนครชัยศรี ขึ้นกับจังหวัดนครปฐม
เนื ่ อ งในโอกาสที ่ พ ุ ท ธศาสนาเวี ย นมาครบรอบ 2,500 ปี ใน พ.ศ. 2500 รั ฐ บาลสมั ย จอมพล
ป. พิบูลสงคราม และประชาชนได้จัดงานเฉลิมฉลอง 25 พุทธศตวรรษ และมีมติให้สร้างพุทธมณฑลขึ้นเป็น
ศู น ย์ ก ลางทางพุ ท ธศาสนา ในเนื ้ อ ที ่ 2,500 ไร่ ตำบลศาลายา อำเภอนครชั ย ศรี จั ง หวั ด นครปฐม
พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบรัฐพิธีก่อฤกษ์
พุทธมณฑล เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 และได้เริ่มการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2500 มีการสร้างถนน
หลายสายเข้าพุทธมณฑล มีการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาและสถานศึกษาตลอดจน
สถานที่ราชการอื่นอีกหลายแห่ง ทำให้บริเวณนี้เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2534 กระทรวงมหาดไทยได้ตั้งกิ่งอำเภอพุทธมณฑล โดยแบ่งเขตอำเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 ตำบล คือ ตำบลศาลายา ตำบลคลองโยง และตำบลมหาสวัสดิ์ ตั้งที่ว่า
การกิ่งอำเภอศาลายา และในวันที่ 5 ธันวาคม 2539 ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอพุทธมณฑล
2. ที่ตั้ง และขนาดพื้นที่
อำเภอพุทธมณฑล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดนครปฐม ระยะทางจากจังหวัดนครปฐม โดย
ถนนสายเพชรเกษมและถนนบรมราชชนนี ประมาณ 32 กิโลเมตร โดยรถไฟสายใต้จากสถานีนครปฐม ถึง
สถานีศาลายา ประมาณ 29 กิโลเมตร มีพื้นที่ 66.96 ตรางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 41,850 ไร่
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3. อาณาเขต
มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ทิศใต้
ติดต่อกับอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอไทรน้อย อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
และเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
4. ลักษณะภูมิประเทศ
อำเภอพุทธมณฑลพื้นที่ทั้งหมดเป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะ มีลำคลองหลายสายและมักจะมีน้ำท่วมในฤดู
น้ำหลากไม่มีภูเขา
5. การแบ่งการปกครองท้องที่
5.1 การปกครองท้องที่
5.1.1 ตำบลศาลายา 6 หมู่บ้าน
5.1.2 ตำบลคลองโยง 8 หมู่บ้าน
5.1.3 ตำบลมหาสวัสดิ์ 4 หมู่บ้าน
5.2 การปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอพุทธมณฑลมีการปกครองส่วนท้องถิ่น 2 รูปแบบคือเทศบาล 2 แห่ง และองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 2 แห่ง ดังนี้
5.2.1 เทศบาลตำบลศาลายา จัดตั้งโดยยกฐานะจากสุขาภิบาลศาลายา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม
2544
5.2.2 เทศบาลตำบลคลองโยง จัดตั้งโดยยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโยง
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550
5.2.3 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา
5.2.4 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
6. การคมนาคม
สามารถเดินทางเข้าถึงได้โดยสะดวกทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และทางน้ำ
6.1 ทางรถยนต์
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 (ปิ่นเกล้า – นครชัยศรี)
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3310 และ 3314 (พุทธมณฑลสาย 4 และ สาย
5)
เชื่อมระหว่างถนนเพชรเกษม – ถนนปิ่นเกล้า – นครชัยศรี)
6.2 ทางรถไฟ
-จากสถานีรถไฟหัวลำโพง และสถานีรถไฟธนบุรี สามารถเดินทางสู่อำเภอพุทธ
มณฑลได้โดยลงที่สถานีศาลายา สถานีวัดสุวรรณ และสถานีคลองมหาสวัสดิ์
6.3 ทางน้ำ จากคลองบางกอกน้อยตามเส้นทางคลองมหาสวัสดิ์ ผ่านอำเภอพุทธมณฑล
สู่อำเภอนครชัยศรี และอำเภอเมืองนครปฐมตามลำดับ
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7.ด้านเศรษฐกิจ
7.1 อาชีพที่สำคัญคือ
(1) การเกษตร ได้แก่ การทำนาข้าว แปลงผัก สวนผลไม้ และสวนไม้ดอกโดยเฉพาะกล้วยไม้ตัดดอก
(2) รับราชการ
(3) รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม และบริษัทห้างร้าน
(4) ค้าขาย
7.2 โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 14 แห่ง
(1) โรงสีข้าว 3 แห่ง
(6) โรงงานหล่อพระพุทธรูป 1 แห่ง
(2) โรงทำน้ำแข็ง 1 แห่ง
(7) โรงงานเชื่อมโลหะ 2 แห่ง
(3) โรงงานไม้แปรรูป 1 แห่ง
(8) โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ 1 แห่ง
(4) โรงงานพลาสติก 4 แห่ง
(5) โรงงานเซรามิค 1 แห่ง
7.3 ธนาคารพาณิชย์ จำนวน 6 แห่ง
(1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
(2) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
(3) ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
(4) ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยตลาดศาลายา
(5) ธนาคารออมสิน (หน่วยย่อย)
(6) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สาขาย่อย)
8.การรักษาความสงบเรียบร้อย
8.1 สถานีตำรวจภูธร อำเภอพุทธมณฑล
8.2 กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอพุทธมณฑล
8.3 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
8.4 สมาชิก อปพร. และผู้ประสานพลังแผ่นดิน
9. ด้านการศึกษา
มีโรงเรียนและสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอ ดังนี้
9.1 ระดับอนุบาล
- โรงเรียนอนุบาลพรละมัย
9.2 ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษา พื้นที่ 2 จำนวน 8 แห่ง
- โรงเรียนวัดสาลวัน
- โรงเรียนวัดมะเกลือ
- โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
- โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
- โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
- โรงเรียนบ้านคลองโยง
- โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์
- โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล
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9.3 ระดับมัธยมศึกษา
- โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์กรมหาชน)
- โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
- โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
9.4 ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 3 แห่ง
- วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
- วิทยาลัยนาฎศิลปะ
- กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
9.5 ระดับอุดมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
- มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ศาลายา
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
9.6 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
- ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพุทธมณฑล
- ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
- กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
10. การศาสนา
- มีพุทธมณฑล ซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาที่สำคัญของโลก
- มีวัดจำนวน 6 แห่ง มีมหาวิทยาลัยสงฆ์ 1 แห่ง คือ มหามกุฎราชวิทยาลัย และมีสถาบัน
แม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ อีก 1 แห่ง
- ไม่มีมัสยิดและโบสถ์คริสต์

โอกาสและศักยภาพของอำเภอพุทธมณฑล
จุดแข็งและโอกาสของอำเภอพุทธมณฑล
1. มีที่ตั้งติดต่อกับกรุงเทพมหานคร
2. เป็นที่ตั้งของพุทธมณฑล
3. เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา
4. เป็นที่ตั้งสถานที่ราชการจากส่วนกลาง
- ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานราชเลขา
- ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนตามอัธยาศัยอำเภอ (กศน.) อำเภอพุทธมณฑล
- สำนักงานพุทธมณฑล สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ
- สถานฝึกอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร
- สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- กรมยุทธศึกษาทหารเรือและ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
- สถาบันศิลปกรรม กรมศิลปากร
- โรงเรียนตำรวจศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง
- ศูนย์ศาลายามหาวิทยาลัยมหิดล
- สถานีวิทยุเครื่องส่ง 100 กิโลวัตต์ ศาลายา กรมประชาสัมพันธ์
- โรงพิมพ์มหามงกุฎราชวิทยาลัย
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- สถานีตำรวจดับเพลิงตลิ่งชัน กองบัญชาการตำรวจดับเพลิง
5. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และเชิงธรรมชาติ คือคลองมหาสวัสดิ์ และสวนผลไม้ นาบัว
ซึ่ง
เป็นวิถีชีวิตอาชีพของประชาชน
จุดอ่อนและอุปสรรค
1. การพัฒนาสาธารณูปโภคไม่ทันต่อความเจริญเติบโตของเมือง
2. สภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่ม เกิดปัญหาน้ำท่วมได้ง่าย
3. การอพยพถิ่นฐานของประชากรเมืองเข้าสู่ชนบท
4. ประชากรแฝง
5. ศักยภาพของอำเภอ
6.
อำเภอพุทธมณฑล หากมองศักยภาพในภาพรวม พอที่จะสรุปศักยภาพและปัจจัยต่อการ
พัฒนาอำเภอในอนาคตได้ ดังนี้
7. 1. ศักยภาพทางการเกษตรของอำเภอมีอยู่สูง เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกเหมาะสมมีความอุดม
สมบูรณ์ เหมาะสมที่
8.
จะพัฒนาทางด้านการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
9. 2.

เป็ น อำเภอที ่ ม ี ส ถาบั น การศึ ก ษาหลายแห่ ง และทุ ก ระดั บ โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย
10.
ศิลปากร วิทยาลัยนานาชาติ ฯลฯ นับเป็นโอกาสที่จะสามารถเป็นศูนย์กลางทาง
การศึกษาที่สำคัญ
11. 3. ลั ก ษณะที ่ ต ั ้ ง ของอำเภอ อยู ่ ใ นเขตปริ ม ณฑล พื ้ น ที ่ ต ิ ด กั บ เขตกรุ ง เทพมหานคร
เหมาะสมที่จะพัฒนา
12.
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวด้านพื้นที่อยู่อาศัย การท่องเที่ ยวและการ
พาณิชยกรรม
13. 4. สถาบันราชการ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หลายหน่วยงาน เอื้ออำนวยต่อการเป็นแหล่งให้
ความรู้แก่ประชาชน และ
14. พัฒนาอาชีพของเกษตรกร
15. ที่มา : อำเภอพุทธมณฑล
16. หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของอำเภอพุทธมณฑล
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ชื่อผลิตภัณฑ์
ข้ า วตั ง จากข้ า วกล้ อ ง
หอมมะลิ , ไข่ เ ค็ ม ,
ผลไม้หยี,นาบัว
กล้วยหอมกรอบ , ข้าว
ตู
กะปิกุ้งนา
กล้วยฉาบ
ขนมอบคุ ก กี ้ , ขนม
เปี้ยะ
ขนมไทย
ข้าวตัง
ครีม THC

ชื่อตำบล
มหาสวัสดิ์

ชื่อผู้ผลิต
คุณปราณี สวัสดิ์แดง

เบอร์โทรศัพท์
ระดับดาว
0-3429-7099 5

ศาลายา

คุณจงดี เศรษฐอำนวย

0-3429-7091
0-9057-1432 2

คลองโยง
มหาสวัสดิ์
มหาสวัสดิ์

คุณสำรอง วัฒนสืบแถว
คุณแหม่ม แก้วไทรท้วม
คุณขนิษฐา พินิจกุล

0-3429-7302 2
0-3429-9853 2
0-3429-7149 3

ศาลายา
มหาสวัสดิ์
ศาลายา
ศาลายา
ศาลายา
คลองโยง

คุณวีนา ไทยนิยม
0-2889-3914 คุณยุพิน ประทุมแสง
0-2418-8132 1
คุณหทัยรัตน์ ปุณฑริกวิวัฒน์ 0 - 2 8 0 0 - 1
3433-4
คุณภัทรวดี สุดดี
0-2888-5962 2
คุณสมใจ นราสดใส
0-9551-4623 1
คุณประเสริฐ พ่วงจีน
0-3429-8032 1

ขนมอบ
ชาตะไคร้อบแห้ง
ไวน์สมุนไพรกระชายดำ
,สบู่ , น้ำยาล้างจาน ฯ
น้ำลูกยอสมุนไพรรวม
ไส้กรอกอีสาน

ศาลายา
ศาลายา

คุณวันเพ็ญ จรสัมฤทธิ์
คุณลินดา วงศานุพันธ์

เบญจรงค์ ค ริ ส ตั ล ลาย ศาลายา
ทอง
กิ๊บติดผมประลูกปัด
ศาลายา

คุณรุ่งศักดิ์ น้อยประชา

เทียนหอม

ศาลายา

คุณสุคนธ์ ฤทธิเดช

รูปปั้นดินเผา/เซรามิก

ศาลายา

คุณอภิชัย สินธุ์พูล

คุณอรียา สุทธิพันธ์

0-2800-2749
0-28892560-1
0-24298066-7
0-2449-7674
08-11729074
0-3424-6283
08-17109429
0-9210-9331

4
3
2
2
-

23

สารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการจัดการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

24

จำนวนนักเรียน
• ข้อมูลแสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา
ระดับชั้น
2558
2559
2560
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
440
466
496
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
432
431
460
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
443
428
427
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
331
333
356
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
323
324
324
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
314
321
326
รวม
2283
2303
2381

2561
491
489
455
366
340
321
2462

หมายเหตุ ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียน สอบต. 9 คน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลำบมัธยม)

466

440 432 443

496
431 428

331 323 314

2558
ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

333 324 321

2559
ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2

ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3

460

491 489
427
356

366
324 326

2560
ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

455
340

321

2561
ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
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จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้น / ห้อง
ม.1/1
ม.1/2
ม.1/3
ม.1/4
ม.1/5
ม.1/6
ม.1/7
ม.1/8
ม.1/9
ม.1/10
ม.1/11
ม.1/12
ม.1/13
รวม

ชาย
17
18
17
17
16
18
19
17
18
19
19
15
14
224

หญิง
15
15
23
23
24
23
22
22
23
22
17
19
19
267

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รวม
32
33
40
40
40
41
41
39
41
41
36
34
33
491

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ชั้น / ห้อง
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/3
ม.3/4
ม.3/5
ม.3/6
ม.3/7
ม.3/8
ม.3/9
ม.3/10
ม.3/11
รวม

ชาย
8
21
12
13
12
25
25
25
26
26
26
219

หญิง
28
14
31
31
31
18
18
17
16
16
16
236

ชั้น / ห้อง
ม.2/1
ม.2/2
ม.2/3
ม.2/4
ม.2/5
ม.2/6
ม.2/7
ม.2/8
ม.2/9
ม.2/10
ม.2/11
ม.2/12
รวม

ชาย
12
22
9
10
9
29
29
28
26
29
13
15
231

หญิง
21
11
36
35
36
16
17
17
20
16
17
16
258

รวม
33
33
45
45
45
46
45
45
46
45
30
31
489

รวมนักเรียน ม. ต้ น ทั้งหมด
รวม
36
35
43
44
43
43
43
42
42
42
42
455

รวมนักเรียนชาย ม. ต้น
รวมนักเรียนหญิง ม. ต้น
รวมนักเรียน ม.ต้น ทั้งหมด

674
761
1435

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
จัดชั้นเรียนตามแผนโรงเรียน
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จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้น/ห้อง

ชาย

หญิง

รวม

ชั้น/ห้อง

ชาย

หญิง

รวม

ม.4/1
ม.4/2
ม.4/3
ม.4/4
ม.4/5
ม.4/6
ม.4/7
ม.4/8
ม.4/9
ม.4/10
ม.4/11
รวม

7
11
13
12
15
16
20
12
7
11
12
136

27
14
20
21
20
19
19
25
31
24
10
230

34
25
33
33
35
35
39
37
38
35
22
366

ม.5/1
ม.5/2
ม.5/3
ม.5/4
ม.5/5
ม.5/6
ม.5/7
ม.5/8
ม.5/9
รวม

9
17
16
18
16
9
14
7
10
116

21
24
26
23
24
25
23
39
19
224

30
41
42
41
40
34
37
46
29
340

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชั้น/ห้อง
ม.6/1
ม.6/2
ม.6/3
ม.6/4
ม.6/5
ม.6/6
ม.6/7
ม.6/8
รวม

ชาย

หญิง

รวม

8
18
15
14
16
16
12
12
111

25
23
22
21
24
29
34
32
210

33
41
37
35
40
45
46
44
321

รวมนักเรียนชาย ม. ปลาย
รวมนักเรียนหญิง ม. ปลาย
รวมนักเรียน ม.ปลาย ทั้งหมด

363
664
1027

นักเรียนทั้งหมด
รวมนักเรียนชาย ม.ต้น + ม. ปลาย
รวมนักเรียนหญิง ม.ต้น + ม. ปลาย
รวมนักเรียน ทั้งหมด
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน …………………….
จัดชั้นเรียนตามแผนโรงเรียน

1435
1027
2462
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รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
วิชาภาษาไทย
คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน
95.00
24.00
73.75
12.03
76.00
83.00
ระดับจังหวัด
97.00
11.00
57.64
16.77
58.00
65.00
ระดับสังกัด
100.00
0.00
55.04
15.79
55.00
56.00
16.02
ระดับประเทศ 100.00
0.00
54.42
54.00
52.00
วิชาภาษาอังกฤษ
คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน
96.00
10.00
42.87
15.45
40.00
38.00
ระดับจังหวัด
100.00
4.00
30.82
11.94
28.00
26.00
28.00
ระดับสังกัด
100.00
0.00
29.10
10.94
26.00
28.00
ระดับประเทศ 100.00
0.00
29.45
11.55
26.00
วิชาคณิตศาสตร์
คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน 100.00
8.00
53.46
21.95
52.00 36.00
ระดับจังหวัด
100.00
0.00
32.99
17.62
28.00 24.00
ระดับสังกัด
100.00
0.00
30.28
16.02
28.00 24.00
ระดับประเทศ 100.00
0.00
30.04
16.03
28.00 24.00
วิชาวิทยาศาสตร์
คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน
96.00
12.00
47.05
13.39
46.00
42.00
ระดับจังหวัด
96.00
6.00
37.53
11.66
36.00
34.00
ระดับสังกัด
100.00
0.00
36.43
10.99
34.00
34.00
ระดับประเทศ 100.00
0.00
36.10
11.01
34.00
34.00
ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
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รายงานค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552 - 2561
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ปีการศึกษา

วิชา
2553

2554 2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

ภาษาไทย

52.13 60.64 64.75

56.16

45.04

51.76

60.35

66.57

73.75

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

55.76 52.32 63.47

50.39

57.77

58.87

62.77

ภาษาอังกฤษ

28.02 39.71 37.59

40.91

37.43

44.30

46.97

46.81

42.87

คณิตศาสตร์

37.90 42.50 37.70

38.14

47.98

52.64

51.61

52.66

53.46

วิทยาศาสตร์

37.61 42.82 47.74

51.65

55.56

52.52

46.04

44.77

47.05

สุขศึกษาและพลศึกษา

83.54 57.48 66.31

66.83

71.06

ศิลปะ

32.97 50.70 51.41

50.65

52.12

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

58.37 59.85 60.88

57.55

58.36

รายงานค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน (O-NET)
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
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รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
วิชาภาษาไทย
คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน
95.00
24.00
73.75
12.03
76.00 83.00
ระดับจังหวัด
97.00
11.00
57.36
16.44
58.00 65.00
ระดับสังกัด
100.00
0.00
54.58
15.79
55.00 56.00
16.02
ระดับประเทศ 100.00
0.00
54.42
54.00 52.00
วิชาภาษาอังกฤษ
คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน
96.00
10.00
42.87
15.45
40.00 38.00
ระดับจังหวัด
100.00
4.00
30.82
11.94
28.00 26.00
28.00
ระดับสังกัด
100.00
0.00
29.35
10.94
26.00
28.00
ระดับประเทศ 100.00
0.00
29.45
11.55
26.00
วิชาคณิตศาสตร์
คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน 100.00
8.00
53.46
21.95
52.00 36.00
ระดับจังหวัด
100.00
0.00
32.99
17.62
28.00 24.00
ระดับสังกัด
100.00
0.00
30.28
15.61
28.00 24.00
ระดับประเทศ 100.00
0.00
30.04
16.03
28.00 24.00
วิชาวิทยาศาสตร์
คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน
96.00
12.00
47.05
13.39
46.00 42.00
ระดับจังหวัด
96.00
6.00
37.53
11.66
36.00 34.00
ระดับสังกัด
100.00
0.00
36.43
10.99
36.00 34.00
ระดับประเทศ 100.00
0.00
36.10
11.01
34.00 34.00
ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2550 - 2561
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ปีการศึกษา

วิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

2551
59.0
4

2552
57.1
3

2553
54.7
5

2554
53.7
4

2555
63.2
6

2556
69.9
4

2557
67.5
6

2558
67.6
6

2559
69.8
2

2560
69.5
5

2561
73.7
5

41.6
8
36.7
6
51.0
9
40.5
9
60.3
7
46.8
9
47.9
0

44.0
1
33.1
9
40.1
3
36.3
0
49.7
7
42.3
3
36.4
6

55.0
8
28.0
9
23.9
7
37.8
8
67.0
8
36.3
3
52.5
3

40.6
6
30.0
4
33.8
8
33.9
3
59.8
1
35.0
2
58.9
7

46.2
0
33.3
0
37.1
8
38.9
0
60.3
3
38.3
5
56.6
0

44.5
0
43.0
6
37.5
6
40.1
0
73.9
6
37.0
4
62.8
1

48.4
7
37.1
1
36.0
2
39.8
6
61.2
5
42.3
8
60.0
7

49.8
4
38.6
1
41.8
7
40.1
3

45.6
1
41.4
5
38.7
0
37.9
5

46.5
7
46.0
5
44.0
4
38.9
7

42.8
7
53.4
6
47.0
5

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ภาคเรียนที่ 1
จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
ค21201
ว20221
ว20207
ว20213
อ20201
อ21203
อ21201
จ21201

จำนวน
ที่เข้า
0 1 1.5 2 2.5
สอบ
491
491
982

3

3.5

จำนวน
นักเรียนที่ได้
4

ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละ
นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

0 5 13 24 46 78 116 209
0 3 40 47 42 65 92 202
0 3 21 82 113 150 152 461

403
359
763

82.08
73.12
77.70

982
982
491
491

0
0
0
7
0

36
0
3
7
15

78
27
20
10
27

71 127 176 464
48 107 77 723
32 75 94 753
16 36 53 357
55 63 89 225

767
907
922
446
377

78.11
92.36
93.89
90.84
76.78

491
103
64
491
64
103
427
103

0
0
0
0
0
0
0
0

18 47 68
0 7 18
4 2 2
2 1 0
0 0 0
0 0 12
0 1 6
5 7 14
รวมเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ

89 109 76 84
18 27 14 19
2 3 11 40
7 32 49 400
0 0 1 63
17 21 16 37
13 33 55 319
15 17 25 20

269
60
54
481
64
74
407
62

54.79
58.25
84.38
97.96
100.00
71.84
95.32
60.19
80.47
5

982

30
0
5
5
17
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
ค21202
ว20222
ว20209
ว20214
อ20202
อ21204
อ21202
จ21202
I20202
ท20201
ว20201
I20201

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ที่เข้า
จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน
สอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
491
491
982
982
982
982
491
491
491
103
64
491
64
103
427
103
324
324
324
388

จำนวน
ร้อยละ
นักเรียนที่ นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 ได้ระดับ 3
ขึ้นไป
ขึน้ ไป
0 0 1 21 51 60 86 271
417
84.93
0 7 26 48 47 63 59 240
362
73.73
2 18 41 68 109 115 138 490
743
75.66
1 18 12 45 66 111 139 588

838

85.34

0
0

0
2

0
3

9
4

889
964

90.53
98.17

0
0

1
0

0
4

6 7
26 53

5 23 448
52 101 254

476
407

96.95
82.89

94
9
6
43
2
21
24
15
72
77
45
54

257
99
64
433
64
80
412
94
229
218
299
335

52.34
96.12
100.00
88.19
100.00
77.67
96.49
91.26
70.68
67.28
92.28
86.34
85.34
5

0 14 59 83
0 0 0 0
0 0 0 0
0 25 4 12
0 0 0 0
0 0 0 6
0 0 1 2
0 0 1 4
0 8 8 18
0 4 19 35
1 1 1 5
0 6 10 16
รวมเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ

82 116 168 605
8 78 78 808

77
4
0
16
0
17
11
4
60
48
16
21

76
24
6
56
2
19
60
9
50
65
83
81

87
66
52
334
60
40
328
70
107
76
171
200
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
ค22201
ค22203
ว20216
ว20209
ส22233
อ20203
อ20207
อ22201
อ22203
ง20203

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ที่เข้า
จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน
สอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

จำนวน ร้อยละ
นักเรียน นักเรียนที่
ที่ได้
ได้ระดับ
ระดับ 3 3 ขึน้ ไป
ขึ้นไป
68 213 364
74.44
67 183 321
65.64
65 165 317
64.83

489
489
489

0 7 18 32 68 83
0 14 18 65 71 71
3 25 21 46 77 87

978

0 2

6 16 33 104 177 619

900

92.02

978
978

0 21 15 94 92 138 122 496
0 2 0 1 39 7 90 797

756
894

77.30
91.41

978
489

2 33 36 49 82 135 132 509
0 4 8 21 40 87 83 244

776
414

79.35
84.66

421
66
61
66
489
66
61
421
61
489

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

186
55
30
57
472
66
58
357
48
433

44.18
83.33
49.18
86.36
96.52
100.00
95.08
84.80
78.69
88.55

11
0
0
0
1
0
0
3
0
0

54 91
1 7
4 9
0 3
1 7
0 0
0 0
5 18
2 4
6 9
รวมเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ

78
3
18
6
8
0
3
38
7
20

71 45
6 19
13 10
3 6
17 61
0 2
16 14
41 56
12 10
67 129

70
30
7
48
394
64
28
260
26
237

79.80
4

34

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการ จำนวน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
จำนวน
เรียนรู้
ที่เข้า
นักเรียนที่
จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน
สอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ได้ระดับ 3
ขึ้นไป
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
ค22202
ค22204
ว20217
ว20210
ส22234
อ20208
อ20204
อ22202
อ22204
ว20204
I20202
ง20204

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

489
489
489

0
3
3

9
4
7

9
13
26

19
38
54

29
77
86

54
85
83

79 290
87 182
75 155

423
354
313

86.50
72.39
64.01

978

0

1

2

14

21

96 244 600

940

96.11

978
978

1
0

25
22

14
22

22
41

59 75 100 682
68 102 133 590

857
825

87.63
84.36

978
489

0
1

36
2

18
6

27
17

55 111 140 591
51 87 89 236

842
412

86.09
84.25

421
66
61
66
489
61
66
421
61
360
425
489

7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6

7
0
0
0
1
0
0
0
0
3
23
8

94
2
14
0
20
1
0
60
3
6
35
30

223
58
31
63
452
60
66
337
58
333
338
418

52.97
87.88
50.82
95.45
92.43
98.36
100.00
80.05
95.08
92.50
79.53
85.48
83.60
5

25 65
1 5
2 14
0 3
2 14
0 0
0 0
6 18
0 0
10 3
7 22
11 16
รวมเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ

72
12
14
6
41
8
0
53
6
26
55
49

52
12
6
0
82
10
1
62
11
21
75
52

99
34
11
57
329
42
65
222
41
286
208
317
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชัน้
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
ค23202
ค23204
ว20206
ว20212
ส23236
ง20219
ง20221
ง20213
ง20215
ง20218
ง20237
ง20238
ง20206
ง20208
ง20246
อ20206
อ23202

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ที่เข้า
จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน
สอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
455
455
455

จำนวน
ร้อยละ
นักเรียนที่ นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 ได้ระดับ 3
ขึ้นไป
ขึน้ ไป

0 18 9
4 101 49
1 34 20

24
76
47

26 58 83
68 82 47
86 103 88

237
28
76

378
157
267

83.08
34.51
58.68

0 126 81

82

90 116 127 288

531

58.35

0
0

43
14

21
10

32
8

44
15

657
769

770
863

84.62
94.84

455

5
1

68
19

43
25

68
37

78 120 126 402
66 118 63 126

648
307

71.21
67.47

384
71
173
71
455
22
31
30
26
22
48
15
71
384
17
71
384

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

63
0
6
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
8
2
0
0

45
2
7
2
3
0
0
0
0
0
0
4
0
14
0
0
2

93
6
7
3
7
2
0
0
0
0
0
1
0
14
0
0
10

86
13
7
1
15
0
0
0
0
1
0
1
2
18
0
0
19

96
50
146
65
428
20
31
30
26
21
48
8
69
330
15
71
353

25.00
70.42
84.39
91.55
94.07
90.91
100.00
100.00
100.00
95.45
100.00
53.33
97.18
85.94
88.24
100.00
91.93

910
910
910
910

รวมเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ

77
61

37
12
10
3
26
0
0
3
0
9
0
2
5
16
1
1
64

36
33

30
10
21
7
62
0
8
4
0
10
0
1
13
23
5
5
56

29
28
115
55
340
20
23
23
26
2
48
5
51
291
9
65
233

80.85
5

36
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
ท30203
ค31201
ค31203
ว30271
ว30201
ว30221
ว30241
ว30246
ว30284

ว30261
ส30254
ส30201
อ30201
อ30207
อ30215
อ30221
อ31201
ฝ31201

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
จำนวนนักเรียน ร้อยละนักเรียน
ที่เข้า
ที่ได้ระดับ 3 ทีไ่ ด้ระดับ 3 ขึ้น
จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน
สอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
ขึ้นไป
ไป
364
364
386

0
0
0

0
4
0

3
17
0

10
22
10

23
31
36

54
53
78

118 156
49 188
101 161

328
290
340

90.11
79.67
88.08

0
0
0

1
0
0

7
0
0

17
0
0

45
0
0

85
3
0

211 362
16 345
0 364

658
364
364

90.38
100.00
100.00

364

0
0

3
22

10
10

25
21

37
36

28
53

31
44

230
178

289
275

79.40
75.55

219
193
22
24
123
123
123
22
33
123
22
219
57
219
22
22
307
39

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
2

0
20
0
0
0
0
5
1
1
0
4
0
0
41
1
0
6
1

1
36
0
0
9
2
18
9
0
3
9
0
0
49
1
0
11
1

8
52
3
0
39
14
45
7
0
7
3
2
0
48
2
2
20
6

23
38
11
1
32
26
29
3
1
8
5
5
3
35
6
6
40
9

187
46
8
23
43
80
25
2
31
105
0
212
54
45
12
14
229
19

218
136
22
24
114
120
99
12
32
120
8
219
57
128
20
22
289
34

99.54
70.47
100.00
100.00
92.68
97.56
80.49
54.55
96.97
97.56
36.36
100.00
100.00
58.45
90.91
100.00
94.14
87.18

728
364
364
364

38

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ย30201
ย31201
จ30201
จ31201

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
จำนวนนักเรียน ร้อยละนักเรียน
ที่เข้า
ที่ได้ระดับ 3 ทีไ่ ด้ระดับ 3 ขึ้น
จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน
สอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
ขึ้นไป
ไป
25
37
190
73

0
0
0
0

0
0
0
1

0
0
0
1

0
0
2
2

รวมเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ

0
3
6
5

0
3
16
3

0
3
16
3

25
28
150
58

25
34
182
64

100.00
91.89
95.79
87.67

87.85
5
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชัน้
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
ท30204
ค30201
ค31202
ค31204

ว30202
ว30222
ว30242
ว30247
ว30207
ว30272
ว30276
ว30287
ส30255
ส30202
อ30202
อ30208

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
จำนวน
ที่เข้า
นักเรียนที่
จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน
สอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ได้ระดับ 3
ขึ้นไป
364
364
362

1
0
0

3
0
1

11
0
4

32
35
13

43
68
18

42
71
19

180
140
253

274
261
326

75.27
71.70
90.06

0

0

2

26

33

75 109 483

667

91.62

364

0
0

1
0

0
0

2
0

1
0

8
0

18
0

334
364

360
364

98.90
100.00

364

0

7

10

17

31

62

70

167

299

82.14

218
24
193
22
123
123
123
22
22
33
341
33
22
218
57
218

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
0 1
0 1
0 0
0 0
11 11
0 0
0 0
0 1
0 0
0 12

0
0
0
0
0
1
2
3
0
0
28
0
0
1
0
11

0
0
2
0
0
2
7
9
0
0
34
0
9
8
0
27

0
2
16
0
3
3
15
4
0
0
45
0
9
10
0
37

3
3
44
1
28
28
29
3
0
0
82
0
1
46
0
45

18
5
45
3
35
26
37
2
0
0
61
0
1
62
1
30

197
14
86
18
57
63
32
0
22
33
69
33
2
90
56
57

218
22
175
22
120
117
98
5
22
33
212
33
4
198
57
132

100.00
91.67
90.67
100.00
97.56
95.12
79.67
22.73
100.00
100.00
62.17
100.00
18.18
90.83
100.00
60.55

728
364

52
50
54

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

40

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
อ30216
อ30222
อ31202
ฝ31202
ย30202
ย31202
จ30202
จ31202
I30202
I30201

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
จำนวน
ร้อยละ
ที่เข้า
นักเรียนทีไ่ ด้ นักเรียนที่ได้
จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน
สอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระดับ 3 ขึน้ ระดับ 3 ขึ้น
ไป
ไป
22
22
306
38
25
37
190
73
306
340

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
2
1
0
0

0
0
1
0
0
0
4
8
0
0

รวมเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ

0
0
1
5
0
2
5
4
0
0

2
4
7
6
0
2
12
5
0
0

3
3
15
7
1
2
24
7
12
19

17
15
282
20
23
31
142
47
294
321

22
22
304
33
24
35
178
59
306
340

100.00
100.00
99.35
86.84
96.00
94.59
93.68
80.82
100.00
100.00

86.97
5
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
จำนวนนักเรียน ร้อยละนักเรียน
ที่เข้า
ที่ได้ระดับ 3 ทีไ่ ด้ระดับ 3 ขึ้น
จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน
สอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
ขึ้นไป
ไป
ภาษาไทย
336 0 1 3 12 26 76 116 102
294
87.50
คณิตศาสตร์
336 0 7 12 22 16 47 36 196
279
83.04
วิทยาศาสตร์
195 0 0 1 6 11 62 75 40
177
90.77
0
สังคมศึกษา ศาสนา
672
และวัฒนธรรม
0 1 4 12 58 129 378
565
84.08
สุขศึกษาและพลศึกษา 336 0 0 0 0 0 0 1 335
336
100.00
ศิลปะ
336 0 0 0 0 0 0 1 335
336
100.00
0
การงานอาชีพและ
336
เทคโนโลยี
0 0 0 0 0 0 336
336
100.00
ภาษาต่างประเทศ
336 0 1 4 53 54 95 65 64
224
66.67
0
รายวิชาเพิ่มเติม
ท30201
150 0 4 8 14 32 39 26 27
92
61.33
0 0 0 1 0
ค30202
28
3 3 21
27
96.43
ค32201
164 0 0 2 18 47 34 29 33
96
58.54
0 0 1 5 8 16 7 21
ค32203
58
44
75.86
ว30202
141 0 1 0 1 33 62 24 19
105
74.47
ว30222
141 0 0 2 20 21 36 34 27
97
68.79
ว30242
141 0 1 3 11 18 48 33 26
107
75.89
ว30275
28
0 0 0 0 0 0 0 28
28
100.00
ว30286
30
0 0 0 0 0 0 0 30
30
100.00
ว30261
141 0 0 1 5 13 17 34 70
121
85.82
ส30203
150 0 19 11 30 25 47 12 6
65
43.33
ส30233
291 0 0 0 0 0 0 0 291
291
100.00
อ30203
58
0 0 0 0 0 0 2 56
58
100.00
อ30209
150 0 0 1 1 13 26 21 88
135
90.00
อ32201
233 0 0 0 0 0 3 11 219
233
100.00
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
ฝ30203
ฝ32201
ย30203
ย32201
ย32203
จ30203
จ32201
I30201

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
จำนวนนักเรียน ร้อยละนักเรียน
ที่เข้า
ที่ได้ระดับ 3 ทีไ่ ด้ระดับ 3 ขึ้น
จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน
สอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
ขึ้นไป
ไป
39
0 0 0 0 0 0 0 38
38
97.44
32
0 0 2 2 5 4 6 13
23
71.88
24
0 0 0 0 0 0 1 23
24
100.00
37
0 5 3 1 7 2 7 12
21
56.76
37
0 0 2 0 7 11 4 13
28
75.68
159 0 0 1 4 4 6 13 131
150
94.34
45
0 0 0 0 0 0 1 44
45
100.00
336 0 0 0 0 17 31 94 194
319
94.94
รวมเฉลี่ย
84.95
ระดับคุณภาพ
5
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
ท30205
ค33201
ค33203
ว30283
ว30204
ว30224
ว30244
ส30205
ง30204
อ30205
อ30211
อ30213
อ33201
ฝ30205

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
จำนวนนักเรียน ร้อยละนักเรียน
ที่เข้า
ที่ได้ระดับ 3 ทีไ่ ด้ระดับ 3 ขึ้น
จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน
สอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
ขึ้นไป
ไป
316 0 5 4 10 27 65 86 119
270
85.44
316 0 0 4 1 13 38 50 210
298
94.30
316

0
0
0

3
0
0

3
0
0

23 70
0 0
0 0

84
0
0

72 61
0 316
0 316

217
316
316

68.67
100.00
100.00

316

0
0

2
0

0
0

8
0

5
2

44
15

59 198
72 227

301
314

95.25
99.37

206
151
32
206
110
110
110
206
316
32
206
316
284
57

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 0 2 19
74 17 21 12
11 9 6 2
0 1 1 1
0 0 1 0
0 6 16 27
3 8 15 16
0 0 0 6
4 2 5 23
0 0 0 0
14 26 30 35
55 52 70 62
0 2 5 7
1 1 1 2

41
13
2
11
4
20
35
14
24
0
41
34
19
0

64
7
0
63
13
17
19
54
57
5
35
24
27
0

184
27
4
203
109
61
68
200
282
32
101
77
270
52

89.32
17.88
12.50
98.54
99.09
55.45
61.82
97.09
89.24
100.00
49.03
24.37
95.07
91.23

316
316
316

79
7
2
129
92
24
14
132
201
27
25
19
224
52
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
ฝ33201
ฝ33203
ย33201
ย33203
จ30205
จ33201
จ33203

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
จำนวนนักเรียน ร้อยละนักเรียน
ที่เข้า
ที่ได้ระดับ 3 ทีไ่ ด้ระดับ 3 ขึ้น
จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน
สอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
ขึ้นไป
ไป
46
0 2 1 5 9 8 7 14
29
63.04
46
0 10 3 1 3 4 1 24
29
63.04
46
0 3 0 2 4 15 6 16
37
80.43
46
0 2 1 1 2 7 9 24
40
86.96
126 0 0 0 2 0 6 10 108
124
98.41
41
0 1 0 2 5 6 4 23
33
80.49
41
0 0 1 1 6 9 5 19
33
80.49
รวมเฉลี่ย
79.22
ระดับคุณภาพ
4
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ว30262
ส30234
ส30204
อ30204
อ30210
อ32202
ฝ30204
ฝ32202
ย30204
ย32202
ย32204
จ30204
จ32202
ง30202
I30202

ชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 ภาคเรียนที่ 2
จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน

จำนวน
ที่เข้า 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5
สอบ
139
334
195
58
195
276
38
32
23
37
37
159
45
334
334

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
2
0
6
0
1
1
2
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
5
5
1
0
9
0

0
0
0
0
16
2
1
5
1
4
9
3
3
65
1

รวมเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ

2
0
0
0
30
8
1
4
1
3
7
5
5
77
47

6
0
35
7
33
18
0
1
4
7
2
11
6
64
56

4

131
334
160
51
116
248
36
19
17
8
12
138
30
116
230

จำนวน
นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป
139
334
195
58
179
274
37
24
22
18
21
154
41
257
333

ร้อยละ
นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป
100.00
100.00
100.00
100.00
91.79
99.28
97.37
75.00
95.65
48.65
56.76
96.86
91.11
76.95
99.70

87.03
5
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รายงานผลสัมฤทธิท์ างการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
ท30206
ค33202
ค33204
ว30289
ว30282
ว30205
ว30225
ว30245

ชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 ภาคเรียนที่ 2
จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน
1 1.5 2 2.5 3 3.5

จำนวน
นักเรียนที่ได้

ร้อยละ
นักเรียนที่ได้

จำนวน
ที่เข้า
สอบ

0

316
316
206

0
0
0

6
0
6

4
1
8

7
18
32

12
28
80

36
58
39

60
44
20

191
167
21

287
269
80

90.82
85.13
38.83

0

3

3

10

30

90

113

67

270

85.44

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

316
316

316
316

100.00
100.00

316

0
0

87
0

15
0

34
1

38
8

27
42

49
35

66
230

142
307

44.94
97.15

206
151
32
32
206
110
110
110

0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
1
0
1
0
5
0

1
1
0
2
6
2
8
5

8
17
4
3
16
7
16
6

36
38
6
8
27
16
16
29

72
39
9
6
56
31
21
29

70
20
5
8
67
25
10
21

17
36
7
5
33
29
34
20

159
95
21
19
156
85
65
70

77.18
62.91
65.63
59.38
75.73
77.27
59.09
63.64

316
316
316
316

4

ระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับ 3 ขึ้นไป
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 ภาคเรียนที่ 2
จำนวน
จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน
กลุ่มสาระการ
ที่เข้า 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
เรียนรู้
สอบ
อ30206
อ30212
อ30214
อ33202
ฝ30206
ฝ33202
ฝ33204
ย33202
ย33204
จ30206
จ33202
จ33204
ส30206

32
206
316
284
57
46
46
46
46
126
41
41
206

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
39
57
0
0
1
0
3
3
0
0
0
0

0 0 0
52 40 30
17 32 44
0 5 8
0 3 1
2 3 7
3 8 8
2 2 3
0 0 2
0 2 10
0 1 2
0 0 7
1 1 3
รวมเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ

0
24
65
21
5
7
8
8
6
10
4
5
22

2
11
60
30
6
4
13
9
7
14
8
8
61

30
10
41
220
42
22
6
19
28
90
26
21
118

จำนวน
นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป
32
45
166
271
53
33
27
36
41
114
38
34
201

ร้อยละ
นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป
100.00
21.84
52.53
95.42
92.98
71.74
58.70
78.26
89.13
90.48
92.68
82.93
97.57
76.12
4
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แหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ
1) ศูนย์เห็ดอรัญญิก
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องเห็ด
ครบวงจร
มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นแหล่งวิชาการพัฒนาครู นักเรียน ด้าน
ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ ดนตรี สวนสมุนไพร
ไทยสิริรุขชาติ ฯลฯ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เป็นแหล่งวิชาการ พัฒนาครู นักเรียน ด้าน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และ ICT
นาบัว
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการเกษตรกรรม
ช่างแท่งหยวก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
บ้านโรงหวด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา
โรงพยาบาลพุทธมณฑล
เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งบริการด้านสาธารณสุข
ศูนย์การแพทย์กาญจนภิเษก
อนามัย ครู บุคลากร และ นักเรียน
โรงพยาบาทส่งเสริมสุขภาพสาลวัน
สถานสงเคราะห์คนชรา
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบำเพ็ญประโยชน์และการ
ดำรงชีวิต
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร คลองมหาสวัสดิ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การเกษตรกรรม
วิทยาลัยนาฎศิลป์
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์
ศูนย์ศิลปกรรม กรมศิลปากร
เป็นแหล่งเรียนรู้การหล่อโลหะ ช่างสิบหมู่ หอภาพยนต์
ช่างปั้น
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กาญจนาภิเษก เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพ ช่างสิบหมู่
พุทธมณฑล
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา สวนสมุนไพร
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรม
ไทย ศาลาเรือนไทย
ตลาดน้ำลำพญา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นมากมาย
สถาบันฝึกอบรมตำรวจกลาง
เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัย
สวนกล้วยไม้ออคิด
เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเนื้อเยื่อและพืชไม้ดอก
กลุ่มสหกรณ์อำเภอพุทธมณฑล
เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการทำขนมไทย
ผู้ปกครองนักเรียน นางสุนีย์ เปาวะสันต์ เป็นวิทยากรท้องถิ่นเกี่ยวกับการทำขนมไทย
วิทยาลัยกาญจาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ ศิลปะ
วัดไร่ขิง
สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสังคมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
วัดพระปฐมเจดีย์
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพุทธศาสนา
พระราชวังสนามจันทร์
เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์
วัดญาณเวศกวัน
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา
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26) สนามกอล์ฟรอยัลเจมส์
27) ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ

เป็นแหล่งสนับสนุนการพัฒนานักเรียนด้านทักษะกีฬา
กอล์ฟ
เป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศเกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์
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สรุปการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕61
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม ๒๕61
ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้มอบทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การส่ งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี มีจิต
อาสาช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนในการดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักเรียน เป็นไปอย่างบริสุทธิ์
ยุติธรรม โดยโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคั ดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา โดยได้รับเงิน
ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นจำนวนเงิน 131,775 บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และเงินมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนเฉพาะสำหรับนักเรียน
จากคณะครูอาจารย์ องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆเพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเป็นจำนวนเงิน
45,000บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)ทั้งนี้คณะกรรมการ ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 59
ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 177,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๑. ทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาสำหรับ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้งบจากเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวน 44 ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน 132,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน )
๒. เงิน บริจ าคโดยมีวัตถุป ระสงค์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับ นักเรียนมัธ ยมศึกษาตอนปลาย
จำนวน 15 ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน 45,000 บาท ( สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน )
ผู้บริจาคมีดังนี้
๑. พระครูโกวิทสุตการ เจ้าอาวาสวัดโคกเขมา บริจาค 1
ทุน
2. ทุนพระมหาสมพร ภัททฺวโร เจ้าอาวาสวัดปากบาง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
3. ครูสุญาดา
เฮงชัยโย บริจาค ๑ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐
4. ครูสมพิศ
บัวงาม
บริจาค 1 ทุน ทุนละ 3,000
5. ครูปริศนา
เสลาคุณ บริจาค 1 ทุน ทุนละ 3,000
6. ครูรัชนี
รัตนะ
บริจาค 1 ทุน ทุนละ 3,000
7. ครูศุภรา
ดีหะสิงห์ บริจาค 1 ทุน ทุนละ 3,000
8. ครูมุกดา
พูลศรี
บริจาค 1 ทุน ทุนละ 3,000
9. ครูวัชรินทร์
ศรีพุ่มไข่ บริจาค 1 ทุน ทุนละ 3,000
10.ครูอิ่มใจ
ดีไสว
บริจาค 1 ทุน ทุนละ 3,000
11. ทุนคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
บริจาค 3
12. ทุนคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
บริจาค 1

ทุนละ 3,000 บาท
บริจาค 1ทุน ทุนละ3,000 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
ทุน
ทุน

ทุนละ 3,000 บาท
ทุนละ 3,000 บาท
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
เป็นทุนการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา ๒๕61
จำนวน 14 ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท
รวมเป็นจำนวนเงิน 42,000 บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน )
ที่

ชื่อ – นามสกุล

ชั้น

1.

เด็กชายฑิปังกร

ดาวกระจาย

ม.1/1

2.

เด็กหญิงปภาวรินท์

โสภา

ม.1/1

3.

เด็กหญิงทิพย์ผกา

ณ สงขลา

ม.1/2

4.

เด็กหญิงบุญทิพา

เลิศวรญาณ

ม.1/2

5.

เด็กหญิงณธิดา

สุขคลีวนัติ

ม.1/3

6.

เด็กหญิงอรปรียา

เกียรติอาธารชัย

ม.1/4

จำรัสไว

ม.1/4

7. เด็กหญิงสุภัสสรา
8. เด็กหญิงธมลวรรณ
9.

ชำนาญวาด

เด็กชายประพัฒน์พงศ์ แก้วหล้า

ม.1/5
ม.1/6

10. เด็กชายณัฐวุฒิ

เชาว์สุวรรณ

ม.1/9

11. เด็กหญิงบุรัสกร

เกิดทองคำ

ม.1/9

12. เด็กหญิงตุลยดา

สาธรรม

ม.1/10

13 เด็กชายปัณณทัต

ติ๊บกาศ

ม.1/12

14. เด็กชายทะเล

ไทรสาคร

ม.1/13
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
เป็นทุนการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา ๒๕61
จำนวน 14 ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท
รวมเป็นจำนวนเงิน 42,000 บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน )
ที่

ชื่อ – นามสกุล

ชั้น

1.

เด็กหญิงปิยรัตน์

ธนโชติธนินทร

ม.2/3

2.

เด็กหญิงอุ้มบุญ

ไพรศรี

ม.2/3

3.

เด็กหญิงณิชาภา

ตั้งปัญญาอมร

ม.2/3

4.

เด็กชายเผ่าลาภ

กุลธีระ

ม.2/4

5.

เด็กหญิงณัฏฐณิชา

ต่ายแพร

ม.2/4

6.

เด็กชายณัฐสิทธิ์

ยอดบางเตย

ม.2/6

7. เด็กหญิงนันทริกา

แป้นกลัด

ม.2/6

8. เด็กหญิงธัญชนิตา

อยู่บัว

ม.2/7

9.

เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ สุทธิพงศ์

ม.2/7

10. เด็กชายกรีฑา

มาเจริญ

ม.2/7

11. เด็กหญิงศิริรักษ์

กรุดพันธ์

ม.2/8

12. เด็กหญิงลักขนางค์

โตเลิศลักษณ์

ม.2/9

13. เด็กหญิงสิรสิ ิงหา

ทานอุทิศ

ม.2/9

14. เด็กชายโชคอนันต์

ริมไพรสณฑ์

ม.2/12
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
เป็นทุนการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา ๒๕61
จำนวน 16 ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท
รวมเป็นจำนวนเงิน 48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน )
ที่

ชื่อ – นามสกุล

ชั้น

1

เด็กหญิงณัฐณิชา

ทิพยทยารัตน์

ม.3/1

2

นางสาวนันทกานต์

แป้นกลัด

ม.3/3

3

เด็กชายอารินทร์

ฟังคำดี

ม.3/3

4

เด็กหญิงปัทมาวรรณ

ยิ้มดี

ม.3/4

5

เด็กหญิงพิมพ์ดาว

ขยันการ

ม.3/4

6

เด็กหญิงลัทธพรรณ

ประโยชนานนท์

ม.3/5

7

เด็กหญิงสรัญณัฏฐ์

ดอกกระโทก

ม.3/6

8

เด็กหญิงกิตติยาพร

สารขัด

ม.3/7

9

เด็กหญิงอัญชิษฐาภรณ์

เล้งรักษา

ม.3/8

เด็กชายกฤต

แสงนิ่ม

ม.3/8

11 เด็กหญิงอินทิรา

สมชาติ

ม.3/๙

12 เด็กชายศิลา

สมพุก

ม.3/๑๐

13 เด็กหญิงเพ็ญประภา

วชิรพงศ์พันธ์

ม.3/๑๐

14 เด็กหญิงอพินญา

สีเทียนสุก

ม.3/๑๐

15 เด็กหญิงวรัญญา

การภักดี

ม.3/๑๑

16 เด็กชายปิยพัทธ์

สารแดง

ม.3/3

10
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาโดยระบุนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
จำนวน 15 ทุน
ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน 45,000 ( สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน )
*********************************************************************

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 คน
ที่
ชื่อ – นามสกุล
1 นางสาวคนิฐา บุญติด
2 นางสาวกนนกพร แสงใส

ชั้น
ม.4/8
ม.4/3

ชื่อผู้บริจาค
ครูสมพิศ บัวงาม
ครูวัชรินทร์ ศรีพุ่มไข่

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 3 คน
ที่
1
2
3

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวศศิธร
ปิ่นเกล้า
นางสาวเจนนิสา อินทร์บำรุง
นายศุภกร
ภัยพิทักษ์

ชั้น
ม.5/1
ม.5/3
ม.5/5

ชื่อผู้บริจาค
ทุนครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
ทุนครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
ทุนครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 คน
ที่
1
2
3
4

ชื่อ – นามสกุล
นายณภัทร
เล็กทิมทอง
นางสาวภัทรวดี เจริญกิจ
นางสาวนพมาศ ยศเรศ
นางสาวธฤษวรรณ อินทรชูกุล

ชั้น
ม.6/1
ม.6/3
ม.6/4
ม.6/4

5

นายพรภวิษย์

ตังจิ
้ ตติไพโรจน์

ม.6/5

6
7

นางสาวธนิดา
นายพูลเกียรติ

ปูละเต
กุลธีระ

ม.6/5
ม.6/5

8 นางสาวศิริลักษณ์ สังข์ภิรมย์
จินตโกวิท
9 นายชวิน
สุขแต้ม
10 นางสาวอภิสรา

ม.6/6
ม.6/8
ม.6/4

ชื่อผู้บริจาค
ครูรัชนี รัตนะ
นางสาวสุญาดา เฮงชัยโยง
พระครูโกวิทสุตการ เจ้าอาวาสวัดโคกเขมา
พระครูปลัดพงศ์พันธ์ ขันติโสภโณ วัดไร่ขิง
พระอารามหลวง
ครูศุภรา ดีหะสิงห์
ครูอิ่มใจ

ดีไสว

ทุนพระมหาสมพร ภัททฺวโร เจ้าอาวาสวัด
ปากบาง
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
ครุมุกดา พูลศรี
ครูปริศนา เสลาคุณ
ทุนครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
ภายนอกองค์กร ประจำปีการศึกษา 2561
ที่
1.
2.
3.
4.

ชื่อ – นามสกุล
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์
เด็กหญิงสุภาพร
นายพิทักษ์
นายคเณศ

สุดจิตร์
สระศรีสม
พุทธา
บุญศิริ

ชั้น
ทุนการศึกษา ภายนอกองค์กร
2/7
ได้รับทุนอัญมณี วันที่ 17 สิงหาคม 2561
2/7
ได้รับทุนอัญมณี วันที่ 17 สิงหาคม 2561
5/6
ได้รับทุนอัญมณี วันที่ 17 สิงหาคม 2561
5/1 ได้รับทุนสหกรณ์ครู นครปฐม ประจำปีการศึกษา 2561
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รายชื่อนักเรียนที่เป็นบุตร –หลานบุคลากรภายใน
ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ที่
1

ชื่อ – นามสกุล
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ต่ายแพร

2 เด็กหญิงธัญชนิตา อยู่บัว
3 นายพูลเกียรติ

กุลธีระ

4 เด็กชายเผ่าลาภ

กุลธีระ

5 เด็กชายณัฐวุฒิ

เผ่าสุวรรณ

6 เด็กชายปิยพัทธ์

สารแดง

7 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สุดจิตร์
8 เด็กหญิงสุภาพร

สระศรีสม

9 นายพิทักษ์

พุทธา

10 เด็กชายสุรภัศร์

เมืองแก้วฟ้า

11 เด็กชายอภิรักษ์

หลิมจินดา

12
13
14
15
16
17
18
19
20

นายคเณศ
บุญศิริ
เด็กชายพงษ์ศานติ์ อุ่นทรัพย์
เด็กหญิงแพรญาดา มณีวงษ์
เด็กชายนัทธพล มาแต้ม
นายลัทธพล
มาแต้ม
เด็กหญิงพัชริศา พันตรี
นายปวริศ
ปานสุวรรณ
นางสาวธารใส
ภาคภูมิ
เด็กหญิงทรายแก้ว ภาคภูมิ

ชั้น

ลูกหลานของ

2/4 ลูกสาวของ อ.ณัฐธิยา ต่ายแพร
(เ
(เจ้าหน้าที่ ห้องวิชาการ)
2/7 ลูกสาว นางอรทัย อยู่บัว
เจ้าหน้าที่การเงิน )
6/5 ลูกชาย ของแม่บ้านหอพักหญิง

ได้รับทุน/ประเภท
(

2/4 ลูกชาย ของแม่บ้านหอพักหญิง
1/9 ลูกชาย นายอุดม เผ่าสุวรรณ
3/3

ลูกชาย ของเจ้าหน้าที่ขายของที่ KPN

2/7 ลูกสาวคนงานและเจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสาร ของ
โรงเรียน
2/7
ลูกสาวแม่บ้านหอพักหญิง
5/6 ลูกชาย นาง พุทธา
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
2/7 ลูกชายของ ครูวันดี เมืองแก้วฟ้า
2/7 ลูกชายของป้าแหม่ม ลุงสำรวย

5/1
1/7
2/4
2/4
4/8
1/6
5/1
5/1
2/4

ลูกคุณครูนางรัตติยา
ลูกคุณครูพิมพ์ลภัส
ลูกคุณครูญาติกร
ลูกคุณครูนงลักษณ์
ลูกคุณครูนงลักษณ์
ลูกคุณครูสุปรียา
ลูกคุณครูนวัช
ลูกคุณครูกมลชนก
ลูกคุณครูกมลชนก

บุญศิริ
อุ่นทรัพย์
มณีวงษ์
มาแต้ม
มาแต้ม
เอี่ยมศรีทอง
ปานสุวรรณ
ภาคภูมิ
ภาคภูมิ

ได้รับทุนการศึกษา
วันแม่ 9 ส.ค 2561
ได้รับทุนการศึกษา
วันแม่ 9 สค 2561
ได้รับทุนการศึกษา
วันแม่ 9 สค 2561
ได้รับทุนการศึกษา
วันแม่ 9 สค 2561
ได้รับทุนการศึกษา
วันแม่ 9 สค 2561
ได้รับทุนการศึกษา
วันแม่ 9 สค 2561
ได้รับทุนอัญมณี
วันที่ 17 สิงหาคม 2561
ได้รับทุนอัญมณี
วันที่ 17 สิงหาคม 2561
ได้รับทุนอัญมณี
วันที่ 17 สิงหาคม 2561
ได้รับทุนการศึกษา
วันแม่ ปีการศึกษา 2560
ได้รับทุนการศึกษา
วันแม่ ปีการศึกษา 2560

ได้รับทุนสหกรณ์นครปฐม
ยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา
ยกเว้ นค่าบารุงการศึกษา
ยกเว้ นค่าบารุงการศึกษา
ยกเว้ นค่าบารุงการศึกษา
ยกเว้ นค่าบารุงการศึกษา
ยกเว้ นค่าบารุงการศึกษา
ยกเว้ นค่าบารุงการศึกษา
ยกเว้ นค่าบารุงการศึกษา
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ห้องสมุดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
• สถิติจำนวนวัสดุสารนิเทศที่ถูกยืม ( ตามหมวดดิวอี้ ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เดือน ตุลาคม 2561
• สถิติการยืม – คืน ทรัพยากรสารนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เดือน ตุลาคม 2561
• สถิติการเข้าใช้บริการ INTERNET ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เดือน ตุลาคม 2561
• สถิติการยืม – คืน ทรัพยากรสารนิเทศของ อาจารย์,เจ้าหน้าที่และนักเรียนตามระดับชั้น
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เดือน ตุลาคม 2561
• สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุดของ อาจารย์,เจ้าหน้าที่และนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561
เดือน ตุลาคม 2561
• 10 อันดับผู้ยืมหนังสือมากที่สุดของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เดือน ตุลาคม 2561
• 10 อันดับผู้เข้าใช้ห้องสมุดมากที่สุด ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2561
เดือน ตุลาคม 2561
• 20 อันดับหนังสือยอดนิยม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เดือน ตุลาคม 2561

58

สถิติจำนวนวัสดุสารนิเทศที่ถูกยืม ( ตามหมวด ดิวอี้ )
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เดือน ตุลาคม 2561
หมวด

จำนวน / เล่ม

รวมทั้งสิ้น

1
0
0
4
6
7
6
2
2
2
0
5
0
35

000 เบ็ดเตล็ด
100 ปรัชญา
200 ศาสนา
300 สังคมศาสตร์
400 ภาษาศาสตร์
500 วิทยาศาสตร์
600 เทคโนโลยี
700 ศิลปะ
800 วรรณคดี
900 ประวัติศาสตร์
เยาวชน
นวนิยาย
อื่นๆ

สถิติจำนวนวัสดุสำรนิเทศที่ถูกยืม ( ตำมหมวด ดิวอี้ )
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561
เดือน ตุลำคม 2561
7
6

000 เบ็ดเตล็ด
100 ปรัชญา
200 ศาสนา
300 สังคมศาสตร์
400 ภาษาศาสตร์

5

500 วิทยาศาสตร์

4

600 เทคโนโลยี
700 ศิลปะ

3
2
1
0

800 วรรณคดี
900 ประวัติศาสตร์
เยาวชน
นวนิยาย
อื่นๆ
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สถิติการยืม – คืน ทรัพยากรสารนิเทศ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เดือน ตุลาคม 2561
เดือน
ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561
ธันวาคม 2561
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
รวมทั้งสิ้น

จำนวนยืม
361
0
0
0
0
0
361

จำนวนการคืน จำนวนเกินกำหนด
349
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
349
12

สถิติการยืม – คืน ทรัพยากรสารนิเทศ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เดือน ตุลาคม 2561
0, 0%

ต.ค.-61
พ.ย.-61
ธ.ค.-61
ม.ค.-62
ก.พ.-62
มี.ค.-62
361, 100%
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สถิติผู้เข้าใช้บริการ Internet
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เดือน ตุลาคม 2561
เดือน
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวมทั้งสิ้น

จำนวนผู้ใช้ / คน
5
41
0
3
7
1
57

สถิติผู้เข้าใช้บริการ Internet
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เดือน ตุลาคม 2561
3, 5%

7, 12%

1, 2%

5, 9%

0, 0%

41, 72%

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

61

สถิติการยืม – คืน ทรัพยากรสารนิเทศ ของอาจารย์, เจ้าหน้าที่, และนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เดือน ตุลาคม 2561
ระดับชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
อาจารย์/เจ้าหน้าที่
รวมทั้งสิ้น

จำนวนผู้ใช้ / คน
126
44
61
31
47
27
25
361

สถิติการยืม–คืน ทรัพยากรสารนิเทศ ของอาจารย์, เจ้าหน้าที่, และนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เดือน ตุลาคม 2561
27, 7%

25, 7%
126, 35%

47, 13%

ม.1
ม.2

ม.3
ม.4
ม.5

31, 9%

ม.6
อาจารย์/เจ้ าหน้ าที่

61, 17%

44, 12%
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สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด ของนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เดือน ตุลาคม 2561
ระดับชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวมทั้งสิ้น

จำนวนผู้ใช้ / คน
298
260
221
55
43
50
927

สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เดือน ตุลาคม 2561
ม.1

350
298
300

ม.2
ม.3

260

250

ม.4

221

ม.5

200

ม.6

150
100

55

50

43

50

ม.5

ม.6

0
ม.1

ม.2

ม.3

ม.4
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สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เดือน ตุลาคม 2561
เดือน
ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561
ธันวาคม 2561
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
รวมทั้งสิ้น

จำนวนผู้ใช้ / คน
2,810
6,569
0
0
0
0

สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เดือน ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562
2,810, 30%

ต.ค.-61
พ.ย.-61
ธ.ค.-61
ม.ค.-62
ก.พ.-62
มี.ค.-62

6,569, 70%
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10 อันดับผู้ยมื หนังสือมากที่สุดของนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เดือน ตุลาคม 2561
ลำดับ เลขประจำตัว
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10294
10305
10485
09627
10395
10422
09184
08596
10324
09859

ชื่อ - นามสกุล
เด็กหญิงณกานต์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงอรณี
เด็กหญิงฐิตริ ัตน์
เด็กหญิงพิมพ์ชญา
เด็กหญิงมาริสา
เด็กหญิงพมพ์ชนัฏ
นางสาวฑิตยา
เด็กหญิงธนวดี
นางสาวจุฬาลักษณ์

6

อำนาจเรืองฤทธิ์
นามวงษ์ชัย
ทองศรี
โชชัย
ธนโชคบุลเศรษฐ์
ผะอบเหล็ก
อนุธนาปาลี
ปุยะโท
วิศิษฎ์ศิลป์
หมอโอสถ

10 อันดับยอดนักอ่านมากที่สุด
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เดือน ตุลาคม 2561

ชั้น

จำนวน / ครั้ง

ม.1/4
ม.1/4
ม.1/4
ม.2/2
ม.1/10
ม.1/3
ม.3/1
ม.4/4
ม.1/3
ม.5/9

20
15
13
11
8
7
7
6
6
6

เด็กหญิงณกานต์ อานาจเรือง
ฤทธิ์
เด็กหญิงณัฐณิชา นามวงษ์ชัย

6
20
6

เด็กหญิงอรณี ทองศรี
เด็กหญิงฐิติรัตน์ โชชัย
8

เด็กหญิงพิมพ์ชญา ธนโชคบุล
เศรษฐ์
เด็กหญิงมาริสา ผะอบเหล็ก
15

7

เด็กหญิงพิมพ์ชนัฏ อนุธนาปาลี
นางสาวฑิตยา ปุยะโท
เด็กหญิงธนวดี วิศิษฎ์ศิลป์

8
13
11
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10 อันดับผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดมากที่สุด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561
ลำดับ เลขประจำตัว
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10298
10393
09686
10422
10462
10485
10260
10377
10294
10438

ชื่อ - นามสกุล
เด็กหญิงณธิดา
เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กหญิงบุญสิตา
เด็กหญิงมาริสา
เด็กหญิงสาวิตรี
เด็กหญิงอรณี
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงปัณฑารีย์
เด็กหญิงณกานต์
เด็กหญิงวชิรญาณ์

สุขคลีวนัติ
งามจำรัส
แจ่มกระจ่าง
ผะอบเหล็ก
ปรีชาเดชสุข
ทองศรี
จำนงบุตร
สิรสิ ม
อำนาจเรืองฤทธิ์
รอดสีเสน

ชั้น

จำนวน / ครั้ง

ม.1/3
ม.1/3
ม.2/4
ม.1/3
ม.1/3
ม.1/4
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/4
ม.1/10

14
14
12
11
11
10
10
10
9
8

10 อันดับผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดมากที่สุด
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เดือน ตุลาคม 2561
8

เด็กหญิงณธิดา สุขคลีวนัติ

14

9

เด็กหญิงพิชญธิดา งามจารัส

14

10

เด็กหญิงบุญสิตา แจ่มกระจ่าง
เด็กหญิงมาริสา ผะอบเหล็ก
เด็กหญิงสาวิตรี ปรีชาเดชสุข

12

10

เด็กหญิงอรณี ทองศรี
เด็กหญิงจิดาภา จานงบุตร

11

10
11

เด็กหญิงปัณฑารีย์ สิริสม
เด็กหญิงณกานต์ อานาจเรืองฤทธิ์
เด็กหญิงวชิรญาณ์ รอดสีเสน
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20 อันดับหนังสือยอดนิยม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เดือน ตุลาคม 2561
ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง

จำนวน

Lecture สรุปเข้มชีวะ ม.ต้น
ติวเข้มเตรียมตัวสอบเข้า มหิดลวิทยานุสรณ์(วิทย์-คณิต)
Lecture สรุปเข้มชีวะ ม.ต้น
ติวเข้มเตรียมตัวสอบเข้า มหิดลวิทยานุสรณ์(วิทย์-คณิต)
Lecture สรุปเข้มชีวะ ม.ต้น
ติวเข้มเตรียมตัวสอบเข้า มหิดลวิทยานุสรณ์(วิทย์-คณิต)
วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
รวมหลักชีววิทยาม.4-6
ติวสบาย สไตล์ลุยโทจย์ ฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม 2
เอื้อมพระเกี้ยว 9 นิรมลนภาลัย วิทย์ฯ ภาษาอังกฤษ
Intensive โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ม.ปลาย
รักต้องรุก
สรุปวิทยาศาสตร์ ม.ต้น Science
ครอบครัวตึ่งหนืด ฉบับรวมเด็ด เคล็ดตึ่งหนืด
วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
Perfect ENGLISH GRAMMAR พิชิตข้อสอบ
เอื้อมพระเกี้ยว 9 นิรมลนภาลัย วิทย์ฯ ภาษาอังกฤษ
Summer Eva. รักนี้วุ่นนัก
SHORT NOTE หลักภาษาไทย
Intensive โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม. ปลาย

ครูพี่ตอง
พี่นิสิตจุฬา
ครูพี่ตอง
พี่นิสิตจุฬา
ครูพี่ตอง
พี่นิสิตจุฬา
สุรยศ สุทธิธรรม
มะลิวรรณ นาคขุนทด
ประสิทธิ์ จันต๊ะภา
นักเรียนโครงการฯ
ศิรามาศ โกมลจินดา
ณพรรษธ์สรฌ์
สถาบันกวดวิชาติวเตอร์พอยท์
ปาร์คเซยอล
สุรยศ สุทธิธรรม
ภัทรา ภัทรภูรีรักษ์
นักเรียนโครงการฯ
TheLittle Finger
ฝ่ายวิฃาการภาษาไทย
ศิรามาศ โกมลจินดา

3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

20 อันดับหนังสือยอดนิยม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เดือน ตุลาคม 2561
5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

038392

039714

039143

039399

039723

039032

2

036534

2

036819

3

039458

3

039033

3

039144

3

031038

3

039742

3

3

038393

4
2

1
037310

039082

037311

039083

037312

0

039084

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

เลข
ทะเบียน
039084
037312
039083
037311
039082
037310
038393
039742
031038
039144
039033
039458
036819
036534
038392
039714
039143
039399
039723
039032

จานวนครั้งที่ยืม

อันดับ

เลขทะเบียนหนังสือ
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ข้อมูลเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561
1.

2.

3.

เพื่อการเรียนการสอน
เครื่อง computer server
เครื่อง computer ที่ต่อเป็นระบบ network
เครื่อง computer standalone
จำนวนชั้นปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จำนวน computer ทั้งหมด
ใช้งานไม่ได้
เพื่อการบริหารจัดการ
เครื่อง computer server
เครื่อง computer ที่ต่อเป็นระบบ network
เครื่อง computer standalone
จำนวนชั้นปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จำนวน computer ทั้งหมด
ใช้งานไม่ได้
รูปแบบการใช้งานอินเตอร์เน็ท




ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบการเชื่อต่อ : O Dial Up
 Leased Line
ผู้ให้บรการ (ISP) :
O MOENET
CAT
O True
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ
รูปแบบการเชื่อต่อ O Dial Up
 Leased Line
ผู้ให้บรการ (ISP) :
O MOENET
CAT
OTrue

…5….
..160…
…-.…
…4….
..175..
…-….

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ชั้น
เครื่อง
เครื่อง

…5….
…88...
…6….
…-….
…94...
…-….

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ชั้น
เครื่อง
เครื่อง

Oดาวเทียม
O ADSL
O A – Net
 Triple B
O อื่น ๆ ....UniNet......
O ดาวเทียม
O ADSL
O A – Net
O CS Loxinfo
 อื่น ๆ .....UniNet ….
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สารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการจัดการ
กลุ่มงบประมาณ
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บัญชีจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลจำนวนนักเรียนรายบุคคล
รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น 100 % จัดสรรแล้ว
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
คำนวณ 100 %
ม.ต้น
ม.ปลาย
รวม
1,435
1,027
2,462
70% เท่ากับ 6,375,444 บาท
9,795,804
30% เท่ากับ 3,420,360 บาท
9,795,804

ค่าจัดการ
เรียนการสอน
3,142,200
1,320,350
4,462,550

จัดสรร 5 รายการ ภาคเรียนที่ 1 / 2561 ( 100 %)
ค่าหนังสือ ค่าเครื่องแบบ ค่าอุปกรณ์ ค่ากิจกรรม
เรียน
นักเรียน
การเรียน
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน
1,250,454
816,200
378,500
788,090
814,530
343,050
159,060
331,135
2,064,984 1,159,250
537,560 1,119,225

หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น

6,375,444
2,968,125
9,343569

70%
30%
100%
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บัญชีจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลจำนวนนักเรียนรายบุคคล
รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น 100 % จัดสรรแล้ว
หมายเหตุ
คำนวณ
ม.ต้น
ม.ปลาย
รวม
100 %
ข้อมูล ณ วันที่
1,435
1,027
2,462
6,101,305 70% เท่ากับ 4,284,995 บาท

10 มิถุนายน 2561

1,434

1,021

ค่าจัดการ
เรียนการสอน
3,124,850
1,324,550
4,449,400

2,455

6,101,305

30% เท่ากับ 1,816,310 บาท

จัดสรร 5 รายการ ภาคเรียนที่ 2 / 2561 ( 100 %)
ค่าหนังสือ
ค่า
ค่าอุปกรณ์ ค่ากิจกรรม
เรียน
เครื่องแบบ
การเรียน
พัฒนา
นักเรียน
คุณภาพ
ผู้เรียน
376,420
783,725
159,550
332,210
535,970 1,115,935

ข้อมูล ณ วันที่
10 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น

4,284,995
1,816,310
6,101,305

70%
30%
100%
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บัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 1/2561

ค่าจัดการเรียนการสอน
ค่าหนังสือเรียน
ค่าเครื่องแบบ
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

บัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 2/2561

ค่าจัดการเรียนการสอน
ค่าหนังสือเรียน
ค่าเครื่องแบบ
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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สารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการจัดการ
กลุ่มบริหารนโยบายและแผน
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ตารางจัดสรรงบประมาณตามโครงการ / กิจกรรมของโรงเรียน
ประจำปีงบประมาณ 2561 จำแนกตามโครงการ
สรุปเงินที่นำมาจัดสรรสำหรับดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ประเภทเงิน

รายการ
เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปี 61

จำนวนเงิน
(บาท)
8,826,050

เงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ

2,219,540

เงินรายได้ (ระดมทรัพยากร)
เงินรายได้ค่าเช่าร้านค้า
เงินรายได้ค่าบริการรถตู้
เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน

24,165,200
572,250
200,000
735,600

เงินค่าอาหารในการจัดกิจกรรม

1,741,950

เงินประกันอุบัติเหตุและ
ตรวจสุขภาพ

1,119,600

เงินบริการติดต่อสื่อสารออนไลน์
รวมเงินรายได้ของสถานศึกษา

730,200

อุดหนุน

เงินรายได้ของ
สถานศึกษา

เงินรายได้
ของสถานศึกษา
(พัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

เงินอื่นๆ
(รายได้หอพัก)

เงินกิจกรรมนักเรียนหอพัก

หมายเหตุ

ใช้สำหรับค่าสาธารณูปโภคและ
เงินเดือนครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
และลูกจ้างชั่วคราว

สำหรับสมทบกลุ่มกาญจนาคน
ละ 20 บาทและกิจกรรม
นักเรียนอื่น ๆ

ใช้ในกิจกรรมเกี่ยวกับสวัสดิภาพ
นักเรียน

29,264,800
5,768,000

เงินบัญชีหอพัก

หมายเหตุ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย (งบรัฐบาล) นักเรียน ม.ต้น คนละ 3,500 บาท /ปี และ ม.ปลาย 3,800 บาท / ปี
โรงเรียนจะได้รับเป็นเงินประมาณ 8,826,050 บาท มีข้อกำหนดให้นำไปใช้จ่ายเกี่ยวกับ
1. การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนานักเรียนร้อยละ 60 เป็นเงิน 5,295,630 บาท
2. ดำเนินการบริหาร ร้อยละ 30 เป็นเงิน 2,647,815 บาท
3. งบกลาง ร้อยละ 10 เป็นเงิน 882,605 บาท
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ประมาณการรายรับ เงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560
ประเภท เงินอุดหนุนของโรงเรียน
รายการ

ประเภท เงินอุดหนุนของโรงเรียน
จำนวนเงิน

1. เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน
ม.ต้น (1,438 + 1,383) x 1,750 = 4,936,750
ม.ปลาย (1,050 + 997) x 1,900 = 3,889,300
2. เงินเรียนฟรี 15 ปี ม.ต้น = 1,237,940
ม.ปลาย = 981,600

8,826,050

หมายเหตุ
สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน และกิจกรรม น.ร.

2,219,540

ประเภท เงินรายได้ของสถานศึกษา
รายการ

ประเภท เงินรายได้ของสถานศึกษา
จำนวนเงิน

1. เงินรายได้ (ระดมทรัพยากร : ค่าสอนคอมพิวเตอร์ , ค่าจ้างครู
ต่างชาติ , ค่าจ้างครูเฉพาะสาขา , ค่าห้องปรับอากาศ , ค่าจ้างเจ้าหน้าที่
, ค่ายาม , ทำความสะอาดห้องน้ำ , ค่าบำรุงสถานที่)
- ม.ต้น (1,438 + 1,383) x 4,650 = 13,117,650
- ม.ปลาย (1,050 + 997) x 4,650 = 9,518,550
- หอพัก (142 + 136) x 5,500 = 1,529,000
2. เงินรายได้
- ค่าเช่าร้านค้า (3,000 x 14 x 8.5 = 357,000)
- ค่าต่อสัญญาร้านค้า (10,000 x 14 = 140,000)
- ร้าน KPN GROUP (20,000)
- ร้านค้าสวัสดิการ (6,500 x 8.5 = 55,250)
3. ค่าบริการรถตู้ (1,000 x 200 )

24,165,200

572,250

200,000

หมายเหตุ
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ประเภท เงินรายได้ของสถานศึกษา (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
ประเภท เงินรายได้ของสถานศึกษา (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
1. ค่ากิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมอืน่ ๆ (200 x 2488)+(100 x 2380)
735,600
ใช้รายการบริจาคและกิจกรรม
โรงเรียน
2. ค่าอาหารในการจัดกิจกรรม
ม.ต้น (1,438 + 1,383) x 450 = 1,269,450
1,741,950
ม.ปลาย (1,050) x 450 = 472,500
3. เงินรายได้ (ระดมทรัพยากร : ค่าประกันอุบัตเิ หตุ , ค่าตรวจสุขภาพ ,
บริการสื่อสารออนไลน์)
- ค่าประกันอุบัติเหตุ (2,488 x 300) = 746,400
- ค่าตรวจสุขภาพ (2,488 x 150) = 373,200
- ค่าบริการติดต่อสื่อสารออนไลน์ (2488+2380) x 150 = 730,200

1,849,800

ใช้ในกิจกรรมเกี่ยวกับสวัสดิภาพ
นักเรียน

5,768,000

ค่าซักรีด ค่าอาหาร ค่ากิจกรรม
ของใช้ส่วนตัวนักเรียนใหม่

6,897,000

สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนห้องเรียน EP

ประเภท เงินอื่น ๆ
ประเภท เงินอื่น ๆ
1. เงินรายได้หอพัก
- ม.ต้น (80 + 85) x 19,500 = 3,217,500
- ม.ปลาย (62 + 51) x 18,500 = 2,090,500
- ม.1,4 (40 x 11,500) = 460,000
2. เงินรายได้ห้องเรียน EP
- ม.ต้น (150 x 27,600)+(60 x 29,650) = 5,919,000
- ม.ปลาย (30 x 32,600) = 978,000
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ประมาณการรายจ่าย เงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561
ประเภท เงินรายได้ของสถานศึกษา
รายการรายจ่าย
1. ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า+น้ำประปา+โทรศัพท์ เฉลี่ย เดือนละประมาณ 650,000 บาท
จำนวน 12 เดือน)
2. เงินเดือน (รวมค่าประกันสังคม) คนงานนักการภารโรง 30 คน คนละประมาณ 10,410 บาท
จำนวน 12 เดือน (เงินเดือน + ค่าครองชีพ + ประกันสังคม = 9910 + 500)

จำนวนเงิน (บาท)
7,800,000

3,747,600

3. เงินเดือน (รวมค่าประกันสังคม) เจ้าหน้าที่สำนักงาน 15 คน คนละ 16,670 บาท จำนวน 12 เดือน

3,000,600

4. เงินเดือน (รวมค่าประกันสังคม) ครูอัตราจ้างจำนวน 11 คน คนละ 16,670 บาท จำนวน 12 เดือน

2,200,440
2,160,000

5. เงินค่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ จำนวน 6 คน คนละ 30,000 บาท จำนวน 12 เดือน
6. ค่าจ้างยามรักษาการณ์ (เหมาจ่ายเดือนละ 60,000 บาท จำนวน 12 เดือน)
รวม รายการที่ 2 - 6 (ค่าจ้างบุคลากร)

7. ค่าเช่า Host เว็บไซต์โรงเรียน www.kjn.ac.th
8. ค่าซ่อมบำรุงเครื่องแม่ข่าย (Server)

720,000
11,828,640
40,000
150,000

9. ค่าเช่าระบบอินเตอร์เน็ต
- lead line 3 BB เดือนละ 42,800 บาท จำนวน 12 เดือน
รวม รายการที่ 7 - 9 (ค่าดำเนินการด้าน ICT)

513,600
703,600
1,119,600

10. ค่าเงินประกันอุบัติเหตุและตรวจสุขภาพ

730,200

11. ค่าบริการติดต่อสื่อสารออนไลน์
12. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน

735,600

13. ค่าอาหารในการจัดกิจกรรม

1,741,950
277,860

14. ค่าบำรุงอาคารสถานที่และกิจกรรม
รวมประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดปี
รวมประมาณการรายรับตลอดปี

-

24,937,450
24,937,450

0
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สารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการจัดการ
กลุ่มบริหารบุคคล
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ข้อมูลบุคลากร พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว
• จำนวนข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว
บุคลากร
ผู้บริหาร /ข้าราชการครู

พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
ลูกจ้างประจำ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
พนักงานขับรถ
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูต่างชาติ
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
รวม

ปีการศึกษา
2559
112
3
14
2
13
2
27
5
2
180

จำนวนบุคลากร
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2561
2560
ชาย หญิง
รวม
109
39
88
127
3
1
2
3
13
1
10
11
2
1
1
2
15
2
18
20
2
2
2
27
8
16
25
7
2
2
2
1
2
3
180
56 139
195

กราฟแสดงจานวนบุคลากร
140
120
100
80
60
40
20
0

25592

2560

2561
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บัญชีรายชื่อบุคลากร ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
กลุ่มบริหาร ( 4 คน)
ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

อันดับ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ชำนาญการพิเศษ

คศ. 3

1.

นายสุรยิ า

ชิณณะพงศ์

2.

นางสาวสุญาดา

เฮงชัยโย

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/ชำนาญการพิเศษ

คศ. 3

3.

นางสาวกานดา

หงส์เวียงจันทร์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/ชำนาญการพิเศษ

คศ. 3

4.

นายชาญชัย

ชาญฤทธิ์

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/ชำนาญการพิเศษ

คศ. 3

ตำแหน่ง

อันดับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ( 20 คน)
ที่

ชื่อ - นามสกุล

1.

นางสาวสาวิตรี

น้อยพิทักษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

คศ. 3

2.

นางกมลชนก

ภาคภูมิ

ครูชำนาญการพิเศษ

คศ. 3

3.

นางวิไลวรรณ

กลั่นเกษร

ครูชำนาญการพิเศษ

คศ. 3

4.

นางสาวปิยะวรรณ

จันทร์สมบูรณ์

ครูชำนาญการพิเศษ

คศ. 3

5.

นายศักดา

ปานรักษา

ครูชำนาญการ

คศ. 2

6.

นายสงครามชัย

กลิ่นถือศีล

ครูชำนาญการ

คศ. 2

7.

นางสาวอรุโณทัย

ธัญญเจริญ

ครูชำนาญการ

คศ. 2

8.

นางสาวนงลักษณ์

เจริญผล

ครูชำนาญการ

คศ. 2

9.

นายจิรากร

สำเร็จ

ครูชำนาญการ

คศ. 2

10. นายดนัย

สุดจิตรจูล

ครูชำนาญการ

คศ. 2

11. นางสาวกรวีณา

ศรีละพันธ์

ครูชำนาญการ

คศ. 2

12. นางสาวชลธิชา

บำรุงกิจ

ครูชำนาญการ

คศ. 2

13. นางสาววิรากร

บุญชวลิต

ครูชำนาญการ

คศ. 2

14. นางสาวสิตา

ดารา

ครู

คศ. 2

15. นางสาวพรวิมล

ศรีสังข์

ครู

คศ. 1

16. นายเจตพล

ยอดทองดี

ครู

คศ. 1

17. นายพรชัย

อินทร์กล่ำ

ครูผู้ช่วย

18. นายนัธวินทร์

คมขำ

ครูผู้ช่วย

19. นางสาวภควดี

สิงคิ

ครูผู้ช่วย

20. นายอภิสิทธิ์

บุญจูง

ครูผู้ช่วย
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( 4 คน)
ที่

ชื่อ - นามสกุล

1 นางอิ่มใจ

ดีไสว

2 นางสาวอรินทรา

อยู่หลาบ

3 นางสาวทิชา

สิงห์มี

4 นางสาวสุรีพันธ์

ผลเจริญ

ตำแหน่ง

อันดับ

ครูชำนาญการพิเศษ

คศ. 3

ครู

คศ.1

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย (บรรณารักษ์)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( 20 คน)
ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

อันดับ

1.

นายเอกอุดม

ทองเกษม

ครูชำนาญการพิเศษ

คศ. 3

2.

นายสมเดช

พฤฒิภากร

ครูชำนาญการพิเศษ

ศศ.4 (3)

3.

นายธนู

อยู่สำราญ

ครูชำนาญการพิเศษ

คศ. 3

4.

นางสาวอรทัย

เลิศวัฒนนนท์

ครูชำนาญการพิเศษ

คศ. 3

5.

นางสาววัชรินทร์

ศรีพุ่มไข่

ครูชำนาญการพิเศษ

คศ. 3

6.

นางสาววิไล

จิรมงคลการ

ครูชำนาญการพิเศษ

คศ. 3

7.

นางสาวกัญภร

แสงมณี

ครูชำนาญการ

คศ. 2

8.

นายศุภกิตติ์

ดนุดิษฐ์

ครูชำนาญการ

คศ. 2

9.

นางสาวอุมาวดี

วุฒินาม

ครูชำนาญการ

คศ. 2

10. นางสาวกรรณธิมา

หวานชื่น

ครูชำนาญการ

คศ.2

11. นางสาวทวิณา

ไชยยงยศ

ครูชำนาญการ

คศ. 2

12. นายรวิภาส

โคมากุล

ครูชำนาญการ

คศ. 2

13. นางสาวปรีดาภรณ์

ไชยแสง

ครู

ค.ศ.2

14. ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล

ฤทธิ์คำรพ

ครู

ค.ศ.1

15. นางสาวสุปรียา

เอี่ยมศรีทอง

ครู

คศ. 1

16. นายศรัณย์

จันทร์แดง

ครู

17. นายยุทธนา

จันนา

ครู

คศ. 1
คศ.1

18. นายขจรศักดิ์

โท้รู้ดี

ครู

คศ.1

19. นายธีรเสฏฐ์

ธนปัญญาทิพย์

ครูผู้ช่วย

20. นางสาวชลธิชา

แพทองคำ

ครูผู้ช่วย
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ( 5 คน)
ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

อันดับ

1.

นางสาวอนงค์รัตน์

ร่มโพธิ์ชี

ครู

คศ. 1

2.

นายธนวรรธน์

สว่างดี

ครูชำนาญการพิเศษ

คศ. 3

3.

นายชัชวัสส์

วกสุดจิต

ครูชำนาญการพิเศษ

คศ. 3

4.

นายวิม

คงภาคเพียร

ครูชำนาญการพิเศษ

คศ. 3

5.

นางสาวหทัยรัตน์

พัฒน์ชู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ( 5 คน)
ที่
ชื่อ - นามสกุล

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่ง

อันดับ

1. นายบุญช่วย

ทองคุ้ม

ครูชำนาญการ

คศ. 2

2. นายอร่าม

มีทรัพย์อนันต์

ครูชำนาญการ

คศ. 3(2)

3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร

สามเพ็ชรเจริญ

ครูชำนาญการ

คศ. 2

4. นางสาวอุไรวรรณ

ภูคลัง

ครู

คศ. 1

5. นางสาววีนัสญา

สามสังข์

ครู

คศ. 1

ตำแหน่ง

อันดับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ( 14 คน)
ที่

ชื่อ - นามสกุล

1. นางศุภลักษณ์

รัศมีแจ่ม

ครูชำนาญการพิเศษ

คศ. 3

2. นางสาวศุภรา

ดีหะสิงห์

ครูชำนาญการพิเศษ

คศ. 3

3. นางกมลรัตน์

เซ่งลอยเลื่อน

ครูชำนาญการพิเศษ

คศ. 3

4. นางสาวดาวรุ่ง

เถียรทวี

ครูชำนาญการพิเศษ

คศ. 3

5. นางรัตติยา

บุญศิริ

ครูชำนาญการพิเศษ

คศ. 3

6. นางแสงจันทร์

หาญกล้า

ครูชำนาญการ

คศ. 3(2)

7. นางสาวศิริพร

เอกอุ

ครูชำนาญการ

คศ. 2

8. นางสาวสุธินันท์

เลิศกมลวรรธน์

ครู

คศ.2

9. นางสาวณหทัย

เครือคำ

ครู

คศ. 1

10. นางสาวสุพัตรา

ไพบูลย์วัฒนกิจ

ครู

คศ. 1

11. นางประกายกาญจน์

กาญจนรัตน์

ครู

คศ.1

12. นางสาวจุฬารักษ์

โคตรจักร์

ครู

คศ. 1

13. นางสาวนันทพร

มีฤทธิ์

ครูผู้ช่วย

14. นางสาวสุวณีย์

แสงนิ่ม

ครูผู้ช่วย
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กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ( 19 คน)
ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

อันดับ

1. นางรัชนี

รัตนะ

ครูชำนาญการพิเศษ

คศ. 3

2. นางวรรณวิภา

พฤฒิภากร

ครูชำนาญการพิเศษ

คศ. 4(3)

3. นางลูกจันทร์

ภูวัฒนานนท์

ครูชำนาญการพิเศษ

คศ. 3

4. นางจุไรวรรณ

มาเบ้า

ครูชำนาญการ

คศ. 3(2)

5. นางสาวสมพิศ

บัวงาม

ครูชำนาญการ

คศ. 3(2)

6. นางปริศนา

เสลาคุณ

ครูชำนาญการ

คศ. 3(2)

7. นายถิรายุ

ใหญ่เจริญยิ่ง

ครูชำนาญการ

คศ. 3(2)

8. นางจารุพร

ลิขิตที่รุ่งเรือง

ครูชำนาญการ

คศ. 2

9. นางสาวสิรินทร์

ปานแม้น

ครูชำนาญการ

คศ. 2

10. นางสาวสุภาพร

ศรีภุมมา

ครูชำนาญการ

คศ. 2

11. นางสาววันดี

เมืองแก้วฟ้า

ครูชำนาญการ

คศ. 2

12. นางชญาดา

สุวรรณาลัย

ครูชำนาญการ

คศ. 2

13. นางสาวศุทรา

เอมโอช

ครูชำนาญการ

คศ. 2

14. นางสาวณัชชารีย์

ร่มโพธิ์ธารทอง

ครู

คศ. 1

15. นางสาวสุภารัตน์

คงวัง

ครู

ค.ศ. 1

16. นางสาวรนิสา

ศรีไสยเพชร

ครู

ค.ศ. 1

17. นางสาวทัศนีย์

ศรีเที่ยง

ครูผู้ช่วย

18. นาวสาวนุชนาฏ

ราชบวร

ครูผู้ช่วย

19. นายจรินทร์

ภูกระโทก

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ( 22 คน)
ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

อันดับ

ครูชำนาญการพิเศษ

คศ. 3

ครูชำนาญการ

คศ.3 (2)

1. นายวินัย

บุญชูส่ง

2. นายอุดม

เหลืองศิริธญ
ั ญา

3. นางสาวอริสา

ถุงทรัพย์

ครูชำนาญการพิเศษ

คศ. 3

4. นางสาวชญาดา

สมไพบูลย์

ครูชำนาญการพิเศษ

คศ. 3

5. นายสุทธิศักดิ์

จันทร์ห้างหว้า

ครูชำนาญการพิเศษ

คศ. 3

6. นางสุธาทิพย์

ผลไสว

ครูชำนาญการพิเศษ

คศ. 3

7. นายนวัช

ปานสุวรรณ

ครูชำนาญการพิเศษ

คศ. 3

8. นายจินตพงศ์

จรดล

ครูชำนาญการ

คศ. 3(2)
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ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

อันดับ

9. นางปิ่นแก้ว

กฤชแสงโชติ

ครูชำนาญการ

คศ. 2

10. นางอรวรรณ

สระทองอยู่

ครูชำนาญการ

คศ. 2

11. นางพิมพ์ลภัส

อุ่นทรัพย์

ครูชำนาญการ

คศ. 2

12. นางสาวปิยาภรณ์

ศิริยุวสมัย

ครูชำนาญการ

คศ. 2

13. นางจิรัสยา

นาคราช

ครูชำนาญการ

คศ. 2

14. นางสาวถิราพรรณ

ขำดวง

ครูชำนาญการ

คศ. 2

15. นางสาวภรภัทร

วงศ์สามี

ครู

คศ. 1

16. นายปิติภัทร

แก้วอินัง

ครู

คศ. 1

17. นางสาวกุลญา

แสงทอง

ครู

คศ. 1

18. นางสาวเบญจรัตน์

ปฐมสุรยิ ะพร

ครู

คศ. 1

19. นายบรรณรักษ์

บุญปก

คศ. 1

20. นายวิธวินท์

ทองมังกร

ครู
ครูผู้ช่วย

21. นางสาวสาลินี

เจริญศรี

ครูผู้ช่วย

22. นางสาวกนกวรรณ

พาณิชวงษ์

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ( 14 คน)
ที่
ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

อันดับ

ครู

คศ. 1

1.

นางสาวปิยะพร

มะลัยเถาว์

2.

นางสาวพิทยา

อึ้งบุญชู

ครูชำนาญการพิเศษ

คศ. 3

3.

นางสาวละเวง

ปราบราย

ครูชำนาญการพิเศษ

คศ. 3

4.

นางจันทิรา

ผลวัฒนะ

ครูชำนาญการพิเศษ

คศ. 3

5.

นางสาวดวงขวัญ

รุจจนเวท

ครูชำนาญการ

คศ. 2

6.

นางญาติกร

มณีวงษ์

ครู

คศ. 2

7.

นางสาวภูษณิศา

รุ่งปลาทอง

ครู

คศ. 1

8.

นายหริณวิทย์

กนกศิลปธรรม

ครู

คศ. 1

9.

นายศุภรัตน์

แดนโคกสูง

ครู

คศ. 1

10. นายพัชรพฤกษ์

สุ่มจันรัตน์

ครู

คศ.1

11. นางสาววิมลรัตน์

ภูฆัง

ครู

คศ.1

12. นางสาวรวีวรรณ

นราแก้ว

ครู

คศ.1

13. นางสาวอุไรวรรณ

ภูมั่ง

ครู

คศ. 1
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ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (3 คน)
ที่

ชื่อ - นามสกุล

1.

นายสิรินทร์

สุภัทรเกียรติ

ครูพิเศษ ภาษาเยอรมัน

2.

นางสุภา

มิ่งเมือง

ครูพิเศษ ภาษาอังกฤษ

3.

นางพัชรินทร์

งามมุข

ครูพิเศษ หอพัก

พนักงานราชการ (3 คน)
ชื่อ - นามสกุล

ที่

หมาย
เหตุ

ตำแหน่ง

1

นางธมนต์ภัทร

ไชยสีหเสนี

ครูนาฏศิลป์

2

นายกมล

การกิจเจริญ

ครูสังคมศึกษา

3

นางสาวพรรณวลี

ภู่พันธ์

ครูคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง

หมาย
เหตุ

ครูอัตราจ้าง ( 11 คน)
ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

1. นางสาวปุญญพัฒณ์

เลิศวิรัตน์

ครูสังคมศึกษา

2. นางสาวอรรวี
3. นางสาวณัฐธิยา
4. นายธัชณัฐ
5. นางสาวศุภดา

จันทร์เจริญ
ต่ายแพร

ครูสังคมศึกษา/เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

เสือคำ

ครูพลศึกษา
ครูสังคมศึกษา/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล

ครูคอมพิวเตอร์/เจ้าหน้าที่งานวัดผล

6. นางสาวสุภาวดี

สุทธิผล
ศรีมูลผา

7. นางสาวกัญญ์ชิตา

แก้วสวัสดิ์

ครูคณิตศาสตร์/จนท.กลุ่มฝ่ายนโยบายและแผน

8. นางสาวธิติมา

ปลายเนตร

ครูภาษาฝรั่งเศส

9. นางสาวหรรษา

สีใส

ครูวิทยาศาสตร์

10. Miss.Lu

Caihong

ครูภาษาจีน

11. Miss.Aimeelyn

Prado

ครูภาษาอังกฤษ

ครูสังคม

หมายเหตุ
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ที่
1
2

นางพัชรา
นายธง

ลูกจ้างประจำ ( 2 คน)
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
นักการ
ศรีทองคำ
พนักงานขับรถ
สระศรีสม

หมายเหตุ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน ( 20 คน)
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวจันทรา
นางสาวชลลัดดา
นางสาววราพร
นายจักรพรรณ์
นางสาวอิศรี
นางอรทัย
นางสาวกิจวรรณ
นางสาวนิศารัตน์
นางสาววีร์รฎา
นางอัจฉรา
นางสาวจุฑาทิพย์

น้อยทิม
สังข์เรือนงาม
พุทธา
ทองขันธ์
ชาญสุทธิกนก
อยู่บัว
หนูฤทธิ์
อ่วมสืบเชื้อ
การทวี
ชาญทวีคุณ
คล้ายเปรม

นางสาวนุงนุช
นางสาวกาญจนา
นางปิยะมาศ
นางสาวพีรดา
นางสาวพิชชาภา
นางสาวมยุรี
นางสาววรัญญ์ณัช
นางสาวนริตา
นายกิตติศักดิ์

พานิชย์
รัตนจินดา
ธรรมภิธิ
ปลื้มจิตต์
กัลปตานนท์
แก้วศีลชัย
จิรานนท์เอกสิริ
มาเทศ
บุญคุ้มวงศ์

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่กลุม่ บริหารทั่วไป

เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล
เจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์

วิศวกรห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ IT SUPPORT

หมาย
เหตุ
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ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ลูกจ้างชั่วคราว ( 25 คน)
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
นางสอนจี
นางสาววันเพ็ญ
นางดวงตา
นางชุติมา
นายสมปอง
นางทองพูล
นางสาวประไพ
นางวรรณา
นายลั่นทม
นางนฤมล
นางสาวสายรุ่ง
นางมาลัย
นายวรรณทัศ
นายเด๊ฟ

15. นายชาตรี
16. นายสมเกียรติ
17. นายอำนาจ
18. นายพนา
19. นายวรัท
20. นางสาวสโรชา
21. นายนิคสัน
22. นางสาวสมรส
23. นายเพชร์
24. นางสาวพิมพ์ชนา
25. นางสาวสมบูรณ์

สระศรีสม
นามเสนาะ
คำสถิตย์
ชะเอมแฉ่ง
ม่วงเกลี้ยง
สุขธูป
นามเสนาะ
ทองอินทร์
ล้ำนาค
สระศรีสม
บัวงาม
น้อยวัด
แมงทับทอง
ทองอินทร์

แม่บ้านหอพัก
นักการ
นักการ
นักการ
นักการ
แม่ครัวหอพัก
แม่ครัวหอพัก
นักการ
นักการ(ทำสวน)
นักการ
พนักงานล้างห้องน้ำ
พนักงานล้างห้องน้ำ
นักการ
พนักงานโรเนียว

เหมทอง
พันธุ์ศิริ
แมงทับทอง
สุดจิตร์
อ่วมสืบเชื้อ
ชูดวง
สระศรีสม
พุทธรรม
นามเสนาะ
สุขสวัสดิ์
คำแก้ว

พนักงานซ่อมบำรุง
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
พนักงานโรเนียว
นักการ
นักการ
นักการ
นักการ
นักการ
แม่บ้าน
แม่บ้าน

หมายเหตุ
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จำนวนข้าราชการครู จำแนกตามกลุม่ สาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิทางการศึกษา และเพศ
ปีการศึกษา 2561
หน่วยงาน

ข้าราชการครู

14

-

ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ชำนาญ ผู้บริหาร
ญ ชำนาญ
การ
เชี่ยวชาญ
การ
พิเศษ
- 1
2
2 - 1
4
1 ครู
ครู
ไม่มีวิทย
ญ
ชำนาญ ชำนาญ
ฐานะ
การ
การพิเศษ
5
14 6
3

14

4

10

10

1

3

5

3

2

3

-

22

2
8

14

8

8

6

20

8

12 6

10

4

19

2

17

10

3

20

10

10 7

7

6

-

3

39

31

ฝ่ายบริหาร

รวม ช

ผู้อำนวยการ

1

รองผู้อำนวยการ

2

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

1

รวม

4

ครูปฏิบัติการสอน
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
การงาน อาชีพและ
เทคโนโลยี
ศิลปศึกษา
แนะแนว/บรรณารักษ์
รวม

1
1
2

รวม ช

5

6

3 2 2
4
- 4 3
127 39 88 51

1

ผู้บริหาร
เชี่ยวชาญ ตรี โท เอก
พิเศษ
-

-

2

1
3

1
1

<
ครู
ตรี โท เอก
เชี่ยวชาญ ตรี

-

-

9

5

9

5

-

-

5

-

-

-

3

2

2

2

8

-

14 -

11 8

1

11 8

-

12 8

70 50

1

88

จำนวนบุคลากรจำแนกตามกลุม่ สาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระ/
กลุ่มงาน
ผู้บริหาร
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเท
ศ
การงาน อาชีพ
และเทคโนโลยี
ศิลปศึกษา
แนะแนว/
บรรณารักษ์
รวม

ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ข้าราช พนักงาน ครู ข้าราช พนักงา ครู
การครู ราชการ อัตร การครู
น
อัตรา
าจ้าง
ราชการ จ้าง
4
11
13
1
4

ปีการศึกษา 2561
ข้าราช พนักงา ครู
การครู
น
อัตร
ราชการ าจ้าง
4
14
1
4
14

6

-

1

5

-

1

19
16
16

-

2

22
20
19

-

1
1
3

18

1

2

20

1

1

4
2

1
-

2

5
4

1
-

-

109

3

11

127

3

11
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บุคลากรในสถานศึกษา
จำแนกตำแหน่ง/ระดับ/วุฒิการศึกษา/วันเดือนปีเกิด/บรรจุแต่งตั้ง
ที่

ชื่อ / ชื่อสกุล

ระดับ

วิทยฐานะ

ชื่อวุฒิ

วิชาเอก

ว/ด/ปี เกิด

วันบรรจุ

ผอ/ชำนาญการพิเศษ
ชำนาญการพิเศษ

ปร.ด.
ศษ.ม.

12/01/2503
11/03/2520

16/05/2532
16/05/2545

ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.
ค.ม.
วท.บ.
วท.ม.
คบ.
ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา
จิตวิทยาและการแนะ
แนว
ภาษาอังกฤษ
การบริหารการศึกษา
พลศึกษา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
อุตสาหการ
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
อุตสาหกรรมศิลป์
เอก-ไฟฟ้า โท-ยนต์
ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมศึกษา
บริหารธุรกิจ (การเงิน
และการธนาคาร)
บริหารการศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต
คหกรรมศาสตร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
การบริหารธุรกิจ
คหกรรมศาสตร์
คหกรรมศาสตร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บริหารการศึกษา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บริหารการศึกษา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์เกษตร
ครุศาสตร์เกษตร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรและการสอน
อุตสาหกรรมศิลป์
คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
การบัญชี

เลข
ตำแหน่ง
134565
77234

3/10/2526

11/06/2551

14726

03/10/2507

11/12/2529

15249

15/12/2509

1/07/2536

110616

02/06/2502

13/05/2524

6235

25/08/2504

6/09/2526

99864

7/12/2504

18/09/2532

396

26/03/2506
08/07/2502
17/12/2516

07/05/2528
13/07/2526
01/06/2549

134570
42420
2569

06/09/2521

14/12/2550

129700

11/8/2525

18/10/2553

4165

3/09/2522
29/11/2528

8/02/2556
12/07/2554

106558
8246

23/05/2516

1/12/25553

39297

04/04/2517
1/2/2532

17/08/2552
21/2/2556

10275
2511

17/08/2525
16/05/2534

9/03/2558
30/08/2558

4945
14081

07/01/2521
16/11/2535
17/12/2524

08/12/2558
19/02/2559
26/4/2561

2900
14928
659

4/3/2561

12131

1
2

นายสุริยา ชิณณะพงศ์
นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย

3

นางสาวกานดา หงษ์เวียงจันทร์

4

นายชาญชัย ชาญฤทธิ์

ผอ.
รอง
ผอ.
รอง
ผอ.
คศ. 3

5

นายเอกอุดม ทองเกษม

คศ. 3

ชำนาญการพิเศษ

6

นายสมเดช พฤฒิภากร

คศ.4(3)

ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

7

นายธนู

คศ. 3

ชำนาญการพิเศษ

8

นางสาวอรทัย เลิศวัฒนนนท์

คศ. 3

ชำนาญการพิเศษ

คบ.
กศ.ม.
บธ.บ.

9
10
11

นางสาววัชรินทร์ ศรีพุ่มไข่
นางสาววิไล จิรมงคลการ
นางสาวกัญภร แสงมณี

คศ.3
คศ.3
คศ.2

ชำนาญการพิเศษ
ชำนาญการพิเศษ
ชำนาญการ

12

นายศุภกิตติ์ ดนุดิษฐ์

คศ.2

ชำนาญการ

13

นางสาวอุมาวดี วุฒินาม

คศ.2

ชำนาญการ

วท.บ.
คศ.ม.

14
15

นางสาวกรรณธิมา หวานชื่น
นางสาวทวิณา ไชยยงยศ

คศ.2
คศ.2

ชำนาญการ
ชำนาญการ

16

นายรวิภาส โคมากุล

คศ.2

ชำนาญการ

17
18

นางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสง
ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล ฤทธิ์คำรพ

คศ.2

-

19
20

นางสาวสุปรียา เอีย่ มศรีทอง
นายศรัณย์ จันทร์แดง

คศ.1
คศ.1

-

21
22
23

นายยุทธนา จันนา
นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี
นายธีรเสฏฐ์ ธนปัญญาทิพย์

คศ.1
คศ.1
ครูผู้ช่วย

-

คศ.บ.
บธ.บ.
ศษ.ม.
บธ.บ.
ศษ.ม.
ค.บ.
คอ.บ.
วท.ม.
บธ.บ.
วท.บ.
ศษ.บ.
ค.บ.
ค.บ.
คษ.บ.

24

นางสาวชลธิชา แพทองคำ

ครูผู้ช่วย

-

บธ.บ.

อยู่สำราญ

คศ.1

ชำนาญการพิเศษ

ศษ.บ.
บธ.บ.
วท.บ.
บธ.บ.
วท.ม.
วท.บ.

90
ที่

ชื่อ / ชื่อสกุล

ระดับ

วิทยฐานะ

ชื่อวุฒิ
กศ.ม.
กศ.บ.
กศ.ม.
กศ.บ.
ค.ม.
ศษม.
ค.บ.
ค.บ.
กศ.ม.
ศษ.ม.
ค.บ.
วทบ.
วทม.
วทบ.
ศศม.
วท.บ.
คม.
วท.บ.

25
26

นายวินยั บุญชูส่ง
นายอุดม เหลืองศิริธัญญา

คศ.3
คศ.3(2)

ชำนาญการพิเศษ
ชำนาญการ

27

นางสาวอริสา ถุงทรัพย์

คศ. 3

ชำนาญการพิเศษ

28
29
30
31

นางสาวชญาดา สมไพบูลย์
นายสุทธิศักดิ์ จันทร์หา้ งหว้า
นางสุธาทิพย์ ผลไสว
นายนวัช ปานสุวรรณ

คศ. 3
คศ. 3
คศ.3
คศ.3

ชำนาญการพิเศษ
ชำนาญการพิเศษ
ชำนาญการพิเศษ
ชำนาญการพิเศษ

32
33

นายจินตพงศ์ จรดล
นางปิ่นแก้ว กฤชแสงโชติ

คศ.3(2)
คศ.2

ชำนาญการ
ชำนาญการ

34

นางอรวรรณ สระทองอยู่

คศ.2

-

35

นางพิมพ์ลภัส อุ่นทรัพย์

คศ2.

-

36

นางสาวปิยาภรณ์ ศิริยุวสมัย

คศ.2

ชำนาญการ

37

นางจิรัสยา นาคราช

คศ.2

ชำนาญการ

38

นางสาวถิราพรรณ ขำดวง

คศ.2

ชำนาญการ

39
40
41
42
43

นางสาวภรภัทร วงศ์สามี
นายปิติภัทร แก้วอินัง
นางสาวกุลญา แสงทอง
นางสาวเบญจรัตน์ ปฐมสุริยะพร
นายบรรณรักษ์ บุญปก

คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1

-

44

นายวิธวินทร์ ทองมังกร

-

45

นางสาวสาลินี เจริญศรี

46

นางสาวกนกวรรณ พาณิชวงษ์

47
48
49

นางศุภลักษณ์ รัศมีแจ่ม
นางสาวศุภรา ดีหะสิงห์
นางกมลรัตน์ เซ่งลอยเลื่อน

ครู
ผู้ช่วย
ครู
ผู้ช่วย
ครู
ผู้ช่วย
คศ.3
คศ.3
คศ. 3

50

นางสาวดาวรุ่ง เถียรทวี

คศ. 3

ชำนาญการพิเศษ

51

นางรัตติยา บุญศิริ

คศ.3

52

นางแสงจันทร์ หาญกล้า

คศ.3(2)

ชำนาญ การ
พิเศษ
ชำนาญการ

53

นางสาวศิริพร เอกอุ

คศ. 2

ชำนาญการ

วิชาเอก
หลักสูตรและการสอน

ว/ด/ปี เกิด

วันบรรจุ

04/01/2505
01/10/2503

29/08/2531
07/10/2526

เลข
ตำแหน่ง
116520
103(ส)

28/05/2502

03/12/2533

5006

23/09/2510
01/04/2520
06/05/2523
3/01/2519

01/04/2536
01/10/2542
27/06/2546
1/10/2542

134569
7976
54489
12085

09/10/2507
08/01/2526

27/05/2529
16/05/2550

108439
46759

27/02/2526

23/05/2550

08/04/2525

11/02/2553

99852
234(ส)
4353

05/09/2521

14/09/2552

4066

24/12/2527

24/5/2554

220

3/1/2530

24/5/2554

273

14/03/2531
31/07/2535
23/01/2531
12/10/2535
19/01/2530

15/5/2556
1/11/2559
1/12/2559
1/12/2559
7/9/2555

2564
5474
2220
2549

19/10/2534

24/7/2560

340

29/3/2534

27/9/2560

12098

-

วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
กศ.บ.
วท.บ.
ค.บ.
กศ.บ.
กศ.ม.
วท.บ.
ศศ.ม.
วท.บ.

ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
ฟิสิกส์
เคมี
หลักสูตรและการสอน
เทคโนโลยีการศึกษา
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมีศึกษา
เคมี
วิทยาศาสตร์ศึกษา
เคมี
หลักสูตรและการสอน
ฟิสิกส์
(ศึกษาศาสตร์)
วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
ชีววิทยาศึกษา
เคมี
เคมีศึกษา
เทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
การมัธยมศึกษา
ฟิสิกซ์
การสอนวิทยาศาสตร์
เกษตรและสิ่งแวดล้อม

-

วท.บ.

ฟิสกิซ์

16/10/2531

28/12/2560

2872

ชำนาญการพิเศษ
ชำนาญการพิเศษ
ชำนาญการพิเศษ

กศ.บ.
คบ.
อ.บ.
ค.ม.
คบ.
ศษ.ม.

05/03/2508
15/06/2511
20/12/2511

19/05/2529
13/09/2536
13/08/2533

57218
8693
116549

14/06/2512

09/09/2537

100004

ศษบ.
ศษ.ม.
ค.บ.

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
การบริหารการศึกษา
ภาษาไทย
หลักสูตรและการ
นิเทศ
ภาษาไทย
บริหารการศึกษา
ภาษาไทย

22/04/2514

29/09/2538

4563

13/10/2508

21/05/2533

134566

ศษ.บ.

ภาษาไทย

27/09/2511

16/05/2540

132686

91
ที่

ชื่อ / ชื่อสกุล

ระดับ

วิทยฐานะ

ชื่อวุฒิ

54

คศ.2

-

ศศ.ม.

คศ.1
คศ.1
คศ.1

-

58
59

นางสาวสุธินันท์ เลิศ
กมลวรรธน์
นางณหทัย เครือคำ
นางสาวสุพัตรา ไพบูลย์วัฒนกิจ
นางประกายกาญจน์ กาญจน
รัตน์
นางสาวจุฬารักษ์ โคตรจักร์
นางสาวนันทพร มีฤทธิ์

ว/ด/ปี เกิด

วันบรรจุ

ภาษาศาสตร์

28/04/2527

23/07/2555

เลข
ตำแหน่ง
127194

ค.บ.
ศษบ.
ศษ.บ.

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

2/3//2530
31/10/2530
17/03/2532

21/6/2554
15/06/2554
15/11/2556

280
129681
12152

60

นางสาวสุวณีย์ แสงนิ่ม

61
62

นางสาวปิยะพร มะลัยเถาว์
นางสาวพิทยา อึ้งบุญชู

คศ.1
ครู
ผู้ช่วย
ครู
ผู้ช่วย
คศ.1
คศ.3

-

ศศ.บ.
ศศ.บ.

ภาษาไทย
ภาษาไทย

24/07/252
22/12/2529

29/12/2557
28/12/2560

15058
15357

-

ค.บ.

ภาษาไทย

10/5/2538

1/10/2561

113626

ชำนาญการพิเศษ

ศษ.บ.
ศษ.บ.
กศ.ม.

11/09/2529
03/01/2506

01/06/2554
01/09/2529

31655
1169

คศ.3

ชำนาญการพิเศษ

09/02/2507

01/09/2535

99858

นางจันทิรา ผลวัฒนะ

คศ. 3

ชำนาญการพิเศษ

24/12/2511

01/07/2537

126386

65
66
67
68

นางสาวดวงขวัญ รุจจนเวท
นางญาติกร มณีวงษ์
นางสาวภูษณิศา รุ่งปลาทอง
นายหริณวิทย์ กนกศิลปธรรม

คศ.2
คศ.2
คศ.1
คศ.1

ชำนาญการ
-

26/10/2502
22/11/2511
28/06/2517
25/04/2527

09/12/2537
1/02/2555
12/07/2554
28/11/2555

27025
2169
12980
6059

69
70
71
72
73
74

นายศุภรัตน์ แดนโคกสูง
นายพัชรพฤกษ์ สุ่มจันรัตน์
นางสาววิมลรัตน์ ภูฆัง
นางรวีวรรณ นราแก้ว
นางสาวอุไรวรรณ ภูมั่ง
นายฐากูร ขานตา

-

11/07/2533
11/04/2526
17/07/2529
1/12/2531
24/02/2536
11/10/2532

15/07/2556
8/12/2558
8/12/2558
25/11/2556
1/02/2560
28/12/2560

15218
1919(2)
2385
4795
32873
2933

75
76
77

นางรัชนี รัตนะ
นางวรรณวิภา พฤฒิภากร
นางลูกจันทร์ ภูวัฒนานนท์

คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1
ครูผู้.
ช่วย
คศ.3
คศ.4(3)
คศ. 3

คบ.
ศศ.ม.
ศศ.ม.
ศษ.บ.
กศ.บ.
ศศ.บ.
ค.บ.
ศษ.บ.
ศศ.ม.
ศษ.ม.
ศศ.บ.
ค.บ.
ศษ.บ.
ค.บ.
พธ.บ.

สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
การมัธยมศึกษา(การ
สอนสังคมศึกษา)
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์ (เอเชีย)
ประวัติศาสตร์
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
รัฐศาสตร์
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
ศาสนาเปรียบเทียบ
สังคมศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา

63

นางสาวละเวง ปราบราย

64

ชำนาญการพิเศษ
ชำนาญการพิเศษ
ชำนาญการพิเศษ

22/04/2505
29/10/2503
29/11/2508

18/05/2527
4/01/2526
22/06/2536

15093
4135
134567

78

นางจุไรวรรณ มาเบ้า

คศ.3(2)

ชำนาญการ

05/05/2502

06/07/2526

69567

79
80

นางสาวสมพิศ บัวงาม
นางปริศนา เสลาคุณ

คศ.3(2)
คศ.3(2)

ชำนาญการ
ชำนาญการ

12/04/2505
24/07/2504

25/07/2531
27/05/2529

117015
14127

81

นายถิรายุ ใหญ่เจริญยิ่ง

คศ.3(2)

ชำนาญการ

02/12/2507

20/06/2531

52829

82
83

นางจารุพร ลิขิตที่รุ่งเรือง
นางสาวสิรินทร์ ปานแม้น

คศ. 2
คศ.2

ชำนาญการ
ชำนาญการ

การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
บริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษภาษาศาสตร์
ระยุกต์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ

08/10/2506
05/02/2526

16/05/2534
17/10/2548

117345
4928

55
56
57

ศษ.ม.
คบ.
คบ.
ค.ม.
กศ.บ.
ศศ.ม.
กศ.บ.
ศษ.บ.
คษ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
ศษ.บ.
ศษ.ม.

วิชาเอก

92
ที่

ชื่อ / ชื่อสกุล

ระดับ

วิทยฐานะ

ชื่อวุฒิ

วิชาเอก

ว/ด/ปี เกิด

วันบรรจุ

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
อังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
หลักสูตร
การสอนภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาจีน
บริหารการศึกษา
การสอนภาษาอังกฤษ

17/08/2521
10/01/2520
7/6/2528

26/12/2548
14/12/2550
18/10/2556

เลข
ตำแหน่ง
103156
3619
3547

31/5/255
09/03/29

14/12/2542
19/03/255

1000012
14427

27/04/2533
10/11/2530

16/06/2557
23/7/2555

1842
1360

3/12/2532

10/4/2561

3385

84
85
86

นางสาวสุภาพร ศรีภุมมา
นางสาววันดี เมืองแก้วฟ้า
นางชญาดา สุวรรณาลัย

คศ.2
คศ.2
คศ.2

ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ

87
88

คศ.2
คศ.1

ชำนาญการ
-

89
90

นางสาวศุทรา เอมโอช
นางสาวณัชชารีย์ ร่มโพธิธ์ าร
ทอง
นางสาวสุภารัตน์ คงวัง
นางสาวรนิสา ศรีไสยเพชร

คศ.1
คศ.1

-

91

นางสาวทัศนีย์ ศรีเที่ยง

-

92

นางสาวนุชนาฏ ราชบวร

-

ศศ.บ.

ภาษาเยอรมัน

18/1/2531

22/5/2560

205

93

นายจรินทร์ ภูกระโทก

-

ศศ.บ.

ภาษาจีน

26/2/2535

1/12/2561

120332

94

นางสาวสาวิตรี น้อยพิทักษ์

ครูผู้.
ช่วย
ครูผู้.
ช่วย
ครูผู้.
ช่วย
คศ.3

ศศบ.
ค.บ.
ค.บ.
ศษ.ม.
ค.บ.
ศศ.บ.
ศษ.ม.
กศ.บ.
กศ.บ.
ศษ.ม.
ค.บ.

ชำนาญการพิเศษ

คบ.
กศ.ม.

01/08/2524

23/01/2549

4455

95

นางกมลชนก ภาคภูมิ

คศ. 3

ชำนาญการพิเศษ

20/10/2511

25/06/2533

52698

96
97

นางวิไลวรรณ กลั่นเกษร
นางสาวปิยะวรรณ จันทร์
สมบูรณ์
นายศักดา ปานรักษา
นายสงครามชัย กลิ่นถือศีล

คศ. 3
คศ. 3

ชำนาญการพิเศษ
ชำนาญการพิเศษ

19/03/2514
31/3/2509

29/06/2535
1/12/2532

114685
145

คศ.2
คศ.2

ชำนาญการ
ชำนาญการ

กศ.บ.
ค.ม.
ปร.ด.
ค.บ.
ศษ.บ.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
คบ.
กศ.ม.

10/11/2518
13/06/2522

18/05/2541
1/03/2547

34586
3764

100 นางสาวอรุโณทัย ธัญญเจริญ

คศ.2

ชำนาญการ

ค.บ.
ศษ.ม.

17/11/2522

19/10/2552

3248

101 นางสาวนงลักษณ์ เจริญผล

คศ.2

ชำนาญการ

ค.บ.
ศษ.ม.

14/06/2518

19/10/2552

3752

102 นายจิรากร สำเร็จ

คศ.2

ชำนาญการ

คบ.
กศ.ม.

14/08/2522

19/10/2552

4244

103
104
105
106
107
108
109
110

คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.1
คศ.1
ครูผู้.
ช่วย

ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ
-

วท.บ.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
วท.ม.
กศ.บ.
คบ.
ศษ.บ.
วท.บ.

คณิตศาสตร์
การวิจยั และสถิติ
ทางการศึกษา
คณิตศาสตร์
การศึกษาคณิตศาสตร์
พัฒนศึกษา
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์-ชีววิทยา
การวัดและประเมินผล
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
การมัธยมศึกษา
การสอนคณิตศาตร์
คณิตศาสตร์
นวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
นวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
การวิจยั และสถิติ
ทางการศึกษา
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ศึกษา
คณิตศาสตร์ศึกษา
การสอนคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์และคอมฯ
คณิตศาสตร์

14/09/2527
28/10/2524
30/08/2524
3/03/2528
14/03/2523
9/10/2534
29/10/2534
2/1/2534

15/05/2552
5/6/2554
12/07/2554
26/06/2551
03/09/2547
21/01/2559
19/02/2559
27/7/2560

1097(ส)
15082
32629
1781
69565
19987
9282
3289

98
99

นายดนัย สุดจิตจูล
นางสาวกรวีณา ศรีละพันธ์
นางสาวชลธิชา บำรุงกิจ
นางสาววิรากร บุญชวลิต
นางสาวสิตา ดารา
นางสาวพรวิมล ศรีสังข์
นายเจตพล ยอดทองดี
นายพรชัย อินทร์กล่ำ

-

93
ที่

ชื่อ / ชื่อสกุล

ระดับ

วิทยฐานะ

ชื่อวุฒิ

วิชาเอก

ว/ด/ปี เกิด

วันบรรจุ

ครูผู้.
ช่วย
ครูผู้.
ช่วย
ครูผู้.
ช่วย
คศ. 2

-

ศษ.บ.

คณิตศาสตร์และคอมฯ

30/10/2535

28/12/2560

เลข
ตำแหน่ง
2920

-

ค.บ.

คณิตศาสตร์

7/02/2535

1/11/2561

9011

-

ค.บ.

คณิตศาสตร์

16/05/2537

2/01/2562

124498

ชำนาญการ

ศศ.บ.

27/10/2511

28/08/2539

127378

คศ.3(2)
คศ. 2

ชำนาญการ
ชำนาญการ

24/08/2506
07/02/2511

11/12/2529
07/10/2534

35045
119203

คศ.1
คศ.1
คศ.1

-

วท.บ.
วท.บ.
กศ.ม.
ศษ.บ.
ศษ.บ.
ศศ.บ.

13/03/2534
2/04/2533
6/05/2529

1/12/2559
1/12/2559
1/04/2559

1458
117027
12140

120 นายธนวรรธน์ สว่างดี

คศ.3

ชำนาญการพิเศษ

15/01/2506

07/09/2530

117000

121 นายชัชวัสส์ วกสุดจิต

คศ. 3

ชำนาญการพิเศษ

14/12/2515

5/09/2538

134571

122 นายวิม คงภาคเพียร
123 นางสาวหทัยรัตน์ พัฒน์ชู

ชำนาญการพิเศษ
-

20/05/2506
4/01/2533

22/06/2530
27/02/2561

10875
1371

124 นางอิ่มใจ ดีไสว

คศ.3
ครูผู้.
ช่วย
คศ.3

กศ.ม.
ศศ.ม.
คบ.
ค.ม.
ค.บ.
ค.บ.

การฝึกและการจัดการ
กีฬา
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
นาฏศิลป์และการ
ละคร
มานุษยดุริยางควิทยา
บริหารการศึกษา
ดนตรี
บริหารการศึกษา
ดนตรีศึกษา
ศิลปกรรม

29/07/2530

13741

คศ.1

-

29/10/2528

7/02/2556

1984

126 นางสาวทิชา สิงห์มี

ครูผู้.
ช่วย
ครูผู้.
ช่วย

-

จิตวิทยาการแนะแนว
จิตวิทยาการแนะแนว
จิตวิทยาแนะแนว
บริหารการศึกษา
จิตวิทยาการแนะแนว

23/4/2507

125 นางสาวอรินทรา อยูห่ ลาบ

กศ.บ.
กศ.ม.
ค.บ.
ศษ.ม.
กศ.บ.

23/02/2536

1/11/2561

14061

-

ศศ.บ.

บรรณารักษ์และ
การนิเทศศาสตร์

18/12/2525

1/11/2561

24907

111 นายนัธวินทร์ คมขำ
112 นางสาวภัควดี สิงคิ
113 นายอภิสิทธิ์ บุญจูง
114 นายบุญช่วย ทองคุ้ม
115 นายอร่าม มีทรัพย์อนันต์
116 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร สาม
เพ็ชรเจริญ
117 นางสาวอุไรวรรณ ภูคลัง
118 นางสาววีนัสญา สามสังข์
119 นางสาวอนงค์รัตน์ ร่มโพธิ์ชี

127 นางสาวสุรีพันธ์ ผลเจริญ

ชำนาญการพิเศษ
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2.ครูและผู้มีอุปการคุณเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ประจำปีการศึกษา 2561
ที่

วัน เดือน ปี

ชื่อ – สกุล

1. 1 25 มี.ค. 62 นายสุริยา ชิณณะพงศ์
2.

25 มี.ค. 62

3.

25 มี.ค. 62

4.

25 มี.ค. 62

5.

25 มี.ค. 62

6.

25 มี.ค. 62

7.

25 มี.ค. 62

8.

25 มี.ค. 62

9.

25 มี.ค. 62

10.

25 มี.ค. 62

ตำแหน่ง

รายการ

ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับพระราชทาน
เกียรติบัตร
นางจุไรวรรณ มาเบ้า
ครูชำนาญการพิเศษ เข้ารับพระราชทาน
เกียรติบัตร
นางกมลรัตน์ เซ่งลอยเลื่อน ครูชำนาญการพิเศษ เข้ารับพระราชทาน
เกียรติบัตร
นายสมเดช พฤฒิภากร
ครูชำนาญการพิเศษ เข้ารับพระราชทาน
เกียรติบัตร
นายเอกอุดม ทองเกษม
ครูชำนาญการพิเศษ เข้ารับพระราชทาน
เกียรติบัตร
นางสาวศิริพร เอกอุ
ครูชำนาญการ
เข้ารับพระราชทาน
เกียรติบัตร
นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล
ประธานกรรมการ
เข้ารับพระราชทาน
กลุ่มบริษัท รอยัล
เกียรติบัตร
เจมส์ กรุ๊ป
นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร
กรรมการผู้จัดการ
เข้ารับพระราชทาน
บริษัท เทพผดุงพร เกียรติบัตร
มะพร้าว จำกัด
นางสาวสนธยา กล่อมเปลี่ยน
เข้ารับพระราชทาน
เกียรติบัตร
นางสาวณิชรัตน์ ชำนาญกิจ รองผู้อำนวยการฝ่าย เข้ารับพระราชทาน
การตลาด
เกียรติบัตร
บริษัท โรงงาน
ผลิตภัณฑ์อาหารไทย
จำกัด

หน่วยงานที่จัด
สำนัก
พระราชวัง
สำนัก
พระราชวัง
สำนัก
พระราชวัง
สำนัก
พระราชวัง
สำนัก
พระราชวัง
สำนัก
พระราชวัง
สำนัก
พระราชวัง
สำนัก
พระราชวัง
สำนัก
พระราชวัง
สำนัก
พระราชวัง
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3. ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานดีเด่น
ที่

วัน เดือน ปี

1

27 มี.ค. 61

2

27 มี.ค. 61

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

รายการ

หน่วยงานที่จัด

นางกมลรัตน์ เซ่งลอยเลื่อน

ครูชำนาญการ
พิเศษ

นางสาวกรรณธิมา หวานชื่น

ครูชำนาญการ

ครูผู้สอนดีเด่นและครู
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น
ประจำปี 2561
ครูผู้สอนดีเด่นและครู
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น
ประจำปี 2561

สมาคมข้าราชการครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดนครปฐม
สมาคมข้าราชการครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดนครปฐม

4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
ที่

วัน เดือน ปี

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

รายการ

1

นางสุธาทิพย์ ผลไสว

ครูชำนาญการพิเศษ ครูดีเด่น
ประจำปี 2561

2

นางอิ่ม ดีไสว

ครูชำนาญการพิเศษ ครูดีเด่น
ประจำปี 2561

3

นางกมลรัตน์ เซ่งลอยเลื่อน

ครูชำนาญการพิเศษ ครูดีเด่น
ประจำปี 2561

4

นางสาวดาวรุ่ง เถียรทวี

ครูชำนาญการพิเศษ ครูดีเด่น
ประจำปี 2561

5

นางสาวศุภรา ดีหะสิงห์

ครูชำนาญการพิเศษ ครูดีเด่น
ประจำปี 2561

6

นายชัชวัสส์ วกสุดจิต

ครูชำนาญการพิเศษ ครูดีเด่น
ประจำปี 2561

7

นายเอกอุดม ทองเกษม

ครูชำนาญการพิเศษ ครูดีเด่น
ประจำปี 2561

หน่วยงานที่จัด
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9
สำนักงานเขต
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ที่

วัน เดือน ปี

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

รายการ

8

นายสมเดช พฤฒิภากร

ครูชำนาญการพิเศษ ครูดีเด่น
ประจำปี 2561

9

นางสาวศิริพร เอกอุ

ครูชำนาญ

ครูดีเด่น
ประจำปี 2561

10

นางพิมพ์ลภัส อุ่นทรัพย์

ครูชำนาญ

ครูดีเด่น
ประจำปี 2561

11

นางสาวทวิณา ไชยยงยศ

ครูชำนาญ

ครูดีเด่น
ประจำปี 2561

12

นางสาวอุมาวดี วุฒินาม

ครูชำนาญ

ครูดีเด่น
ประจำปี 2561

13

นางญาติกร มณีวงศ์

ครูชำนาญ

ครูดีเด่น
ประจำปี 2561

14

นางสาวถิราพรรณ ขำดวง

ครูชำนาญ

ครูดีเด่น
ประจำปี 2561

15

นายหริณวิทย์ กนกศิลปธรรม

ครูชำนาญ

ครูดีเด่น
ประจำปี 2561

16

นางสาวปิยะพร มะลัยเถาว์

ครูชำนาญ

ครูดีเด่น
ประจำปี 2561

17

นายศุภรัตน์ แดนโคกสูง

ครูชำนาญ

ครูดีเด่น
ประจำปี 2561

18

นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี

ครูชำนาญ

ครูดีเด่น

หน่วยงานที่จัด
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9
สำนักงานเขต
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ที่

วัน เดือน ปี

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

รายการ

หน่วยงานที่จัด

ประจำปี 2561

พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9

98

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

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2561
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
ดร.วรศักดิ์ วัชรกำธร
ประธานกรรมการ
พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตตฺตินฺโร)
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
พระครูพิพิธธรรมภาณ (สมมิตร อาจารสิริ)
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
รศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.สมเกียรติ พิณทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายยศวรรธน์ เสนนะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางประภาวรรณ ราชศิริส่งศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายณัฐวัฒน์ ปริยพาณิชย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนิพนธ์ ยอดคำปัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอิทธิพันธ์ เจนวิจักษณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุวรรณ วังสุขจิต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธีรพงศ์ ฟังเร็ว
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
นางสาวพิทยา อึ้งบุญชู
กรรมการผู้แทนครู
นายสายชล ศรีเอม
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายนพดล เด่นดวง
กรรมการและเลขานุการ

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

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู
ปีการศึกษา 2561
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
นายพงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม
นายกสมาคม
นายนพดล เด่นดวง
อุปนายกคนที่ 1
นายมานะ กิจประเสริฐ
อุปนายกคนที่ 2
นายศุภกร จงภัทรวัฒน์
นายทะเบียน
นางกมลพร รุ่งโรจน์จินดา
เหรัญญิก
ว่าที่ร้อยโทสถาพร ทองเลิศ
ประชาสัมพันธ์
นางภัชรี นาคกัน
เลขานุการ
นางนพวรรณ เขียวมีส่วน
กรรมการ
นางสาวสำเภา เพ็ชรัตน์
กรรมการ
นายฉัตรชัย หมืนสุกแสง
กรรมการ
นายธนพล ฉันจรัสวิชัย
กรรมการ
นางสมนึก ธาราวัชรศาสตร์
กรรมการ
นางผานิต มาประเสริฐ
กรรมการ
นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย
กรรมการ
นายบุญฤทธิ์ วิชัย
กรรมการ

99

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ปีการศึกษา 2561
ที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1. ร้อยตำรวจเอกวิชาญ เตี๋ยอำนวยชัย
ประธาน
2. นางฐิตารีย์ ธนากร
รองประธาน
3. ว่าที่ร้อยตรีสถาพร ทองเลิศ
รองประธาน
4. นางวันเพ็ญ จันทรพิมล
นายทะเบียน
5. นางอุษา บัวจำนงค์
ปฏิคม
6. นางจิระนันท์ พัฒนพรพงศ์
ประชาสัมพันธ์
7. นายณัฏฐ์ โชติ
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
8. นางสุนทรี บัวลอย
เหรัญญิก
9. นายมานะ กิจประเสริฐ
กรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีภูวสิษฐ์ จันทเขต
กรรมการ
11. นางลักษณา ฉินพลิกานนท์
กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวกฤชณัท วัฒนะพานิช
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13. นางมยุรี ทำงาม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน
ปีการศึกษา 2561
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
นายภานุพงศ์ เพลินประภาพร
ประธานนักเรียน
นายธนภูมิ เวชวงศ์วาน
รองประธานนักเรียนที่ 1
นายทศวรรษ
พูลสวัสดิ์
รองประธานนักเรียนที่ 2
นายวรวิชญ์
เลี่ยนกัตวา
ฝ่ายประสานงาน
นางสาวศศิธร ปิ่นเกล้า
ฝ่ายระดมทรัพยากรมนุษย์
นายวัธนชัย นาคละมัย
ฝ่ายปกครองและระเบียบวินัย
นางสาวผุสชา ปู่หลำ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ
นางสาวธารใส ภาคภูมิ
ฝ่ายศิลปกรรมและเทคนิค
นางสาวกิตติยา มั่นจิรังกูร
ฝ่ายพิธีการและต้อนรับ
นางสาวศิริมณฑล อินศิริ
กรรมการฝ่ายโสตทัศน์
นางสาวพฤกษา พฤกษากร
กรรมการฝ่ายงานธุรการและสารบรรณ
นางสาวสรัลรัตน์ อึ้งวัฒนานนท์
กรรมการฝ่ายงบประมาณฯ
นางสาวชนิญาดา กระทุ่มทอง
กรรมการฝ่ายเอกสาร
นางสาวพิยดา พฤกษากิจเจริญ
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
นายนภดล ปาระแม
กรรมการฝ่ายสถิติฯ
นายบวรทัต แดงแตง
กรรมการฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
นางสาวกัญญาภรณ์ อาจจิตต์
กรรมการและเหรัญญิก
นางสาวรัสสิกา ลวดลาย
เลขานุการ
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สารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการจัดการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

101

งานโภชนาการ กลุ่มบริหารทั่วไป
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ตารางแสดงจำนวนของประเภทร้านค้าในโรงเรียน
ปีการศึกษา 2561
ประเภทร้านค้า
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ข้าวราดแกง
เครื่องดื่มน้ำผลไม้
ก๋วยเตี๋ยว
ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง
ขนม – ผลไม้ – ไอศกรีม – ลูกชิ้น -ซาลาเปา
สะเต๊ก-แฮมเบอร์เกอร์
ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
ร้านสวัสดิการของบุคคลภายนอก
รวม

จำนวน (ร้าน)
3
3
4
1
2
1
3
1
18

102

งานพยาบาล กลุ่มบริหารทั่วไป
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

สรุปผลการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2561

103

งานหอนักเรียน
จำนวนนักเรียน หอพักชาย
อาคารปิ่นฉัตร
ชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

18
16
22
12
10
6
84

ไปจีน 5 คน

งานหอนักเรียน
จำนวนนักเรียน หอพักหญิง
ชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

18
16
22
12
10
6
84

ไปจีน 2 คน

คณะกรรมการครูหอพัก
จำนวนครูหอพักชาย
5

จำนวนครูหอพักหญิง
3

รวมจำนวนครูทั้งหมด
8

104

การพัฒนาตนเอง
(การประชุม สัมมนา อบรม)

105

กลุ่มสาระการเรียรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่อ นามสกุล
นางรัชนี
1
รัตนะ

ที่

เรื่อง
การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารระดับ PreIntermediate (A2)

2

3

4

5

โดยใช้
สถานการณ์จำลอง
เสมือนจริงแบบ
ออนไลน์สำหรับครู
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
จัดค่ายและ
นันทนาการสำหรับครู
ภาษาอังกฤษ
ผ่ า นการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ เรื่อง
การสร้างสื่อการเรียน
การสอนแบบมี
ปฏิ ส ั ม พั น ธ์ โ ดยใช้
เทคโนโลยี AR
เพื ่ อ การวิ จ ั ย ในชั้ น
เรียน

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

วัน/เดือน/ปี ที่ จำนวน
พัฒนาตนเอง (ช.ม.)
47
สพฐ. ร่วมกับบริษัท 30 มิถุนายน ไทยอินฟอร์
15
เมชั่นพับลิชชิ่งซิส
เต็ม จำกัด/

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย

18-19
สิงหาคม 2561

16

4-5 ตุลาคม
2561

12

7 -12 ตุลาคม.

144

ศิลปากร
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม

Group
Singapore
Leader :English Camp
@
Singapore

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
“การออกแบบการ
เรียนรู้

กันยายน 2561

นครปฐม (พระ
ตำหนัก

2561
13-14
พฤษภาคม
2562

12

หมาย
เหตุ
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ที่

ชื่อ นามสกุล

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่
สวนกุหลาบมัธยม

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง

จำนวน
(ช.ม.)

A Students caretaker: Vancover, Canada
English
Summer Camp
2019@
Vancover, Canada

7 เมษายน - 6

720

ด้วยกระบวนการ
ชุมชน
แห่งการเรียนรู้
สำหรับครูผู้สอน”
7

รวม

พฤษภาคม
2562
951

หมาย
เหตุ

107

ชื่อ นามสกุล
นางจุไร
1
วรรณ

ที่

มาเบ้า

2

หน่วยงานที่จัด/ วัน/เดือน/ปี ที่ จำนวน
สถานที่
พัฒนาตนเอง (ช.ม.)
อบรมการพัฒนาทักษะ กลุ่มโรงเรียน
23-24 มิถุนายน
12
2561
การสร้าง
กาญจนาภิเษก
วิทยาลัย/
นวัตกรรมโดยใช้
โรงเรียน
กระบวนการวิจัย
กาญจนา
และการจัดการความรู้ ภิเษกวิทยาลัย
สำหรับครู
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม
สพฐ. ร่วมกับ
30 มิถุนายน43
อบรมหลักสูตรการ
บริษัท ไทยอิน
15 กันยายน
พัฒนาทักษะ
เรื่อง

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารระดับ
Pre-Intermediate A2

โดยใช้
สถานการณ์จำลอง
เสมือนจริงผ่าน
แบบออนไลน์ สำหรับ
ครูมัธยมศึกษา
ตอนต้น รหัสหลักสูตร
613044003
ในระดับพื้นฐาน
3

Group Leader :English
Camp @

ฟอร์
เมชั่นพับลิชชิ่งซิส
เต็ม จำกัด/

2561

โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย
นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบ
มัธยม

Singapore

7 -12 ตุลาคม

144

2561

Singapore
4

Using English as a
Medium of
Instruction : Beginner
Level

โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย
นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบ
มัธยม)/ห้องโสต

28 ตุลาคม
2561

6

หมาย
เหตุ

108

5

6

นางจุไร
วรรณ
มาเบ้า

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร โ ร ง เ ร ี ย น 28 ตุลาคม
6
ดำเนินงาน
กาญจนาภิเษกวิ
2561
ทยาลัย
Perfect English
นครปฐม (พระ
Presentation
ตำหนัก
Workshop Instruction: สวนกุหลาบ
มัธยม)
Beginner Level
โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย
ผ ่ า น ก า ร อ บ ร ม Cambridge
18 พฤศจิกายน
6
University Press/
โครงการอบรม
2561
เชิงปฏิบัติการ Learning โรงแรมรอยั ล ริ
เวอร์
Progressions:
21st เ ข ต บ า ง พ ลั ด
Century
กรุงเทพมหานคร
Teaching and Learning

7

8

สัมมนาเชิงปฏิบ ัติการ
“กลยุทธ์
การนำโรงเรียน
กาญจนาภิเษก
วิ ท ยาลั ย สู ่ ค วามเป็ น
เลิศ”
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ก ล ุ ่ ม ร . ร . 1-3 พฤษภาคม
18
กาญจนาภิเษก
2562
โรงแรมกรีนเนอรี่
เขาใหญ่
รี ส อร์ ท จั ง หวั ด
นครราชสีมา
โรงเรียน
13-14
กาญจนาภิเษกวิ พฤษภาคม 12
ทยาลัย
2562
“ ก า ร อ อ ก แ บ บ ก าร นครปฐม (พระ
เรียนรู้
ตำหนัก
ด้วยกระบวนการชุมชน ส ว น ก ุ ห ล า บ
มัธยม
แห่งการเรียนรู้ สำหรับ
ครูผู้สอน”
รวม
247

109

ที่

ชื่อ นามสกุล

1

นางวรรณ
วิภา
พฤฒิภากร

เรื่อง
โครงการฝึกอบรม
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
ศักยภาพของครูด้วย
ระบบคิด (MINDSET)
และทัศนคติ
เชิงบวก (POSITIVE

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ

วัน/เดือน/ปี ที่ จำนวน
พัฒนาตนเอง (ช.ม.)
21 – 22
16
พฤษภาคม
2561

สวนสุนันทา

THINKING/
ATTITUDE) และการ

คิดเชิงกลยุทธ์
(STRATEGE
THINKING) สู่เคล็ดลับ

ความสำเร็จในยุค
ประเทศไทย 4.0
(THAILAND 4.0)
2

3

การจัดการเรียนรู้ผ่าน
สื่อสังคม
ออนไลน์ สู่นวัตกรรม
การศึกษา
อบรมเชิงปฎิบัติการ
เรื่องการสร้าง
สื่อการเรียนการสอน
แบบมี
ปฏิสัมพันธ์โดยใช้
เทคโนโลยี AR

บริษัทแม็คเอ็ดดูกา
25 – 26
จำกัด
สิงหาคม 2561

12

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระ
ตำหนัก

4 – 5 ตุลาคม
2561

10

7 ตุลาคม – 12

144

สวนกุหลาบมัธยม

(Augmented Reality
Technology)เพื่อการ

วิจัยในชั้นเรียน
4

Group Leader :English Penang
Camp @
Penang

ตุลาคม
2561

หมาย
เหตุ

110

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“กลยุทธ์
การนำโรงเรียน
กาญจนาภิเษก
วิทยาลัยสู่ความเป็น
เลิศ”

5

กลุ่ม ร.ร.
กาญจนาภิเษก
โรงแรมกรีนเนอรี่
เขาใหญ่
รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา

โรงเรียนกาญจนา
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ภิเษกวิทยาลัย

6

“การออกแบบการ

1-3 พฤษภาคม
2562

18

13-14
พฤษภาคม
2562

12

นครปฐม (พระ
ตำหนัก

เรียนรู้
ด้วยกระบวนการ
ชุมชน
แห่งการเรียนรู้
สำหรับครูผู้สอน”

สวนกุหลาบมัธยม

รวม
ชื่อ นามสกุล
นางสาวสิริ
1
นทร์

ที่

ปานแม้น

เรื่อง
การพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียน
การสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร
โดยเข้าร่วมชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC :
Professional
Learning
Community) ระดับ

เครือข่ายจังหวัด
นครปฐม

212
หน่วยงานที่จัด/
วัน/เดือน/ปี ที่ จำนวน
สถานที่
พัฒนาตนเอง (ช.ม.)
30
สำนักงานศึกษาธิการ 2 พฤษภาคม จังหวัด/
4 สิงหาคม
หอประชุมสหกรณ์
นครปฐม

2561

หมาย
เหตุ

111

การอบรม เชิง
มูลนิธิครูของ
ปฏิบัติการหลักสูตร แผ่นดิน/

2

14-15
พฤษภาคม
2561

13

พัฒนาข้าราชการครู โรงแรมตรัง
ที่ผ่านการ
กรุงเทพมหานคร
รับรองจากสถาบัน
คุรุพัฒนา
หลักสูตรระบบ
พัฒนานักเรียน
รายบุคคล ด้วย
กิจกรรมชุมนุม
(Student
Classification) รหัส

612151042 ตาม
โครงการพัฒนา
ครูรูปแบบครบวงจร
ชื่อ ที่
นามสกุล
นางสาวสิริ
3
นทร์
ปานแม้น

เรื่อง
การอบรม เชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร
พัฒนาข้าราชการครู
ที่ผ่านการ
รับรองจากสถาบัน
คุรุพัฒนา รหัส
612152070
หลักสูตรนวัตกรรม
การ
สอนเสริมสร้าง
คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
(Intermediate NLPHabit Coach) ตาม

โครงการพัฒนา
ครูรูปแบบครบวงจร

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่
หน่วยพัฒนาครู :
บริษัท ร้อยล้าน
พันล้าน จำกัด/
โรงแรมตรัง
กรุงเทพมหานคร

วัน/เดือน/ปี
จำนวน
ที่พัฒนา
(ช.ม.)
ตนเอง
9 - 10
18
มิถุนายน
2561

หมาย
เหตุ

112
4

การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารระดับ
PreIntermediate (A2)

โดยใช้
สถานการณ์จำลอง
เสมือนจริงแบบ
ออนไลน์สำหรับครู
มัธยมศึกษา
ตอนต้น รหัส
หลักสูตร:
613044003-017 รุ่น
ที่ 17

สพฐ. ร่วมกับบริษัท
ไทยอินฟอร์
เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็ม
จำกัด

30 มิถุนายน
2561-15
กันยายน
2561

68

113

ประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ
“การอยู่ค่ายพักแรม
ยุวกาชาด”

5

6

นางสาวสิริ
นทร์
ปานแม้น

7

โรงเรี ย นกาญจนา 22 ต.ค. 2561
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม)/
โรงเรี ย นกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม)
โรงเรียนกาญจนา
Using English as a
28 ตุลาคม
Medium of
2561
ภิเษกวิทยาลัย
Instruction : Beginner นครปฐม (พระ
Level
ตำหนัก
สวนกุหลาบ
มัธยม)/ห้องโสต
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร โรงเรียนกาญจนา 28 ตุลาคม
ดำเนินงาน
ภิเษกวิทยาลัย
2561
Using English as a
นครปฐม (พระ
Medium of
ตำหนัก
Instruction: Beginner
Level

8

9

6

28 ตุลาคม
2561

6

30 ตุลาคม
2561

6

สวนกุหลาบมัธยม)

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร โรงเรียนกาญจนา
ดำเนินงาน
ภิเษกวิทยาลัย
Perfect English
นครปฐม (พระ
Presentation
ตำหนัก
Workshop
Instruction:
Beginner Level

6

สวนกุหลาบมัธยม)

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร โรงเรียนกาญจนา
ดำเนินงาน
ภิเษกวิทยาลัย
Perfect English
นครปฐม (พระ
Presentation
ตำหนัก
Workshop
Instruction:
Beginner Level

6

สวนกุหลาบมัธยม)

114

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“กลยุทธ์
การนำโรงเรียน
กาญจนาภิเษก
วิทยาลัยสู่ความเป็น
เลิศ”

10

กลุ่ม ร.ร.
กาญจนาภิเษก
โรงแรมกรีนเนอรี่
เขาใหญ่
รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา

โรงเรียนกาญจนา
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ภิเษกวิทยาลัย

11

“การออกแบบการ

เรียนรู้
ด้วยกระบวนการ
ชุมชน
แห่งการเรียนรู้
สำหรับครูผู้สอน”

1-3 พฤษภาคม
2562

18

13-14
พฤษภาคม
2562

12

นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม

รวม
ที่

ชื่อ นามสกุล

1

นางปริศนา
เสลาคุณ

2

189

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่
อบรมหลักสูตร From บริษัท Engage to

วัน/เดือน/ปี ที่ จำนวน
พัฒนาตนเอง (ช.ม.)
12
30 มิ.ย.-1 ก.ค.

Core
Curriculum to a
“Signature “
English Curriculum

Learn

2561

การอบรมหลักสูตร
การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารระดับ

บริษัท ไทยอิน
ฟอร์เมชั่น
พับลิชชิ่งซิสเต็ม
จำกัด

เรื่อง

Pre –Intermediate(A2)

โดยใช้
สถานการณ์จำลอง
เสมือนจริงแบบ
ออนไลน์ สำหรับครู
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

30 มิ.ย.-15
ก.ย. 2561

55

หมาย
เหตุ

115

กรรมการงาน
มหกรรม
ความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และ
เทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา
2561 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
กรรมการตัดสินการ
แข่งขัน
กิจกรรมการแข่งขัน
พูดภาษาอังกฤษ

3

4

เขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา

23 – 26

สิงหาคม 2561

18

เขต 9

เขตพื้นที่การศึกษา 23 – 26
สิงหาคม 2561
มัธยมศึกษา

18

เขต 9

(Impromptu Speech )

5

นางปริศนา
เสลาคุณ

ระดับชั้น
ม. 1 – ม. 3 งาน
มหกรรม
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และ
เทคโนโลยีของ
นักเรียน
ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
อบรมเชิงปฎิบัติการ
เรื่องการสร้าง
สื่อการเรียนการสอน
แบบมี
ปฏิสัมพันธ์โดยใช้
เทคโนโลยี AR
(Augmented Reality
Technology)

เพื่อการวิจัยในชั้น
เรียน

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม

4 – 5 ตุลาคม
2561

10

116
6

7

Using English as a โรงเรียนกาญจนา
Medium of
ภิเษกวิทยาลัย
Instruction: Beginner นครปฐม (พระ
Level
ตำหนัก

สวนกุหลาบมัธยม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร โรงเรี ย นกาญจนา
ดำเนินงาน
ภิเษกวิทยาลัย
Using English as a
นครปฐม (พระ
Medium of
ตำหนัก
Instruction: Beginner
Level

8

9

10

11

28 ตุลาคม
2561

6

28 ตุลาคม
2561

6

30 ตุลาคม
2561

6

สวนกุหลาบมัธยม)

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร โรงเรี ย นกาญจนา
ดำเนินงาน Perfect
ภิเษกวิทยาลัย
English Presentation นครปฐม (พระ
Workshop
ตำหนัก
Instruction: Beginner
Level

6

สวนกุหลาบมัธยม)

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร โรงเรี ย นกาญจนา
ดำเนินงาน Perfect
ภิเษกวิทยาลัย
English Presentation นครปฐม (พระ
Workshop
ตำหนัก
Instruction: Beginner
Level

28 ตุลาคม
2561

สวนกุหลาบมัธยม)

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร โรงเรี ย นกาญจนา 29 กันยายน
2561
ดำเนินงาน กิจกรรม ภิเษกวิทยาลัย
ค่ายภาษาอังกฤษ The นครปฐม (พระ
Spirit of
ตำหนัก
KPN English Camp
สวนกุหลาบมัธยม)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลุ่ม ร.ร. กาญจนา 1-3 พฤษภาคม
“กลยุทธ์
ภิเษก
2562
การนำโรงเรียน
โรงแรมกรีนเนอรี่
กาญจนาภิเษก
เขาใหญ่
วิทยาลัยสู่ความเป็น รีสอร์ท จังหวัด
เลิศ”
นครราชสีมา

6

18

117

ที่

ชื่อ นามสกุล

5

นางปริศนา
เสลาคุณ

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

เรื่อง
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ
“การออกแบบการ

เรียนรู้
ด้วยกระบวนการ
ชุมชน
แห่งการเรียนรู้
สำหรับครูผู้สอน”
รวม
เรื่อง

หมาย
เหตุ

173

หน่วยงานที่จัด/ วัน/เดือน/ปี ที่ จำนวน
สถานที่
พัฒนาตนเอง (ช.ม.)
โรงเรียนกาญจนา
Using English as a
28 ตุลาคม
1 นายถิรายุ
6
Medium of
2561
ภิเษกวิทยาลัย
Instruction : Beginner นครปฐม (พระ
ใหญ่เจริญยิ่ง Level
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม
Using English as a โรงเรียนกาญจนา
6
30 ตุลาคม
2
Medium of
2561
ภิเษกวิทยาลัย
Instruction: Beginner นครปฐม (พระ
Level
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม

ที่

ชื่อ นามสกุล

วัน/เดือน/ปี ที่ จำนวน
พัฒนาตนเอง (ช.ม.)
13-14
โรงเรียนกาญจนา
พฤษภาคม
12
ภิเษกวิทยาลัย
2562
นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบ
มัธยม

หมาย
เหตุ

118

การพัฒนาทักษะ
สพฐ. ร่วมกับบริษัท 30 มิถุนายน
ไทยอินฟอร์
2561-15
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารระดับ Pre- เมชั่นพับลิชชิ่งซิส กันยายน 2561

3

55

เต็ม จำกัด/

Intermediate (A2)

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระ
ตำหนัก

โดยใช้
สถานการณ์จำลอง
เสมือนจริงแบบ
ออนไลน์สำหรับครู
สวนกุหลาบมัธยม
มัธยมศึกษา
ตอนต้น รหัส
หลักสูตร:
613044003-017 รุ่น
ที่ 17

การพัฒนาทักษะการ สำนักงาน
จัดการเรียน
ศึกษาธิการ
จังหวัด/
การสอนภาษาอังกฤษ หอประชุมสหกรณ์
เพื่อการสื่อสาร
นครปฐม
โดยเข้าร่วมชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC :

4

2 พ.ค. - 4 ส.ค.
2561

30

Professional
Learning Community)

5 นายถิรายุ
ใหญ่เจริญ
ยิ่ง

6

ระดับ
เครือข่ายจังหวัด
นครปฐม
การพัฒนาทักษะการ
สร้างนวัตกรรม
โดยใช้
กระบวนการวิจัยและ
การ
จัดการความรู้สำหรับ
ครู

โรงเรียนกาญจนา 23-24 มิถุนายน
2561
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม

Group Leader :English Singapore
Camp @
Singapore

12

7 ตุลาคม – 12

ตุลาคม
2561

144

119

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“กลยุทธ์
การนำโรงเรียน
กาญจนาภิเษก
วิทยาลัยสู่ความเป็น
เลิศ”

7

กลุ่ม ร.ร.
กาญจนาภิเษก
โรงแรมกรีนเนอรี่
เขาใหญ่
รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา

โรงเรียนกาญจนา
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ภิเษกวิทยาลัย

8

“การออกแบบการ

เรียนรู้
ด้วยกระบวนการ
ชุมชน
แห่งการเรียนรู้
สำหรับครูผู้สอน”

ชื่อ นามสกุล
นางสาวสม
1
พิศ
บัวงาม

2

18

13-14
พฤษภาคม
2562

12

นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม

283

รวม

ที่

1-3 พฤษภาคม
2562

หน่วยงานที่จัด/ วัน/เดือน/ปี ที่ จำนวน
สถานที่
พัฒนาตนเอง (ช.ม.)
6
การประชุมสัมมนา
สำนักงานเขต
1 กรกฎาคม
การจัดการศึกษา
พื้นที่ การศึกษา
2561
ตามหลักธรรมาภิบาล มัธยม ศึกษา เขต
9/
ห้องประชุม
โรงเรียนวัดไร่ขิง
วิทยา จังหวัด
นครปฐม
12
การอบรมเชิง
โรงเรียนกาญจนา 10-11 สิงหาคม
ปฏิบัติการ “เทคนิค
2561
ภิเษกวิทยาลัย
เรื่อง

การ
ประเมินโครงการตาม
แนวทางประกัน
คุณภาพแนวใหม่ด้วย
กระบวนการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC)

นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบ
มัธยม/ห้องโสตฯ

หมาย
เหตุ

120

การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
กลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย

กลุ่มโรงเรียน
29 สิงหาคม
กาญจนา
2561
ภิเษกวิทยาลัย/
หอประชุม
พระอุบาลีฯ
“กลยุทธ์การนำ
กลุ่มโรงเรียน
8 กันยายน
โรงเรียนกาญจนา
กาญจนา
2561
ภิเษกวิทยาลัยสู่ความ ภิเษกวิทยาลัย/
เป็นเลิศ”
หอประชุม
พระอุบาลีฯ
การพัฒนาทักษะ
สพฐ. ร่วมกับ
30 มิถุนายน
บริษัท ไทยอินฟอร์
2561-15
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารระดับ Pre- เมชั่นพับลิชชิ่งซิส กันยายน 2561

3

4

5

6

6

63

เต็ม จำกัด/

Intermediate (A2)

โดยใช้
สถานการณ์จำลอง
เสมือนจริงแบบ
ออนไลน์สำหรับครู
มัธยมศึกษา
ตอนต้น รหัส
หลักสูตร:
613044003-017 รุ่น

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบ
มัธยม

ที่ 17
6

นางสาวสม
พิศ
บัวงาม

ผ่ า นการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ
เรื่อง การสร้างสื่อการ
เรียนการ
ส อ น แ บ บ มี
ปฏิสัมพันธ์โดยใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี AR
(Augmented
Reality Technology)

เพื่อการวิจัย
ในชั้นเรียน

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม

4-5 ตุลาคม
2561

10

121
7

8

9

10

โรงเรียนกาญจนา
28 ตุลาคม
2561
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร โรงเรียนกาญจนา 29 กันยายน
2561
ดำเนินงาน กิจกรรม ภิเษกวิทยาลัย
ค่ า ยภาษาอั ง กฤษ นครปฐม (พระ
The Spirit of
ตำหนัก
KPN English Camp
สวนกุหลาบมัธยม)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลุ่ม ร.ร.
1-3 พฤษภาคม
“กลยุทธ์
กาญจนาภิเษก
2562
การนำโรงเรียน
โรงแรมกรีนเนอรี่
กาญจนาภิเษก
เขาใหญ่
วิทยาลัยสู่ความเป็น รีสอร์ท จังหวัด
เลิศ”
นครราชสีมา
13-14
โรงเรียนกาญจนา
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พฤษภาคม
ภิเษกวิทยาลัย
2562
“การออกแบบการ
นครปฐม (พระ
เรียนรู้
ตำหนัก
ด้วยกระบวนการ
สวนกุหลาบมัธยม
ชุมชน
แห่งการเรียนรู้
สำหรับครูผู้สอน”
รวม
Using English as a
Medium of
Instruction :
Beginner Level

6

6

18

12

143

122

ชื่อ ที่
นามสกุล
1.

นางลูก
จันทร์
ภูวัฒนา
นนท์

เรื่อง
การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารระดับ Pre-

วัน/เดือน/ปี
จำนวน
หน่วยงานที่จัด/สถานที่ ที่พัฒนา
(ช.ม.)
ตนเอง
สพฐ. ร่วมกับบริษัท ไทย 30 มิถุนายน
อินฟอร์
2561-15
เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็ม
กันยายน
จำกัด
2561

94

Intermediate (A2) โดย

ใช้
สถานการณ์จำลอง
เสมือนจริงแบบ
ออนไลน์สำหรับครู
มัธยมศึกษา
ตอนต้น รหัสหลักสูตร:
613044003-017 รุ่นที่
17

2.

Group Leader :English
Camp @

Singapore

Singapore

3

ผ ่ า น ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง โรงเรียนกาญจนา
ปฏิบัติการ
ภิเษกวิทยาลัย

7 ตุลาคม –

144

12 ตุลาคม
2561
4-5
ตุลาคม
2561

10

เรื่อง การสร้างสื่อการ นครปฐม (พระตำหนัก
เรียนการ
สอนแบบมีป ฏิส ัมพัน ธ์ สวนกุหลาบมัธยม)
โดยใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี AR
(Augmented
Reality Technology)

เพื่อการวิจัย
ในชั้นเรียน
4.

Using English as a
Medium of
Instruction: Beginner
Level

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม)

28 ตุลาคม
2561

6

หมาย
เหตุ

123

เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
งานแสดงนิทรรศการ “
สร้าง
เด็กไทย 4.0”
การศึกษาไร้พรมแดน
งานวันครู 2562 ณ
กระทรวงศึกษาธิการ

5

นางลูก
6.
จันทร์

ผ่านการอบรม
โครงการอบรม

ภูวัฒนา
นนท์

เชิงปฏิบัติการ

7

Learning
Progressions: 21st
Century
Teaching and
Learning

การประชุมสัมมนา
แผนงานประจำปี
งบประมาณ 2562

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

16 - 18
มกราคม
2562

18

กระทรวงศึกษาธิการ

Cambridge
University Press/

18

พฤศจิกายน
2561

6

โรงแรมรอยัลริเวอร์
เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม/

2-3 ตุลาคม
2561

12

26 ตุลาคม
2561

2

The Cavalli
Casa Resort
Ayutthaya
8

การประชุมเตรียม
ความพร้อม
การจัดงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน
ระดับประเทศ
(ภูมิภาคกลางและ
ตะวันออก) ครั้งที่ 68

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม)

124

ที่ ชื่อ นามสกุล
9

เรื่อง

หน่ ว ยงานที ่ จ ั ด / วัน/เดือน/ปี ที่
สถานที่
พัฒนาตนเอง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร โรงเรี ย นกาญจนา 28 ตุลาคม
ดำเนินงาน
ภิเษกวิทยาลัย
2561
Using English as a
นครปฐม (พระ
Medium of
ตำหนัก

จำนวน หมาย
(ช.ม.) เหตุ
6

Instruction: Beginner
สวนกุหลาบมัธยม)
Level

10

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร โรงเรี ย นกาญจนา
ดำเนินงาน
ภิเษกวิทยาลัย
Perfect English
นครปฐม (พระ
Presentation
ตำหนัก
Workshop
Instruction:
Beginner Level

11

นางลูก
12
จันทร์

การประชุมเตรียม
ความพร้อม

6

30 ตุลาคม
2561

6

สวนกุหลาบมัธยม)

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร โรงเรี ย นกาญจนา
ดำเนินงาน
ภิเษกวิทยาลัย
Perfect English
นครปฐม (พระ
Presentation
ตำหนัก
Workshop
Instruction:
Beginner Level

28 ตุลาคม
2561

สวนกุหลาบมัธยม)
สพม.9/โรงเรียนวัด
ตุ๊กตา

15
พฤศจิกายน

4

2561

ภูวัฒนานนท์ การจัดงาน

13

ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน
ระดับประเทศ
(ภูมิภาคกลางและ
ตะวันออก) ครั้งที่
68
เข้าร่วมโครงการ
สัมมนาครู
ครูพี่เลี้ยงและ
อาจารย์นิเทศก์
ประจำปี การศึกษา
2562

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

15 มีนาคม
2562

3

125

ที่
14

ชื่อ นามสกุล

หน่ ว ยงานที ่ จ ั ด / วัน/เดือน/ปี ที่
สถานที่
พัฒนาตนเอง
ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง โรงเรี ย นกาญจนา 19-20 มีนาคม
ปฏิบัติการ รุ่นที่
ภิเษกวิทยาลัย
2562
73022017 หลักสูตร นครปฐม (พระ
“การ
ตำหนัก
ส ร ้ า ง ส ร ร ค ์ ง า น สวนกุหลาบมัธยม)
เรื่อง

จำนวน หมาย
(ช.ม.) เหตุ
12

Graphic

ด้วยโปรแกรม
Photoshop”

15

สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ“กลยุทธ์
การนำโรงเรียน
กาญจนาภิเษก
วิทยาลัยสู่ความเป็น
เลิศ”
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ

16

17

“การออกแบบการ

เรียนรู้
ด้วยกระบวนการ
ชุมชน
แห่งการเรียนรู้
สำหรับครูผู้สอน”
ผ่านการทดสอบหลัง
การอบรม
การจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้
การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม

กลุ่ม ร.ร. กาญจนา 1-3 พฤษภาคม
ภิเษก
2562
โรงแรมกรีนเนอรี่
เขาใหญ่
รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
13-14
โรงเรียนกาญจนา
พฤษภาคม
ภิเษกวิทยาลัย
2562
นครปฐม (พระ
ตำหนัก

18

12

สวนกุหลาบมัธยม

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

15 พ.ค. 2562

6

DLTV TELETRAINING

รวม

498

126

ที่

ชื่อ นามสกุล

1 นางจารุพร

เรื่อง
การอบรมพัฒนาครู
ด้านการสอน

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่
สพฐ. ร่วมมือกับ
British

วัน/เดือน/ปี ที่ จำนวน
พัฒนาตนเอง (ช.ม.)
25 – 26
12
มิถุนายน
2561

ภาษาอังกฤษในระดับ Council
ลิขิตที่รุ่งเรือง ภูมิภาค Boot
Camp รุ่นที่ 14 (follow
on)

2

การพัฒนาทักษะ
สพฐ. ร่วมกับ
30 มิถุนายน
บริษัท ไทยอินฟอร์
2561-15
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารระดับ Pre- เมชั่นพับลิชชิง่ ซิส กันยายน 2561

97

เต็ม จำกัด/

Intermediate (A2)

โดยใช้
สถานการณ์จำลอง
เสมือนจริงแบบ
ออนไลน์สำหรับครู
มัธยมศึกษา
ตอนต้น รหัส
หลักสูตร:
613044003-017 รุ่น

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบ
มัธยม

ที่ 17

3

4

การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เทคนิค
การประเมินโครงการ
ตามแนวทาง
ประกันคุณภาพแนว
ใหม่ด้วย
กระบวนการสร้าง
ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC)
การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
กลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย

โรงเรียนกาญจนา
10 – 11
ภิเษกวิทยาลัย
สิงหาคม 2561
นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบ
มัธยม

12

ห้องประชุมพระอุ
บาลี

6

คุณูปมาจารย์

29 สิงหาคม
2561

หมาย
เหตุ

127

ที่

ชื่อ นามสกุล

5

6

7

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/ วัน/เดือน/ปี ที่
สถานที่
พัฒนาตนเอง
Using English as a โรงเรียนกาญจนา
30 ตุลาคม
Medium of
2561
ภิเษกวิทยาลัย
Instruction: Beginner นครปฐม (พระ
Level
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม
สัมมนาเชิง
กลุ่ม ร.ร. กาญจนา 1-3 พฤษภาคม
ปฏิบัติการ“กลยุทธ์ ภิเษก
2562
การนำโรงเรียน
โรงแรมกรีนเนอรี่
กาญจนาภิเษก
เขาใหญ่
วิทยาลัยสู่ความเป็น รีสอร์ท จังหวัด
เลิศ”
นครราชสีมา
13-14
สัมมนาเชิง
โรงเรียนกาญจนา
พฤษภาคม
ปฏิบัติการ
ภิเษกวิทยาลัย
2562
“การออกแบบการ นครปฐม (พระ
เรียนรู้
ตำหนัก
ด้วยกระบวนการ
สวนกุหลาบมัธยม
ชุมชน
แห่งการเรียนรู้
สำหรับครูผู้สอน”
รวม
เรื่อง

หมาย
เหตุ

6

18

12

163

วัน/เดือน/ปี ที่ จำนวน
พัฒนาตนเอง (ช.ม.)
Singapore
144
นางสาววัน Group
7 ตุลาคม – 12
1
Leader :English
ดี
ตุลาคม
Camp @
เมืองแก้วฟ้า Singapore
2561
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร โรงเรี ย นกาญจนา 28 ตุลาคม
6
2
ดำเนินงาน
ภิเษกวิทยาลัย
2561
Using English as a
นครปฐม (พระ
Medium of
ตำหนัก

ที่

ชื่อ นามสกุล

จำนวน
(ช.ม.)

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

Instruction: Beginner
สวนกุหลาบมัธยม)
Level

หมาย
เหตุ

128
3

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร โรงเรี ย นกาญจนา
ดำเนินงาน
ภิเษกวิทยาลัย
Perfect English
นครปฐม (พระ
Presentation
ตำหนัก
Workshop
Instruction:
Beginner Level

4

5

6

28 ตุลาคม
2561

6

30 ตุลาคม
2561

6

สวนกุหลาบมัธยม)

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร โรงเรี ย นกาญจนา
ดำเนินงาน
ภิเษกวิทยาลัย
Perfect English
นครปฐม (พระ
Presentation
ตำหนัก
Workshop
Instruction:
Beginner Level

สวนกุหลาบมัธยม)

ผ่านการอบรม
โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ

18 พฤศจิกายน
Cambridge
University
2561
Press/โรงแรมรอยัลริ

Learning
Progressions: 21st
Century
Teaching and
Learning

เวอร์
เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร

การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารระดับ

สพฐ. ร่วมกับบริษัท
ไทยอินฟอร์
เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็ม
จำกัด

PreIntermediate (A2)

โดยใช้
สถานการณ์จำลอง
เสมือนจริงแบบ
ออนไลน์สำหรับครู
มัธยมศึกษา
ตอนต้น รหัส
หลักสูตร:
613044003-017
รุ่นที่ 17

30 มิถุนายน
2561-15
กันยายน 2561

6

94

129
7

8

สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ“กลยุทธ์
การนำโรงเรียน
เมืองแก้วฟ้า
กาญจนาภิเษก
วิทยาลัยสู่ความเป็น
เลิศ”
นางสาววันดี

สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ
“การออกแบบการ

เรียนรู้
ด้วยกระบวนการ
ชุมชน
แห่งการเรียนรู้
สำหรับครูผู้สอน”

กลุ่ม ร.ร. กาญจนา 1-3 พฤษภาคม
ภิเษก
2562
โรงแรมกรีนเนอรี่
เขาใหญ่
รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
13-14
โรงเรียนกาญจนา
พฤษภาคม
ภิเษกวิทยาลัย
2562
นครปฐม (พระ
ตำหนัก

18

12

สวนกุหลาบมัธยม

รวม

271

130

ที่

ชื่อ นามสกุล

เรื่อง

การพัฒนา
ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการ
สุวรรณาลัย
ศึกษา ก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อน เป็น
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ

1 นางชญาดา

2

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
ศักยภาพของครูด้วย
ระบบคิด (MINDSET)
และทัศนคติ
เชิงบวก (POSITIVE

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต/
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต

วัน/เดือน/ปี ที่ จำนวน
พัฒนาตนเอง (ช.ม.)
13-16 มิถุนายน
24
2561

21-22

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กรกฎาคม

16

2561

สวนสุนันทา/โรงแรม
บางกอก
พาเลส
กรุงเทพมหานคร

THINKING/
ATTITUDE) และการ

คิดเชิงกลยุทธ์
(STRATEGE
THINKING) สู่เคล็ด

ลับ
ความสำดร็จในยุค
ประเทศไทย 4.0
(THAILAND 4.0)
3

การจัดการเรียนรู้
สพฐ. /โรงแรม
ผ่านสื่อสังคม
พาลาสโซ่
ออนไลน์ สู่
กรุงเทพมหานคร
นวัตกรรมการศึกษา

25-26 สิงหาคม
2561

12

หมาย
เหตุ

131

ที่

ชื่อ นามสกุล

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/
วัน/เดือน/ปี ที่
สถานที่
พัฒนาตนเอง
โรงเรียนกาญจนา
28 ตุลาคม
2561
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม)/
ห้องโสต
ทัศนศึกษา
สถาบันพัฒนา
18 พฤศจิกายน
2561
คุณภาพวิชาการ
(พว.)/โรงแรมรอยัลริ
เวอร์
เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร

การอบรมเรื่อง

4

“Using English as
a Medium of
Instruction :
Beginner Level”

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ

5

Learning
Progressions : 21st
Century Teaching
and Learning
Group
Leader :English
Camp @
Singapore

6

5

นางชญาดา
สุวรรณาลัย

Singapore

7 ตุลาคม – 12

จำนวน หมาย
(ช.ม.) เหตุ
6

8

144

ตุลาคม
2561

สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย

“การออกแบบการ

นครปฐม (พระ
ตำหนัก

เรียนรู้
ด้วยกระบวนการ
ชุมชน
แห่งการเรียนรู้
สำหรับครูผู้สอน”

13-14
พฤษภาคม
2562

12

สวนกุหลาบมัธยม

รวม

222

132

ชื่อ ที่
นามสกุล
1.

นางสาว
สุภาพร
ศรีภุมมา

2

3

4

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

ระบบพัฒนานักเรียน มูลนิธิครูของแผ่นดิน
รายบุคคล
ด้วยกิจกรรมชุมนุม

วัน/เดือน/ปี
จำนวน
ที่พัฒนา
(ช.ม.)
ตนเอง
13
15 พ.ค.
2561

(Student
Classification)

อบรมเรื่อง การ
ดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมิน
วิทยฐานะแนวใหม่
(ว21/2560)
และรายละเอียดที่
เกี่ยวข้อง
การพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อน
เป็นวิทยฐานะครู
ชำนาญการพิเศษ
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร
แกนกลางสู่หลักสูตร
ภาษาอังกฤษที่มี
เอกลักษณ์ “From
Core Course
Curriculum to a
‘Signature’ English
Curriculum”

โ รงเรี ย นกาญ จ น า
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระตำหนัก

20 พ.ค.
2561

7

13-16 มิ.ย.
2561

24

30 มิ.ย. -1
ก.ค. 2561

12

สวนกุหลาบมัธยม)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต/
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงแรมมิโด/
กรุงเทพมหานคร

หมาย
เหตุ

133

ชื่อ ที่
นามสกุล
5

เรื่อง

วัน/เดือน/ปี
ที่พัฒนา
ตนเอง
การพัฒนาทักษะการ สำนักงานศึกษาธิการ 2 พ.ค. - 4
จัดการเรียน
จังหวัด/
ส.ค. 2561
การสอน
หอประชุมสหกรณ์
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
นครปฐม
สื่อสาร
โดยเข้าร่วมชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC :
หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

จำนวน
(ช.ม.)
30

Professional
Learning Community
) ระดับ

6

เครือข่ายจังหวัด
นครปฐม
อบรมหลักสูตรการ
บริษัท ไทยอินฟอร์
พัฒนาทักษะ
เมชั่นพับลิชชิ่ง
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ซิสเตมส์ จำกัด/
สื่อสารระดับ
Pre –Intermediate
(A2) โดยใช้

สถานการณ์จำลอง
เสมือนจริงแบบ
ออนไลน์ สำหรับครู
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

30 มิ.ย.-15
ก.ย. 2561

62

หมาย
เหตุ

134

ชื่อ ที่
นามสกุล
7

8

9

เรื่อง
ประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ
“การอยู่ค่ายพักแรม
ยุวกาชาด”

อบรม Using English
as a
Medium of
Instruction :
Beginner Level

อบรมเชิงปฏิบัติการ
Learning
Progressions : 21st
Century
Teaching and
Learning

ห น ่ ว ย ง า น ท ี ่ จ ั ด / วัน/เดือน/ปี
สถานที่
ที่พัฒนา
ตนเอง
โ รงเรี ย นกาญจนา 22 ต.ค.
2561
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม)/
โ รงเรี ย นกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม)
โ รงเรี ย นกาญจนา 28 ต.ค.
2561
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม)/
โ รงเรี ย นกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม)
สถาบันพัฒนาคุณภาพ
18 พ.ย.
วิชาการ (พว.)/
2561
โรงแรมรอยัลริเวอร์
กรุงเทพมหานคร

จำนวน
(ช.ม.)
6

6

6

หมาย
เหตุ

135

ที่
10

ชื่อ -นามสกุล

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

เรื่อง

วัน/เดือน/
จำนวน(ช.
ปี ที่พัฒนา
ม.)
ตนเอง

ได้เข้าร่วมกิจกรรมและ
กระทรวงศึกษาธิการ 26 - 27
ม.ค. 2562
ดำเนินงาน
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
ยุวกาชาดไทย ประจำปี

12

2562
11

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ“กล
ยุทธ์

กลุ่ม ร.ร. กาญจนา
ภิเษก

การนำโรงเรียนกาญจนา
ภิเษก

โรงแรมกรีนเนอรี่
เขาใหญ่
รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา

วิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ”
12

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การออกแบบการเรียนรู้

ด้วยกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ สำหรับ
ครูผู้สอน”
13

A Students caretaker: A
12
Days Cultural and
Education
Programme @ Howick
College,
New Zealand

รวม

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย

1-3
พฤษภาคม
2562

18

13-14
พฤษภาคม
2562

12

นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม
Howick College and

Kanchanapisek
Witthayalai
Nakhon Pathom
School
(Pratamnak
Suankularb
Matthayom)

29

เมษายน 8
พฤษภาคม
2562

192

400

หมายเหตุ

136

ชื่อ นามสกุล
นางสาวณัช
1
ชารีย์
ร่มโพธิ์ธาร
ทอง

ที่

2

3

4

เรื่อง

วัน/เดือน/ปี ที่ จำนวน
พัฒนาตนเอง (ช.ม.)
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ 6 - 8 มิถุนายน
24
2561
ทยาลัย
นครปฐม (พระตำหนัก
หน่วยงานที่จัด/สถานที่

การอบรมคุณธรรม
จริยธรรม
โครงการค่ายคุณธรรม
และศูนย์การ
เรียนรู้พระพุทธศาสนา สวนกุหลาบมัธยม)/พุทธ
มณฑล
23-24
การพัฒนาทักษะการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
มิถุนายน 2561
สร้างนวัตกรรม
ทยาลัย
โดยใช้กระบวนการวิจัย
นครปฐม (พระตำหนัก
และการ
จัดการความรู้สำหรับ
สวนกุหลาบมัธยม
ครู
การประชุมดำเนินการ
28 มิถุนายน
มหาวิทยาลัยมหิดล/
2561
กิจกรรม
ตามโครงการธนาคาร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ขยะโรงเรียน
การอบรมเชิง
30 มิถนุ ายน –
ปฏิบัติการ เรื่อง
การพัฒนาหลักสูตร
1 กรกฎาคม
2561
ภาษาอังกฤษ

12

2

12

From Core Curriculum
to
a Signature English
Curriculum
5

การอบรมทุน ครูภ าษา
Centre Régional
ฝรั่งเศส
À l’École d’été

Francophone

Régionale- édition
2018

d’Asie-Pacifique/

ณ เมืองเวียงจันทน์
ประเทศลาว

9 - 13

กรกฎาคม
2561

40

หมาย
เหตุ

137

6

การประชุมสัมมนา
แผนงานประจำปี
งบประมาณ 2562

โรงเรียนกาญจนา 2-3 ตุลาคม
ภิเษกวิทยาลัย
2561
นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม/

16

The Cavalli
Casa Resort
Ayutthaya
7

8

9

ผ่ า นการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ
เรื่อง การสร้างสื่อการ
เรียนการ
สอนแบบมีปฏิสัมพันธ์
โดยใช้
เทคโนโลยี AR เพื่อการ
วิจัย
ในชั้นเรียน
การประชุมเตรียม
ความพร้อม
การจัดงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน
ระดับประเทศ
(ภูมิภาคกลางและ
ตะวันออก) ครั้งที่ 68
อบรม Using English
as a
Medium of
Instruction :
Beginner Level

โรงเรียนกาญจนา 4-5 ตุลาคม
ภิเษกวิทยาลัย
2561
นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม)

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระ
ตำหนัก

26 ตุลาคม
2561

10

2

สวนกุหลาบมัธยม)
โรงเรียนกาญจนา 28 ต.ค. 2561
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม)

6

138
10

การอบรมการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร Perfect
English
Presentation
Workshop

11

การประชุมเตรียม
ความพร้อม

โรงเรี ย นกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระ
ตำหนัก

30 ตุลาคม
2561

8

สวนกุหลาบมัธยม)
สพม.9/โรงเรียนวัด
15
ตุ๊กตา
พฤศจิกายน

4

2561

การจัดงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน
ระดับประเทศ
(ภูมิภาคกลางและ
ตะวันออก) ครั้งที่ 68
12

13

โรงเรี ย นกาญจนา
19-21
ภิเษกวิทยาลัย
พฤศจิกายน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี นครปฐม (พระ
2561
ที่ 2-3
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม)
ค่ายพงษ์ลดา
จังหวัดสระบุรี
โรงเรี ย นกาญจนา
27
การประชุม PLC กลุ่ ม
ภิเษกวิทยาลัย
พฤศจิกายน
สาระ
2561
ก า ร เ ร ี ย น รู้ นครปฐม (พระ
ภาษาต่างประเทศ
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม)
อาคาร
ภาษาต่างประเทศ
ค่ายพักแรมยุวกาชาด

24

2
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14

15

16

17

21
การประชุ ม เตรี ย ม โรงเรี ย นกาญจนา กุมภาพันธ์
ภิเษกวิทยาลัย
ความพร้อม
2562
คณะกรรมการคุมสอบ นครปฐม (พระ
GAT ,PAT
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม)
การประชุมเตรียม
โรงเรี ย นกาญจนา 13 มีนาคม
ความพร้อม
ภิเษกวิทยาลัย
2562
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร คุ ม นครปฐม (พระ
สอบ 9 วิชาสามัญ
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลุ่ม ร.ร. กาญจนา 1-3 พฤษภาคม
“กลยุทธ์
ภิเษก
2562
การนำโรงเรียน
โรงแรมกรีนเนอรี่
กาญจนาภิเษก
เขาใหญ่
วิทยาลัยสู่ความเป็น รีสอร์ท จังหวัด
เลิศ”
นครราชสีมา
13-14
โรงเรียนกาญจนา
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พฤษภาคม
ภิเษกวิทยาลัย
2562
“การออกแบบการ
นครปฐม (พระ
เรียนรู้
ตำหนัก
ด้วยกระบวนการ
สวนกุหลาบมัธยม
ชุมชน
แห่งการเรียนรู้
สำหรับครูผู้สอน”
รวม

2

2

18

12

196
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ชื่อ เรื่อง
นามสกุล
นางสาวรนิ อบรมหลัดสูตรและ
1
สา
เทคนิคการกล่าว
ศรีไสยเพชร สุนทรพจน์ภาษาจีน
อบรมการพัฒนา
2
ทักษะการสร้าง
นวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจัย
และการจัดการความรู้
สำหรับครู
อบรมหลักสูตรการจัด
3
กิจกรรมการ
เรียนรู้สำหรับครู 4.0 :
ภาษาจีน
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
อบรมหลักสูตร
4
ครูผู้สอนกิจกรรม
ยุวกาชาด รุ่นที่ 338
อบรมเชิงปฏิบัติการ
5
หลักสูตร
“การสร้างสรรค์งาน

ที่

Graphic

ด้วยโปรแกรม
Photoshop
6

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“กลยุทธ์
การนำโรงเรียน
กาญจนาภิเษก
วิทยาลัยสู่ความเป็น
เลิศ”

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่
โ รงเรี ย นมหิ ด ล
วิทยานุสรณ์
องค์การมหาชน
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระ
ตำหนัก

วัน/เดือน/ปี ที่ จำนวน
พัฒนาตนเอง (ช.ม.)
12
16-17 มิถุนายน
2561
23-24 มิถุนายน
2561

12

30 มิถุนายน-

20

สวนกุหลาบมัธยม
มหาวิทยาลัยบูรพา

8 กรกฎาคม
2561

โรงเรียนราชินี
บูรณะ

9-11 สิงหาคม
2561

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระ
ตำหนัก

19-20 มีนาคม
2562

18

12

สวนกุหลาบมัธยม
กลุ่ม ร.ร. กาญจนา 1-3 พฤษภาคม
ภิเษก
2562
โรงแรมกรีนเนอรี่
เขาใหญ่
รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา

18

หมาย
เหตุ
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ที่

ชื่อ นามสกุล

7

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย

“การออกแบบการ

ราชบวร

2.

3

12

สวนกุหลาบมัธยม

รวม
ชื่อ นามสกุล
นางสาวนุช
1
นาฏ

จำนวน หมาย
(ช.ม.) เหตุ

นครปฐม (พระ
ตำหนัก

เรียนรู้
ด้วยกระบวนการ
ชุมชน
แห่งการเรียนรู้
สำหรับครูผู้สอน”

ที่

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง
13-14
พฤษภาคม
2562

102

หน่วยงานที่จัด/ วัน/เดือน/ปี ที่ จำนวน
สถานที่
พัฒนาตนเอง (ช.ม.)
23-24
อบรมการพัฒนาทักษะ โรงเรียนกาญจนา
12
มิถุนายน 2561
การสร้าง
ภิเษกวิทยาลัย
นวัตกรรมโดยใช้
นครปฐม (พระ
กระบวนการวิจัย
ตำหนัก
และการจัดการความรู้ สวนกุหลาบ
สำหรับครู
มัธยม)
21-22
16
อบรมการสอน
โรงเรียนแก่นนคร
กรกฎาคม
ภาษาเยอรมันภายใต้ วิทยาลัย
2561
หัวข้อ “การฝึกทักษะ
จังหวัดขอนแก่น
การออกเสียง
ภาษาเยอรมันผ่าน
ดนตรีและเพลง
กับเจ้าของภาษา”
17-19
24
คณะกรรมการ
บ้านภูฟ้ารีสอร์ท
สิงหาคม
ดำเนินการจัดค่าย
2561
และวิทยากรค่าย
จังหวัด กาญจนบุรี
ภาษาเยอรมัน
ระดับประเทศ
เรื่อง

หมาย
เหตุ
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กรรมการตัดสินการ
แข่งขันพูด
เพื่ออาชีพ
ภาษาเยอรมัน
ระดับชั้น
ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา
2561 ระดับเขตพื้นที่
กรรมการประสานงาน
งานมหกรรม

4

5

6

นางสาวนุช
นาฏ
ราชบวร

7

ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่
คณะกรรมการ
ดำเนินงานจัดค่าย
ภาษาอังกฤษ Spirit of

โรงเรียนกาญจนา
23-26
ภิเษกวิทยาลัย
สิงหาคม2561

24

นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบ
มัธยม)

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย

23-26

24

สิงหาคม
2561

นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบ
มัธยม)

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระ
KPN
ตำหนัก
สวนกุหลาบ
English Camp
มัธยม)
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร โรงเรียนกาญจนา
ดำเนินงาน
ภิเษกวิทยาลัย
Using English as a
นครปฐม (พระ
Medium of
ตำหนัก
Instruction: Beginner สวนกุหลาบ
Level
มัธยม)

29 สิงหาคม
2561

6

28 ตุลาคม
2561

6
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8

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร โรงเรียนกาญจนา
ดำเนินงาน
ภิเษกวิทยาลัย
Perfect English
นครปฐม (พระ
Presentation
ตำหนัก
Workshop Instruction: สวนกุหลาบ
มัธยม)

28 ตุลาคม
2561

6

30 ตุลาคม
2561

6

31 ตุลาคม
2561

4

29
พฤศจิกายน 2 ธันวาคม
2561
1-2 กุมภาพันธ์
2562

32

Beginner Level
9

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร โรงเรียนกาญจนา
ดำเนินงาน
ภิเษกวิทยาลัย
Perfect English
นครปฐม (พระ
Presentation
ตำหนัก
Workshop Instruction: สวนกุหลาบ
มัธยม)
Beginner Level

10

สัมนาเชิงวิชาการหัวข้อ โรงเรี ย นเตรี ย ม
อุดมศึกษา
“Einsatz filmbasierter
Computersimulationen
zur Evaluation von
Lernfortschritt

นางสาวนุช ประชุมเชิงปฏิบัติการ
นาฏ
วิเคราะห์
สื่อแบบเรียน
ราชบวร
ภาษาเยอรมัน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
12
เรื่อง
“การจั ด ทำแผนการ
จัดการกเรียนรู้
แกนกลาง
ภาษาเยอรมันตาม
กรอบ
คุณลักษณะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21
และสอดคล้องกับ
นโยบาย
Thailand 4.0”
11

โรงแรมรอยัลริเวอร์
กรุงเทพมหานคร
สถาบันเกอเธ่
ประเทศไทย

16
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13

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การออกแบบการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ สำหรับ
ครูผสู้ อน”

13-14
พฤษภาคม
2562

12

นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม
198

รวม

ชื่อ หน่วยงานที่จัด/ วัน/เดือน/ปี ที่ จำนวน
เรื่อง
นามสกุล
สถานที่
พัฒนาตนเอง (ช.ม.)
นางสาวสุภา A Seminar-Workshop โรงเรียนกาญจนา 20-22 มีนาคม
72
1
on
รัตน์
ภิเษกวิทยาลัย
2561
Enhancing Active นครปฐม (พระ
คงวัง
Learning
ตำหนัก
สวนกุหลาบ
through STEM
Education
มัธยม/

ที่

SEAMEO RECSAM
Penang
Malaysia
2

การอบรมหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ

โรงแรมนนทบุรี
พาเลซ
Core Curriculum to a จ.นนทบุรี
Signature
English Curriculum

3

อบรมภาษาอังกฤษ
Using English
as a Medium of
Instruction :
Beginner Level

21-22
พฤษภาคม

16

2561

โรงเรียนกาญจนา 30 ต.ค. 2561
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม

6

หมาย
เหตุ

145
4

อบรมหลักสูตรการ
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารระดับ
Pre-Intermediate (A2)
โดยใช้
สถานการณ์จำลอง
เสมือนจริงแบบ
ออนไลน์ สำหรับครู
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ
การอยู่ค่ายพักแรมยุว
กาชาด

โรงเรียนกาญจนา 30 มิถุนายน –
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระ
15 กันยายน
ตำหนัก
2561
สวนกุหลาบมัธยม

โรงเรียนกาญจนา 14 มีนาคม
ภิเษกวิทยาลัย
2561
นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม
นางสาวสุภา กรรมการตัดสินการ โรงเรียนกาญจนา
23-26
6
รัตน์
แข่งขันต่อศัพท์ ภิเษกวิทยาลัย
สิงหาคม 2561
ภาษาอังกฤษ (ครอส นครปฐม (พระ
คงวัง
เวิร์ด) ระดับชั้น ตำหนัก
ม.4-ม.6 ระดับเขต
สวนกุหลาบมัธยม
พื้นที่
สัมมนาเชิง
กลุ่ม ร.ร. กาญจนา 1-3 พฤษภาคม
7
ปฏิบัติการ“กลยุทธ์ ภิเษก
2562
การนำโรงเรียน
โรงแรมกรีนเนอรี่
กาญจนาภิเษก
เขาใหญ่
วิทยาลัยสู่ความเป็น รีสอร์ท จังหวัด
เลิศ”
นครราชสีมา
13-14
สัมมนาเชิง
โรงเรียนกาญจนา
8
พฤษภาคม
ปฏิบัติการ
ภิเษกวิทยาลัย
2562
“การออกแบบการ
นครปฐม (พระ
เรียนรู้
ตำหนัก
ด้วยกระบวนการ
สวนกุหลาบมัธยม
ชุมชน
แห่งการเรียนรู้
สำหรับครูผู้สอน”
รวม
5

14

6

24

18

12

168
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หน่วยงานที่จัด/
สถานที่
นางสาวทัศนีย์ การอบรมหลักสูตร
โรงแรมนนทบุรี
1
ศรีเที่ยง
ภาษาอังกฤษ
พาเลซ
Core Curriculum to a จ.นนทบุรี

ที่ ชื่อ -นามสกุล

เรื่อง

วัน/เดือน/ปี ที่ จำนวน(ช.
หมายเหตุ
พัฒนาตนเอง ม.)
16
21-22
พฤษภาคม 2561

Signature English
Curriculum

2

ผ่ า นการอบรมเ ชิ ง
ปฏิบัติการ
เรื่อง การสร้างสื่อการ
เรียนการ
สอนแบบมีปฏิสัมพันธ์
โดยใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี AR

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม)

4-5 ตุลาคม
2561

10

7 ตุลาคม – 12

144

(Augmented
Reality Technology)

เพื่อการ
วิจัยในชั้นเรียน
3

Group Leader :English Singapore
Camp
@ Singapore

4

5

กรรมการตัดสินการ
แข่งขันต่อ
ศัพท์ภาษาอังกฤษ
(ครอสเวิร์ด)
ระดับชั้น ม.1-ม.3
ระดับเขตพื้นที่
อบรมภาษาอังกฤษ

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม)

โรงเรียนกาญจนา
Using
ภิเษกวิทยาลัย
English as a Medium นครปฐม (พระ
of
ตำหนัก
Instruction : Beginner สวนกุหลาบมัธยม)
Level

ตุลาคม
2561
23-26 สิงหาคม
2561

30 ตุลาคม
2561

24

6
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หน่วยงานที่จัด/ วัน/เดือน/ปี ที่ จำนวน
สถานที่
พัฒนาตนเอง
(ช.ม.)
อบรมหลักสูตรการ โรงเรียนกาญจนา 30 มิ.ย.-15
14
พัฒนาทักษะ
ภิเษกวิทยาลัย
ก.ย.2561
ภาษาอังกฤษเพื่อการ นครปฐม (พระ
สื่อสาร
ตำหนัก
ระดับ Preสวนกุหลาบมัธยม
Intermediate (A2)
โดยใช้สถานการณ์
จำลองเสมือน
จริงแบบออนไลน์
สำหรับครู
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย
อบรมเชิงปฏิบัตร โรงแรมรอยัลริเวอร์ 18 พ.ย. 2561
6
การ Learning
เขตบางพลัด

ที่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง
6

นางสาว
6 ทัศนีย์ ศรี
เที่ยง

7

Progressions : 21
Century
Teaching and
Leaning

กรุงเทพมหานคร

เข้าร่วมโครงการ
สัมมนาครู
ครูพี่เลี้ยงและ
อาจารย์นิเทศก์
ประจำปีการศึกษา
2562
ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ รุ่นที่
73022017
หลักสูตร.การ
สร้างสรรค์งาน

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

15 มีนาคม
2562

โรงเรี ย นกาญจนา
19-20
ภิเษกวิทยาลัย
มีนาคม 2562
นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม)/
Graphic
ห้องคอม
ด ้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม พิวเตอร์ 1501
Photoshop”

3

12

หมาย
เหตุ
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หน่วยงานที่จัด/
สถานที่
สัมมนาเชิง
กลุ่ม ร.ร. กาญจนา
ปฏิบัติการ“กลยุทธ์ ภิเษก
การนำโรงเรียน
โรงแรมกรีนเนอรี่
กาญจนาภิเษก
เขาใหญ่
วิทยาลัยสู่ความ
รีสอร์ท จังหวัด
เป็นเลิศ”
นครราชสีมา

ที่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง
8

9

สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย

“การออกแบบการ

นครปฐม (พระ
ตำหนัก

เรียนรู้
ด้วยกระบวนการ
สวนกุหลาบมัธยม
ชุมชน
แห่งการเรียนรู้
สำหรับครูผู้สอน”
รวม
ชื่อ –
นามสกุล
นางสาวศุท
1
รา

ที่

แย้มโอษฐ์

2

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง
1-3 พฤษภาคม
2562

13-14
พฤษภาคม
2562

จำนวน หมาย
(ช.ม.) เหตุ
18

12

271

หน่วยงานที่จัด/
วัน/เดือน/ปี ที่ จำนวน
สถานที่
พัฒนาตนเอง (ช.ม.)
สัมมนาเชิง
กลุ่ม ร.ร. กาญจนา 1-3 พฤษภาคม
18
ปฏิบัติการ“กลยุทธ์ ภิเษก
2562
การนำโรงเรียน
โรงแรมกรีนเนอรี่
กาญจนาภิเษก
เขาใหญ่
วิทยาลัยสู่ความเป็น รีสอร์ท จังหวัด
เลิศ”
นครราชสีมา
13-14
สัมมนาเชิง
โรงเรียนกาญจนา
พฤษภาคม
12
ปฏิบัติการ
ภิเษกวิทยาลัย
2562
“การออกแบบการ นครปฐม (พระ
เรียนรู้
ตำหนัก
ด้วยกระบวนการ
สวนกุหลาบมัธยม
ชุมชน
แห่งการเรียนรู้
สำหรับครูผู้สอน”
รวม
30
เรื่อง

หมาย
เหตุ
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ที่
1

ชื่อ –
นามสกุล
นายจรินทร์
ภูกระโทก

เรื่อง
การปฐมนิเทศวินัย
ข้าราชการ

หน่วยงานที่จัด/
วัน/เดือน/ปี ที่ จำนวน
สถานที่
พัฒนาตนเอง (ช.ม.)
สำนักงานเขต 23 พฤศจิกายน
8
2561
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9

3

รับฟังบรรยาย เรื่อง
สถาบัน
พระมหากษัตริย์กับ
ประเทศไทย
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“กลยุทธ์
การนำโรงเรียน
กาญจนาภิเษก
วิทยาลัยสู่ความเป็น
เลิศ”

4

โรงเรียนกาญจนา
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ภิเษกวิทยาลัย

2

“การออกแบบการ

เรียนรู้
ด้วยกระบวนการ
ชุมชน
แห่งการเรียนรู้
สำหรับครูผู้สอน”

อำเภอพุทธมณฑล 7 มีนาคม 2561

กลุ่ม ร.ร.
กาญจนาภิเษก
โรงแรมกรีนเนอรี่
เขาใหญ่
รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา

18

13-14
พฤษภาคม
2562

12

นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม

1

นางสาวธิติมา
ปลายเนตร

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่
อบรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนกาญจนา
Using
ภิเษกวิทยาลัย
English as a
นครปฐม (พระ
Medium of
ตำหนักสวน
Instruction :
กุหลาบมัธยม)
เรื่อง

Beginner
Level

4

1-3 พฤษภาคม
2562

42

รวม
ที่ ชื่อ -นามสกุล

หมาย
เหตุ

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง
30 ตุลาคม
2561

จำนวน
(ช.ม.)
6

หมาย
เหตุ
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2

3

สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ“กลยุทธ์
การนำโรงเรียน
กาญจนาภิเษก
วิทยาลัยสู่ความ
เป็นเลิศ”

กลุ่ม ร.ร. กาญจนา 1-3 พฤษภาคม
ภิเษก
2562
โรงแรมกรีนเนอรี่
เขาใหญ่
รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
13-14
สัมมนาเชิง
โรงเรียนกาญจนา
พฤษภาคม
ปฏิบัติการ
ภิเษกวิทยาลัย
2562
“การออกแบบการ นครปฐม (พระ
เรียนรู้
ตำหนัก
ด้วยกระบวนการ
สวนกุหลาบมัธยม
ชุมชน
แห่งการเรียนรู้
สำหรับ
ครูผู้สอน”
รวม

18

12

36
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ชื่อ - นามสกุล
นางรัชนี รัตนะ
นางจุไรวรรณ มาเบ้า
นางสาวสิรินทร์ ปานแม้น
นางลูกจันทร์ ภูวัฒนานนท์
นางวรรณวิภา พฤฒิภากร
นางสาวสมพิศ บัวงาม
นางปริศนา เสลาคุณ
นายถิรายุ ใหญ่เจริญยิ่ง
นางจารุพร ลิขิตที่รุ่งเรือง
นางสาววันดี เมืองแก้วฟ้า
นางสาวสุภาพร ศรีภุมมา
นางชญาดา สุวรรณาลัย
นางสาวสุภารัตน์ คงวัง
นางสาวทัศนีย์ ศรีเที่ยง
นางสาวณัชชารีย์ ร่มโพธิ์ธารทอง
นางสาวรนิสา ศรีไสยเพชร
นางสาวนุชนารถ ราชบวร
นางสาวศุทรา เอมโอษฐ์
นายจรินทร์ ภูกระโทก
นางสาวธิติมา

จำนวนชั่วโมง
เข้ารับการอบรม / ประชุม / สัมมนา
951
247
189
492
212
143
173
283
163
271
208
222
168
271
196
102
198
30
42
36
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ที่

1

2

3

ที่

ชื่อ -นามสกุล

เรื่อง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องเทคนิคการจัดการ
นางสาวปิยะวรรณ
เรียนการสอนใน
จันทร์สมบูรณ์
ศตวรรษที่ 21 ด้วย
Digital Learning
การพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์และการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP “The
Geometer’s
Sketchpad” ของ
ครูผสู้ อนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
อบรมหลักสูตรสะเต็ม
ศึกษากับการจัดค่าย
นางวิไลวรรณ
พัฒนาการเรียนรู้
กลั่นเกษร
คณิตศาสตร์ รุ่น 001
ระดับพื้นฐาน (Basic
Level)
อบรมหลักสูตรพัฒนา
สมรรถนะครู สร้าง
นวัตกรรมจัดการเรียนรู้
สู่ Thailand 4.0 ด้วย
ทักษะกระบวนการคิด
GPAS แบบ Active
Learning และกิจกรรม
PLC สำหรับครูผู้สอน
ระดับมัธยมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
การอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาครูสะเต็มศึกษา
นางสาววิรากร
ด้วยระบบทางไกล
บุญชวลิต
โครงการบูรณาการ
สะเต็มศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อ -นามสกุล

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

วัน/เดือน/ปี ที่
หมายเหตุ
พัฒนาตนเอง

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

4 – 5 สิงหาคม
2561

โรงเรียนท่าตูมประชาเสริม
วิทย์

25 – 26
สิงหาคม 2561

ภาควิชาครุศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน

4 – 5 สิงหาคม
2561

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
(พว.)

1 – 2 กันยายน
2561

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 – 7 พฤษภาคม
2561

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง

หมายเหตุ
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4

นางสาวสาวิตรี
น้อยพิทักษ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนาทักษะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
23 – 24
การสร้างนวัตกรรมโดยใช้ ทยาลัย นครปฐม (พระ
มิถุนายน 2561
กระบวนการวิจยั และการ ตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
จัดการความรูส้ ำหรับครู”
การพัฒนากระบวนการ
สอนคณิตศาสตร์ด้วย
บริษทั คาสิโอ ประเทศ
14 – 15
เทคโนโลยีเครื่องคำนวณ
ไทย จำกัด
กรกฎาคม 2561
ทางวิทยาศาสตร์ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
การประชุมสัมมนาเชิง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ปฏิบัติการ “การอยู่ค่ายพัก
ทยาลัย นครปฐม
22 ตุลาคม 2561
แรมยุวกาชาด”
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง
“การ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
พัฒนาทักษะการสร้าง
ทยาลัย นครปฐม
23 – 24 มิ.ย.
นวัตกรรม โดยใช้
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
2561
กระบวนการวิจยั และการ
มัธยม)
จัดการความรูส้ ำหรับครู”
การฝึกอบรมรหัสหลักสูตร
614181019
การวัดและประเมินผลการ
โรงแรมรอยัลริเวอร์
30 มิ.ย. – 1 ก.ค.
จัดการเรียนรู้
กรุงเทพมหานคร
2561
สำหรับครูชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
การอบรมเชิงบูรณาการ
เพื่อพัฒนาครูคณิตศาสตร์สู่
ศูนย์บริการวิชาการ
ยุค Education 4.0 :
มหาวิทยาลัย
8 – 9 ก.ย. 2561
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ศรีนครินทรวิโรฒ
ปลาย รหัสหลักสูตร
614021016 – 004
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ที่

ชื่อ -นามสกุล

5

นางสาวกรวีณา
ศรีละพันธ์

6

นางสาวพรวิมล
ศรีสังข์

ที่

ชื่อ -นามสกุล

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง

หมายเหตุ

เข้าร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
สำนักงานคณะกรรมการ
งานนิทรรศการ “สร้าง
16 – 18 ม.ค.
การศึกษา
เด็กไทย 4.0” การศึกษาไร้
2562
ขั้นพื้นฐาน
พรมแดน งานวันครู 2562
การอบรมหลักสูตรการ
สถาบันส่งเสริมการสอน
พัฒนาครูสะเต็มระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางไกล โครงการบูรณา
ร่วมกับสำนักงาน
5-7 พค.61
การสะเต็มศึกษา ระดับ
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง
พื้นฐาน
เลี้ยงขนฟูให้ดูดี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง”การพัฒนาทักษะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
การสร้างนวัตกรรมโดยใช้ ลัย นครปฐม (พระตำหนักสวน 23-24 มิ.ย.61
กระบวนการวิจยั และการ
กุหลาบมัธยม)
จัดการความรูส้ ำหรับครู”
การอบรมหลักสูตรการ
สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การศึกษา
8-9 พค. 2560
การสอนสำหรับครู
ขั้นพื้นฐาน
การอบรมหลักสูตรการ
สำนักงานคณะกรรมการ
จัดการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม
การศึกษา
25-26 ส.ค.61
ออนไลน์ สู่นวัตกรรม
ขั้นพื้นฐาน
การศึกษา
การอบรมเรื่อง “Using โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
English as a Medium
ลัย นครปฐม
28 ต.ค.61
of Instruction :
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
Beginner Level”
มัธยม)
อบรมหลั ก สู ต รสะเต็ ม
ศึ ก ษากั บ การจั ด ค ่ า ย
พ ั ฒ น า ก า ร เ ร ี ย น รู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณิ ต ศาสตร์ รุ ่ น 001
วิทยาเขตกำแพงแสน
4 – 5 สิงหาคม
ร ะ ด ั บ พ ื ้ น ฐ า น ( Basic
2561
Level)

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

อบรมหลักสูตรพัฒนา
สมรรถนะครู

สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ (พว.)

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง
1–2 กันยายน
2561

หมายเหตุ
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7

ที่

นางกมลชนก
ภาคภูมิ

ชื่อ -นามสกุล

สร้างนวัตกรรมจัดการ
เรียนรูส้ ู่ Thailand4.0
ด้วยทักษะกระบวนการคิด
GPAS แบบ Active
Learning และ กิจกรรม
PLC สำหรับครูผู้สอน
ระดับมัธยมศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
อบรมหลักสูตร Using โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ENGLISH as a Medium
ทยาลัย นครปฐม
28 ตุลาคม 2561
of Instrution : Beginner (พระตำหนักสวนกุหลาบ
Level
มัธยม)
ได้รับเกียรติบัตรการเข้า
ร่วมอบรม เรื่อง “การ
สำนักงานเขตพื้นที่
ดำเนินตามหลักเกณฑ์และ
การศึกษามัธยมศึกษา
วิธีการประเมินวิทยฐานะ
เขต 9 ร่วมกับเครือข่าย
20 พฤษภาคม
แนวใหม่ (ว 21/2560)
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
2561
และรายละเอียดที่
การจัดการมัธยมศึกษา
เกี่ยวข้อง
จังหวัดนครปฐม
ณ โรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย
ได้เข้าร่วมการอบรมการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning ด้วย
สำนักงานเขตพื้นที่
กระบวนการ PLC
10 กรกฎาคม
การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอู่
2560
เขต 9
ทอง
อำเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี
ได้รับวุฒิบัตรการเข้าร่วมอบรม
หลักสูตร612181009 การวิจยั
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
สำหรับครู รุ่นที่ 001

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี

21 – 22
กรกฎาคม 2561

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง

ได้รับวุฒิบตั รการเข้าร่วม
อบรม หลักสูตร
614181019 การวัดและ
ประเมินผล
การ
จัดการเรียนรู้ สำหรับครูชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่น
ที่ 3 หลักสูตรระดับพื้นฐาน

บริษัทเขียวยั่งยืน

29 – 30
กรกฎาคม2561

หมายเหตุ

156

8

Get the Certificate of
Achievement that has
successfully completed
the Using English as a
Medium of Intruction :
Beginner Level
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร
“การพัฒนาทักษะการสร้าง
นางสาวสิตา ดารา
นวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจยั และการ
จัดการความรูส้ ำหรับครู”
การประชุมสัมมนาการจัด
การศึกษาตามหลักธรรมาภิ
บาล เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
การอบรม “เทคนิคการ
สอนสำหรับครูไทยยุคใหม่
ในศตวรรษที่ 21”
รหัสหลักสูตร
613181079-013
การอบรม “การศึกษา
4.0 : ฐานรากการพัฒนา
ผู้เรียนสู่นวัตกร”
รหัสหลักสูตร
613181055-001

Kanchanapisek
Wittayalai Nakhon
Pathom School

28 October
2018

ร.ร.กาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม

23-24 มิ.ย. 2561

สพม.9

1 ก.ค. 2561

สถาบันพัฒนา
ทุนมนุษย์เพื่อสังคม

7-8 ก.ค. 2561

วิทยาลัยครุศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์

21-22 ก.ค. 2561

157
ที่

ชื่อ -นามสกุล

เรื่อง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เทคนิคการประเมินโครงการ
ตามแนวทางประกัน
คุณภาพ แนวใหม่ ด้วย
กระบวนการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC)”
การพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ในหัวข้อ “กลยุทธ์การนำ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย
สู่ความเป็นเลิศ”
การประชุมสัมมนาระดม
ความคิดเพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษา
ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๒
การประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ
การอยู่ค่ายพักแรมยุว
กาชาด ประจำปีการศึกษา
2561

9

นายจิรากร สำเร็จ

การพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
การวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้
สำหรับครูชั้น
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง

ร.ร.กาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม

10-11 ส.ค. 2561

กลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษก
วิทยาลัย

8 ก.ย. 2561

ร.ร.กาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม

11-27 ก.ย. 2561

ร.ร.กาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม

22 ต.ค. 2561

มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต

13–16 มิ.ย. 61

เขียวยั่งยืน

30 มิ.ย – 1 ก.ค.
61

หมายเหตุ

158
ที่

10

ชื่อ -นามสกุล

นางสาวนงลักษณ์
เจริญผล

เรื่อง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาครูกลุ่ม
เครือข่ายเพื่อการพัฒนา
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มเครือข่ายภาคกลาง
ตอนล่าง
การอบรมเชิงบูรณาการ
เพื่อพัฒนาครูคณิตศาสตร์สู่
ยุค Education 4.0
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
ได้ผา่ นการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน ใน
หลักสูตร 613021039 สะ
เต็มศึกษากับการจัดค่าย
พัฒนาการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ รุ่น 001
ระดับพื้นฐาน (Basic
Level)
ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนา
สมรรถนะครู สร้าง
นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่
Thailand 4.0 ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ
Active Learning และ
กิจกรรม PLC สำหรัครู
ผู้สอนระดับมัธยมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ รหัสหลักสูตร :
613021064-009
ได้เข้าร่วมแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ งานแสดง
นิทรรศการ “สร้างเด็กไทย
4.0” การศึกษาไร้พรมแดน
งานวันครู 2562

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง

โรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย

30-31 ส.ค. 61

มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ

8-9 ก.ย. 61

สำนักส่งเสริมและ
ฝึกอบรมกำแพงแสน

4–5
ส.ค. 61

สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ (พว.)

1–2
ก.ย. 61

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

16 – 18
ม.ค. 62

หมายเหตุ

159

ที่
11

12

ชื่อ -นามสกุล

นายศักดา ปาน
รักษา

นางสาวชลธิชา
บำรุงกิจ

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง

อบรมเรื่องการดำเนินตาม
หลักการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมิน
วิทยฐานะแนวใหม่
อบรมหลักสูตรการ
ฝึกอบรมพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา จังหวัดนครปฐม
ประจำปี 2516
อบรมการวัดและ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ สำหรับครู
มัธยมศึกษาตอนปลาย
(โครงการพัฒนาครูรูปแบบ
ครบวงจร)
อบรมหลักสูตรจิตวิทยา
การปรึกษา :ทักษะการ
ปรึกษาเบื้องต้นสำหรับครู
(โครงการพัฒนาครูรูปแบบ
ครบวงจร)
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การสร้างสื่อ
การเรียนการสอนแบบมี
ปฏิสัมพันธ์โดยใช้
เทคโนโลยี AR
(Augmented Reality
Technology) เพื่อการวิจัย
ในชั้นเรียน
ผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การสร้าง
สื่อการเรียนการสอนแบบมี
ปฏิสัมพันธ์โดยใช้
เทคโนโลยี AR
(Augmented Reality
Technology) เพื่อการวิจัย
ในชั้นเรียน

เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษา
จังหวัดนครปฐม

20 พ.ค. 61

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครปฐม

25 – 27 มิ.ย. 61

บริษัท เขียวยั่งยืน
จำกัด

30 มิ.ย. – 1 ก.ค.
61

ม.เกษตรศาสตร์
(วิทยาเขตบางเขน)

14 – 21 ก.ค. 61

ร.ร.กาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม

4 – 5 ต.ค. 61

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

4–5
ตุลาคม
2561

หมายเหตุ

160

ที่

13

ชื่อ -นามสกุล

นางสาวอรุโณทัย
ธัญญเจริญ

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

ได้ผา่ นการพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา สายงาน
การสอน ในหลักสูตร
61302139 สะเต็ม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศึกษากับการจัดค่าย
วิทยาเขตกำแพงแสน
พัฒนาการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ รุ่น 001
ระดับพื้นฐาน (Basic
Level)
ได้เข้าร่วมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรพัฒนา
สมรรถนะครู สร้าง
นวัตกรรมจัดการเรียนรู้
สู่ Thailand 4.0 ด้วย
ทักษะกระบวนการคิด
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
GPAS แบบ Active
(พว.)
Learning และกิจกรรม
PLC สำหรับครูผู้สอน
ระดับมัธยมศึกษา กลุม่
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ รหัส
หลักสูตร : 613021064
– 009
สะเต็มศึกษากับการจัด
ค่ายพัฒนาการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณิตศาสตร์ รุ่นที่ 1
วิทยาเขตกำแพงแสน
ระดับพื้นฐาน
หลักสูตรพัฒนา
สมรรถนะครู สร้าง
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 โรงแรมแอมบาสเดอร์ เขต
ด้วยทักษะกระบวนการ
วัฒนา
คิด GPAS แบบ Active
กรุงเทพมหานคร
Learning และกิจกรรม
PLC สำหรับครูผู้สอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง

4–5
สิงหาคม
2561

1–2
กันยายน
2561

4–5
สิงหาคม 61

1–2
กันยายน 61

หมายเหตุ

161

ที่

14

ชื่อ -นามสกุล

นายนัธวินทร์
คมขำ

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

หลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน
กรุงเทพมหานคร
ป็นวิทยฐานะครูชำนาญ
การพิเศษ
หลักสูตรการพัฒนาครูสะ
สถาบันส่งเสริมการสอน
เต็มศึกษาด้วยระบบ
วิทยาศาสตร์และ
ทางไกล โครงการบูรณา
เทคโนโลยีและ
การสะเต็มศึกษาระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ
มัธยมศึกษาตอนต้น
ผ่านการอบรมเชิง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
ทยาลัยนครปฐม
พัฒนาทักษะการสร้าง (พระตำหนักสวนกุหลาบ
นวัตกรรมโดยใช้
มัธยม)
กระบวนการ วิจัย และการ
จัดการความรูส้ ำหรับครู
ได้ผา่ นการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน ใน
ภาควิชาครุศึกษา
หลักสูตร 613021039
คณะศึกษาศาสตร์
สะเต็มศึกษากับการจัด
และพัฒนศาสตร์
ค่ายพัฒนาการเรียนรู้ รุ่น
001 ระดับพื้นฐาน
(Basic Level)
ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนา
สมรรถนะครู
สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้
สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ
Active Learning และ
กิจกรรม PLC สำหรับ
ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ รหัสหลักสูตร
613021064 รุ่น 009

สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ (พว.)

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง

13 – 16
มิถุนายน 61

5-7
พฤษภาคม 61

23 – 24
มิ.ย. 2561

4–5
ส.ค. 2561

1–2
ก.ย. 2561

หมายเหตุ

162
ที่

15

16

ชื่อ -นามสกุล

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
เรื่อง”การพัฒนาทักษะ
นายเจตพล ยอด
ลัย นครปฐม
การสร้างนวัตกรรมโดยใช้
ทองดี
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
กระบวนการวิจยั และการ
มัธยม)
จัดการความรูส้ ำหรับครู”
การอบรมหลักสูตรการ
สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การศึกษา
การสอนสำหรับครู
ขั้นพื้นฐาน
การอบรมหลักสูตรการ
สำนักงานคณะกรรมการ
จัดการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม
การศึกษา
ออนไลน์ สู่นวัตกรรม
ขั้นพื้นฐาน
การศึกษา
การอบรมเรื่อง “Using โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
English as a Medium
ลัย นครปฐม
of Instruction :
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
Beginner Level”
มัธยม)
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
การพัฒนา
ลัย นครปฐม
นายพรชัย
ทักษะการสร้างนวัตกรรม
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
อินทร์กล่ำ
โดยใช้กระบวนการวิจัย
มัธยม)
และการจัดการความรู้
สำหรับครู
อบรมหลักสูตรสะเต็ม
ภาควิชาครุศึกษาคณะ
ศึกษากับการจัดค่าย
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
พัฒนาการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณิตศาสตร์ รุ่น 001
วิทยาเขตกำแพงแสน
ระดับพื้นฐาน (Basic
Level)

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง
23-24 มิ.ย.61

8-9 พค. 2560
25-26
ส.ค.61

28 ต.ค.61

23 – 24
มิถุนายน 2561

4 – 5 สิงหาคม
2561

หมายเหตุ

163

ที่

17

ชื่อ นามสกุล
นางสาว
ภควดี
สิงคิ

นาย
18 สงครามชัย
กลิ่นถือศีล

เรื่อง
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้วยระบบการประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา
และกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้วิชาชีพ (PLC)”
การประชุมสัมมนาการจัดการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
การอบรม “เทคนิคการสอนสำหรับ
ครูไทยยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21”
รหัสหลักสูตร 613181079-013
การอบรม “การศึกษา 4.0 : ฐาน
รากการพัฒนาผู้เรียนสู่นวัตกร”
รหัสหลักสูตร 613181055-001
การพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อ
“กลยุทธ์การนำโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
สู่ความเป็นเลิศ”
การอบรมครูพันธุ์ใหม่เข้าใจความ
หลากหลายระหว่างรุ่น
(Smart Teacher :
Understanding Generational
Diversity)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง
“การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วยระบบการ
ประกันคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
(PLC)”

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

27 – 28 ธันวาคม
2561

สพม.9

1 ก.ค. 2561

สถาบันพัฒนา
ทุนมนุษย์เพื่อสังคม

7-8 ก.ค. 2561

วิทยาลัยครุศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์

21-22 ก.ค. 2561

กลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษก
วิทยาลัย

8 ก.ย. 2561

สพม.9

18 พ.ย. 2561

ร.ร.กาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม

27-28 ธ.ค. 2561

หมายเหตุ

164
ที่

19

ชื่อ -นามสกุล

นายดนัย สุดจิตร
จูล

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

ได้ผา่ นการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ก่อน
มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
สวนดุสติ
วิทยฐานะครูชำนาญการ
พิเศษ
ได้เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง
โรงเรียนกาญจนา
“การพฒนาทักษะการสร้าง ภิเษกวิทยาลัยนครปฐม
นวัตกรรมโดยใช้
(พระตำหนักสวน
กระบวนการวิจยั และการ
กุหลาบมัธยม)
จัดการความรูส้ ำหรับครู”
ได้ผานการฝึกอบรม การวัด
และประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ สำหรับครูชั้น
บริษัท
เขียวยั่งยืน จำกัด
มัธยมศึกษา ตอนปลาย
หลักสูตรระดับพื้นฐาน
(BASIC LEVEL COURSE)
ได้ผา่ นการพัฒนาครูและ
บุคลากร
คณะศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา สายงานการ
และพัฒนศาสตร์
สอนหลักสูตรสะเต็มศึกษากับ
มหาวิทยาลัย
การจัดค่ายพัฒนาการเรียนรู้
เกษตรศาสตร์
คณิตศาสตร์ รุ่น 001

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง
13 – 16
มิ.ย. 61

23 – 24
มิ.ย. 61

29 – 30
ก.ค. 61

4–5
ส.ค. 61

หมายเหตุ

165

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวปิยะวรรณ จันทร์สมบูรณ์
นางวิไลวรรณ กลั่นเกษร
นางสาววิรากร บุญชวลิต
นางสาวสาวิตรี น้อยพิทักษ์
นางสาวกรวีณา ศรีละพันธ์
นางสาวพรวิมล ศรีสังข์
นางกมลชนก ภาคภูมิ
นางสาวสิตา ดารา
นายจิรากร สำเร็จ
นางสาวนงลักษณ์ เจริญผล
นายศักดา ปานรักษา
นางสาวชลธิชา บำรุงกิจ
นางสาวอรุโณทัย ธัญญเจริญ
นายนัธวินทร์ คมขำ
นายเจตพล ยอดทองดี
นายพรชัย อินทร์กล่ำ
นางสาวภควดี สิงคิ
นายสงครามชัย กลิ่นถือศีล
นายดนัย สุดจิตรจูล

จำนวนชั่วโมง
เข้ารับการอบรม / ประชุม /
สัมมนา
30
24
50
42
64
30
45
78
80
42
67
40
66
54
46
24
16
57
71

166

การพัฒนาตนเอง
(การประชุม สัมมนา อบรม) ปีการศึกษา 2561
ที่

1

2

ชื่อ -นามสกุล

เรื่อง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องเทคนิคการจัดการ
นางสาวปิยะวรรณ
เรียนการสอนใน
จันทร์สมบูรณ์
ศตวรรษที่ 21 ด้วย
Digital Learning
การพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์และการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP “The
Geometer’s
Sketchpad” ของ
ครูผสู้ อนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
อบรมหลักสูตรสะเต็ม
ศึกษากับการจัดค่าย
นางวิไลวรรณ
พัฒนาการเรียนรู้
กลั่นเกษร
คณิตศาสตร์ รุ่น 001
ระดับพื้นฐาน (Basic
Level)
อบรมหลักสูตรพัฒนา
สมรรถนะครู สร้าง
นวัตกรรมจัดการเรียนรู้
สู่ Thailand 4.0 ด้วย
ทักษะกระบวนการคิด
GPAS แบบ Active
Learning และกิจกรรม
PLC สำหรับครูผู้สอน
ระดับมัธยมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

วัน/เดือน/ปี ที่
หมายเหตุ
พัฒนาตนเอง

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

4 – 5 สิงหาคม
2561

โรงเรียนท่าตูมประชาเสริม
วิทย์

25 – 26
สิงหาคม 2561

ภาควิชาครุศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน

4 – 5 สิงหาคม
2561

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
(พว.)

1 – 2 กันยายน
2561

167
ที่

3

4

ชื่อ -นามสกุล

นางสาววิรากร
บุญชวลิต

นางสาวสาวิตรี
น้อยพิทักษ์

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

การอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาครูสะเต็มศึกษา
ด้วยระบบทางไกล
สถาบันส่งเสริมการสอน
โครงการบูรณาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สะเต็มศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
เรื่อง เลี้ยงขนฟูให้ดูดี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
เรื่อง “การพัฒนาทักษะการ
ทยาลัย นครปฐม (พระ
สร้างนวัตกรรมโดยใช้
ตำหนักสวนกุหลาบ
กระบวนการวิจยั และการ
มัธยม)
จัดการความรูส้ ำหรับครู”
การพัฒนากระบวนการ
สอนคณิตศาสตร์ด้วย
บริษัท คาสิโอ ประเทศ
เทคโนโลยีเครื่องคำนวณ
ไทย จำกัด
ทางวิทยาศาสตร์ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
การประชุมสัมมนาเชิง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ปฏิบัติการ “การอยู่ค่ายพัก
ทยาลัย นครปฐม
แรมยุวกาชาด”
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง
“การ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
พัฒนาทักษะการสร้าง
ทยาลัย นครปฐม
นวัตกรรม โดยใช้
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
กระบวนการวิจยั และการ
มัธยม)
จัดการความรูส้ ำหรับครู”
การฝึกอบรมรหัสหลักสูตร
614181019
การวัดและประเมินผลการ
โรงแรมรอยัลริเวอร์
จัดการเรียนรู้
กรุงเทพมหานคร
สำหรับครูชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
การอบรมเชิงบูรณาการเพื่อ
พัฒนาครูคณิตศาสตร์สู่ยุค
ศูนย์บริการวิชาการ
Education 4.0 : ระดับ
มหาวิทยาลัย
มัธยมศึกษาตอนปลาย รหัส
ศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตร 614021016 –
004

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง

5 – 7 พฤษภาคม
2561

23 – 24 มิถุนายน
2561

14 – 15
กรกฎาคม 2561

22 ตุลาคม 2561

23 – 24 มิ.ย.
2561

30 มิ.ย. – 1 ก.ค.
2561

8 – 9 ก.ย. 2561

หมายเหตุ

168

การพัฒนาตนเอง
(การประชุม สัมมนา อบรม) ปีการศึกษา 2561
ที่

ชื่อ -นามสกุล

5

นางสาวกรวีณา
ศรีละพันธ์

6

นางสาวพรวิมล
ศรีสังข์

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง

เข้าร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
สำนักงานคณะกรรมการ
งานนิทรรศการ “สร้าง
16 – 18 ม.ค.
การศึกษา
เด็กไทย 4.0” การศึกษาไร้
2562
ขั้นพื้นฐาน
พรมแดน งานวันครู 2562
การอบรมหลักสูตรการ
สถาบันส่งเสริมการสอน
พัฒนาครูสะเต็มระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางไกล โครงการบูรณา
ร่วมกับสำนักงาน
5-7 พค.61
การสะเต็มศึกษา ระดับ
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง
พื้นฐาน
เลี้ยงขนฟูให้ดูดี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง”การพัฒนาทักษะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
การสร้างนวัตกรรมโดยใช้ ลัย นครปฐม (พระตำหนักสวน 23-24 มิ.ย.61
กระบวนการวิจยั และการ
กุหลาบมัธยม)
จัดการความรูส้ ำหรับครู”
การอบรมหลักสูตรการ
สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การศึกษา
8-9 พค. 2560
การสอนสำหรับครู
ขั้นพื้นฐาน
การอบรมหลักสูตรการ
สำนักงานคณะกรรมการ
จัดการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม
การศึกษา
25-26 ส.ค.61
ออนไลน์ สู่นวัตกรรม
ขั้นพื้นฐาน
การศึกษา
การอบรมเรื่อง “Using โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
English as a Medium
ลัย นครปฐม
28 ต.ค.61
of Instruction :
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
Beginner Level”
มัธยม)
อบรมหลั ก สู ต รสะเต็ ม
ศึ ก ษากั บ การจั ด ค ่ า ย
พ ั ฒ น า ก า ร เ ร ี ย น รู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณิ ต ศาสตร์ รุ ่ น 001
วิทยาเขตกำแพงแสน
4 – 5 สิงหาคม
ร ะ ด ั บ พ ื ้ น ฐ า น ( Basic
2561
Level)

หมายเหตุ

169

การพัฒนาตนเอง
(การประชุม สัมมนา อบรม) ปีการศึกษา 2561
ที่

7

ชื่อ -นามสกุล

นางกมลชนก
ภาคภูมิ

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง

อบรมหลักสูตรพัฒนา
สมรรถนะครู
สร้างนวัตกรรมจัดการ
เรียนรูส้ ู่ Thailand4.0
ด้วยทักษะกระบวนการคิด
GPAS แบบ Active
Learning และ กิจกรรม
PLC สำหรับครูผู้สอน
ระดับมัธยมศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ (พว.)

1–2 กันยายน
2561

อบรมหลักสูตร Using
ENGLISH as a Medium
of Instrution : Beginner
Level

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

28 ตุลาคม 2561

ได้รับเกียรติบัตรการเข้า
ร่วมอบรม เรื่อง “การ
สำนักงานเขตพื้นที่
ดำเนินตามหลักเกณฑ์และ
การศึกษามัธยมศึกษา
วิธีการประเมินวิทยฐานะ
เขต 9 ร่วมกับเครือข่าย
แนวใหม่ (ว 21/2560)
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
และรายละเอียดที่
การจัดการมัธยมศึกษา
เกี่ยวข้อง
จังหวัดนครปฐม
ณ โรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย
ได้เข้าร่วมการอบรมการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning ด้วย
สำนักงานเขตพื้นที่
กระบวนการ PLC
การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอู่
เขต 9
ทอง
อำเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี
ได้รับวุฒิบตั รการเข้าร่วม
อบรม หลักสูตร
มหาวิทยาลัย
612181009 การวิจัยเพื่อ
กรุงเทพธนบุรี
พัฒนาการเรียนการสอน
สำหรับครู รุ่นที่ 001

20 พฤษภาคม
2561

10 กรกฎาคม
2560

21 – 22
กรกฎาคม 2561

หมายเหตุ
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การพัฒนาตนเอง
(การประชุม สัมมนา อบรม) ปีการศึกษา 2561
ที่

8

ชื่อ -นามสกุล

เรื่อง

ได้รับวุฒิบตั รการเข้าร่วม
อบรม หลักสูตร
614181019 การวัดและ
ประเมินผล
การ
จัดการเรียนรู้ สำหรับครูชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่
3 หลักสูตรระดับพื้นฐาน
Get the Certificate of
Achievement that has
successfully completed
the Using English as a
Medium of Intruction :
Beginner Level
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร
“การพัฒนาทักษะการสร้าง
นางสาวสิตา ดารา
นวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจยั และการ
จัดการความรูส้ ำหรับครู”
การประชุมสัมมนาการจัด
การศึกษาตามหลักธรรมาภิ
บาล เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
การอบรม “เทคนิคการ
สอนสำหรับครูไทยยุคใหม่
ในศตวรรษที่ 21”
รหัสหลักสูตร 613181079013
การอบรม “การศึกษา 4.0 :
ฐานรากการพัฒนาผู้เรียนสู่
นวัตกร”
รหัสหลักสูตร 613181055001

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง

บริษัทเขียวยั่งยืน

29 – 30
กรกฎาคม2561

Kanchanapisek
Wittayalai Nakhon
Pathom School

28 October
2018

ร.ร.กาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม

23-24 มิ.ย. 2561

สพม.9

1 ก.ค. 2561

สถาบันพัฒนา
ทุนมนุษย์เพื่อสังคม

7-8 ก.ค. 2561

วิทยาลัยครุศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์

21-22 ก.ค. 2561

หมายเหตุ
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ชื่อ -นามสกุล

เรื่อง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เทคนิคการประเมินโครงการ
ตามแนวทางประกัน
คุณภาพ แนวใหม่ ด้วย
กระบวนการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC)”
การพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ในหัวข้อ “กลยุทธ์การนำ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย
สู่ความเป็นเลิศ”
การประชุมสัมมนาระดม
ความคิดเพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษา
ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๒
การประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ
การอยู่ค่ายพักแรมยุว
กาชาด ประจำปีการศึกษา
2561

9

นายจิรากร สำเร็จ

การพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
การวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้
สำหรับครูชั้น
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง

ร.ร.กาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม

10-11 ส.ค. 2561

กลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษก
วิทยาลัย

8 ก.ย. 2561

ร.ร.กาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม

11-27 ก.ย. 2561

ร.ร.กาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม

22 ต.ค. 2561

มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต

13–16 มิ.ย. 61

เขียวยั่งยืน

30 มิ.ย – 1 ก.ค.
61

หมายเหตุ

172

การพัฒนาตนเอง
(การประชุม สัมมนา อบรม) ปีการศึกษา 2561
ที่

10

ชื่อ -นามสกุล

นางสาวนงลักษณ์
เจริญผล

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาครูกลุ่ม
เครือข่ายเพื่อการพัฒนา
ห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนพระปฐม
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
วิทยาลัย
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มเครือข่ายภาคกลาง
ตอนล่าง
การอบรมเชิงบูรณาการ
เพื่อพัฒนาครูคณิตศาสตร์สู่
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
ยุค Education 4.0
รวิโรฒ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
ได้ผา่ นการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน ใน
หลักสูตร 613021039 สะ
สำนักส่งเสริมและ
เต็มศึกษากับการจัดค่าย
ฝึกอบรมกำแพงแสน
พัฒนาการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ รุ่น 001
ระดับพื้นฐาน (Basic
Level)
ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนา
สมรรถนะครู สร้าง
นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่
Thailand 4.0 ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ สถาบันพัฒนาคุณภาพ
Active Learning และ
วิชาการ (พว.)
กิจกรรม PLC สำหรัครู
ผู้สอนระดับมัธยมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ รหัสหลักสูตร :
613021064-009

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง

30-31 ส.ค. 61

8-9 ก.ย. 61

4–5
ส.ค. 61

1–2
ก.ย. 61

หมายเหตุ
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การพัฒนาตนเอง
(การประชุม สัมมนา อบรม) ปีการศึกษา 2561
ที่

11

ชื่อ -นามสกุล

นายศักดา ปาน
รักษา

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง

ได้เข้าร่วมแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ งานแสดง
สำนักงานคณะกรรมการ
16 – 18
นิทรรศการ “สร้างเด็กไทย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ม.ค. 62
4.0” การศึกษาไร้พรมแดน
งานวันครู 2562
อบรมเรื่องการดำเนินตาม
เครือข่ายส่งเสริม
หลักการตามหลักเกณฑ์
ประสิทธิภาพการ
20 พ.ค. 61
และวิธีการประเมิน
จัดการมัธยมศึกษา
วิทยฐานะแนวใหม่
จังหวัดนครปฐม
อบรมหลักสูตรการ
ฝึกอบรมพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
สำนักงานศึกษาธิการ
25 – 27 มิ.ย. 61
ประพฤตินักเรียนและ
จังหวัดนครปฐม
นักศึกษา จังหวัดนครปฐม
ประจำปี 2516
อบรมการวัดและ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ สำหรับครู
บริษัท เขียวยั่งยืน
30 มิ.ย. – 1 ก.ค.
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จำกัด
61
(โครงการพัฒนาครูรูปแบบ
ครบวงจร)
อบรมหลักสูตรจิตวิทยา
การปรึกษา :ทักษะการ
ม.เกษตรศาสตร์
ปรึกษาเบื้องต้นสำหรับครู
14 – 21 ก.ค. 61
(วิทยาเขตบางเขน)
(โครงการพัฒนาครูรูปแบบ
ครบวงจร)
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การสร้างสื่อ
การเรียนการสอนแบบมี
ปฏิสัมพันธ์โดยใช้
ร.ร.กาญจนาภิเษก
4 – 5 ต.ค. 61
เทคโนโลยี AR
วิทยาลัย นครปฐม
(Augmented Reality
Technology) เพื่อการวิจัย
ในชั้นเรียน

หมายเหตุ
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การพัฒนาตนเอง
(การประชุม สัมมนา อบรม) ปีการศึกษา 2561

ที่
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ชื่อ -นามสกุล

นางสาวชลธิชา
บำรุงกิจ

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

ผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การสร้าง
สื่อการเรียนการสอนแบบ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
มีปฏิสมั พันธ์โดยใช้
ทยาลัย นครปฐม
เทคโนโลยี AR
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
(Augmented Reality
มัธยม)
Technology) เพื่อการ
วิจัยในชั้นเรียน
ได้ผา่ นการพัฒนาครูและ
บุคลากร
ทาง
การศึกษา สายงานการ
สอน ในหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
61302139 สะเต็มศึกษา
วิทยาเขตกำแพงแสน
กับการจัดค่ายพัฒนาการ
เรียนรูค้ ณิตศาสตร์ รุ่น
001 ระดับพื้นฐาน (Basic
Level)
ได้เข้าร่วมโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
พัฒนาสมรรถนะครู สร้าง
นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่
Thailand 4.0 ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS
สถาบันพัฒนาคุณภาพ
แบบ Active Learning
วิชาการ (พว.)
และกิจกรรม PLC สำหรับ
ครูผสู้ อนระดับมัธยมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ รหัส
หลักสูตร : 613021064 –
009

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง

4–5
ตุลาคม
2561

4–5
สิงหาคม
2561

1–2
กันยายน
2561

หมายเหตุ
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ชื่อ -นามสกุล
นางสาวอรุโณทัย
ธัญญเจริญ

นายนัธวินทร์
คมขำ

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

สะเต็มศึกษากับการจัดค่าย
พัฒนาการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณิตศาสตร์ รุ่นที่ 1
วิทยาเขตกำแพงแสน
ระดับพื้นฐาน
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ
ครู สร้างนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ สู่ Thailand
4.0 ด้วยทักษะ
โรงแรมแอมบาสเดอร์ เขต
กระบวนการคิด GPAS
วัฒนา
แบบ Active Learning
กรุงเทพมหานคร
และกิจกรรม PLC สำหรับ
ครูผสู้ อนระดับชั้น
มัธยมศึกษา
หลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ก่อนแต่งตั้งให้มีและ
กรุงเทพมหานคร
เลื่อนป็นวิทยฐานะครู
ชำนาญการพิเศษ
หลักสูตรการพัฒนาครู
สะเต็มศึกษาด้วย
สถาบันส่งเสริมการสอน
ระบบทางไกล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการบูรณาการสะ
และกระทรวงศึกษาธิการ
เต็มศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
ผ่านการอบรมเชิง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
ลัยนครปฐม
พัฒนาทักษะการสร้าง
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
นวัตกรรมโดยใช้
มัธยม)
กระบวนการ วิจัย และ
การจัดการความรู้
สำหรับครู

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง
4–5
สิงหาคม 61

1–2
กันยายน 61

13 – 16
มิถุนายน 61

5-7
พฤษภาคม 61

23 – 24
มิ.ย. 2561

หมายเหตุ
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ชื่อ -นามสกุล

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

ได้ผา่ นการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา สายงานการ
ภาควิชาครุศึกษา
สอน ในหลักสูตร
คณะศึกษาศาสตร์
613021039 สะเต็ม
และพัฒนศาสตร์
ศึกษากับการจัดค่าย
พัฒนาการเรียนรู้ รุ่น
001 ระดับพื้นฐาน
(Basic Level)
ได้เข้าร่วมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรพัฒนา
สมรรถนะครู
สร้างนวัตกรรมจัดการ
เรียนรู้
สู่ Thailand 4.0 ด้วย
ทักษะกระบวนการคิด สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
GPAS แบบ Active
(พว.)
Learning และ
กิจกรรม PLC สำหรับ
ครูผสู้ อนระดับ
มัธยมศึกษา กลุม่ สาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
รหัสหลักสูตร
613021064 รุ่น 009
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
เรื่อง”การพัฒนาทักษะ
นายเจตพล ยอด
ลัย นครปฐม
การสร้างนวัตกรรมโดยใช้
ทองดี
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
กระบวนการวิจยั และการ
มัธยม)
จัดการความรูส้ ำหรับครู”
การอบรมหลักสูตรการ
สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การศึกษา
การสอนสำหรับครู
ขั้นพื้นฐาน
การอบรมหลักสูตรการ
สำนักงานคณะกรรมการ
จัดการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม
การศึกษา
ออนไลน์ สู่นวัตกรรม
ขั้นพื้นฐาน
การศึกษา

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง

4–5
ส.ค. 2561

1–2
ก.ย. 2561

23-24 มิ.ย.61

8-9 พค. 2560
25-26
ส.ค.61

หมายเหตุ
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นายพรชัย
อินทร์กล่ำ

17

นางสาวภควดี
สิงคิ

18

นายสงครามชัย
กลิ่นถือศีล

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

การอบรมเรื่อง “Using โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
English as a Medium
ลัย นครปฐม
of Instruction :
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
Beginner Level”
มัธยม)
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
การพัฒนา
ลัย นครปฐม
ทักษะการสร้างนวัตกรรม
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
โดยใช้กระบวนการวิจัย
มัธยม)
และการจัดการความรู้
สำหรับครู
อบรมหลักสูตรสะเต็ม
ภาควิชาครุศึกษาคณะ
ศึกษากับการจัดค่าย
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
พัฒนาการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณิตศาสตร์ รุ่น 001
วิทยาเขตกำแพงแสน
ระดับพื้นฐาน (Basic
Level)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ด้วยระบบการประกัน
ลัย นครปฐม
คุณภาพมาตรฐาน
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
การศึกษา
มัธยม)
และกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
(PLC)”
การประชุมสัมมนาการจัด
การศึกษาตามหลักธรรมาภิ
บาล เพื่อป้องกันและ
สพม.9
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
การอบรม “เทคนิคการ
สอนสำหรับครูไทยยุคใหม่
สถาบันพัฒนา
ในศตวรรษที่ 21”
ทุนมนุษย์เพือ่ สังคม
รหัสหลักสูตร
613181079-013

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง
28 ต.ค.61

23 – 24
มิถุนายน 2561

4 – 5 สิงหาคม
2561

27 – 28
ธันวาคม
2561

1 ก.ค. 2561

7-8 ก.ค. 2561

หมายเหตุ

178
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นายดนัย สุด
จิตรจูล

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

การอบรม “การศึกษา
4.0 : ฐานรากการพัฒนา
วิทยาลัยครุศาสตร์
ผู้เรียนสู่นวัตกร”
มหาวิทยาลัย
รหัสหลักสูตร
ธุรกิจบัณฑิตย์
613181055-001
การพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มโรงเรียน
ในหัวข้อ “กลยุทธ์การนำ
กาญจนาภิเษก
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
วิทยาลัย
ทยาลัย
สู่ความเป็นเลิศ”
การอบรมครูพันธุ์ใหม่เข้า
ใจความหลากหลายระหว่าง
รุ่น
สพม.9
(Smart Teacher :
Understanding
Generational Diversity)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง
“การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วยระบบ
ร.ร.กาญจนาภิเษก
การประกันคุณภาพ
วิทยาลัย นครปฐม
มาตรฐานการศึกษาและ
กระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)”
ได้ผา่ นการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน
สวนดุสติ
เป็นวิทยฐานะครูชำนาญ
การพิเศษ
ได้เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
“การพฒนาทักษะการ
ลัยนครปฐม
สร้างนวัตกรรมโดยใช้
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
กระบวนการวิจยั และการ
มัธยม)
จัดการความรูส้ ำหรับครู”

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง
21-22 ก.ค. 2561

8 ก.ย. 2561

18 พ.ย. 2561

27-28 ธ.ค. 2561

13 – 16
มิ.ย. 61

23 – 24
มิ.ย. 61

หมายเหตุ

179
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เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

ได้ผานการฝึกอบรม การวัด
และประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ สำหรับครูชั้น
บริษัท
มัธยมศึกษา ตอนปลาย
เขียวยั่งยืน จำกัด
หลักสูตรระดับพื้นฐาน
(BASIC LEVEL COURSE)
ได้ผา่ นการพัฒนาครูและ
บุคลากร
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ทางการศึกษา สายงานการ
ศาสตร์
สอนหลักสูตรสะเต็มศึกษา
มหาวิทยาลัย
กับการจัดค่ายพัฒนาการ
เกษตรศาสตร์
เรียนรูค้ ณิตศาสตร์ รุ่น 001

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง

29 – 30
ก.ค. 61

4–5
ส.ค. 61

หมายเหตุ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่ ชื่อ -นามสกุล
1. นายวินัย

บุญชูส่ง

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

วัน/เดือน/ปี
ที่พัฒนา
ตนเอง

การประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ “ยกระดับ
คุณภาพกลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ด้วย
ศาสตร์พระราชา”

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1-3
พฤษภาคม
2560

การอบรมการเขียนแผนการ
เรียนรู้บูรณาการตามหลัก
ของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

8-9
พฤษภาคม
2560

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม
โครงการค่ายคุณธรรมและ
ศูนย์การเรียนรู้
พระพุทธศาสนา

สำนักงาน
พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ

10-12
มิถุนายน
2560

ค่ายทักษะบูรณาการศาสตร์
พระราชา : ตามรอยพ่อ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

16-17
มิถุนายน
2560

Science Fighting

งานประชุมแสดงนวัตกรรม
โดยใช้กระบวนการวิจัยของ
ครูและนักเรียน กลุ่ม
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ครั้งที่ 6
การอบรมเชิงปฎิบัติการ
พัฒนาหลักสูตสถานศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551(ฉบับ
ปรับปรุง 2560)

กลุ่มโรงเรียนกาญจนา
24-26
ภิเษก วิทยาลัย
สิงหาคม 2560
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

12-13 มีนาคม
2561

หมาย
เหตุ
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1. นายวินัย

บุญชูส่ง

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

โรงเรียนกาญจนา
การประชุมเชิงปฏิบัติการนำ
ภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
หลักสูตรสถานศึกษาสู่
ห้องเรียนด้วยศาสตร์
(พระตำหนักสวน
พระราชาปีการศึกษา 2560
กุหลาบมัธยม)
ดำเนินงานโครงการห้องเรียน
สีขาว/แผนกสีขาว
ชื่อสถานศึกษากาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
กระทรวงศึกษาธิการ
มีการประเมินผลการ
ดำเนินงาน ระดับดีเด่น
ปีการศึกษา 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ
กิจกรรม PLC ปรับปรุง
เทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
เทคโนโลยี
วิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรม PLC ปรับปรุง
วิทยาศาสตร์และ
พัฒนา สื่อการเรียนการสอน
เทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรม PLC ปรับปรุง
วิทยาศาสตร์และ
พัฒนาเครื่องมือวัดและ
เทคโนโลยี
ประเมินผลวิทยาศาสตร์และ
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
เทคโนโลยี
วิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

วัน/เดือน/ปี
ที่พัฒนา
ตนเอง
14 มีนาคม
2561

27 กันยายน
2561

25 มีนาคม
2562

26 มีนาคม
2562

26 มีนาคม
2562

หมาย
เหตุ
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1.

นายวินัย บุญ กิจกรรม PLC ปรับปรุงและ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการ
ชูส่ง
สอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

2.

นางสาวอริสา
ถุงทรัพย์

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

วัน/เดือน/ปี
ที่พัฒนา
ตนเอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

27 มีนาคม
2562

อบรมหลักสูตรการพัฒนาครู
สำนักงาน
28- 30
สะเต็มศึกษาด้วยระบบ
คณะกรรมการ
เมษายน 2561
ทางไกลระดับมัธยมศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอนปลาย
อบรมหลักสูตรการพัฒนา
สำนักงาน
ครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบ
5-7 พฤษภาคม
คณะกรรมการ
2561
ทางไกลระดับมัธยมศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอนต้น
อบรมรหัสหลักสูตร
4-5 สิงหาคม
613181048 การวัดและการ
บริษัทเขียวยั่งยืน
2561
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
โรงเรียนกาญจนา
การสร้างสื่อการเรียนการ
ภิเษกวิทยาลัย
4-5 ตุลาคม
สอนแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
นครปฐม
2561
เทคโนโลยี AR เพื่อการวิจัย
(พระตำหนักสวน
ในชั้นเรียน
กุหลาบมัธยม)
การอบรมสัมมนาเชิง
โรงเรียนกาญจนา
ปฏิบัติการ การอยู่ค่ายพัก
ภิเษกวิทยาลัย
22 ตุลาคม
แรมยุวกาชาด
นครปฐม
2561
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

หมาย
เหตุ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กิจกรรม PLC ปรับปรุง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
พัฒนา สื่อการเรียน
วิทยาศาสตร์และ
การสอน
เทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กิจกรรม PLC ปรับปรุง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
พัฒนาเครื่องมือวัดและ
วิทยาศาสตร์และ
ประเมินผลวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กิจกรรม PLC ปรับปรุงและ กลุ่มสาระการเรียนรู้
พัฒนากิจกรรมการเรียนการ วิทยาศาสตร์และ
สอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรม PLC ปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

2.

นางสาวอริสา
ถุงทรัพย์

25 มีนาคม
2562

26 มีนาคม
2562

26 มีนาคม
2562

27 มีนาคม
2562

184
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3.

นายอุดม
เหลืองศิริ
ธัญญา

เรื่อง
คณะกรรมการดำเนินงานการ
แข่งขันกีฬา
กาญจนาเกมส์ แห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 18
“ปฐมนครเกมส์ เกมส์แห่ง
ความจงรักภักดี”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง 2560)
การอบรมเชิงปฏิบัติการนำ
หลักสูตรสถานศึกษา
สู่ห้องเรียนด้วยศาสตร์
พระราชา

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

วัน/เดือน/ปี
ที่พัฒนา
ตนเอง

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

7-12
มกราคม
2561

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

โครงการค่ายคุณธรรมและ
ศูนย์การเรียนรู้
พุทธมณฑล
พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
โรงเรียนกาญจนา
การสร้างสื่อการเรียนการสอน
ภิเษกวิทยาลัย
แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
นครปฐม
เทคโนโลยี AR (Augmented
(พระตำหนักสวน
Reality Technology) เพื่อการ
กุหลาบมัธยม)
วิจัย ในชั้นเรียน
กลุ่มสาระการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
กิจกรรม PLC ปรับปรุง
และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
โรงเรียนกาญจนา
เทคโนโลยี
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

12-13
มีนาคม 2561

14 มีนาคม
2561
13-15
มิถุนายน
2561
4-5 ตุลาคม
2561

25 มีนาคม
2562

หมาย
เหตุ
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นายอุดม
เหลืองศิริ
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4.

นายจินตพงศ์
จรดล

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กิจกรรม PLC ปรับปรุง พัฒนา โรงเรียนกาญจนา 26 มีนาคม
สื่อการเรียนการสอน
ภิเษก วิทยาลัย
2562
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กิจกรรม PLC ปรับปรุง พัฒนา
โรงเรียนกาญจนา 26 มีนาคม
เครื่องมือวัดและประเมินผล
ภิเษก วิทยาลัย
2562
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
กิจกรรม PLC ปรับปรุงและ
และเทคโนโลยี
พัฒนากิจกรรมการเรียนการ
โรงเรียนกาญจนา 27 มีนาคม
สอนวิทยาศาสตร์และ
ภิเษก วิทยาลัย
2562
เทคโนโลยี
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
สนับสนุนการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม โครงการค่าย
25 พฤษภาคม
คุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้
พุทธมณฑล
2561
พระพุทธศาสนา
ในพุทธมณฑล
สนับสนุนการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม โครงการค่าย
8 มิถุนายน
คุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้
พุทธมณฑล
2561
พระพุทธศาสนา
ในพุทธมณฑล
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หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

สนับสนุนการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม โครงการค่าย
คุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้
พุทธมณฑล
พระพุทธศาสนา
ในพุทธมณฑล
สนับสนุนการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม โครงการค่าย
คุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้
พุทธมณฑล
พระพุทธศาสนา
ในพุทธมณฑล
สนับสนุนการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม โครงการค่าย
คุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้
พุทธมณฑล
พระพุทธศาสนา
ในพุทธมณฑล
เป็นวิทยากรฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา
ยุวกาชาดหลักสูตร “ครูผู้สอน ศึกษาธิการจังหวัด
กิจกรรมยุวกาชาด”
นครปฐม
รุ่นที่ 338
4. นายจินตพงศ์

จรดล

เป็นวิทยากรการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การอยู่ค่ายพักแรมยุว
กาชาด”
เข้าร่วมกิจกรรมและเฝ้ารับ
เสด็จ พระเจ้า วรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร
ราชาทินัดดามาตุ ในพิธี
ปฏิญาณตนและสวนสนาม
ของยุวกาชาดไทย ประจำปี
2562

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

วัน/เดือน/ปี ที่ หมาย
พัฒนาตนเอง เหตุ
15 มิถุนายน
2561

29 มิถุนายน
2561

11 กรกฎาคม
2561

9- 11 สิงหาคม
2561

22 ตุลาคม
2561

กระทรวงศึกษาธิการ 26-27 มกราคม
2562
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นายจินตพงศ์
จรดล

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/ วัน/เดือน/ปี ที่ หมาย
สถานที่
พัฒนาตนเอง เหตุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ
กิจกรรม PLC ปรับปรุง
เทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
โรงเรียนกาญจนา
25 มีนาคม
เทคโนโลยี
ภิเษก วิทยาลัย
2562
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรม PLC ปรับปรุง
พัฒนา สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
26 มีนาคม
ภิเษก วิทยาลัย
2562
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กิจกรรม PLC ปรับปรุง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
พัฒนาเครื่องมือวัดและ
วิทยาศาสตร์และ
ประเมินผลวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
26 มีนาคม
2562
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กิจกรรม PLC ปรับปรุงและ กลุ่มสาระการเรียนรู้
พัฒนากิจกรรมการเรียนการ
วิทยาศาสตร์และ
สอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
27 มีนาคม
2562
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
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5.

นางสาวชญาดา
สมไพบูลย์

หน่วยงานที่จัด/ วัน/เดือน/ปี ที่
สถานที่
พัฒนาตนเอง
กลุ่มบริหารงาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
วิชาการโรงเรียน
นำหลักสูตรสถานศึกษาสู่
กาญจนาภิเษก
14 มีนาคม
ห้องเรียนด้วยศาสตร์
วิทยาลัย นครปฐม
2561
พระราชา
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
สำนักงานพุทธ 26-27 มีนาคม
หลักสูตร”การจัดการเรียนการ
มณฑล
2561
สอน E-Leaning ด้วย Moodle”
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการโรงเรียน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
กาญจนาภิเษก
23-24
พัฒนาทักการสร้างนวัตกรรม
วิทยาลัย นครปฐม มิถุนายน 2561
โดยใช้กระบวนการวิจัย
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
การประชุมสัมมนาการจัด
การศึกษาตามหลักธรรมาภิ
กลุ่มโรงเรียน 14-15
บาลเพื่อป้องกันละปราบปราม กาญจนาภิเษก กรกฎาคม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
วิทยาลัย
2561
ในระบบราชการ
ฝึกอบรม การวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้
4-5 สิงหาคม
บริษัท เขียวยั่งยืน
สำหรับครูชั้นมัธยมศึกษา
2561
ตอนต้น
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนกาญจนา
“เทคนิคการประเมินโครงการ
ภิเษกวิทยาลัย
ตามแนวทางการประกัน
10-11 สิงหาคม
นครปฐม
คุณภาพแนวใหม่ด้วย
2561
(พระตำหนักสวน
กระบวนการสร้างชุมชนแห่ง
กุหลาบมัธยม)
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC”
เรื่อง

หมาย
เหตุ
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5.

นางสาวชญาดา
สมไพบูลย์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดสรรงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการสร้างสื่อการเรียน
การสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์
โดยใช้เทคโนโลยี AR เพื่อ
การวิจัยในชั้นเรียน
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
โรงเรียนกาญจนา
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ภิเษกวิทยาลัย
ทางการเรียนด้วยระบบการ
นครปฐม
ประกันคุณภาพการศึกษา
(พระตำหนักสวน
และกระบวนการชุมชนแห่ง
กุหลาบมัธยม)
การเรียนรู้วิชาชีพ PLC
กลุ่มสาระการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
กิจกรรม PLC ปรับปรุง
และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
โรงเรียนกาญจนา
เทคโนโลยี
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กลุ่มสาระการ
กิจกรรม PLC ปรับปรุง
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
พัฒนา สื่อการเรียนการ
และเทคโนโลยี
สอน
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

วัน/เดือน/ปี
ที่พัฒนา
ตนเอง
2-3 ตุลาคม
2561

4-5 ตุลาคม
2561

17-18
ธันวาคม
2561

25 มีนาคม
2562

26 มีนาคม
2562

หมาย
เหตุ
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กิจกรรม PLC ปรับปรุง พัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมินผล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6.

นายสุทธิศักดิ์
จันทร์ห้างหว้า

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กิจกรรม PLC ปรับปรุงและ
กลุ่มสาระการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
สอนวิทยาศาสตร์และ
และเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
การประชุมเชิงปฏิบัติการนำ
โรงเรียนกาญจนา
หลักสูตรสถานศึกษา
ภิเษกวิทยาลัย
สู่ห้องเรียนด้วยศาสตร์
นครปฐม
พระราชา ของครูมัธยมศึกษา
(พระตำหนักสวน
ปีที่ 1 และ ปีที่ 4
กุหลาบมัธยม)
การอบรมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนกาญจนา
โครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์ ภิเษกวิทยาลัย
การเรียนรู้พระพุทธศาสนาใน นครปฐม (พระ
พุทธมณฑล หลักสูตร 3 วัน รุ่น ตำหนักสวน
ที่
กุหลาบมัธยม)
ร่วมกับสำนักงาน
พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ

วัน/เดือน/ปี
ที่พัฒนา
ตนเอง

26 มีนาคม
2562

27 มีนาคม
2562

14 มีนาคม
2561

27-29

มิถุนายน
2561

หมาย
เหตุ
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หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

วัน/เดือน/ปี
หมาย
ที่พัฒนา
เหตุ
ตนเอง

บริษัทเขียวยั่งยืน
จำกัด

30 มิถุนายน
–
1 กรกฎาคม
2561

การฝึกอบรม รหัสหลักสูตร
614181019

6.

นายสุทธิศักดิ์
จันทร์ห้างหว้า

การวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ สำหรับครู
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การพัฒนาหลักสูตร การวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนสำหรับครู
เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน
ในงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจัยของครูและ
นักเรียน
กลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย ครั้งที่ 6
เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน
กิจกรรมการประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่
67 ปีการศึกษา 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การสร้างสื่อการเรียนการสอน
แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
เทคโนโลยี AR
เพื่อ
การวิจัยในชั้นเรียน

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี
กลุ่มโรงเรียน
กาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย

21 – 22

กรกฎาคม
2561
24-26

สิงหาคม
2561

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9

23-26

สิงหาคม
2561

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

4-5 ตุลาคม
2561
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เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

กลุ่มสาระการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรม PLC ปรับปรุงหลักสูตร เรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กลุ่มสาระการ
กิจกรรม PLC ปรับปรุง พัฒนา
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
สื่อการเรียนการสอน
และเทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กลุ่มสาระการ
กิจกรรม PLC ปรับปรุง พัฒนา
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัดและประเมินผล
และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
6. นายสุทธิศักดิ์
กิจกรรม PLC ปรับปรุงและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
จันทร์ห้างหว้า พัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

วัน/เดือน/ปี
หมาย
ที่พัฒนา
เหตุ
ตนเอง

25 มีนาคม
2562

26 มีนาคม
2562

26 มีนาคม
2562

27 มีนาคม
2562
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7.

นางสาวสุธา
ทิพย์ ผลไสว

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่
โรงเรียนกาญจนา
อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ภิเษกวิทยาลัย
จัดการเรียนการสอน
นครปฐม
E-Learing ด้วย Moodle
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
การอบรมหลักสูตรการ
สถาบันส่งเสริมการ
พัฒนาครูสะเต็ม
สอนวิทยาศาสตร์และ
ด้วยระบบทางไกล โครงการ เทคโนโลยี ร่วมกับ
บูรณาการสะเต็มศึกษา
สำนักงาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คณะกรรมการ
เรื่อง แล่นให้ไกลไปให้ถึง
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
การอบรมหลักสูตรการ
สถาบันส่งเสริมการ
พัฒนาครูสะเต็มด้วยระบบ สอนวิทยาศาสตร์และ
ทางไกล โครงการบูรณาการ เทคโนโลยี ร่วมกับ
สะเต็มศึกษา
สำนักงาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คณะกรรมการ
เรื่อง เลี้ยงขนฟูให้ดูดี
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
การอบรมคุณธรรม จริยธรรม - โรงเรียนกาญจนา
โครงการค่ายคุณธรรมและ ภิเษก วิทยาลัย
ศูนย์การเรียนรู้
นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
พระพุทธศาสนาในพุทธ
มัธยม)
มณฑล
- สำนักงาน
พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ
เรื่อง

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง
26-27 มีนาคม

2561

28-30 เมษายน
2561

5-7 พฤษภาคม
2561

24-26
พฤษภาคม
2561

หมาย
เหตุ
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7.

นางสาวสุธา
ทิพย์ ผลไสว

หน่วยงานที่จัด/ วัน/เดือน/ปี ที่
สถานที่
พัฒนาตนเอง
การอบรมหลักสูตรการ
กลุ่มลูกเสือ ยุว
ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่
กาชาดและกิจการ
25-27
ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน สำนักงาน
มิถุนายน 2561
นักเรียนและนักศึกษา จังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด
นครปฐม ประจำปี 2561
นครปฐม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนกาญจนา
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ภิเษก วิทยาลัย
ตามหลักสูตรแกนกลาง
12-13 มีนาคม
นครปฐม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2561
(พระตำหนักสวน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
กุหลาบมัธยม)
ปรับปรุง 2560)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ สถาบันครุพัฒนา
จัดการเรียนรู้วิชาเคมีสำหรับ ร่วมกับ สพฐ และ 30 มิถุนายน –
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
มหาวิทยาลัยราช
1 กรกฎาคม
ภัฏ
เทพ
2561
สตรี
สถาบันครุพัฒนา
การอบรมการจัดการเรีนการ
14-15
ร่วมกับ สพฐ และ
สอนทางวิทยาศาสตร์ ด้วย
กรกฎาคม
มหาวิทยาลัยราช
แอพพลิเคชันเพื่อการศึกษา
2561
ภัฏอุดรธานี
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โรงเรียนกาญจนา
การสร้างสื่อการเรียนการสอน ภิเษกวิทยาลัย
4-5 ตุลาคม
แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
นครปฐม
2561
เทคโนโลยี AR
เพื่อ (พระตำหนักสวน
การวิจัยในชั้นเรียน
กุหลาบมัธยม)
โรงเรียนกาญจนา
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ภิเษกวิทยาลัย
22 ตุลาคม
“การรอยู่ค่ายพักแรมยุว
นครปฐม
2561
กาชาด”
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
เรื่อง

หมาย
เหตุ
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7.

นางสุธาทิพย์
ผลไสว

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

กลุ่มสาระการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรม PLC ปรับปรุงหลักสูตร เรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กลุ่มสาระการ
กิจกรรม PLC ปรับปรุง พัฒนา
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
สื่อการเรียนการสอน
และเทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กลุ่มสาระการ
กิจกรรม PLC ปรับปรุง พัฒนา
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัดและประเมินผล
และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กิจกรรม PLC ปรับปรุงและ
กลุ่มสาระการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

วัน/เดือน/ปี
ที่พัฒนา
ตนเอง

25 มีนาคม
2562

26 มีนาคม
2562

26 มีนาคม
2562

27 มีนาคม
2562

หมาย
เหตุ
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8. นายนวัช

ปานสุวรรณ

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง

การสร้างสื่อการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพระ 28 กุมภาพันธ์
แบบมีปฏิสัมพันธ์โดย
นคร
2561
เทคโนโลยี AR
การดำเนินการตามหลักเกณฑ์
20 พฤษภาคม
และวิธีการประเมิน วิทยฐานะ
สพม.9
2561
แบบใหม่ (ว21)
การอบรมเชิงปฏิบัติการกา
โรงเรียนกาญจนา
พัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
ภิเษกวิทยาลัย
12-13 มีนาคม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นครปฐม
2561
พุทธศักราช 2551
(พระตำหนักสวน
(ปรับปรุง 2560)
กุหลาบมัธยม)
เข้าร่วมกิจกรรมและเข้าเฝ้ารับ
สำนักงาน
เสด็จฯ
พระเจ้าว
27 มกราคม
ปลัดกระทรวง
2562
รวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมส
ศึกษาธิการ
วลีพระวรราชา ทินัดดามาตุ
การอบรม DigiEng PLC รุ่นที่ 1 สำนักงานเลขาธิการ
แคมป์อบรมผลิตสื่อการสอน
30 มีนาคม –
คณะกรรมการ
ดิจิทัลระดับ
1 กุมภาพันธ์
การศึกษาขั้น
2561
ประเทศ DigiEng Teacher
พื้นฐาน
Challenge 2018
A Seminar-Work on
Enhancing
Active Learning through STEM
Education.

โครงงานส่งเสริมศักยภาพครู
โครงงานและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 2

SEAMEO RECSAM

20-22 มีนาคม
2561

ศูนย์เทคโนโลยี
อิเลคทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์
แห่งชาติ

13-16 มิถุนายน
2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“Enhancing
Scientific Literacy though
SocioScientific Issue-Based
Learning
(SSIBL)

26-30
SEAMEO RECSAM

พฤศจิกายน
2561

หมาย
เหตุ
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8. นายนวัช

ปานสุวรรณ

หน่วยงานที่จัด/ วัน/เดือน/ปี ที่
สถานที่
พัฒนาตนเอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ
กิจกรรม PLC ปรับปรุง
เทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
โรงเรียนกาญจนา
25 มีนาคม
เทคโนโลยี
ภิเษก วิทยาลัย
2562
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กิจกรรม PLC ปรับปรุง พัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
สื่อการเรียนการสอน
เทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
26 มีนาคม
ภิเษก วิทยาลัย
2562
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กิจกรรม PLC ปรับปรุง พัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
26 มีนาคม
ภิเษก วิทยาลัย
2562
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กิจกรรม PLC ปรับปรุงและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
พัฒนากิจกรรมการเรียนการ
วิทยาศาสตร์และ
สอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
27 มีนาคม
ภิเษก วิทยาลัย
2562
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
เรื่อง

หมาย
เหตุ
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9.

นางสาว
อรวรรณ
จันทร์ฟู

เรื่อง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
พัฒนาครูเพื่อให้มีวิทยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะตาม ว21
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรศาสตร์วิเคราะห์
พฤติกรรมผู้เรียนเพื่อ
ออกแบบการสอนรายบุคคล

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

12-13
มีนาคม 2561

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9
หน่วยพัฒนาครู :
บริษัทร้อยล้าน
พันล้าน จำกัด

5-6

พฤษภาคม
2561
12-13

พฤษภาคม
2561

(NLP-HABIT COACH)

เข้ารับการอบรม เรื่อง การ
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินวิทยฐานะ
แนวใหม่ (ว21/2560) และ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
โครงการค่ายคุณธรรมและ
ศูนย์การเรียนรู้
พระพุทธศาสนาในพุทธ
มณฑล
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาทักษะการสร้าง
นวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจัย และการ
จัดการความรู้สำหรับครู”

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9
ร่วมกับเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการ
มัธยมศึกษา จังหวัด
นครปฐม
สำนักงาน
พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

20

พฤษภาคม
2561

6-8

มิถุนายน 2561

23-24
มิถุนายน 2561

หมาย
เหตุ
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ชื่อ -นามสกุล

9.

นางสาว
อรวรรณ
จันทร์ฟู

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

การฝึกอบรม “การวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ บริษัท เขียวยั่งยืน
สำหรับครูมัธยมศึกษาตอน
จำกัด
ปลาย”
ผ่านการพัฒนาหลักสูตร การ
พัฒนาข้าราชการครูและ
มหาวิทยาลัยสวน
บุคลากรทางการศึกษาก่อน
ดุสิต
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ผ่านการอบรมหลักสูตร :
บริษัท แอดวาซ์ บิ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
สิเนส
ครูอย่างยั่งยืน
ออพพอร์ทูนิตี้ จำกัด
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนา
กีฬากาญจนาเกมส์
ภิเษกวิทยาลัย
ครั้งที่ 19 ณ จังหวัด
นครปฐม
สุพรรณบุรี
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของกลุ่มโรงเรียน
สำนักงาน
พระราชดำริและโรงเรียน
คณะกรรมการ
เฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง
30 มิถุนายน 1 กรกฎาคม
2561

7-10

สิงหาคม 2561
18-19
สิงหาคม 2561

1-6

ธันวาคม 2561

3-7

มกราคม 2562

หมาย
เหตุ
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9.

นางสาว
อรวรรณ
จันทร์ฟู

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

กลุ่มสาระการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรม PLC ปรับปรุงหลักสูตร เรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กลุ่มสาระการ
กิจกรรม PLC ปรับปรุง พัฒนา
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
สื่อการเรียนการสอน
และเทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กลุ่มสาระการ
กิจกรรม PLC ปรับปรุง พัฒนา
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัดและประเมินผล
และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กิจกรรม PLC ปรับปรุงและ
กลุ่มสาระการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

วัน/เดือน/ปี
ที่พัฒนา
ตนเอง

25 มีนาคม
2562

26 มีนาคม
2562

26 มีนาคม
2562

27 มีนาคม
2562

หมาย
เหตุ
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ชื่อ นามสกุล

10. นางจิรัสยา

นาคราช

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

เกียรติบัตรผ่านการอบรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
สำหรับครู
เกียรติบัตรผ่านการพัฒนา
หลักสูตร การพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะครูชำนาญการพิเศษ
เกียรติบัตรคณะกรรมการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม ระดับภาคกลางและภาค
การประกวดโครงงาน
ตะวันออก ครั้งที่ 68
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ปีการศึกษา 2561
ทดลอง ระดับชั้น ม.4 - 6
จังหวัดนครปฐม
ประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ “การอยู่ค่ายพัก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
แรมยุวกาชาด” โรงเรียน
ทยาลัย นครปฐม
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
นครปฐม(พระตำหนักสวน
มัธยม)
กุหลาบมัธยม)
Certificate of
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
Achievement
ทยาลัย นครปฐม
Perfect English
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
presentation workshop
มัธยม)
เกียรติบัตรครูผู้ดูแล
นักเรียนเข้าแข่งขันตอบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปัญหาวิชาการทาง
วิทยาเขต กำแพงแสน
วิทยาศาสตร์ชีวภาพครั้งที่

วัน/เดือน/ปี
ที่พัฒนา
ตนเอง
21-22

กรกฎาคม
2561

7-10

สิงหาคม
2561

23-26

สิงหาคม
2561

22 ตุลาคม
2561

30 ตุลาคม
2561

4 ธันวาคม
2561

10

เกียรติบัตรผ่านการอบรม
เชิงปฏิบัติการระบบ
ควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ 2562

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต
9

21 ธันวาคม
2561

หมาย
เหตุ

202

ที่

ชื่อ นามสกุล

10. นางจิรัสยา

นาคราช

เรื่อง
เกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อม
กิจกรรมแข่งขันปัญหาทาง
วิชาการยุวชนคนรัก
จุลินทรีย์ ครั้งที่ 5
เกียรติบัตรเข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ งาน
แสดงนิทรรศการ “สร้าง
เด็กไทย 4.0” การศึกษา
ไร้พรมแดน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรม PLC ปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กิจกรรม PLC ปรับปรุง
พัฒนา สื่อการเรียนการ
สอน

กิจกรรม PLC ปรับปรุง
พัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

วัน/เดือน/ปี
ที่พัฒนา
ตนเอง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขต กำแพงแสน

4 ธันวาคม
2561

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

16-18

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)

มกราคม
2562

25 มีนาคม
2562

26 มีนาคม
2562

26 มีนาคม
2562

หมาย
เหตุ
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ที่

ชื่อ -นามสกุล

10. นางจิรัสยา

นาคราช

11. นางปิ่นแก้ว

กฤชแสงโชติ

เรื่อง
กิจกรรม PLC ปรับปรุงและ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

วัน/เดือน/ปี
ที่พัฒนา
ตนเอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
27 มีนาคม
ภิเษก วิทยาลัย
2562
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
23 – 24
นครปฐม
มิถุนายน 2561
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนาทักษะการ
สร้างนวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจัย และการ
จัดการความรู้สำหรับครู”
การฝึกอบรมการวิจัยเพื่อ
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พัฒนาการเรียนการสอน
ธนบุรี
สำหรับครู
การฝึกอบรมการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ บริษัท เขียวยั่งยืน
สำหรับครูชั้นมัธยมศึกษา
จำกัด
ตอนปลาย
การสร้างสื่อการเรียนการ
งานวิจัยทางการ
สอนแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
ศึกษา
เทคโนโลยี AR เพื่อการวิจัย
ในชั้นเรียน
การอบรม Perfect English
โรงเรียนกาญจนา
Presentation Work
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

21-22

กรกฎาคม
2561
29-30

กรกฎาคม
2561
4-5 ตุลาคม
2561

30 ตุลาคม
2561

หมาย
เหตุ

204

ที่

ชื่อ -นามสกุล

11. นางปิ่นแก้ว

กฤชแสงโชติ

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/ วัน/เดือน/ปี ที่ หมาย
สถานที่
พัฒนาตนเอง เหตุ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
งานคอมพิวเตอร์
หลักสูตร “การสร้างสรรค์
โรงเรียนกาญจนา
งานกราฟิกด้วยโปรแกรม
ภิเษก วิทยาลัย
19 – 20
Photoshop”
นครปฐม
มีนาคม 2562
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
กลุ่มสาระการ
กิจกรรม PLC ปรับปรุง
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
และเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
25 มีนาคม
ภิเษก วิทยาลัย
2562
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กลุ่มสาระการ
กิจกรรม PLC ปรับปรุง พัฒนา
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
สื่อการเรียนการสอน
และเทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
26 มีนาคม
ภิเษก วิทยาลัย
2562
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กลุ่มสาระการ
กิจกรรม PLC ปรับปรุง พัฒนา
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัดและประเมินผล
และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
26 มีนาคม
ภิเษก วิทยาลัย
2562
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

205

ที่

ชื่อ -นามสกุล

12. นางพิมพ์ลภัส

อุ่นทรัพย์

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/ วัน/เดือน/ปี ที่ หมาย
สถานที่
พัฒนาตนเอง เหตุ
กิจกรรม PLC ปรับปรุงและ
กลุ่มสาระการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์
สอนวิทยาศาสตร์และ
และเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
27 มีนาคม
ภิเษก วิทยาลัย
2562
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
ผ่านการอบรมหลักสูตร Green การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
10 – 12
School Camp “ค่าย
แห่งประเทศไทย
พฤษภาคม
นวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่
เขื่อนศรีนครินทร์
2562
โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน”
สถาบันส่งเสริม
การสอน
การอบรมหลักสูตรการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
ครูสะต็มศึกษาด้วยระบบ
เทคโนโลยี
ทางไกล โครงการบูรณาการสะ
28 – 30
ร่วมกับ
เต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
เมษายน 2561
สำนักงาน
ตอนปลาย เรื่อง แล่นให้ไกลไป
คณะกรรมการ
ให้ถึง
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
สถาบันส่งเสริม
การสอน
การอบรมหลักสูตรการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
ครูสะต็มศึกษาด้วยระบบ
เทคโนโลยี
5–7
ทางไกล โครงการบูรณาการสะ
ร่วมกับ
พฤษภาคม
เต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
สำนักงาน
2561
ตอนต้น เรื่อง เลี้ยงขนฟูให้ดูดี
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
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12. นางพิมพ์ลภัส

อุ่นทรัพย์

เรื่อง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครู
หลักสูตร “ศาสตร์วิเคราะห์
พฤติกรรมผู้เรียนเพื่อออกแบบ
การสอนรายบุคคล (NLP-HABIT
COACH)"
การอบรมคุณธรรม จริยธรรม
โครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์
การเรียนรู้พระพุทธศาสนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้
วิชาเคมี สำหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21”
การอบรม หลักสูตร
“กระบวนการจัดการ
สภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมเชิงบวกของเด็กและ
เยาวชนในสถานศึกษา (วิชา
ชนะใจ) ระดับมัธยมตอนต้น”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การสร้างสื่อการเรียนการสอน
แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้
เทคโนโลยี AR (Augmented
Reality Technology) เพื่อการ
วิจัยใน
ชั้นเรียน
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด”

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่
หน่วยพัฒนาครู :
บริษัท
ร้อยล้านพันล้าน
จำกัด
สำนักงาน
พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี

วัน/เดือน/ปี ที่ หมาย
พัฒนาตนเอง เหตุ
12 - 13
พฤษภาคม
2561
6–8
มิถุนายน
2561
30 มิถุนายน
ถึง
1 กรกฎาคม
2561

บริษัท เลิร์น เอ็ด
8-9
ดูเคชั่น จำกัด กันยายน 2561

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

ตุลาคม 2561

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

22 ตุลาคม
2561

4–5
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หน่วยงานที่จัด/ วัน/เดือน/ปี ที่ หมาย
สถานที่
พัฒนาตนเอง เหตุ
โรงเรียนกาญจนา
Has successfully worked as a
ภิเษกวิทยาลัย
30 ตุลาคม
staff “Perfect English
นครปฐม
2561
Presentation Workshop”
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
12. นางพิมพ์ลภัส การประชุมเชิงปฏิบัติการ
กลุ่มสาระการ
อุ่นทรัพย์
กิจกรรม PLC ปรับปรุงหลักสูตร เรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา 25 มีนาคม
ภิเษก วิทยาลัย
2562
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กลุ่มสาระการ
กิจกรรม PLC ปรับปรุง พัฒนา
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
สื่อการเรียนการสอน
และเทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา 26 มีนาคม
ภิเษก วิทยาลัย
2562
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กลุ่มสาระการ
กิจกรรม PLC ปรับปรุง พัฒนา
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัดและประเมินผล
และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา 26 มีนาคม
ภิเษก วิทยาลัย
2562
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กิจกรรม PLC ปรับปรุงและ
กลุ่มสาระการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
สอนวิทยาศาสตร์และ
และเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา 27 มีนาคม
ภิเษก วิทยาลัย
2562
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
เรื่อง
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13. นางสาวปิย

ภรณ์
ศิริยุวสมัย

เรื่อง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน E – Learning ด้วย

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

วัน/เดือน/ปี
ที่พัฒนา
ตนเอง

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
27 มีนาคม
นครปฐม
2561
moodle
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
การอบรมหลักสูตรการ
สถาบันส่งเสริมการ
พัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วย
สอนวิทยาศาสตร์
ระบบทางไกล โครงการ
และเทคโนโลยี
28-30 เมษายน
2561
บูรณาการสะเต็มศึกษา
ร่วมกับสำนักงาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คณะกรรมการ
เรื่อง แล่นให้ไกลไปให้ถึง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การอบรมหลักสูตรการ
สถาบันส่งเสริมการ
พัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วย
สอนวิทยาศาสตร์
ระบบทางไกล โครงการ
และเทคโนโลยี
28-30 เมษายน
2561
บูรณาการสะเต็มศึกษา
ร่วมกับสำนักงาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คณะกรรมการ
เรื่อง เลี้ยงขนฟูให้ดูดี
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การอบรมหลักสูตร การ
สมาคมศิษย์เก่า
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
บริหารการศึกษา
8-9 กันยายน
2561
โดยใช้โมเดลครูสมสุข 3อ 2ช
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
โรงเรียนกาญจนา
การสร้างสื่อการเรียนการ
ภิเษกวิทยาลัย
สอนแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
4 -5 ตุลาคม
นครปฐม
2561
เทคโนโลยี AR (Augmented
(พระตำหนักสวน
Reality Technology) เพื่อ
กุหลาบมัธยม)
การวิจัย ในชั้นเรียน

หมาย
เหตุ
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13. นางสาวปิย

ภรณ์
ศิริยุวสมัย

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

กลุ่มสาระการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรม PLC ปรับปรุงหลักสูตร เรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กลุ่มสาระการ
กิจกรรม PLC ปรับปรุง พัฒนา
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
สื่อการเรียนการสอน
และเทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กลุ่มสาระการ
กิจกรรม PLC ปรับปรุง พัฒนา
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัดและประเมินผล
และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กิจกรรม PLC ปรับปรุงและ
กลุ่มสาระการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
สอนวิทยาศาสตร์และ
และเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

วัน/เดือน/ปี
ที่พัฒนา
ตนเอง

25 มีนาคม
2562

26 มีนาคม
2562

26 มีนาคม
2562

27 มีนาคม
2562

หมาย
เหตุ
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14. นางสาวถิรา

พรรณ
ดวง

เรื่อง

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ขำ พัฒนาทักษะการสร้าง
นวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจัยและการ
จัดการความรู้สำหรับครู
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของครูด้วยระบบคิด
(MINDSET) และทัศนคติเชิง
บวก (POSITIVE THINKING /
ATTITUDE) และการคิดเชิงกล
ยุทธ์ (STRATEGIC THINKING)
สู่เคล็ดลับความสำเร็จในยุค
ประเทศไทย 4.0 (THAILAND
4.0) หลักสูตรระดับพื้นฐาน
(Basic Level)
การอบรมหลักสูตรหลักสูตร
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
(PLC) สู่การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ Active Learning STEM
Education เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะ ในศตวรรษที่ 21
สำหรับครูวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การสร้างสื่อการเรียนการสอน
แบบมี ป ฏิ ส ั ม พั น ธ์ โ ดยใช้
เ ท ค โ น โ ล ย ี AR
(
AugmenteReality
Technology) เพื ่ อ การวิ จ ั ย ใน
ชั้นเรียน

หน่วยงานที่จัด/ วัน/เดือน/ปี ที่
สถานที่
พัฒนาตนเอง
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
23-24
นครปฐม
มิถนุ ายน
(พระตำหนักสวน
2561
กุหลาบมัธยม)

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนาม
จันทร์ จังหวัด
นครปฐม
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

21-22

กรกฎาคม
2561

8-9 กันยายน

2561

4 - 5 ตุลาคม
2561

หมาย
เหตุ
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14. นางสาวถิรา

พรรณ
ดวง

เรื่อง

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ขำ การอยู่ค่ายพักแรม
ยุวกาชาด

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กลุ่มสาระการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรม PLC ปรับปรุงหลักสูตร เรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กลุ่มสาระการ
กิจกรรม PLC ปรับปรุง พัฒนา
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
สื่อการเรียนการสอน
และเทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กลุ่มสาระการ
กิจกรรม PLC ปรับปรุง พัฒนา
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัดและประเมินผล
และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

วัน/เดือน/ปี
ที่พัฒนา
ตนเอง
22 ตุลาคม
2561

25 มีนาคม
2562

26 มีนาคม
2562

26 มีนาคม
2562

หมาย
เหตุ
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14. นางสาวถิรา

พรรณ
ดวง

เรื่อง

กิจกรรม PLC ปรับปรุงและ
ขำ พัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

วัน/เดือน/ปี
ที่พัฒนา
ตนเอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

27 มีนาคม
2562

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

9 มิถุนายน
2561

พุทธมณฑล

29 มิถุนายน
2561

15. นางสาวภร

คณะกรรมการจัดงานชุมนุมยุว
ภัทร วงศ์สามี กาดส่วนภูมิภาค
(8
ภูมิภาค) เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพ
ยวรางกูร
ภาค
ตะวันตก
สนับสนุนการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม โครงการ
ค่ายคุณธรรมและศูนย์การ
เรียนรู้พระพุทธศาสนา
ในพุทธมณฑล
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“ การพั ฒ นาทั ก ษะ
การ
ส ร ้ า ง น ว ั ต ก ร ร ม โ ด ย ใ ช้
กระบวนการวิจัยและ
การจัดการความรู้สำหรับครู ”
คณะกรรมการดำเนินงานแสดง
น ว ั ต ก ร ร ม โ ด ย ใ ช้
กระบวนการวิ จ ั ย ของครูและ
นักเรียนกลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย ครั้งที่ 7

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

23-24

มิถุนายน
2561

9-10 สิงหาคม
2561

หมาย
เหตุ
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15. นางสาวภร

ภัทร วงศ์
สามี

กรรมการตัดสินการแข่งขัน
กิจกรรม การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show)
ม.1–ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2561 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
การอบรมหลักสูตร STEM เชิง
ปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระดับ
มัธยมต้น
(แบบผสม
สื่อออนไลน์)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การสร้างสื่อการเรียนการสอน
แบบมี ป ฏ ิ ส ั ม พั น ธ์ โ ดยใช้
เ ท ค โ น โ ล ย ี AR
(AugmenteReality Technology)
เพื่อการวิจัยในชั้นเรียน
การประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ “การอยู่ค่ายพักแรม
ยุวกาชาด”
เข้าร่วมกิจกรรมและเฝ้ารับ
เสด็จ พระเจ้า วรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร
ราชาทินัดดามาตุ
ในพิธีปฏิญาณตนและสวน
สนามของยุวกาชาดไทย
ประจำปี 2562

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

วัน/เดือน/ปี
หมาย
ที่พัฒนา
เหตุ
ตนเอง

สพม.9

23-26
สิงหาคม 2561

บริษัท เลิร์น เอ็ด
ดูเคชั่น จำกัด

9 กันยายน
2561

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม

4 - 5 ตุลาคม
2561

(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

22 ตุลาคม
2561

26-27

กระทรวงศึกษาธิการ มกราคม 2562
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เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร
“การ
สร้างสรรค์งาน Graphic ด้วย
โปรแกรม Photoshop”
15. นางสาวภร

ภัทร วงศ์
สามี

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรม PLC ปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

กิจกรรม PLC ปรับปรุง พัฒนา
สื่อการเรียนการสอน

กิจกรรม PLC ปรับปรุง พัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมินผล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม PLC ปรับปรุงและ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

หน่วยงานที่จัด/ วัน/เดือน/ปี ที่ หมาย
สถานที่
พัฒนาตนเอง เหตุ
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
19-20 มีนาคม
นครปฐม
2562
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา 25 มีนาคม
ภิเษก วิทยาลัย
2562
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา 26 มีนาคม
ภิเษก วิทยาลัย
2562
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา 26 มีนาคม
ภิเษก วิทยาลัย
2562
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา 27 มีนาคม
ภิเษก วิทยาลัย
2562
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
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เรื่อง

15. นางสาวภรภัทร ผ่านการอบรมหลักสูตร
Green School Camp
วงศ์สามี

16. นายปิติภัทร

แก้วอินัง

หน่วยงานที่จัด/ วัน/เดือน/ปี ที่
สถานที่
พัฒนาตนเอง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
10 – 12
แห่งประเทศไทย
พฤษภาคม
เขื่อนศรีนครินทร์

“ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสี
2562
เขียวสู่โรงเรียนสีเขียว
ยั่งยืน”
การอบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก าร
เรื่อง การสร้างสื่อการเรียน โรงเรียนกาญจนา
การสอนแบบมีปฏิสัม พันธ์ ภิเษกวิทยาลัย
4 - 5 ตุลาคม
โ ด ย ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ล ย ี AR
นครปฐม
2561
(
AugmenteReality (พระตำหนักสวน
Technology) เพื ่ อ การวิ จั ย
กุหลาบมัธยม)
ในชั้นเรียน
โรงเรียนกาญจนา
เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิง
ภิเษกวิทยาลัย
22 ตุลาคม
ปฏิบัติการ “การอยู่ค่ายพัก
นครปฐม
2561
แรมยุวกาชาด”
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
การอบรมหลักสูตร
“หลักสูตรชุมชนแห่งการ
เรียนรู้วิชาชีพ (PLC) สู่การ
8-9 กันยายน
คณะศึกษาศาสตร์
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
2561
Active Learning STEM
มหาวิทยาลัย
10-30
Education เพื่อเสริมสร้าง
ศิลปากร
กันยายน 2561
ทักษะในศตวรรษที่ 21
สำหรับครูวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น”
กลุ่มสาระการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
กิจกรรม PLC ปรับปรุง
และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
โรงเรียนกาญจนา
25 มีนาคม
เทคโนโลยี
ภิเษก วิทยาลัย
2561
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

หมาย
เหตุ
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16. นายปิติภัทร

แก้วอินัง

เรื่อง
กิจกรรม PLC ปรับปรุง พัฒนา
สื่อการเรียนการสอน

กิจกรรม PLC ปรับปรุง พัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมินผล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม PLC ปรับปรุงและ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

วัน/เดือน/ปี
ที่พัฒนา
ตนเอง
26 มีนาคม
2561

26 มีนาคม

2561

27 มีนาคม

2561

หมาย
เหตุ
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17. นางสาว

กุลญา แสง
ทอง

เรื่อง
การอบรมมหลักสูตรการ
พัฒนาครูพี่เลี้ยงสะเต็ม
ศึกษาด้วยระบบทางไกล
โครงการบูรณาการสะเต็ม
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เรื่อง แล่นให้
ไกลไปให้ถึง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“นวัตกรรมเลียนแบบ
ธรรมชาติสู่การจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนาทักษะ
การสร้างนวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจัยและการ
จัดการความรู้สำหรับครู”
กรรมการตัดสินการ
แข่งขัน กิจกรรม การ
แข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.1
– ม.3
งาน
มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียนปี
การศึกษา 2561 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

วัน/เดือน/ปี
ที่พัฒนา
ตนเอง

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

7-9 เมษายน
2561

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

24-25

พฤษภาคม
2561

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)

มิถุนายน

ณ โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9

23-26
สิงหาคม
2561

23-24
2561

หมาย
เหตุ
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เรื่อง
การอบรมหลักสูตร
หลักสูตรชุมชนแห่งการ
เรียนรู้วิชาชีพ (PLC) สู่การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
Active Learning STEM
Education เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะในศตวรรษที่ 21

17. นางสาว

กุลญา แสง
ทอง

สำหรับครูวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การอบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก าร
เรื่อง การสร้างสื่อการเรียน
การสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์
โ ด ย ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ล ย ี AR
( Augmented Reality
Technology) เพื่อการวิจั ย
ในชั้นเรียน
การประชุ ม สั ม มนาเชิ ง
ปฏิบัติการ “ การอยู่ค ่ าย
พักแรมยุวกาชาด ”
เป็ นผู ้ ฝึ ก ซ้ อ มและควบคุ ม
สมาชิ ก ยุ ว กาชาดเข้ า ร่ ว ม
ประกวดการเดินสวนสนาม
ของยุวกาชาด
คณะกรรมการดำเนินงาน
แสดงนวั ต กรรมโดยใช้
กระบวนการวิ จ ั ย ของครู
และนักเรียนกลุ่มโรงเรี ยน
กาญจนาภิ เ ษกวิ ท ยาลั ย
ครั้งที่ 7

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

วัน/เดือน/ปี ที่ หมาย
พัฒนาตนเอง เหตุ

ณ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม

8-9 กันยายน
2561
ถึง
10-30
กันยายน
2561

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)

4-5 ตุลาค
2561

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)

22 ตุลาคม
2561

ณ สนามศุภชลาศัยสนาม
กีฬาแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)

15

กุมภาพันธ์
2562

9-10

สิงหาคม
2561
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เรื่อง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรม PLC ปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

17. นางสาว

กุลญา แสง
ทอง

กิจกรรม PLC ปรับปรุง
พัฒนา สื่อการเรียนการ
สอน

กิจกรรม PLC ปรับปรุง
พัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กิจกรรม PLC ปรับปรุง
และพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

หน่วยงานที่จัด/สถานที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)

วัน/เดือน/ปี
หมาย
ที่พัฒนา
เหตุ
ตนเอง

25 มีนาคม
2562

26 มีนาคม
2562

26 มีนาคม
2562

27 มีนาคม
2562

220

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่
18. นางสาวเบญจ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนกาญจนา
รัตน์
หลักสูตร “การจัดการเรียน
ภิเษกวิทยาลัย
ปฐมสุริยะพร การสอน E-Learning ด้วย
นครปฐม
Moodle”
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
เป็นวิทยากรการฝึกอบรมเชิง
ศูนย์กิจกรรม
ปฏิบัติการค่ายวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทาง
ทางทะเล
ทะเลและการอนุรักษ์
การอบรมหลักสูตรการ
สถาบันส่งเสริมการ
พัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วย
สอนวิทยาศาสตร์
ระบบทางไกล โครงการ
และเทคโนโลยี และ
บูรณาการสะเต็มศึกษา
สำนักงาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คณะกรรมการ
เรื่อง เลี้ยงขนฟูให้ดูดี
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนับสนุนการอบรมคุณธรรม
สำนักงาน
จริยธรรม
พระพุทธศาสนา
โครงการค่ายคุณธรรมและ
แห่งชาติ
ศูนย์การเรียนรู้
พระพุทธศาสนาในพุทธ
มณฑล
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนกาญจนา
เรื่อง “การพัฒนาทักษะการ
ภิเษกวิทยาลัย
สร้างนวัตกรรมโดยใช้
นครปฐม
กระบวนการวิจัย
(พระตำหนักสวน
และการจัดการความรู้
กุหลาบมัธยม)
สำหรับครู”
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
สำนักงานเขตพื้นที่
รางวัลระดับเหรียญทอง
การศึกษา
กิจกรรม การแข่งขันการ
มัธยมศึกษา เขต 9
แสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) ระดับชั้น ม.
1-ม.3
ที่

ชื่อ -นามสกุล

เรื่อง

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง
26-27 มีนาคม
2561

1-3 เมษายน
2561

5-7 พฤษภาคม
2561

27–29
มิถุนายน 2561

23-24 มิถุนายน
2561

23-26 สิงหาคม
2561

หมาย
เหตุ

221

ที่

ชื่อ -นามสกุล

18. นางสาวเบญจ

รัตน์
ปฐมสุริยะพร

เรื่อง
การอบรมหลักสูตร
“หลักสูตรชุมชนแห่งการ
เรียนรู้วิชาชีพ (PLC) สู่การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ Active
Learning STEM Education

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
วิทยาเขต
พระราชวังสนาม
จันทร์
จังหวัดนครปฐม

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง

8-30 กันยายน
2561

เพื่อเสริมสร้างทักษะ ใน
ศตวรรษที่ 21 สำหรับครู
วิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น”
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
โรงเรียนกาญจนา
การสร้างสื่อการเรียนการสอน
ภิเษกวิทยาลัย
แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
4-5 ตุลาคม
นครปฐม
เทคโนโลยี AR (Augmented
2561
(พระตำหนักสวน
Reality Technology) เพื่อการ
กุหลาบมัธยม)
วิจัย ในชั้นเรียน
การประชุมสัมมนาเชิง
โรงเรียนกาญจนา
ปฏิบัติการ “การอยู่ค่ายพัก
ภิเษกวิทยาลัย
แรมยุวกาชาด”
นครปฐม
22 ตุลาคม 2561
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลัง สาธารณสุข จังหวัด
รณรงค์ป้องกันและแก้ไข
นครปฐม
6 พฤศจิกายน
ปัญหายาเสพติด TO BE
2561

NUMBER ONE

จังหวัดนครปฐม ประจำปี
2561

คณะกรรมการดำเนินงานใน
งานแสดงนวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจัยของครูและ
นักเรียน กลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งที่
7

กลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษก
วิทยาลัย

9-10 สิงหาคม
2561

หมาย
เหตุ
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18. นางสาวเบญจ

รัตน์
ปฐมสุริยะพร

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

กลุ่มสาระการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรม PLC ปรับปรุงหลักสูตร เรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กลุ่มสาระการ
กิจกรรม PLC ปรับปรุง พัฒนา
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
สื่อการเรียนการสอน
และเทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กลุ่มสาระการ
กิจกรรม PLC ปรับปรุง พัฒนา
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัดและประเมินผล
และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กิจกรรม PLC ปรับปรุงและ
กลุ่มสาระการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
สอนวิทยาศาสตร์และ
และเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

วัน/เดือน/ปี
ที่พัฒนา
ตนเอง

25 มีนาคม
2562

26 มีนาคม
2562

26 มีนาคม
2562

27 มีนาคม
2562

หมาย
เหตุ
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19. นายวิธวินท์

ทองมังกร

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

วัน/เดือน/ปี
ที่พัฒนา
ตนเอง

ค่ายฝึกอบรมการตรวจวัด
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ตามแนวทาง
24-25
เกษตรกำแพงแสน
GLOBE Protocol เพื่อ
พฤษภาคม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พัฒนางานวิจัย
2561
วิทยาเขตกำแพงแสน
วิทยาศาสตร์
การอบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก าร
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
เรื ่ อ ง “ การพั ฒ นาทั ก ษะ
23-24
ทยาลัย นครปฐม
การสร้างนวัตกรรมโดยใช้
มิถุนายน
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
2561
กระบวนการวิจ ัยและการ
มัธยม)
จัดการความรู้สำหรับครู ”
เข้าร่วมกิจกรร
“แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
กลุ่มเครือข่ายเพื่อพัฒนา
วิชาการห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 21 กรกฎาคม
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
2561
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม”
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
การประชุมสัมมนาเชิง
ลัย นครปฐม
22 ตุลาคม
ปฏิบัติการ “ การอยู่ค่าย
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
2561
พักแรมยุวกาชาด ”
มัธยม)
กลุ่มเครือข่ายเพื่อพัฒนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 4-5 สิงหาคม
การพัฒนาทักษะการทำ
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
2561
ฟิสิกส์สัประยุทธ์
สิ่งแวดล้อม
การฝึกปฏิบัติการใน
ห้องปฏิบัติการของคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
7 สิงหาคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
2561
วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

หมาย
เหตุ
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19. นายวิธวินท์
ทองมังกร
ที่

เรื่อง
คณะกรรมการดำเนิ น งาน
แสดงนวั ต กรรมโดยใช้
กระบวนการวิ จ ั ย ของครู
และนักเรียนกลุ่มโรงเรี ย น
กาญจนาภิ เ ษกวิ ท ยาลั ย
ครั้งที่ 7
การประชุมวิชาการ
นานาชาติด้านการพัฒนาผู้มี
ความสามารถพิเศษ (The
15th Asia Pacific
Conference on
Giftedness: APCG2018)
ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ทำโครงงานฟิสิกส์เพื่อ
ส่งเสริมการแข่งขันฟิสิกส์
สัประยุทธ์
กรรมการควบคุมและตัดสิน
การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น งานแข่งขันทักษะ
วิชาการโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ระดับประเทศ
ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา
2561

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

วัน/เดือน/ปี ที่ หมาย
พัฒนาตนเอง เหตุ

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
9-10 สิงหาคม
ทยาลัย นครปฐม
2561
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)
สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

20-24 สิงหาคม
2561

สำนักงานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

10-11
พฤศจิกายน
2561

สำนักงาน
พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ

12-14 มกราคม
2562

กลุ่มเครือข่ายเพื่อพัฒนา
ห้องเรียนพิเศษ
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์
19-20
ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 7
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี มกราคม 2562
ระดับกลุ่มเครือข่ายฯ
และสิ่งแวดล้อม ภาค
กลางตอนล่าง
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19. นายวิธวินท์

ทองมังกร

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

กลุ่มสาระการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรม PLC ปรับปรุงหลักสูตร เรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กลุ่มสาระการ
กิจกรรม PLC ปรับปรุง พัฒนา
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
สื่อการเรียนการสอน
และเทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กลุ่มสาระการ
กิจกรรม PLC ปรับปรุง พัฒนา
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัดและประเมินผล
และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กิจกรรม PLC ปรับปรุงและ
กลุ่มสาระการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
สอนวิทยาศาสตร์และ
และเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

วัน/เดือน/ปี
ที่พัฒนา
ตนเอง

25 มีนาคม
2562

26 มีนาคม
2562

26 มีนาคม
2562

27 มีนาคม
2562

หมาย
เหตุ
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20. นางสาว

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

วัน/เดือน/ปี
ที่พัฒนา
ตนเอง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
สาลินี เจริญ “นวัตกรรมเลียนแบบ
24-25
คณะศึกษาศาสตร์
พฤษภาคม
ศรี
ธรรมชาติสู่การจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2561
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
เรื่อง “การพัฒนาทักษะ
23-24
ทยาลัย นครปฐม
มิถุนายน
การสร้างนวัตกรรมโดยใช้
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
2561
กระบวนการวิจัยและการ
มัธยม)
จัดการความรู้สำหรับครู”
กรรมการนำนักเรียนเข้า
แข่งขัน กิจกรรม การ
แข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภท
สิ่งประดิษฐ์
23-26
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งาน
สำนักงานเขตพื้นที่
สิงหาคม
มหกรรมความสามารถ
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
2561
ทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน
ปี
การศึกษา 2561 ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
การอบรมหลักสูตร
หลั ก สู ต รชุ ม ชนแห่ ง การ
8-9 กันยายน
ณ คณะศึกษาศาสตร์
2561
เรียนรู้วิชาชีพ (PLC) สู่การ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ถึง
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
Active Learning STEM
10-30
วิทยาเขตพระราชวัง
Education เพื่อเสริมสร้าง
กันยายน
สนามจันทร์ จังหวัด
2561
ทั ก ษะในศตวรรษที ่ 21
นครปฐม
สำหรับครูวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หมาย
เหตุ
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เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

วัน/เดือน/ปี
ที่พัฒนา
ตนเอง

การอบรมเชิงปฏิบ ัต ิ ก าร
เรื ่ อ ง การสร้ า งสื ่ อ การ
เ ร ี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ มี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ป ฏ ิ ส ั ม พ ั น ธ ์ โ ด ย ใ ช้
ลัย นครปฐม
4-5 ตุลาคม
2561
เ ท ค โ น โ ล ย ี AR (พระตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)
( Augmented Reality
Technology) เพื่อการวิจัย
ในชั้นเรียน
20. นางสาว
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
การประชุ ม สั ม มนาเชิ ง
ลัย นครปฐม
22 ตุลาคม
สาลินี เจริญ ปฏิบัติการ “ การอยู่ค่าย
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
2561
ศรี
พักแรมยุวกาชาด ”
มัธยม)
เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุม
ณ สนามศุภชลาศัยสนาม
สมาชิกยุวกาชาดเข้าร่วม
15 กุมภาพันธ์
กีฬาแห่งชาติ
2562
ประกวดการเดิ น สวน
กรุงเทพมหานคร
สนามของ ยุวกาชาด
คณะกรรมการดำเนินงาน
แสดงนวั ต กรรมโดยใช้ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
กระบวนการวิจัยของครู
ลัย นครปฐม
9-10 สิงหาคม
2561
และนักเรียนกลุ่มโรงเรียน (พระตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)
กาญจนาภิเษก วิทยาลัย
ครั้งที่ 7
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม PLC ปรับปรุง
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
25 มีนาคม
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
วิทยาลัย นครปฐม
2562
และเทคโนโลยี
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรม PLC ปรับปรุง
พัฒนา สื่อการเรียนการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
26 มีนาคม
สอน
วิทยาลัย นครปฐม
2562
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)

หมาย
เหตุ
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20. นางสาวสาลินี

เจริญศรี

เรื่อง
กิจกรรม PLC ปรับปรุง พัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมินผล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม PLC ปรับปรุงและ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

21. นางสาว

กนกวรรณ
พานิชวงษ์

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
อบรมเชิงปฏิบัติการค่าย
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

วัน/เดือน/ปี
ที่พัฒนา
ตนเอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
26 มีนาคม
ภิเษก วิทยาลัย
2562
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนา
27 มีนาคม
ภิเษก วิทยาลัย
2562
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
12 – 13
นครปฐม
มีนาคม 2561
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

26 – 27

มีนาคม 2561

1–3
เมษายน
2561

หมาย
เหตุ
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เรื่อง
อบรมหลักสูตรการพัฒนาครู
สะเต็มศึกษาด้วยระบบ
ทางไกล ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการสร้างนวัตกรรมโดย
ใช้กระบวนการวิจัย และการ
จัดการความรู้สำหรับครู
ค่ายคุณธรรมและศูนย์การ
เรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธ
มณฑล

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

กนกวรรณ
พานิชวงษ์

พุทธมณฑล

กรรมการตัดสินการแข่งขัน
กิจกรรมการแข่งขัน
สพม.9
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นม.4 – ม.6
อบรมหลักสูตรชุมชนแห่ง
การเรียนรู้วิชาชีพ(PLC)
คณะศึกษาศาสตร์
สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Active Learning STEM
วิทยาเขตพระราชวัง
Education เพื่อเสริมสร้าง
สนามจันทร์ จังหวัด
ทักษะในศตวรรษที่ 21
นครปฐม
สำหรับครูวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

5–7
พฤษภาคม
2561
23 – 24
มิถุนายน
2561
27 – 29

อบรมเชิงครูผู้สอนกิจกรรมยุว
กระทรวงศึกษาธิการ
กาชาด

21. นางสาว

วัน/เดือน/ปี ที่ หมาย
พัฒนาตนเอง เหตุ

มิถุนายน
2561
9 – 11
สิงหาคม
2561
23 – 26
สิงหาคม
2561
8–9
กันยายน
2561
และ
10 – 30
กันยายน
2561
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เรื่อง

21. นางสาว

กนกวรรณ
พานิชวงษ์

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

วัน/เดือน/ปี
หมาย
ที่พัฒนา
เหตุ
ตนเอง

อบรมการสร้างสื่อการเรียน
การสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์
โรงเรียนกาญจนา
โดยใช้เทคโนโลยี AR
ภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
4–5
(Augmented Reality
(พระตำหนักสวน
ตุลาคม 2561
Technology) เพื่อการวิจัย
กุหลาบมัธยม)
ในชั้นเรียน
โรงเรียนกาญจนา
ประชุมสัมมนาเชิง
ภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 22 ตุลาคม
ปฏิบัติการ การอยู่ค่ายพัก
2561
(พระตำหนักสวน
แรม
ยุวกาชาด
กุหลาบมัธยม)
เข้าร่วมในพิธีปฏิญาณตน
26 - 37
และสวนสนามของยุว
มกราคม
กระทรวงศึกษาธิการ
กาชาด เนื่องในวันคล้าย
2562
วันสถาปนายุวกาชาดไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ
กิจกรรม PLC ปรับปรุง
เทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
25 มีนาคม
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
เทคโนโลยี
2562
วิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรม PLC ปรับปรุง
วิทยาศาสตร์และ
พัฒนา สื่อการเรียนการ
เทคโนโลยี
สอน
26 มีนาคม
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
2562
วิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
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เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กิจกรรม PLC ปรับปรุง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
และพัฒนากิจกรรมการ
วิทยาศาสตร์และ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
และเทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
กิจกรรม PLC ปรับปรุง
พัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วัน/เดือน/ปี
หมาย
ที่พัฒนา
เหตุ
ตนเอง

26 มีนาคม
2562

27 มีนาคม
2562
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
1.
2.

นายวินัย
นางสาวอริสา
นายอุดม
นายจินตพงศ์
นางสาวชญาดา
นายสุทธิศักดิ์
นางสาวสุธาทิพย์
นายนวัช
นางสาวอรวรรณ
นางจิรัสยา
นางปิ่นแก้ว
นางพิมพ์ลภัส
นางสาวปิยภรณ์
นางสาวถิราพรรณ
นางสาวภรภัทร
นายปิติภัทร
นางสาวกุลญา
นางสาวเบญจรัตน์
นายวิธวินท์
นางสาวสาลินี
นางสาว
กนกวรรณ

ชื่อ - นามสกุล

จำนวนชั่วโมง
เข้ารับการอบรม / ประชุม /
สัมมนา

บุญชูส่ง
ถุงทรัพย์
เหลืองศิริธัญญา
จรดล
สมไพบูลย์
จันทร์ห้างหว้า
ผลไสว
ปานสุวรรณ
จันทร์ฟู
นาคราช
กฤชแสงโชติ
อุ่นทรัพย์
ศิริยุวสมัย
ขำดวง
วงศ์สามี
แก้วอินัง
แสงทอง
ปฐมสุริยะพร
ทองมังกร
เจริญศรี
พานิชวงษ์

66
83
100
84
151
128
145
139
253
142
150
141
96
98
150
82
122
160
166
104
196
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา
1. นายบุญช่วย ทองคุ้ม

ที่

เรื่อง
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งาน
แสดงนิทรรศการ
“สร้างเด็กไทย 4.0”
การศึกษาไร้พรมแดน

1

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง

จำนวนชั่วโมง

16-18

กระทรวงศึกษาธิการ

มกราคม

18

2562

รวม

18

2. นายชาญชัย ชาญฤทธิ์

ที่
1

2

3

4

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
พัฒนาครูเพื่อให้มีวิทยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะตาม ว21
เข้ารับการอบรม เรื่อง การ
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินวิทยฐานะแนว
ใหม่ (ว21/2560) และ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 ร่วมกับเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษา
จังหวัดนครปฐม

เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม โครงการ
ค่ายคุณธรรมและศูนย์การ
เรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธ
มณฑล
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
พัฒนาทักษะการสร้าง
นวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจัย และการ
จัดการความรู้สำหรับครู”

สำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ

รร.กาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง

จำนวนชั่วโมง

5-6

12

พฤษภาคม
2561
20

7

พฤษภาคม
2561

6-8

24

มิถุนายน
2561

23-24

มิถุนายน
2561

12

234

ที่
5

6

7

8

9

10

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง
30 มิถุนายน-1
กรกฎาคม 2561

จำนวนชั่วโมง

การฝึกอบรม “การวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้
สำหรับครูมัธยมศึกษาตอน
ปลาย”
ผ่านการอบรมหลักสูตร :
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
ครูอย่างยั่งยืน
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬากาญจนาเกมส์ ครั้งที่ 19
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของกลุ่มโรงเรียน
พระราชดำริและโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติฯ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ
วางแผนกำหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานและติดตามผลการ
ดำเนินงานของหน่วยพัฒนาใน
การจัดพัฒนาครูโครงการ
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
พ.ศ.2562
ประชุมกลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย เพื่อ
พัฒนาการบริหารการจัด
การศึกษาและจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา

บริษัท เขียวยั่งยืน จำกัด

บริษัท แอดวาซ์ บิสิเนส
ออพพอร์ทูนิตี้ จำกัด

18-19
สิงหาคม 2561

12

กลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย

1-6

48

16

ธันวาคม
2561
3-7

40

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

มกราคม

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

21-25 กุมภาพันธ์
2562

40

4-6

18

กลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย

รวม

2562

มีนาคม 2562

229

235
3.นายอร่าม มีทรัพย์อนันต์

ที่

1

2

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

การประชุมเชิงปฏิบัติการนำ
หลักสูตรสถานศึกษาสู่
ห้องเรียนด้วยศาสตร์
พระราชา

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม (พระ
ตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา
วอลเลย์บอลตามแนว Active

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
ดุสิต วิทยาเขต
สุพรรณบุรี
รวม

Learning

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง

จำนวนชั่วโมง
6

1-2 กันยายน 2561

20
26

4. ว่าที่ร.ต.หญิงศิริพร สามเพ็ชรเจริญ

ที่
1

2

3

เรื่อง
การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา
วอลเลย์บอลตามแนว Active

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
ดุสิต วิทยาเขต
Learning
สุพรรณบุรี
ประชุมสัมมนา เตรียมการการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
อยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด
ทยาลัย นครปฐม (พระ
ตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)
ประชุมสัมมนา เตรียมการ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ปฏิบัติหน้าที่ยุวกาชาดฝ่าย
ทยาลัย นครปฐม (พระ
กองเกียรติยศ งานวันสถาปนา ตำหนักสวนกุหลาบมัธยม
รวม

วัน/เดือน/ปี ที่
จำนวนชั่วโมง
พัฒนาตนเอง
1-2 กันยายน 2561
20

6

6
32
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5. นางสาวอุไรวรรณ ภูคลัง

ที่

1

2

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

การอบรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
ทักษะการสร้างนวัตกรรมโดย
ใช้กระบวนการวิจัยและการ
จัดการความรู้สำหรับครู
การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา
วอลเลย์บอลตามแนว Active

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม (พระ
ตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง
23-24 มิถุนายน
พ2561

จำนวนชั่วโมง

12

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
ดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

1-2 กันยายน
2561

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม (พระ
ตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

4-5 ตุลาคม 2561

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม (พระ
ตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
-กระทรวงศึกษาธิการ

28 ตุลาคม 2561

20

Learning

3

4

5

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การสร้างสื่อการเรียนการสอน
แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้เมค
โนโลยี AR (Augmented
Reality Technology) เพื่อการ
วิจัยในชั้นเรียน
การอบรม Using English as a
Medium of Instruction :
Beginer Level

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งาน
แสดงนิทรรศการ
กระทรวงศึกษาธิการ
“สร้างเด็กไทย 4.0”การศึกษา
ไร้พรมแดน
รวม

10

6

16-18 มกราคม
2562

18
66

6. นางสาววีนัสญา สามสังข์

ที่

1

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

การอบรมประชุมเชิง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา ทยาลัย นครปฐม (พระ
ทักษะการสร้างนวัตกรรมโดย ตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ใช้กระบวนการวิจัยและการ
จัดการความรู้สำหรับครู

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง
23-24 มิถุนายน
พ2561

จำนวนชั่วโมง
12
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ที่
2

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา
วอลเลย์บอลตามแนว Active

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
ดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง
1-2 กันยายน
2561

จำนวนชั่วโมง
20

Learning

3

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การสร้างสื่อการเรียนการสอน
แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้เมค
โนโลยี AR (Augmented
Reality Technology) เพื่อการ
วิจัยในชั้นเรียน
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งาน
แสดงนิทรรศการ
“สร้างเด็กไทย 4.0”การศึกษา
ไร้พรมแดน

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม (พระ
ตำหนักสวนกุหลาบมัธยม

กระทรวงศึกษาธิการ

4-5 ตุลาคม 2561
10

16-18 มกราคม
2562

รวม

18
60

7. นายธัชณัฐ เสือคำ

ที่

1

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

การอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาทักษะการสร้าง
นวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจัยและการ
จัดการความรู้สำหรับครู

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม (พระ
ตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)
รวม

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง
23-24 มิถุนายน
พ2561

จำนวนชั่วโมง
12

12
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ - นามสกุล
นายบุญช่วย ทองคุ้ม
นายชาญชัย ชาญฤทธิ์
นายอร่าม มีทรัพย์อนันต์
ว่าที่ รต.หญิงศิริพร สามเพ็ชรเจริญ
นางสาสวอุไรวรรณ ภูคลัง
นางสาววีนัสญา สามสังข์
นายธัชณัฐ เสือคำ

จำนวนชั่วโมง
เข้ารับการอบรม / ประชุม /
สัมมนา
18
229
26
32
66
60
12

239

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
1.นายธนวรรธน์ สว่างดี

ที่

1

2

เรื่อง
การอบรมเชิงปฏิบัตินำ
หลักสูตรสถานศึกษาสู่
ห้องเรียน ด้วยศาสตร์
พระราชา ของครูชั้น
มัธยมศึกษาปีท1ี่ และชั้น
มัธยมศึกษาปีท4ี่
ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติ
หลักสูตร “การจัดการเรียน
การสอน E-Learning ด้วย
Moodle”

3

4

5

6

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
“พัฒนาครูเพื่อให้มีวิทยฐานะ
ตาม ว21”
ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
พ.ศ.2561 หลักสูตร
“เทคนิคการปรับวงดนตรีไทย
ด้วยกระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ”
ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
พ.ศ.2561 หลักสูตร
“การพัฒนาการเขียน
โน้ตเพลงด้วยโปรแกรม
Sibelius โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ”
ได้เข้าร่วมอบรมหัวข้อ “ขับ
ร้องประสานเสียง”

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา
จำนวนชั่วโมง
ตนเอง

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม (พระ
ตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)

14 มีนาคม2561

6

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม (พระ
ตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)

26-27มีนาคม2561

12

โรงเรียนราชินีบูรณะ

5-6 พฤษภาคม2561

12

21-22 กรกฎาคม
2561

หน่วยพัฒนาครู:
โรงเรียนกันเกราพิทยาคม

12

18-19 สิงหาคม
2561
หน่วยพัฒนาครู:
โรงเรียนกันเกราพิทยาคม

สมาคมดนตรี(ประเทศ
ไทย)ร่วมกับ
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี

12

6 กันยายน2561
6
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ที่

7

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

ได้เข้าร่วมอบรมหัวข้อ “เกม
ดนตรี”

สมาคมดนตรี(ประเทศ
ไทย)ร่วมกับ
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี
รวม

วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา
จำนวนชั่วโมง
ตนเอง
8 มีนาคม2562
6
66

2.นายวิม คงภาคเพียร

ที่
1
2
3

4

5

6

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารการนำ
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาเข้ า สู่
ห้องเรียนด้วยศาสตร์พระราชา
อบรมการเขียนแผนการเรียนรู้
บูรณาการตามหลักหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ก า ร อ บ ร ม เ ช ิ งป ฎ ิ บั ต ิ ก าร
หลักสูตรการจัดการเรีย นการ
สอน E-Leaning ด้วย Moodle
การอบรมประชุ ม ปฎิ บ ั ต ิ ก าร
พัฒนาทักษะการสร้าว
น ว ั ต ก ร ร ม โ ด ย ใ ช้
กระบวนการวิ จ ั ย และการ
จัดการ
ประชุมสัมนาการจัดการศึกษา
ตามหลั ก ธรรมาภิ บาลเพื่ อ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการ
ทุจริตในระบบราชการ
การอบรมเชิงปฎิบัติการ เทคนิค
การประเมินโครงการตามแนว
ทางการประกั น คุ ณ ภาพแนว
ใหม่ ด ้ ว ยกระบวนการสร้ า ง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางอาชีพ

โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นตรปฐม

PLC

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง
14 ม.ค. 61

จำนวนชั่วโมง
6

โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นตรปฐม

8-9พ.ค.60

โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นตรปฐม

26-27 มิ.ย.61

โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นตรปฐม

23-24 มิ.ย.61

12

12

12

สพม.9/โรงเรี ย นไร่ ขิ ง
วิทยา

1 ก.ค. 61

โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นตรปฐม

10-11 ส.ค.61

6

12
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ที่
7
8

หน่วยงานที่จัด/สถานที่
เรื่อง
สพม.9/โรงเรียนวัดบ้าน
เทคนิคการปรับวงดนตรีไทย
โป่ง
ก า ร เ ข ี ย น โ น ้ ต เ พ ล ง ด ้ ว ย สพม.9/โรงแรม เวล
โปรแกรม sibelius
นครปฐม
รวม

3.นายชัชวัสส์

2

28-29 ก.ย.61

จำนวนชั่วโมง
12
12

84

วกสุดจิต

ที่
1

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง
20-21 ส.ค. 61

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำ
ห ล ั ก ส ู ต ร ส ถ า น ศ ึ ก ษ า สู่
ห ้ อ ง เ ร ี ย น ด ้ ว ย ศ า ส ต ร์
พระราชา
การอบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก าร
หลักสูตร “การจัดการเรียน
ก า ร ส อ น E- Learning ด ้ ว ย

โ ร ง เ ร ี ย น ก า ญ จน า ภ ิ เ ษก
วิทยาลัยนครปฐม(พระตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม)

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง
14 มี.ค.61

จำนวน
ชั่วโมง
6

โ ร ง เ ร ี ย น ก า ญ จน า ภ ิ เ ษก
วิทยาลัยนครปฐม(พระตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม)

26-27 มี.ค.61

โ ร ง เ ร ี ย น ก า ญ จน า ภ ิ เ ษก
วิทยาลัยนครปฐม(พระตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม)

23-24 มิ.ย.61

สพม.9/โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

1 ก.ค.61

12

Moodle”

3

4

5

การอบรมประชุมปฏิบัติการ
พั ฒ นาทั ก ษะการสรร้ า ง
น ว ั ต ก ร ร ม โ ด ย ใ ช้
กระบวนการวิ จ ั ย และการ
จัดการความรู้ สำหรับครู”
การประชุ ม สั ม มนาการจั ด
การศึกษาตามหลักธรรมา ภิ
บาล เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติ ม ิ ช อบในระบบ
ราชการ
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
พ ั ฒ น า ข ้ า ร า ช ก า ร ค รู
ห ล ั ก ส ู ต ร “ ร ะ บ บพ ั ฒ นา
นั ก เรี ย นรายบุ ค คลด้ ว ย
กิจกรรมชุมนุม”

12

6

โ ร ง แ ร ม เ ค ยู
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7-8 ก.ค.61
12
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ที่

เรื่อง

การอบรมเชิงปฏิบัติการตาม
โครงการพั ฒ นาการจั ด การ
6
เรี ย นรู ้ แ บบ Active Learning
ด้วยกระบวนการ PLC
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
พ ั ฒ น า ข ้ า ร า ช ก า ร ค รู
หลักสูตร “เทคนิคการปรับวง
7
ดนตรีไทยด้ว ยกระบวนการ
ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ ท าง
วิชาชีพ”
การอบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก าร
“ เ ท ค น ิ ค ก า ร ป ร ะ เ มิ น
โครงการตามแนวทางประกัน
8
คุณภาพแนวใหม่ ด้วย
กระบวนการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC”
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดสรร
9 ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมาณ 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การสร้ า งสื ่ อ การเรี ย นการ
10 สอนแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
เทคโนโลยี AR เพื่อการวิจัยใน
ชั้นเรียน
11

12

โครงการสั ม มนาทางวิ ช าการ
เรื่ อง “ร้ อยเรื่ องเล่าอังกะลุง จาก
บัน ดุง สู่สยาม : กลวิ ธี บทพลง
การบรรเลง การประสมวง”
การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารใช้
ภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน

หน่วยงานที่จัด/สถานที่
สพม.9/โรงเรียนอู่ทอง

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง
10 ก.ค.61

จำนวน
ชั่วโมง
6

โรงเรี ย นบ้ า นโป่ ง “สามั ค คี
คุณูปถัมภ์”

20-21 ก.ค.61
12

โ ร ง เ ร ี ย น ก า ญ จน า ภ ิ เ ษก
วิทยาลัยนครปฐม(พระตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม)

คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท

10-11 ส.ค.61
12

2-3 ต.ค.61
12

โ ร ง เ ร ี ย น ก า ญ จน า ภ ิ เ ษก
วิทยาลัยนครปฐม(พระตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม)

4-5 ต.ค.61

หอแสดงดนตรี อาคาร
ศิลปวัฒนธรรม

16 ต.ค.61

โ ร ง เ ร ี ย น ก า ญ จน า ภ ิ เ ษก
วิทยาลัยนครปฐม(พระตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม)

28 ต.ค.61

12

6

6

243

ที่

13

เรื่ อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

การอบรมเชิ ง ปฏิ บัติ ก าร เรื่ อ ง โ ร ง เ ร ี ย น ก า ญ จน า ภ ิ เ ษก
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ วิทยาลัยนครปฐม(พระตำหนัก
เรี ยนด้ วยระบบการประกั น สวนกุหลาบมัธยม)
คุ ณ ภาพมาตรฐานการศึ ก ษา
และกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรี ยนรู้วิชาชีพ PLC

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง
27-28 ธ.ค.61

จำนวน
ชั่วโมง

12

รวม

120

4.นางสาวอนงค์รัตน์ ร่มโพธิ์ชี

ที่
1

2

3

4

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

ประชุมเชิงปฏิบ ัติการ การนำ โรงเรี ย นกาญจนาภิ เ ษก
ห ล ั ก ส ู ต ร ส ถ า น ศ ึ ก ษ า สู่ วิ ท ยาลั ย นครปฐม (พระ
ห้องเรียนด้วยศาสตร์พระราชา ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม)
การอบรมเช ิ ง ปฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร โรงเรี ย นกาญจนาภิ เ ษก
หลักสูตร “การจัดการเรียนการ วิ ท ยาลั ย นครปฐม (พระ
สอน E-Learning ด้วย Moodle” ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม)
การอบรมประชุ ม ปฏิ บ ั ต ิ ก าร โรงเรี ย นกาญจนาภิ เ ษก
พ ั ฒ น า ท ั ก ษ ะ ก า ร ส ร ร ้ า ง วิ ท ยาลั ย นครปฐม (พระ
น ว ั ต ก ร ร ม โ ด ย ใ ช้ ตำหนัก
กระบวนการวิ จ ั ย และการ สวนกุหลาบมัธยม)
จัดการความรู้ สำหรับครู”
อบรมการพัฒนาสมรรถนะครู โรงแรมรายาแกรนด์ /
การจั ด กิ จ กรรมเฝ้ า ระวั ง ทาง มหาวิทยาลัยศรีนคริน
เ พ ศ ศ ึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร ส ร ้ า ง ทรวิโรฒ
ภู ม ิ คุ้ ม กั น ในสถานศึ ก ษาด้ ว ย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิ ด สมองเป็ น ฐาน (BBL)
และชุดสื่อประสม

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง
14 มี.ค.61

จำนวนชั่วโมง
6

26-27 มี.ค.61

12
23-24 มิ.ย.61

12
7-8 ก.ค.61
12

244

ที่

5

6

7

8

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

การอบรมเช ิ ง ปฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร
“เทคนิคการประเมินโครงการ
ตามแนวทางประกั น คุ ณ ภาพ
แนวใหม่ ด้วยกระบวนการสร้าง
ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ ท าง
วิชาชีพ PLC”
ประชุ ม เชิง ปฏิบ ัต ิก ารจัดสรร
ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมาณ 2562
การอบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารใช้
ภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

โรงเรี ย นกาญจนาภิ เ ษก
วิ ท ยาลั ย นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นด้ ว ยระบบการประกั น
คุ ณ ภาพมาตรฐานการศึ ก ษา
และกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้วิชาชีพ PLC

คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง
10-11 ส.ค.61

จำนวนชั่วโมง

12

2-3 ต.ค.61

12
โรงเรี ย นกาญจนาภิ เ ษก
วิ ท ยาลั ย นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม)
โรงเรี ย นกาญจนาภิ เ ษก
วิ ท ยาลั ย นครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม)

28 ต.ค.61

6
27-28 ธ.ค.61

12

รวม

84

5.นางสาวหทัยรัตน์ พัฒน์ชู

ที่
1

2

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำ โรงเรี ย นกาญจนาภิ เ ษก
ห ล ั ก ส ู ต ร ส ถ า น ศ ึ ก ษ า สู่ วิทยาลัยนครปฐม (พระ
ห้องเรียนด้วยศาสตร์พระราชา ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม)
การอบรมเช ิ ง ปฏ ิ บ ั ต ิ ก าร โรงเรี ย นกาญจนาภิ เ ษก
หลักสูตร “การจัดการเรียนการ วิทยาลัยนครปฐม (พระ
สอน E-Learning ด้วย Moodle” ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม)

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง
14 มี.ค.61

จำนวนชั่วโมง
6

26-27 มี.ค.61
12

245

ที่

3

4

5

6

7

8

9

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

การอบรมประชุ ม ปฏิ บ ั ต ิ ก าร
พัฒนาทักษะการสรร้าง
น ว ั ต ก ร ร ม โ ด ย ใ ช้
กระบวนการวิ จ ั ย และการ
จัดการความรู้ สำหรับครู”
การประชุ ม สั ม มนาการจั ด
การศึ ก ษาตามหลั ก ธรรมาภิ
บาล เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบในระบบ
ราชการ
การพัฒ นาครูศิล ปะ ด้านการ
สร้างสรรค์สุนทรียศาสตร์ของ
ผู้เรียน (ทัศนศิลป์) ที่เน้นทักษะ
ปฏิบัติ
การอบรมเช ิ ง ปฏ ิ บ ั ต ิ ก าร
“เทคนิคการประเมินโครงการ
ตามแนวทางประกั น คุ ณ ภาพ
แนวใหม่ ด้ ว ยกระบวนการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ PLC”
ประชุมเชิงปฏิบ ัติ การจัด สรร
ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมาณ 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การสร้างสื่อการเรียนการสอน
แบบมี ป ฏิ ส ั ม พั น ธ์ โ ด ย ใช้
เทคโนโลยี AR เพื่อการวิจัยใน
ชั้นเรียน
การอบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารใช้
ภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

โรงเรี ย นกาญจนาภิ เ ษก
วิทยาลัยนครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม)
สพม. 9/โรงเรียนวัดไร่ขิง
วิทยา

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง
23-24 มิ.ย.61

จำนวนชั่วโมง

12

1 ก.ค.61
6

ศู น ย์ บ ริ ก ารว ิ ช าการ
มหาวิทยาลัยศรีนคริน ท
รวิโรฒ

14-15 ก.ค.61

โรงเรี ย นกาญจนาภิ เ ษก
วิทยาลัยนครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม)

10-11 ส.ค.61

คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท

12

12

2-3 ต.ค.61
12

โรงเรี ย นกาญจนาภิ เ ษก
วิทยาลัยนครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม)

4-5 ต.ค.61

โรงเรี ย นกาญจนาภิ เ ษก
วิทยาลัยนครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม)

28 ต.ค.61

12

12

246

ที่

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นด้ ว ยระบบการประกั น
10
คุ ณ ภาพมาตรฐานการศึ ก ษา
และกระบวนการชุ ม ชนแห่ ง
การเรียนรู้วิชาชีพ PLC

โรงเรี ย นกาญจนาภิ เ ษก
วิทยาลัยนครปฐม (พระ
ตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม)

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง
27-28 ธ.ค.61

จำนวนชั่วโมง

12

รวม

108

6.นางธมนต์ภัทร ไชยสีหเสนี

ที่

1

2

เรื่อง
การประชุ ม สั ม มนาการจั ด
การศึ ก ษาตามหลั ก ธรรมาภิ
บาล เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ
วิทยากรในการอบรม “พื้นฐาน
การแสดงนาฏศิลป์ไทย” ครั้งที่
1

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง

จำนวนชั่วโมง

ร.ร.วัดไร่ขิงวิทยา
จ.นครปฐม

1 ก.ค. 2561

6

ร.ร.กาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม

7-8 ก.ค. 2561

12

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

23 - 24 ก.ค. 2561

3

ผู้ฝ ึกซ้อมนั กเรี ย นเข้า แข่ ง ขั น ร.ร.วัดไร่ขิงวิทยา
ท ั ก ษ ะ ท า ง ว ิ ช า ก า ร ง า น จ.นครปฐม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68
ปี ก ารศึ ก ษา 2561 จั ง หวั ด
นครปฐม

8 ก.ย. 2561

4

การพั ฒ นาข้ า ราชการครูแ ละ ร.ร.กาญจนาภิเษก
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ใน วิทยาลัย นครปฐม
หัวข้อ “กลยุทธ์การนำโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความ
เป็นเลิศ”

12

6

247

ที่

5

6

เรื่อง
การประชุ ม สั ม มน าระดม
ความคิด เพื่อ พัฒ นาการจัด
การศึกษา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ก า ร ป ร ะ ช ุ ม ส ั ม ม น า เ ชิ ง
ปฏิบัติการ
การอยู่ค่ายพัก แรมยุว กาชาด
ประจำปีการศึกษา 2561

หน่วยงานที่จัด/สถานที่
ร.ร.กาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม

ร.ร.กาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม
รวม

วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา
จำนวนชั่วโมง
ตนเอง
11-27 ก.ย. 2561
12
22 ต.ค. 2561

6
54

248

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ - นามสกุล
นายธนวรรธน์ สว่างดี
นายวิม คงภาคเพียร
นายชัชวัสส์ วกสุดจิต
นางสาวอนงค์รัตน์ ร่มโพธิ์ชี
นางสาวหทัยรัตน์ พัฒน์ชู
นางธมนต์ภัทร ไชยสีหเสนี

จำนวนชั่วโมง
เข้ารับการอบรม / ประชุม /
สัมมนา
66

84
120
84

108
54

249

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่อ -นามสกุล
ที่
1

2

3

4

5

6

เรื่อง

วัน/เดือน/ปี
หน่วยงานที่จัด/สถานที่
ที่พัฒนา หมายเหตุ
ตนเอง

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
กุลนทีรีสอร์ท อำเภออัมพ
13 – 14
นางสาวกรรณธิ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์เพื่อ
วา
มกราคม
มา หวานชื่น
ขับเคลื่อน PLC ในโรงเรียน”
จังหวัดสมุทรสงคราม
2561
เข้าร่วมกิจกรรมโครงงานฐาน
วิจัย ปีการศึกษา 2560
อาคารสำนักงานอธิการบดี
นางสาวกรรณธิ
24 กุมภาพันธ์
“ภายใต้การดูแลของศูนย์พี่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มา หวานชื่น
2561
เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
จังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัยมหิดล”
เข้าร่วมกิจกรรม “เวทีนำเสนอ
โครงงานฐานวิจัย โครงการ
อาคารสำนักงานอธิการบดี
นางสาวกรรณธิ
24 กุมภาพันธ์
มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัด
เพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์พี้เลีย้ ง
2561
มา หวานชื่น
นครปฐม
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 5”
เข้าร่วมนำเสนอโครงงานฐาน
วิจัย แบบปากเปล่า “เวที
นำเสนอโครงงานฐานวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี
นางสาวกรรณธิ
24 กุมภาพันธ์
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัด
2561
มา หวานชื่น
นครปฐม
พี้เลี้ยงสถาบันนวัตกรรมการ
เรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่
5”
เข้าร่วมการนำเสนอผลงานและ
นางสาวกรรณธิ
อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ “เวทีล้อมวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 10 มีนาคม 2561
มา หวานชื่น
ฟัง ตั้งวงเล่า ครั้งที่ 1”
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียน
หลักสูตรสถานศึกษาตาม
นางสาวกรรณธิ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น นครปฐม (พระตำหนักสวน 12 - 13 มีนาคม
2561
มา หวานชื่น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กุหลาบมัธยม)
(ฉบับปรับปรุง 2560)

250
การพัฒนาตนเอง
(การประชุม สัมมนา อบรม) ปีการศึกษา 2561
ที่

ชื่อ -นามสกุล

7

นางสาวกรรณธิ
มา หวานชื่น

8

นายธีรเสฏฐ์ ธน
ปัญญาทิพย์

9

นายธีรเสฏฐ์ ธน
ปัญญาทิพย์

นายธีรเสฏฐ์ ธน
10
ปัญญาทิพย์

11

นายธีรเสฏฐ์ ธน
ปัญญาทิพย์

เรื่อง
การประชุมเชิงปฏิบัติการนำ
หลักสูตรสถานศึกษาสู่ห้องเรียน
ด้วยศาสตร์พระราชา ปี
การศึกษา 2560 ของครูชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่อง การพัฒนาทักษะการสร้าง
นวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจยั และการ
จัดการความรูส้ ำหรับครู
เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน
เทคนิคการสอนโปรแกรม
PYTHONอย่างง่าย
เข้ารับการอบรม USING
ENGLISH AS A MEDIUM OF
INSTRUCTION: BEGINNER
LEVEL
การประชุมสัมมนาการจัด
การศึกษาตามหลักธรรมมาภิ
บาลเพื่อป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤตมิชอบใน
ระบบราชการ

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

วัน/เดือน/ปี
ที่พัฒนาตนเอง

ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม (พระ
ตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

14 มีนาคม 2561

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม

24 มิถุนายน
2561

บ.เสิร์น เอ็ดดูเคชั่น
จำกัด

26 สิงหาคม
2561

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม

28 ตุลาคม
2561

สพม.9

1 กรกฏาคม
2561

หมายเหตุ

251

การพัฒนาตนเอง
(การประชุม สัมมนา อบรม) ปีการศึกษา 2561
ที่

ชื่อ -นามสกุล

12

นายธีรเสฏฐ์ ธน
ปัญญาทิพย์

13

นายธีรเสฏฐ์ ธน
ปัญญาทิพย์

14

15

นายธีรเสฏฐ์ ธน
ปัญญาทิพย์
นายเอกอุดม ทอง
เกษม

16

นายเอกอุดม ทอง
เกษม

17

นายเอกอุดม ทอง
เกษม

18

นายเอกอุดม ทอง
เกษม

เรื่อง
การอบรมเชิงปฎิบัติการ
“เทคนิคการประเมิน
โครงการตามแนวทาง
ประกันคุณภาพแนวใหม่
ด้วยกระบวนการ สร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ PLC”
ประชุมเชิงปฎิบัติการ
จัดสรรงบประมาณประจำปี
งบประมาณ 2562
อบรมเชิงปฎิบัติการการ
สร้างสื่อการเรียนการสอน
แบบมีปฎิสมั พันธ์โดยใช้
เทคโนโลยีAR
การพัฒนาทักษะการสร้าง
นวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจยั และการ
จัดการความรูส้ ำหรับครู
โครงการค่ายคุณธรรมและ
ศูนย์การเรียนรู้
พระพุทธศาสนาในพุทธ
มณฑล
เทคนิคการสอนโปรแกรม
Pythonง่ายให้ได้ใจนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ตามหลักสูตรใหม่
Using English as a
Maedium of
Instruction : beginner
Lever

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม

10-11 สิงหาคม
2561

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม

2-3 ตุลาคม
2561

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม

4-5 ตุลาคม
2561

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม
ค่ายคุณธรรมและศูนย์
การเรียนรู้
พระพุทธศาสนาในพุทธ
มณฑล
ONDEMAND เพชร
เกษม

23-24 มิ.ย.2561

27-29 มิ.ย.2561

27 ส.ค.2561

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
28- 29ต.ค.2561
ทยาลัย นครปฐม

หมายเหตุ

252
การพัฒนาตนเอง
(การประชุม สัมมนา อบรม) ปีการศึกษา 2561
ที่

ชื่อ -นามสกุล

19

นางสาววัชรินทร์
ศรีพุ่มไข่

20

นางสาววัชรินทร์
ศรีพุ่มไข่

21

นางสาววัชรินทร์
ศรีพุ่มไข่

22

นางสาววัชรินทร์
ศรีพุ่มไข่

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

วัน/เดือน/ปี
ที่พัฒนา
ตนเอง

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
โรงเรียนกาญจนาภิเษก 4-5 ต.ค.
การสร้างสื่อการเรียนการ
วิทยาลัย นครปฐม /
61
สอนแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้ หอประชุมพระอุบาลีคณุ ูปมา
จารย์
เทคโนโลยี AR เพื่อการวิจัย
ในชั้นเรียน
ร่วมกิจกรรมโครงการ
มหาวิทยาลัยมหิดล /
14 ธ.ค.
เพาะพันธุ์ปัญญา แลกเปลี่ยน โรงเรียนคลองสมบูรณ์
61
เรียนรู้ร่วมกัน “การสาธิต
อำเภออัมพวา
ถอดบทเรียน และการPLC”
จังหวัดสมุทรสงคราม
ร่วมกิจกรรรมโครงการ
มหาวิทยาลัยมหิดล /
15-16
เพาะพันธุ์ปัญญา แลกเปลี่ยน
กุลนทีรีสอร์ท
ธ.ค. 61
เรียนรู้ร่วมกัน “กิจกรรมการ
อำเภออัมพวา
จัดทำข้อมูลเพื่อวิเคราะห์
จังหวัดสมุทรสงคราม
และสังเคราะห์ให้เป็นองค์
ความรู้ และ PLC คิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ให้
เป็นองค์ความรู้”
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สำนักงานคณะกรรมการ 26-27
งานแสดงนิทรรศการ “สร้าง การศึกษาขั้นพื้นฐาน / มี.ค. 62
เด็กไทย 4.0” การศึกษาไร้
กระทรวงศึกษาธิการ
พรมแดน งานวันครู 2562
กรุงเทพมหานคร

หมาย
เหตุ

253
การพัฒนาตนเอง
(การประชุม สัมมนา อบรม) ปีการศึกษา 2561
ที่

23

ชื่อ -นามสกุล

เรื่อง

อบรม หลักสูตรการสร้างสรรค์
นางสาววัชรินทร์ งานกราฟิกด้วยโปรแกรมโฟ
ศรีพุ่มไข่
โต้ช็อป

24

นายยุทธนา
จันนา

25

นายยุทธนา
จันนา

26

นายยุทธนา
จันนา

27

นายยุทธนา
จันนา

28

นายยุทธนา
จันนา

29

นายสมเดช
พฤฒิภากร

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม /
ห้องคอมพิวเตอร์

การอบรมวินัย คุณธรรม และ
สพม.9
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาทักษะการ
สร้างนวัตกรรมโดยใช้
กภน.นครปฐม
กระบวนการวิจัยและการ
จัดการความเป็นครู
การอบรมในหลักสูตร การ
Learn Education
จัดการเรียนการสอน เทคนิค
การสอนโปรแกรม Python
การประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ วิชาการ การอยู่
กภน.นครปฐม
ค่ายพักแรม
การอบรมหลักสูตรโอลิมปิก
สอวน./สสวท./สพม.
วิชาการ ค่าย 1 สอวน.
9
คอมพิวเตอร์
อบรสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของครูด้วย
โรงแรมบางกอก
ระบบคิดและทัศนคติเชิงบวก
พาเลส กทม./
และการคิดเชิงกลยุทธ์ สู่เคล็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลับความสำเร็จในยุคประเทศ
สวยสุนันทา
ไทย 4.0

วัน/เดือน/ปี
ที่พัฒนาตนเอง

19-20 มี.ค.
62

2 กค.59

24 มิย.61

26 สค.61

22 ตค. 61
16 ตค.61

21-22
กรกฎาคม
2561

หมาย
เหตุ

254
การพัฒนาตนเอง
(การประชุม สัมมนา อบรม) ปีการศึกษา 2561
ที่

30

31

32
33

34

35

ชื่อ -นามสกุล

เรื่อง

นายสมเดช พฤฒิ การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม
ภากร
ออนไลน์ สู่นวัตกรรมการศึกษา

การสร้างสื่อการเรียนการสอน
นายสมเดช พฤฒิ แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้
ภากร
เทคโนโลยี AR เพื่อการวิจัยใน
ชั้นเรียน
การประชุมสัมมนาเชิง
นายสมเดช พฤฒิ
ปฏิบัติการ “การอยู่ค่ายพักแรม
ภากร
ยุวกาชาด”
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำ
นายธนู อยู่
หลักสูตรสถานศึกษาสู่ห้องเรียน
สำราญ
ด้วยศาสตร์พระราชา
การอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการสร้าง
นายธนู อยู่
นวัตกรรมโดยใช้
สำราญ
กระบวนการวิจัย และจัดการ
ความรู้สำหรับครู
การประชุมสัมมนาการจัด
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
นายธนู อยู่
เพื่อป้องกันและปราบปรามการ
สำราญ
ทุจริต และประพฤติมิชอบใน
ระบบราชการ

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่
โรงแรมบางกอก
พาเลส กทม.

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม

วัน/เดือน/ปี
ที่พัฒนาตนเอง

25-26
สิงหาคม
2561
4-5 ตุลาคม
2561
22 ตุลาคม
2561
14 มีนาคม
2561

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม

23-24
มิถุนายน
2561

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม

1 กรกฎาคม
2561

หมาย
เหตุ

255
การพัฒนาตนเอง
(การประชุม สัมมนา อบรม) ปีการศึกษา 2561
ที่

ชื่อ -นามสกุล

36

นายธนู อยู่
สำราญ

37

นายธนู อยู่
สำราญ

38

นายธนู อยู่
สำราญ

เรื่อง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เทคนิคการประเมิน
โครงการตามแนวทางประกัน
คุณภาพแนวใหม่ ด้วย
กระบวนการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ plc”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การสร้างสื่อการเรียน การ
สอนแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
เทคโนโลยี AR เพื่อการวิจัยใน
ชั้นเรียน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วยระบบ
ประกันคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม

วัน/เดือน/ปี
ที่พัฒนาตนเอง

หมาย
เหตุ

10-11
ตุลาคม
2561

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม

4-5 ตุลาคม
2561

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม

27-28
ธันวาคม
2561

PLC

39

นายอรรถพล
ฤทธิ์คำรพ

เข้ารับการอบรมเชิง
“กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้าน
เทคโนโลยี เครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
สารสนเทศ

บริษัท เค.เอส.วาย. 5 กรกฎาคม
คอมพิวเตอร์
2561

6

256
การพัฒนาตนเอง
(การประชุม สัมมนา อบรม) ปีการศึกษา 2561
ที่

ชื่อ -นามสกุล

40

นายอรรถพล
ฤทธิ์คำรพ

41

นายอรรถพล
ฤทธิ์คำรพ

42

นายอรรถพล
ฤทธิ์คำรพ

43

นายอรรถพล
ฤทธิ์คำรพ

44

นายอรรถพล
ฤทธิ์คำรพ

45

นายอรรถพล
ฤทธิ์คำรพ

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

เข้ า รั บ การอบรม โครงการ สำนักงานเขตพื้นที่
ป ล ู ก ฝ ั ง ค ุ ณ ธ ร ร ม อ ั น พึ ง การศึกษามัธยมศึกษา
ประสงค์ ข องผู ้ เ รี ย น ตาม
เขต ๘
ร ั ฐ ธ ร ร ม น ู ญ แ ห่ ง
ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.
๒๕๖๐ ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบบู ร ณาการเพื ่ อ พั ฒ นา
ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
สำนักงาน
เข้ า รั บ การอบรม โครงการ
คณะกรรมการ
พั ฒ นาครู ร ู ป แบบครบวงจร การศึกษาชั้นพื้นฐาน
หลักสูตร ศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนาครูอย่างยั่งยืน
เ ข ้ า ร ั บ ก า ร ป ร ะ ช ุ ม เ ชิ ง สำนักงานเขตพื้นที่
ปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการ การศึกษามัธยมศึกษา
จัดการศึกษาขั้น พื้นฐานเพื่อ
เขต ๘
การมี ง านทำ ในศตวรรษที่
๒๑
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่
พั ฒ นารู ป แบบการปลู ก ฝั ง การศึกษามัธยมศึกษา
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์
เขต ๘
ของผู ้ เ รี ย นด้ ว ยการจั ด การ
เรียนรู้แบบบูรณาการ
โครงการอบรมครูสร้างชาติ
นักบริหารระดับสูง
เพื่อการสร้างชาติ รุ่น
ที่ ๕
อบรมเรื่อง สถาบัน
วิทยากรหลักสูตรจิต
พระมหากษัตริย์กับประเทศ
อาสา ๙๐๔
ไทย

วัน/เดือน/ปี
ที่พัฒนาตนเอง

หมาย
เหตุ

21 ก.ค.2561

6

11-12
สิงหาคม
2561

12

17 สิงหาคม
6
2561

13 กันยายน
6
2561
23-25
พฤศจิกายน 18
2561
7 มีนาคม
6
2562

257
การพัฒนาตนเอง
(การประชุม สัมมนา อบรม) ปีการศึกษา 2561

ที่

46

47

48

ชื่อ -นามสกุล

นางสาวอุมาวดี
วุฒินาม

เรื่อง

วัน/เดือน/
ปี
หน่วยงานที่จัด/สถานที่
ที่พัฒนา
ตนเอง
5-7
สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และ พ.ค.2561

เทคโนโลยีร่วมกับ
สำนักงาน
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครู
คณะกรรมการ
สะเต็มระบบทางไกล โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน/
โรงเรียนกาญจนา
มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง เลี้ยง
ภิเษกวิทยาลัย
ขนฟูให้ดูดี
นครปฐม (พระ
ตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)

21-22
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
สวนสุนนั ทา/โรงแรม ก.ค.2561
ของครูด้วยระบบคิด (MINDSET)
บางกอกเพลส
และทัศนคติเชิงบวก (POSITIVE
นางสาวอุมาวดี
THINKING/ATTITUDE) และการ
วุฒินาม
คิดเชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC
THINKING) สู่เคล็ดลับความสำเร็จ
ในยุคประเทศไทย 4.0
(THAILAND 4.0)
23-24
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง”
โรงเรียนกาญจนา
มิ.ย.2561
การพัฒนาทักษะการสร้าง
ภิเษก
นางสาวอุมาวดี
นวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย วิทยาลัย นครปฐม
วุฒินาม
และการจัดการความรู้สำหรับ
(พระตำหนักสวน
ครู”
กุหลาบมัธยม)

หมาย
เหตุ

258
การพัฒนาตนเอง
(การประชุม สัมมนา อบรม) ปีการศึกษา 2561
ที่

49

50

51

52

ชื่อ -นามสกุล

นางสาวอุมาวดี
วุฒินาม

นางสาวอุมาวดี
วุฒินาม

นางสาวอรทัย
เลิศวัฒนนนท์

เรื่อง

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การสร้างสื่อการเรียน
การสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์โดย
ใช้เทคโนโลยี AR (Augmented
Reality Technology) เพื่อการ
วิจัยในชั้นเรียน
ผ่านการอบรมและพัฒนา
ตนเองตามโครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร เป็น
หลักสูตรระดับพื้นฐาน
หลักสูตรการจัดการศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงศาสตร์พระราชาเพื่อ
บูรณาการจัดการศึกษาในยุค
ไทยแลนด์ ๔.๐
ผ่านการอบรมในหลักสูตร
STEM เชิงปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ระดับมัธยมต้น
(แบบผสมสื่ออนไลน์)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วยระบบการ
นางสาวสุรีพันธ์
ประกันคุณภาพมาตรฐาน
ผลเจริญ
การศึกษาและกระบวนการ
ชุมชนแห่ง การเรียนรู้วชิ าชีพ
(PLC)”

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

วัน/เดือน/ปี
ที่พัฒนาตนเอง

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระ
4-5 ตุลาคม
ตำหนักสวนกุหลาบ 2561
มัธยม)
สถาบันคุรุพัฒนา

28-29
กรกฎาคม
2561

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย

19 สิงหาคม
2561

รร.กาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย

27-28
ธันวาคม
2561

หมาย
เหตุ
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การพัฒนาตนเอง
(การประชุม สัมมนา อบรม) ปีการศึกษา 2561
ที่

53

54

55

56

ชื่อ -นามสกุล

เรื่อง

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
นางสาวสุรีพันธ์ “การพัฒนาการสอนคุณธรรมที่
บูรณา การบนโครงงานฐาน
ผลเจริญ
วิจัย”

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

โครงการเพาะพันธุ์
ปัญญา

วัน/เดือน/ปี
ที่พัฒนาตนเอง

11-13
มกราคม
2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
นางสาวสุรีพันธ์ หลักสูตร “การสร้างสรรค์งาน รร.กาญจนาภิเษกวิ
19-20
ผลเจริญ
Graphic ด้วยโปรแกรม
ทยาลัย
มีนาคม 2562
Photoshop”
การประชุมสัมมนาเชิง
1-3
นางสาวสุรีพันธ์ ปฏิบัติการ “กลุยุทธ์การนำ รร.กาญจนาภิเษกวิ
พฤษภาคม
ผลเจริญ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ทยาลัย
2562
ลัยก้าวสู่ความเป็นเลิศ
การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา : การออกแบบ
13-14
นางสาวสุรีพันธ์
รร.กาญจนาภิเษกวิ
การเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ
พฤษภาคม
ผลเจริญ
ทยาลัย
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ สำหรับ
2562
ครูผู้สอน

หมาย
เหตุ

260

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ที่
ชื่อ - นามสกุล
จำนวนชั่วโมง
เข้ารับการอบรม / ประชุม /
สัมมนา
1. นางสาวกรรณธิมา หวานชื่น
54
2. นายธีรเสฏฐ์ ธนปัญญาทิพย์
60
3. นายเอกอุดม ทองเกษม
42
4. นางสาววัชรินทร์ ศรีพุ่มไข่
54
5. นายยุทธนา จันนา
30
6. นายสมเดช พฤฒิภากร
42
7. นายธนู อยู่สำราญ
60
8. นายอรรถพล ฤทธิ์คำรพ
60
9. นางสาวอุมาวดี วุฒินาม
64
10. นางสาวอรทัย เลิศวัฒนนนท์
20
11. นางสาวสุรีพันธ์ ผลเจริญ
66

261

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ที่

ชื่อ -นามสกุล

1 นายศรัณย์
จันทร์แดง

วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
หน่วยงานที่จัด/สถานที่ ที่พัฒนา หมายเหตุ
ตนเอง
วิทยากรการอบรม
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
22 มิ.ย.
โครงการคุณลักษณะอัน วิทยาลัย นครปฐม (พระ
2561
พึงประสงค์ (ตา
ตำหนักสวนกุหลาบ
สับปะรด) รุ่นที่ 11
มัธยม)
โครงการสถานศึกษา
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนกาญจนาภิเษก 23-24 มิ.ย.
เรื่อง”การพัฒนาทักษะ วิทยาลัย นครปฐม (พระ
2561
การสร้างนวัตกรรมโดย ตำหนักสวนกุหลาบ
ใช้กระบวนการวิจัย
มัธยม)
และการจัดการความรู้
สำหรับครู”
วิทยากรการอบรม
มูลนิธิ สอวน. สำนักงาน 3-16 ต.ค.
หลักสูตรโอลิมปิก
คณะกรรมการการศึกษา
2561
วิชาการ ค่าย 1 สอวน. ขั้นพื้นฐาน
วิชาคอมพิวเตอร์
การอบรมเรื่อง “Using โรงเรียนกาญจนาภิเษก
28 ต.ค.
English as a Medium of วิทยาลัย นครปฐม (พระ
2561
Instruction : Beginner
ตำหนักสวนกุหลาบ
Level”
มัธยม)
การประชุมเชิง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ 25 มี.ค.
ปฏิบัติการ กิจกรรม
ทยาลัย นครปฐม
2562
PLC ปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
การประชุมเชิง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ 26 มี.ค.
ปฏิบัติการ กิจกรรม
ทยาลัย นครปฐม
2562
PLC พัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมินผล
การประชุมเชิง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ 26 มี.ค.
ปฏิบัติการ กิจกรรม
ทยาลัย นครปฐม
2562
PLC พัฒนาสื่อการเรียน

262

ที่

ชื่อ -นามสกุล

2 นางสาวกัญภร
แสงมณี

เรื่อง
การสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ กิจกรรม
PLC ปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง”การพัฒนาทักษะ
การสร้างนวัตกรรมโดย
ใช้กระบวนการวิจัย
และการจัดการความรู้
สำหรับครู”
การอบรมและพัฒนา
ตนเองตามโครงการ
พัฒนาครูรูปแบบครบ
วงจร หลักสูตรการผลิต
สื่อมัลติมีเดียเพื่อการ
เรียนการสอนและการ
ประชาสัมพันธ์ด้วย
สมาร์ทโฟน
รหัสหลักสูตร
613101014 รุ่นที่ 1
หลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ด้วย Cloud based

วัน/เดือน/ปี
หน่วยงานที่จัด/สถานที่ ที่พัฒนา หมายเหตุ
ตนเอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม

27 มี.ค.
2562

โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม (พระ
ตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)

23-24 มิ.ย.
2561

สถาบันคุรุพัฒนา

30 มิ.ย. - 1
ก.ค. 2561

สถาบันคุรุพัฒนา

7-8 ก.ค.
2561

Learning

รหัสหลักสูตร
613291007 รุ่น 002

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
การสร้างสื่อการเรียน
ทยาลัย นครปฐม
การสอนแบบมี
ปฏิสัมพันธ์ โดยใช้
เทคโนโลยี AR

4 -5 ต.ค.
2561

263

ที่

ชื่อ -นามสกุล

เรื่อง
(Augmented Reality
Technology) เพื่อการ
วิจัยในชั้นเรียน
ประชุมสัมมนา
ปฏิบัติการ
การอยู่ค่ายพักแรมยุว
กาชาด ประจำปี
การศึกษา 2561
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ กิจกรรม
PLC ปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ กิจกรรม
PLC พัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมินผล
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ กิจกรรม
PLC พัฒนาสื่อการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ กิจกรรม
PLC ปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

3 นายศุภกิตติ์ ดนุ
ดิษฐ์

วัน/เดือน/ปี
หน่วยงานที่จัด/สถานที่ ที่พัฒนา หมายเหตุ
ตนเอง

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม

22 ต.ค.
2561

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม

25 มี.ค.
2562

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม

26 มี.ค.
2562

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม

26 มี.ค.
2562

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม

27 มี.ค.
2562
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4 นางสาวสุปรียา
เอี่ยมศรีทอง

เรื่อง
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ กิจกรรม
PLC ปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ กิจกรรม
PLC พัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมินผล
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ กิจกรรม
PLC พัฒนาสื่อการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ กิจกรรม
PLC ปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
โครงการค่ายคุณธรรม
และศูนย์การเรียนรู้
พระพุทธศาสนาในพุทธ
มณฑล รุ่นที่ 1448
หลักสูตร 3 วัน
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนาทักษะ
การสร้างนวัตกรรมโดย
ใช้กระบวนการวิจัย
และการจัดการความรู้
สำหรับครู”
อบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน ครั้งที่
1/2561 รุ่นที่

วัน/เดือน/ปี
หน่วยงานที่จัด/สถานที่ ที่พัฒนา หมายเหตุ
ตนเอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ 25 มี.ค.
ทยาลัย นครปฐม
2562

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม

26 มี.ค.
2562

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม

26 มี.ค.
2562

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม

27 มี.ค.
2562

สำนักงานพุทธมณฑล

23 - 25
พ.ค. 2561

โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)

23 - 24
มิ.ย. 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

21 - 22
ก.ค. 2561
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เรื่อง
613291016-005
หลักสูตรการสร้างสื่อ
การสอนเอนิเมชั่นอย่าง
ง่ายฯ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การสร้างสื่อการ
เรียนการสอนแบบมี
ปฏิสัมพันธ์โดยใช้
เทคโนโลยี AR เพื่อการ
วิจัยในชั้นเรียน
อบรมหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ เรื่อง

วัน/เดือน/ปี
หน่วยงานที่จัด/สถานที่ ที่พัฒนา หมายเหตุ
ตนเอง

โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)

4 - 5 ต.ค.
2561

โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม
Using English as a
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
Medium of Instruction: มัธยม)

28 ต.ค.
2561

การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ กิจกรรม
PLC ปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ กิจกรรม
PLC พัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมินผล
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ กิจกรรม
PLC พัฒนาสื่อการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ กิจกรรม
PLC ปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม

25 มี.ค.
2562

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม

26 มี.ค.
2562

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม

26 มี.ค.
2562

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม

27 มี.ค.
2562

Beginner Level
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วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
หน่วยงานที่จัด/สถานที่ ที่พัฒนา หมายเหตุ
ตนเอง
อบรมหลักสูตรการ
สถาบันส่งเสริมการสอน 24 – 26
พัฒนาครูพี่เลี้ยงสะเต็ม วิทยาศาสตร์และ
มี.ค. 2562
ศึกษาด้วยระบบทางไกล เทคโนโลยี
โครงการบูรณาการสะ
เต็มศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ฯ

4 นางสาวทวิณา
ไชยยงยศ

การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ กิจกรรม
PLC ปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ กิจกรรม
PLC พัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมินผล
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ กิจกรรม
PLC พัฒนาสื่อการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ กิจกรรม
PLC ปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม

25 มี.ค.
2562

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม

26 มี.ค.
2562

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม

26 มี.ค.
2562

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม

27 มี.ค.
2562
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เรื่อง
หน่วยงานที่จัด/สถานที่ ที่พัฒนา หมายเหตุ
ตนเอง
5 นายขจรศักดิ์ โท้ อบรมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ 23-24 มิ.ย.
รู้ดี
เรื่อง การพัฒนาทักษะ ทยาลัย นครปฐม (พระ
2561
การสร้างนวัตกรรมโดย ตำหนักสวนกุหลาบ
ใช้กระบวนการวิจัยและ มัธยม)
การจัดการความรู้
สำหรับครู
อบรมหลักสูตร การ
บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น
26 ส.ค.
จัดการเรียนการสอน
จำกัด
2561
โปรแกรม Python ง่ายๆ
ให้ได้ใจนักเรียน ระดับ
มัธยมปลาย ตาม
หลักสูตรใหม่
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ 3-16 ต.ค.
อบรมหลักสูตรโอลิมปิก
ทยาลัย นครปฐม (พระ
2561
วิชาการ ค่าย 1 สอวน.
ตำหนักสวนกุหลาบ
วิชาคอมพิวเตอร์
มัธยม)
การประชุมเชิง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ 25 มี.ค.
ปฏิบัติการ กิจกรรม
ทยาลัย นครปฐม
2562
PLC ปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
การประชุมเชิง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ 26 มี.ค.
ปฏิบัติการ กิจกรรม
ทยาลัย นครปฐม
2562
PLC พัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมินผล
การประชุมเชิง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ 26 มี.ค.
ปฏิบัติการ กิจกรรม
ทยาลัย นครปฐม
2562
PLC พัฒนาสื่อการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การประชุมเชิง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ 27 มี.ค.
ปฏิบัติการ กิจกรรม
ทยาลัย นครปฐม
2562
PLC ปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการ
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เรื่อง

วัน/เดือน/ปี
หน่วยงานที่จัด/สถานที่ ที่พัฒนา หมายเหตุ
ตนเอง

สอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม (พระ
ตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)
บริษัท ไอซัคเซส เทรน
นิ่ง จำกัด

11-12 ส.ค.
2561

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

28 ส.ค.
2562

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม (พระ
ตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)

4-5 ต.ค.
2561

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม (พระ
ตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)
ประชุมซักซ้อมและสร้าง สำนักงานคณะกรรมการ
ความเข้าใจการจัดจ้าง การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการควบคุมงาน
ก่อสร้างให้กับโรงเรียนที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.
2562 (งบผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ 25622563)
เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
กระทรวงศึกษาธิการ
เรียนรู้งานแสดง

28 ต.ค.
2561

ประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การอยู่ค่าย
พักแรมยุวกาชาด
6 นางสาวปรีดา
ภรณ์ ไชยแสง

การสร้างโมเดล 3 มิติ
เพื่อส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ด้วยโปรแกรม Autodesk

22 ต.ค.
2561

Maya

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเสริมสร้างทักษะใน
การปฏิบัติงานผ่าน
ระบบสารสนเทศ EMIS
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการสร้างสื่อการ
เรียนการสอนแบบมี
ปฏิสัมพันธ์โดยใช้
เทคโนโลยี AR
Using English as a
Medium of Instruction:
Beginner Level

29-30 พ.ย.
2561

16-18 ม.ค.
2562
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7 นายรวิภาส โค
มากุล

เรื่อง
นิทรรศการสร้างเด็กไทย
4.0 การศึกษาไร้
พรมแดน งานวันครู
2562
วิทยากรงานเวทีแห่งการ
เรียนรู้ : ผลิดอกออกผล
แห่งปัญญา ครั้งที่ 2 ปี
การศึกษา 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สร้างความเข้าใจ
ระเบียบการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ กิจกรรม
PLC ปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ กิจกรรม
PLC พัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมินผล
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ กิจกรรม
PLC พัฒนาสื่อการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ กิจกรรม
PLC ปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
โครงการสร้างศักยภาพ
ครูโครงงานวิทยาศาสตร์

วัน/เดือน/ปี
หน่วยงานที่จัด/สถานที่ ที่พัฒนา หมายเหตุ
ตนเอง

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม (พระ
ตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

22 ม.ค.
2562
25-26 ก.พ.
2562

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม

25 มี.ค.
2562

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม

26 มี.ค.
2562

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม

26 มี.ค.
2562

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม

27 มี.ค.
2562

ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชารติ

13-16 มิ.ย.
2561
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เรื่อง
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
การพัฒนาทักษะการ
สร้างนวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจัย
การอบรม
คณะกรรมการบริหาร
สโมสรโรทาแรคท์และ
อินเทอร์แรคท์
โครงการค่ายคุณธรรม
และศูนย์การเรียนรู้
พระพุทธศาสนาในพุทธ
มณฑล
การวัดและประเมินการ
เรียนรู้โดย Application
และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ “การอยู่ค่าย
พักแรมยุวกาชาด”
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ กิจกรรม
PLC ปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ กิจกรรม
PLC พัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมินผล
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ กิจกรรม
PLC พัฒนาสื่อการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วัน/เดือน/ปี
หน่วยงานที่จัด/สถานที่ ที่พัฒนา หมายเหตุ
ตนเอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัยนครปฐม

23-24 มิ.ย.
2561

โรตารีสากล

7 ก.ค. 2561

สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

9-11 ก.ค.
2561

บริษัท แม็คเอ็ดดูกา
จำกัด

14-15 ก.ค.
2561

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัยนครปฐม

22 ต.ค.
2561

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม

25 มี.ค.
2562

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม

26 มี.ค.
2562

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม

26 มี.ค.
2562
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8 นางสาวพรรณ
วลี ภู่พันธ์

เรื่อง
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ กิจกรรม
PLC ปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ กิจกรรม
PLC ปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ กิจกรรม
PLC พัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมินผล
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ กิจกรรม
PLC พัฒนาสื่อการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ กิจกรรม
PLC ปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วัน/เดือน/ปี
หน่วยงานที่จัด/สถานที่ ที่พัฒนา หมายเหตุ
ตนเอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ 27 มี.ค.
ทยาลัย นครปฐม
2562

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม

25 มี.ค.
2562

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม

26 มี.ค.
2562

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม

26 มี.ค.
2562

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม

27 มี.ค.
2562
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ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ )
จำนวนชั่วโมง
ชื่อ - นามสกุล
เข้ารับการอบรม / ประชุม /
สัมมนา
นายศรัณย์ จันทร์แดง
114
นางสาวกัญภร แสงมณี
74
นายศุภกิตติ์ ดนุดิษฐ์
18
นางสาวสุปรียา เอี่ยมศรีทอง
106
นางสาวทวิณา ไชยยงยศ
18
54
นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี
นางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสง
98
นายรวิภาส โคมากุล
94
นางสาวพรรณวลี ภู่พันธ์
18
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่ ชื่อ -นามสกุล
1

2

3

4

5

6

นายหริณวิทย์
กนกศิลปธรรม

เรื่อง
โครงการค่ายคุณธรรม
และศูนย์การเรียนรู้
พระพุทธศาสนาใน
พุทธมณฑล
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาทักษะการสร้าง
นวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจัย และ
การจัดการความรู้
สำหรับครู
การฝึกอบรม การวัด
และประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ สำหรับ
ครูชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
กลยุทธ์การนา
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัยสู่ความ
เป็นเลิศ
(คำสั่งโรงเรียน ที่
456/2561)
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การ
สร้างสื่อการเรียนการ
สอนแบบมีปฏิสมั พันธ์
โดยใช้เทคโนโลยี AR
เพื่อการวิจัยในชั้น
เรียน
การประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ “การอยู่
ค่ายพักแรมยุว
กาชาด”
(คำสั่งโรงเรียน ที่
503/2561)

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

วัน/เดือน/ปี ที่ จำนวน หมาย
พัฒนาตนเอง (ช.ม.) เหตุ

สำนักงานพุทธมณฑล

13-15 มิถุนายน
2561

18

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม

23-24 มิถุนายน
2561

12

โรงแรมยอรัลริเวอร์
กรุงเทพมหานคร

30 มิถุนายน – 1
กรกฎาคม 2561

14

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม

8 กันยายน
2561

8

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม

4-5 ตุลาคม
2561

10

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย นครปฐม

22 ตุลาคม
2561

6
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ที่ ชื่อ -นามสกุล

7

8

9

10

11

เรื่อง
การอบรมหลักสูตร
ความรู้ด้านการ
ประกันวินาศภัย
(คำสั่งโรงเรียน ที่
592/2561)
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วย
ระบบการประกัน
คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและ
กระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
(PLC)
(คำสั่งโรงเรียน ที่
629/2561)
การเรียนรู้และพัฒนา
การศึกษาในบริบท
การเปลี่ยนแปลง
(คำสั่งโรงเรียน ที่
22/2562)
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การ
จัดการเรียนรู้เรื่อง
ภูมิศาสตร์ (Geoliteracy)
คำสั่งโรงเรียน ที่
68/2562
การสัมมนาครูพี่เลี้ยง
และอาจารย์นิเทศก์
คำสั่งโรงเรียน ที่
138/2562

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง

จำนวน หมาย
(ช.ม.) เหตุ

โรมแรมเคยู โฮม
14-16 ธันวาคม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561

14

โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม

27-28 ธันวาคม
2561

13

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

18 มกราคม
2562

7

โรงแรมรอยัลริเวอร์
กรุงเทพมหานคร

10 กุมภาพันธ์
2562

6

อาคารโสมสวลี คณะ
15 มีนาคม
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
2562
ศิลปากร

6

275

ที่ ชื่อ -นามสกุล

12

ที่ ชื่อ -นามสกุล

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

เรื่อง
การอบรมสัมมนา
วิชาการโครงการ
บูรณาการการเรียน
การสอนกับการ
บริหารวิชา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
อยุธยา-อ่างทอง
(คำสั่งโรงเรียน ที่
144/2562)
รวม

เรื่อง

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง

อาคารบรรณราช
นครินทร์
22 มีนาคม 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมาย
เหตุ

6

120

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง

การอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
นางสาวดวงขวัญ หลักสูตรสถานศึกษา
1
ตามหลักสูตรแกนกลาง
รุจจนเวท
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง 2560)

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

12 – 13 มีนาคม
2561

การประชุมเชิง
ปฏิบัติการนำหลักสูตร
สถานศึกษาสู่ห้องเรียน
ด้วยศาสตร์พระราชา

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระ
ตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)

14 มีนาคม 2561

2

จำนวน
(ช.ม.)

จำนวน หมาย
(ช.ม.) เหตุ

16
ชั่วโมง

8 ชั่วโมง
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ที่ ชื่อ -นามสกุล

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
จัดการเรียนรู้เรื่อง
ภูมิศาสตร์ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเขิง
โรงแรมรอยัลริเวอร์
ระบบ (GPA 5 steps)
เขตบางพลัด
สู่การเรียนรูแ้ บบ
กรุงเทพมหานคร
ผู้เรียนสร้างความรูด้ ้วย
สถาบันพัฒนา
ตนเอง Active
คุณภาพวิชาการ
learningตามตัวขี้วัด
(พว.)
และสาระการเรียนรู้
แกนกลางสาระการ
เรียนรูภ้ ูมิศาสตร์
ระดับมัธมศึกษา
ตอนต้น – ตอนปลาย
รวม

3

ที่ ชื่อ -นามสกุล
1

นางสาวพิทยา
อึ้งบุญชู
2

3

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

เรื่อง

เรื่อง
สัมมนาครูพี่เลี้ยงและ
อาจารย์นิเทศ ประจำปี
การศึกษา 2561 เรื่อง
การพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนสู่
Education 4.0
อบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร”การจัดการ
เรียนการสอน E –
Learning ด้วย
Moodle”
อบรมเรื่องการ
ดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินวิทยฐานะแนว
ใหม่
(ว21/2560) และ
รายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้อง

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง

จำนวน หมาย
(ช.ม.) เหตุ

10 กุมภาพันธ์
2562

8
ชั่วโมง

32

วัน/เดือน/ปี
จำนวน หมาย
ที่พัฒนา
(ช.ม.) เหตุ
ตนเอง
16 มีนาคม
2561

7

ร.ร.กาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

26 – 27
มีนาคม 2561

12

โรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย

20 พฤษภาคม
2561

7
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4

5

6

7

ชื่อ -นามสกุล

เรื่อง
อบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การพัฒนา
สมรรถนะครูสังคม
ศึกษา : ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดย
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ประกอบผังกราฟฟิก
สำหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ครั้ง
ที่ 1/2561 รหัส
หลักสูตร 613111027
– 007 ระดับพื้นฐาน
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การสร้างสื่อการ
เรียนการสอนแบบมี
ปฏิสัมพันธ์โดยใช้
เทคโนโลยี AR
(Augmented Reality
Technology) เพื่อการ
วิจัยในชั้นเรียน
ประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ “การอยู่ค่าย
พักแรมยุวกาชาด”
สัมมนาครูพี่เลี้ยงและ
อาจารย์นิเทศประจำปี
การศึกษา 2562

หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง
โรงแรมราวดี จ.
14 – 15
นครศรีธรรมราช
กรกฎาคม
2561

จำนวน หมาย
(ช.ม.) เหตุ
12

ร.ร.กาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

4 - 5 ตุลาคม
2561

10

ร.ร.กาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)

22 ตุลาคม
2561

6

15 มีนาคม
2562

3

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รวม

57
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ชื่อ นามสกุล

นางจันทิรา
1
ผลวัฒนะ
2

3

4

เรื่อง
การจัดการเรียนการสอน E –
Learning
ด้วย Moodle
การอบรมคุณธรรม จริยธรรม
โครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์
การเรียนรู้พระพุทธศาสนาใน
พุทธมณฑล

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

วัน/เดือน/ปี
จำนวน หมาย
ที่พัฒนา
(ช.ม.) เหตุ
ตนเอง

ณ โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม

๒๖-๒๗ มี.ค.
พ.ศ. ๖๑

12

ณ โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม พุทธมณฑล

24 -26 พ.ค.
61

18

7-8 ก.ค. 61

12

4-5 ต.ค.61

10

โรงแรมเดอะบลูม บาย
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครู
ทีวีพูล
อย่างยั่งยืนตามโครงการพัฒนา
จ.นครราชสีมา
ครูรูปแบบครบวงจร ประจำ
บริษัทแอดวานซ์ บิ
2561
สิเนส ออพพอร์
ทูนิตี้ จำกัด
การสร้างสื่อการเรียนการสอน
ณ โรงเรียนกาญจนา
แบบมีปฏิสมั พันธ์โดยใช้
ภิเษก วิทยาลัย
เทคโนโลยี AR เพื่อการวิจัยใน
นครปฐม
ชั้นเรียน

52

รวม

ที่ ชื่อ -นามสกุล

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

การอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง
“การยกระดับผลสัมฤทธิ์
โรงเรียนกาญจนา
ทางการเรียนด้วย
ภิเษกวิทยาลัย
นางสาววิมลรัตน์ ระบบการประกันคุณภาพ
1
นครปฐม(พระตำหนัก
มาตรฐานการศึกษาและ
ภูฆัง
สวนกุหลาบมัธยม)
กระบวนการชุมชนแห่ง
ห้องโสตทัศนศึกษา
การเรียนรู้วิชาชีพ
(PLC)”

วัน/เดือน/ปี
จำนวน หมาย
ที่พัฒนา
(ช.ม.) เหตุ
ตนเอง
16
10-11 ส.ค.
61
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2

3

4

5

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

เรื่องมอบหมาย
ข้าราชการครูเข้ารับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
โรงเรียนกาญจนา
“การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ภิเษกวิทยาลัย
ทางการเรียนด้วยระบบ
นครปฐม(พระตำหนัก
การประกันคุณภาพ
สวนกุหลาบมัธยม)
มาตรฐานการศึกษาและ
ห้องโสตทัศนศึกษา
กระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้วิชาชีพ
(PLC)”
การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร การ
พัฒนาสมรรถณะครูสังคม
โรงแรมเมาท์เท่นบีส
ด้านการจัดกิจกรรมการ
พัทยา ชลบุรี
เรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญประกอบผัง
กราฟฟิก
การอบรมเชิงปฎิบัติการ
โรงเรียนกาญจนา
เรื่อง การพัฒนาทักษะ
ภิเษกวิทยาลัย
การสร้างนวัตกรรมโดยใช้
นครปฐม(พระตำหนัก
กระบวนการวิจยั และ
สวนกุหลาบมัธยม)
การจัดการความรู้สำหรับ
ห้องโสตทัศนศึกษา
ครู
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนกาญจนา
พัฒนาหลักสูตร
ภิเษกวิทยาลัย
สถานศึกษาตามหลักสูตร นครปฐม(พระตำหนัก
แกนกลางการศึกษาขั้น
สวนกุหลาบมัธยม)
พื้นฐาน
ห้องโสตทัศนศึกษา

วัน/เดือน/ปี ที่ จำนวน หมาย
พัฒนาตนเอง (ช.ม.) เหตุ

27-28 ธ.ค.
61

16

21-22 ก.ค.
61

18

23-24 มิ.ย.
61

23-24 มิ.ย.
61

16

16

82

ที่ ชื่อ -นามสกุล

เรื่อง

นางสาวปิยะพร
1
มะลัยเถาว์

การฝึกอบรมการวัดและ
ประเมิ น ผลการจั ด การ
เ ร ี ย น ร ู ้ ส ำ ห ร ั บ ค รู
มัธยมศึกษาตอนปลาย

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่
โรงแรมรอยัลริเวอร์
กรุงเทพมหานคร
บริษัท เขียวยั่งยืน
จำกัด

วัน/เดือน/ปี
จำนวน หมาย
ที่พัฒนา
(ช.ม.) เหตุ
ตนเอง
30 มิถุนายน 1 กรกฎาคม
2561

12

280
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2

3

4

5

6

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง

เรื่อง
การอบรมโครงการพัฒนา
ศั ก ยภาพและทักษะการ อาคารสำนักงานมูลนิธิ
8 กรกฎา
สอน หลักสูตร การเรียนรู้
ศักดิ์พรทรัพย์
2561
เชิงรุกเพื่อเสริมสร้างการรู้ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
เรื่องภูมิศาสตร์
การอบรมหลักสูตร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
สอนในศตวรรษที ่ 21
ด ้ ว ย Google โรงแรมเดอะ เล็คกาซี
Classroom แ ล ะ ก า ร
(จังหวัดนนทบุรี)
29 กรกฎาคม
ขั บ เคลื ่ อ นเศรษฐกิ จ บริษัท แม็กซิม่า คอร์
2561
ช ุ ม ช น ด ้ ว ย Online
ปอเรชั่น จำกัด
Marketing สู ่ ช ุ ม ชนแห่ ง
การเรี ย นรู ้ ท างวิ ช าชี พ
(PLC)
CHULA MOOC
การอบรมหลักสูตร
Online
31 ธันวาคม
กฎหมายธุรกิจ Law for
คณะนิติศาสตร์
2561
Business (กฎหมาย
จุฬาลงกรณ์
พื้นฐานสำหรับธุรกิจ)
มหาวิทยาลัย
CHULA MOOC
การอบรมหลักสูตรมหา
Online
31 ธันวาคม
กาพย์ อังกฤษ อัพเกรด :
สถาบันภาษา
2561
Conversation มั่นใจ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการจัดการเรียนรู้
เพื่อการรู้เรื่องภูมิศาสตร์
ด้วยกระบวนการคิดขั้น
สูงเชิงระบบ (GPAS 5
โรงแรมรอยัลริเวอร์
Steps) สู่การเรียนรู้แบบ
กรุงเทพมหานคร
10 กุมภาพันธ์
ผู้เรียนสร้างความรูด้ ้วย
สถาบันพัฒนาคุณภาพ
2562
ตัวเอง Active Learning
วิชาการ (พว.)
ตามตัวชี้วัดและสาระการ
เรียนรู้แกนกลางสาระ
ภูมิศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นปลาย
รวม

จำนวน หมาย
(ช.ม.) เหตุ
6

12

12

12

6

60

281

ที่

ชื่อ นามสกุล

นางสาว
1 รวีวรรณ นรา
แก้ว

2

3

4

5

6

7

เรื่อง
โครงการค่ายคุณธรรมและ
ศูนย์การเรียนรู้
พระพุทธศาสนาในพุทธ
มณฑล
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การพัฒนาทักษะการสร้าง
นวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจัย และการ
จัดการความรู้สำหรับครู
กลยุทธ์การนาโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่
ความเป็นเลิศ
(คำสั่งโรงเรียน ที่ 456/2561)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การสร้างสื่อการเรียนการสอน
แบบมีปฏิสมั พันธ์โดยใช้
เทคโนโลยี AR เพื่อการวิจัยใน
ชั้นเรียน
การอบรมสัมมนาวิชาการ
โครงการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการบริหารวิชา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอยุธยาอ่างทอง
(คำสั่งโรงเรียน ที่ 144/2562)
การอบรมโครงการพั ฒ นา
ศั ก ยภาพและทั ก ษะการสอน
หลักสูตร การเรียนรู้เชิงรุกเพื่อ
เสริมสร้างการรู้เรื่องภูมิศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การจัดการเรียนรู้เพื่อการรู้เรื่อง
ภูมิศาสตร์ด้วยกระบวนการคิด
ขั้นสูงเชิงระบบ (GPAS 5
Steps) สู่การเรียนรู้แบบผู้เรียน
สร้างความรู้ด้วยตัวเอง Active
Learning ตามตัวชี้วัดและ
สาระการเรียนรู้แกนกลางสาระ
ภูมิศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น-ปลาย

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

วัน/เดือน/ปี
จำนวน หมาย
ที่พัฒนา
(ช.ม.) เหตุ
ตนเอง

13-15
สำนักงานพุทธมณฑล มิถุนายน
2561

18

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม

23-24
มิถุนายน
2561

12

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม

8 กันยายน
2561

8

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม

4-5 ตุลาคม
2561

10

อาคารบรรณราช
นครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

22 มีนาคม
2562

6

8 กรกฎา
2561

6

อาคารสำนักงานมูลนิธิ
ศักดิ์พรทรัพย์
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

โรงแรมรอยัลริเวอร์
กรุงเทพมหานคร
10 กุมภาพันธ์
สถาบันพัฒนาคุณภาพ
2562
วิชาการ (พว.)

6

รวม

67
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1

2

3

4

นางสาวอุไรวรรณ
ภูมั่ง

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนกาญจนาภิเษก
เรื่อง การสร้างสื่อการ
วิทยาลัย นครปฐม
เรียนการสอนแบบมี
(พระตำหนักสวน
ปฏิสัมพันธ์โดยใช้
กุหลาบมัธยม)
เทคโนโลยี AR
(Augmented Reality
Technology) เพื่อการ
วิจัยในชั้นเรียน จำนน 10
ชั่วโมง
การประชุมสัมนาเชิง
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
ปฏิบัติการ “การอยู่ค่าย
วิทยาลัย นครปฐม
พักแรมยุวกาชาด”
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
การอบรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Cerfificate of
วิทยาลัย นครปฐม
Achievement
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
โรงแรมรอยัลริเวอร์
จัดการเรียนรู้เพื่อการ
เขตบางพลัด จังหวัด
เรียนรูเ้ รื่องภูมศิ าสตร์ด้วย
กรุงเทพมหานคร
กระบวนการคิดขั้นสูงเชิง สถาบันพัฒนาคุณภาพ
ระบบ (GPAS 5Steps) สู่
วิชาการ (พว)
การเรียนรู้แบบผู้เรียน
สร้างความรู้ด้วยตนเอง
Active Learning ตาม
ตัวชี้วัดและสาระการ
เรียนรู้แกนกลางสาระ
ภูมิศาสตร์ ระดับมัธยม
ตอนต้น-ตอนปลาย
รวม

วัน/เดือน/ปี
จำนวน หมาย
ที่พัฒนา
(ช.ม.) เหตุ
ตนเอง
4-5 ต.ค. 61

10

22 ต.ค. 61
6
28 ต.ค. 61
6
10 ก.พ. 62

6

28
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1

2

3

4

5
6
7

8

นางญาติกร มณี
วงษ์

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

การพัฒนาทักษะการ
รร.กาญจนาภิเษกวิ
สร้างนวัตกรรมโดยใช้
ทยาลัย นครปฐม
กระบวนการวิจยั สำหรับ
(พระตำหนักสวน
ครู
กุหลาบมัธยม)
เป็นคณะกรรมการ
ดำเนินงาน ในงานแสดง
โรงเรียนกาญจนา
นวัตกรรมโดยใช้
ภิเษกวิทยาลัย
กระบวนการวิจยั ของครู
นครปฐม (พระตำหนัก
และนักเรียนกลุม่ โรงเรียน
สวนกุหลาบมัธยม)
กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย ครั้งที่ 5
คณะกรรมการดำเนินงาน
อบรมสัมมนากิจกรรม
พัฒนาครูและบุคลากร
รีสอทร์ฮิลล์ เขาใหญ่
ฝ่ายการจัดการแสดง
มุทิตาจิต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ รร.กาญจนาภิเษกวิ
นำหลักสูตรสถานศึกษาสู่
ทยาลัย นครปฐม
ห้องเรียนด้วยศาสตร์
(พระตำหนักสวน
พระราชา
กุหลาบมัธยม)
รร.กาญจนาภิเษกวิ
คณะกรรมการการ
ทยาลัย นครปฐม
แข่งขันกัฬากาญจนา
(พระตำหนักสวน
เกมส์ ครั้งที่ 18
กุหลาบมัธยม)
สัมมนาครูพี่เลี้ยง/
คณะศึกษาศาสตร์ ม.
อาจารย์นิเทศก์
ศิลปากร
รร.กาญจนาภิเษกวิ
อบรมการพัฒนาหลักสูตร
ทยาลัย นครปฐม
แกนกลาง
(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)
อบรมการจัดการเรียนรู้
โรงแรมริยัลริเรอร์
เรื่องภูมิศาสตร์ด้วย
กรุงเทพฯ
กระบวนการคิดชั้นสูง
รวม

วัน/เดือน/ปี
จำนวน หมาย
ที่พัฒนา
(ช.ม.) เหตุ
ตนเอง
คำสั่งแต่งตั้ง

16

ภาพถ่าย

16

ภาพถ่าย

24

คำสั่งแต่งตั้ง

8

คำสั่ง รร

36

คำสั่ง รร

8

คำสั่ง รร

16

คำสั่ง รร

8
132
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เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

นายศุภรัตน์
1
แดนโคกสูง

อบรมภูมิศาสตร์งาน
“GIS DAY 2018”
ประจำปี 2561

คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2

การวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้
สำหรับครู ม.ปลาย

โรงแรมรอยัลริเวอร์
กรุงเทพมหานคร
บริษัท เขียวยั่งยืน จำกัด

3

การสอนในศตวรรษที่
21 ด้วย Google
Classroom

4

หลักสูตรครูสร้างชาติ
ค่ายเยาวชนสร้างชาติ
รุ่นที่ 4

5

อบรมครูสอนกฎหมาย
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

โรงแรมเดอะเล็คกาซี จ.
นนทบุรี
บริษัท แม็กซิม่า คอร์
ปอเรชั่น จำกัด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี
นักศึกษาหลักสูตรนัก
บริหารระดับสูงเพื่อการ
สร้างชาติ รุ่นที่ 5
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วัน/เดือน/ปี
จำนวน หมาย
ที่พัฒนา
(ช.ม.) เหตุ
ตนเอง
14
พฤศจิกายน
2561
30 มิถุนายน
ถึง 1
กรกฎาคม
2561

1

2

3

นายฐากูร
ขานตา

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่

16

28 ถึง 29
กรกฎาคม
2561

16

23 ถึง 25
พฤศจิกายน
2561

24

25-29
มีนาคม
2562

31.5

รวม

ชื่อ ที่
นามสกุล

8

95.5

วัน/เดือน/ปี
จำนวน หมาย
ที่พัฒนา
(ช.ม.) เหตุ
ตนเอง

การฝึกอบรมคุณธรรม
26 -28
วัดไร่ขิง
จริยธรรม รูเ้ ท่าทันการทุจริต
พฤษภาคม
“ค่ายเยาวชชช่อสะอาด” :
พระอารามหลวง
2561
นครปฐม รุ่นที่ 1/2561
การฝึกอบรมพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
หอประชุมวิทยาลัย
25 – 27
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
อาชีวศึกษานครปฐม
มิถุนายน 2561
ประจำปี 2561
การพัฒนาครูระดับ
30 มิถุนายน
มัธยมศึกษาในการจัดกิจกรรม
2561 - 1
จิตสาธารณะด้วยรูปแบบการ โรงแรมบุษราคัมขอนแก่น
กรกฎาคม
คิดอย่างมีวิจารณญาณเชิง
2561 (2)
จริยธรรม

27

27

12
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ชื่อ -

ที่ นามสกุล

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง
18 - 19
สิงหาคม 2561
(2)

จำนวน หมาย
(ช.ม.) เหตุ

การพัฒนาเจตคติและจิต
พระนครศรีอยุธยา:
วิญญาณความเป็นครูในวิถี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
18
พุทธ
กรณราชวิทยาลัย
อบรมการใช้ภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
6
28 ตุลาคม
วิทยาลัย นครปฐม
สอนให้ตัวแทนครูทุกกลุม่
2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การ
โรงแรมรอยัลริเวอร์
จัดการเรียนรู้เพื่อการรูเ้ รื่อง
กรุงเทพมหานคร
10
6
ภูมิศาสตร์
สถาบันพัฒนาคุณภาพ
กุมภาพันธ์2562
(Go - litrcy)
วิชาการ (พว.)
อบรมครูสอนกฎหมาย
คณะนิติศาสตร์
25-29 มีนาคม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
31.5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2562
ปลาย
รวม
120.5

4

5

6

7

ที่

เรื่อง

ชื่อ นามสกุล

นางสาวสุภา
1
วดี ศรีมลู ผา

เรื่อง
การอบรมคุณธรรม จริยธรรม
รู้เท่าทันการทุจริต “ค่าย
เยาวชนช่อสะอาด” นครปฐม
รุ่นที่ 1 /2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การพัฒนาทักษะการสร้าง
นวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจัย และการ
จัดการความรู้สำหรับครู”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การ
จัดการเรียนรู้เพื่อการรู้เรื่อง
ภูมิศาสตร์

หน่วยงานที่จัด/
สถานที่
วัดไร่ขิงพระอาราม
หลวง
สำนักงานมูลนิธิ
ต่อต้านการทุจริต
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระ
ตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระ
ตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)
โรงแรมรอยัลริเวอร์
กรุงเทพมหานคร
สถาบันพัฒนา
คุณภาพวิชาการ
(พว.)

รวม

วัน/เดือน/ปี
จำนวน หมาย
ที่พัฒนา
(ช.ม.) เหตุ
ตนเอง
26-28
พฤษภาคม
2561

27
ชั่วโมง

23-24
มิถุนายน
2561

12
ชั่วโมง

12 – 13
มีนาคม 2561

12
ชั่วโมง

10 กุมภาพันธ์
2562

6
ชั่วโมง
57
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่

ชื่อ - นามสกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

น.ส.พิทยา อึ้งบุญชู
น.ส.ละเวง ปราบราย
นางจันทิรา ผลวัฒนะ
น.ส.ดวงขวัญ รุจจนเวช
น.ส.ภูษณิศา รุ่งปลาทอง
น.ส.ปิยะพร มะลัยเถาว์
นายหริณวิทย์ กรกศิลปธรรม
นางญาติกร มณีวงษ์
นายศุภรัตน์ แดนโคกสูง

13
14
15
16
17
18

นายพัชรพฤกษ์ สุ่มจันรัตน์

น.ส.วิมลรัตน์ ภูฆัง
นางสาวรวีวรรณ นราแก้ว
นางสาวอุไรวรรณ ภูมั่ง
นายฐากูร ขานตา
นายกมล การกิจเจริญ
น.ส.ปุญญพัฒน์ เลิศวิรัตน์
น.ส.อรรวี จันทร์เจริญ
น.ส.สุภาวดี ศรีมูลผา

จำนวนชั่วโมง
เข้ารับการอบรม / ประชุม / สัมมนา
57
52
32
60
120
132
95.5
82
67
28
120.5
57
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
1. นางสาวดาวรุ่ง เถียรทวี

ที่

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย
1 การสอน E – Learning
นครปฐม
ด้วย Moodle
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อบรมพัฒนา หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพการ
สำนักพัฒนาครูและบุคลากร
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อ
ทางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
2 พัฒนาทักษะสำคัญที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21”
(บริษัทเขียวยัง่ ยืน)
ณ โรงแรม The Royal River
Hotel
อบรมพัฒนา หลักสูตร “การพัฒนาองค์ค วามรู้
สำนักพัฒนาครูและบุคลากร
ด้านภาษาและวรรณคดีไทยสำหรับครูภาษาไทย
ทางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : การจัดการเรียนรู้ (มหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเขต
3
สู่ผู้เรียน”
พระราชวังสนามจันทร์)
ณ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม
อบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก าร “เทคนิ ค การประเมิ น
โครงการตามแนวทางการประเมินคุณภาพแนว โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย
4
ใหม่ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
นครปฐม
ทางวิชาชีพ (PLC)
ประชุมสัมมนาระดมความคิดเพื่อพัฒนาการจัด โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย
5
การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562
นครปฐม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการเรียน
การสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย
6 โดยใช้ เ ทคโนโลยี AR (Augmented Reality
นครปฐม
Technology) เพื่อการวิจัย
ในชั้นเรียน
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการอยู่ค่ายพักแรม โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย
7
ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2561
นครปฐม
อ บ ร ม เ ช ิ งป ฏ ิ บ ั ต ิ กา ร " Using English as โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย
8
Medium of Instuction Beginner Level
นครปฐม
อบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารเรื ่ อ ง “การยกระดั บ
โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย
ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นด้ ว ยระบบประกั น
9
นครปฐม
คุ ณ ภาพมาตรฐานการศึ ก ษาและกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)

รวม

วัน/เดือน/ปี
จำนวน
ที่พัฒนา
ชั่วโมง
ตนเอง
26-27 มีนาคม
2561

12

21-22
กรกฎาคม
2561

15

4, 5, 26
สิงหาคม 2561

18

10-11 สิงหาคม
2561

12

11-27
กันยายน 2561

3

4-5 ตุลาคม
2561

12

22 ตุลาคม
2561
28 ตุลาคม
2561
27-28 ธันวาคม
2561

3
6
6
87
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2. นางกมลรัตน์ เซ่งลอยเลื่อน

ที่

เรื่อง

อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการ
1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
การประชุมโครงการพัฒนาเครือข่าย
2 ผู้ปกครอง เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัยนครปฐม
11
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
พฤษภาคม
มัธยม)/หอประชุมพระ อุ
2561
บาลีคุณูปมาจารย์
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
จังหวัดนครปฐม
21 มิถุนายน
2561
/ห้องประชุมโรงเรียนพระ
ปฐมวิทยาลัย

3 อบรมโครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนา
อาชีพสำหรับศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/
บุคคลทั่วไป (เสริมความรู้การรู้เรื่องการ
คณะศิลปศาสตร์
อ่าน (Reading Literacy) ตามแนว PISA
สำหรับครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา)
4 อบรมการเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อพัฒนา
บริษัทเขียวยั่งยืน จำกัด/
ทักษะสำคัญที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษ
โรงแรมรอยัลริเวอร์
ที่ 21 : ความท้าทายสำหรับครูชั้น
กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาตอนต้น
5 ประชุมทางวิชาการ เรื่อง คีตศิลป์ ใน
บทเรียนภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร/คณะ
ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้น
ศึกษาศาสตร์
พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา
6
อบรมหลักสูตร การพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ภาษาและวรรณคดีไทยสำหรับครูภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร/คณะ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : การจัดการ
ศึกษาศาสตร์
เรียนรู้สู่ผู้เรียน
7
ประชุมสัมมนาพัฒนาครูและบุคลากรกลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

วัน/เดือน/ปี
จำนวน
ที่พัฒนา
ชั่วโมง
ตนเอง

6

6

7 กรกฎาคม
2561

6

21-22
กรกฎาคม
2561

15

4 สิงหาคม
2561

6

27-28
กรกฎาคม
และ26
สิงหาคม
2561

18

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม
8-9 กันยายน
/หอประชุมพระอุบาลีคุณูป
2561
มาจารย์

12
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8 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสือ่ การเรียนการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา 4-5 ตุลาคม
สอนแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยี AR
ลัย นครปฐม
2561
(Augmented Reality Technology) เพื่อการวิจัย หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมา
ในชั้นเรียน
จารย์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
อบรม Using English as a Medium of
ลัย
28 ตุลาคม
9
Instruction : Beginner Level289
นครปฐม/ห้องโสตทัศน
2561
ศึกษา
อบรมการศึกษาหนังสือเรียนภาษาไทยภาษ
พาที : ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1
โรงแรมรอยัลริเวอร์/
21 ธันวาคม
10 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2561
มนุษย์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานแสดง
กระทรวงศึกษาธิการ/
16-18
11 นิทรรศการ “สร้างเด็กไทย 4.0” การศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการ
มกราคม
ไร้พรมแดน งานวันครู 2562
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2562
รวม

12

6

6

6
99

3. นางณหทัย เครือคำ

ที่

เรื่อง

1
ค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้
พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2

3

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนา
ทักษะการสร้างนวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจัย และการจัดการ
ความรู้สำหรับครู”
อบรมพัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาองค์
ความรู้ด้านภาษาและวรรณคดีไทย
สำหรับครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น : การจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน”

หน่วยงานที่จัด/สถานที่
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม (พระ
ตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)/
พุทธมณฑล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)/ห้องโสต
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน/คณะ
ศึกษาศาสตร์ วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม

วัน/เดือน/ปี
จำนวน
ที่พัฒนา
ชั่วโมง
ตนเอง
9-11

18

กรกฎาคม
2561

23-24

12

มิถุนายน
2561
4-5 และ 26

สิงหาคม
2561

18

290
4

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน/คณะ
ศึกษาศาสตร์ วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)/ณ คาวาลิ คาซ่า รี
สอร์ท จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)/หอประชุม
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

อบรมพัฒนาหลักสูตร เรื่อง “รูปแบบ
เทคนิค วิธีการจัดการความรู้สำหรับครู
ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21: กลยุทธ์เพื่อ
ส่งเสริมการคิดขั้นสูง”

5

การประชุมระดมความคิด พิจารณา
จัดสรรงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ 2562
6

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การอยู่
ค่ายพักแรมยุวกาชาด”
7

Kanchanapisek Wittayalai
Nakhonpathom School

Perfect English Presentation
Workshop

25-26

18

สิงหาคม และ
15 กันยายน
2561
2-3 ตุลาคม
2561

12

22 ตุลาคม
2561

6

28 th
October
2018

6

รวม
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4. นางสาวนันทพร มีฤทธิ์

วัน/เดือน/ปี
จำนวน
ที่พัฒนา
ชั่วโมง
ตนเอง

ที่

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

1

การพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรม โดย
การใช้กระบวนการวิจัย และการจัดการ
ความรู้สำหรับครู

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)/
ห้องโสตทัศนศึกษา

23 – 24
มิถุนายน
2561

12

2

การเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะ
สำคัญที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่
21 : ความท้าทายสำหรับครูชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น

บริษัท เขียวยั่งยืน จำกัด/ห้อง
ภาณุมาศ โรงแรมรอยัลริเวอร์ก
รุงเทพฯ

21 – 23
กรกฎาคม
2561

15

3

ประชุมทางวิชาการ เรื่อง คีตศิลป์ใน
บทเรียนภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร/คณะศึกษาศาสตร์

4 สิงหาคม
2561

6

291

4

5

6

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การอยู่ค่าย
22 ตุลาคม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)/
พักแรมยุวกาชาด”
2561
หอประชุมพระ
อุบาลีคุณูปมาจารย์
สำนักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งาน
16 – 18
แสดงนิทรรศการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน/
มกราคม 2562
“สร้างเด็กไทย 4.0”
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการ
นครปฐม
เรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้
4 – 5 ตุลาคม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)/
เทคโนโลยี AR (Augmented Reality
2561
หอประชุมพระ
Technology) เพื่อการวิจัยในชัน้ เรียน
อุบาลีคุณูปมาจารย์

รวม

6

18

12
69

5. นางสาวศิริพร เอกอุ

ที่
1

2

3

4

5

วัน/เดือน/ปี
จำนวน
ที่พัฒนา
ชั่วโมง
ตนเอง

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน E – Learning
ด้วย Moodle
อบรมการเพิ่มศักยภาพการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เพื่อพัฒนาทักษะสำคัญที่จำเป็นของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 : ความท้าทาย
สำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม/ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 1501

26 – 27 มี
นาคมฺ 2561

12

บริษัทเขียวยั่งยืน จำกัด/
โรงแรมรอยัลริเวอร์
กรุงเทพมหานคร

21 – 22
กรกฎาคม
2561

15

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม/ณ หอประชุมฯ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม

22 ตุลาคม
2561

6

มหาวิทยาลัยศิลปากร/คณะ
ศึกษาศาสตร์

4 สิงหาคม
2561

6

มหาวิทยาลัยศิลปากร/คณะ
ศึกษาศาสตร์

27 – 28
กรกฎาคม

18

ประชุมสัมมนาปฏิบัติการ การอยู่ค่าย
พักแรมยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา
2561
ประชุมทางวิชาการ เรื่อง คีตศิลป์ใน
บทเรียนภาษาไทย ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
มัธยมศึกษา
อบรมหลักสูตร การพัฒนาองค์ความรู้
ด้านภาษาและวรรณคดีไทยสำหรับครู

292

ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น :
การจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน

6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อ
การเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์
โดยใช้เทคโนโลยี AR (Augmented
Reality Technology) เพื่อ
การวิจัยในชั้นเรียน

และ 26
สิงหาคม
2561
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
4 -5 ตุลาคม
ลัย นครปฐม/หอประชุมพระอุ
2561
บาลีคุณูปมาจารย์

รวม

12
69

๖. นางสาวศุภรา ดีหะสิงห์
ที่

เรื่อง

1

ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ
“ยกระดับคุณภาพกลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ด้วยศาสตร์
พระราชา”

2

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการ
สร้างข้อสอบ”

3

4

5

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

วัน/เดือน/ปี
จำนวน
ที่พัฒนา
ชั่วโมง
ตนเอง

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1–3
พฤษภาคม
2560

12

โรงเรียนกาญจนาภิเษก
4–5
วิทยาลัย นครปฐม
พฤษภาคม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
2560

15

อบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
บูรณาการตามหลักของปรัชญาของ
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
8–9
เศรษฐกิจพอเพียงของกิจกรรม
วิทยาลัย นครปฐม
พฤษภาคม
โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
2560
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา:
ห้องเรียนพอเพียง
เสริมความรู้การรู้เรื่องการอ่าน
7
คณะศิลปศาสตร์
(Reading Literacy) ตามแนว
กรกฎาคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2561
สำหรับครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
4-5 และ 26
ในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับครูภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์
สิงหาคม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2561
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
รวม

6

6

18
66

293

๗. นางศุภลักษณ์ รัศมีแจ่ม
ที่
1

2

3

4

5

6

7

เรื่อง
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร”การ
จัดการเรียนการสอน E – Learning
ด้วย Moodle”
ประชุมทางวิชาการเรื่อง คีตศิลป์ใน
บทเรียนภาษาไทย ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
มัธยมศึกษา
อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning ผ่านชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) เพื่อส่งเสริม
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และ
ทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย
อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning ผ่านชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) เพื่อส่งเสริม
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และ
ทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ระยะที่ 2
อบรมหลักสูตร รูปแบบ เทคนิค
วิธีการจัดการเรียนรู้สำหรับครู
ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 : กลยุทธ์
เพื่อส่งเสริมการคิดขั้นสูง
อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียน
การสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
เทคโนโลยี AR(Augmented Reality
Technology)เพื่อการวิจัยในชั้นเรียน
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การอยู่
ค่ายพักแรมยุวกาชาด”

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

วัน/เดือน/ปี
จำนวน
ที่พัฒนา
ชั่วโมง
ตนเอง
26 – 27
มีนาคม
12
2561

ร.ร.กาญจนาภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม (พระตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม)
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 4 สิงหาคม
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย
2561
ศิลปากร

6

บริษัทอบรมและบริการ
วิชาการ จำกัด (Training and
academic services)/โรงแรมวัง
สวนสุนันทา
จ.กรุงเทพมหานคร

11 – 12
สิงหาคม
2561

12

บริษัทอบรมและบริการ
วิชาการ จำกัด (Training and
academic services)

13 สิงหาคม
– 11
กันยายน
2561

20

หน่วยพัฒนาภาควิชาหลักสูตร
25 – 26
และวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์
สิงหาคม –
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ห้อง
15 กันยายน
ประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิง
2561
อุปถัมภ์

18

ร.ร.กาญจนาภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม

4–5
ตุลาคม
2561

12

ร.ร.กาญจนาภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม

22 ตุลาคม
2561

6

294
8

อบรมเชิงปฏิบัติการ “Using English as
a Medium of Instuction:Beginner
Level”

ที่
9

เรื่อง

ร.ร.กาญจนาภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
หน่วยงานที่จัด/สถานที่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานแสดง
นิทรรศการ”สร้างเด็กไทย 4.0”
การศึกษาไร้พรมแดน
งานวันครู 2562

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

28 ตุลาคม
2561

6

วัน/เดือน/ปี
จำนวน
ที่พัฒนา
ชั่วโมง
ตนเอง
16 – 18
มกราคม
2562

รวม

18
110

๘. นางสาวสุพัตรา ไพบูลย์วัฒนกิจ
ที่

1

2

3

4

เรื่อง
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
ทักษะการสร้างนวัตกรรม
โดยใช้กระบวนการวิจัยและการจัดการ
ความรู้สำหรับครู
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู
ด้วยระบบคิด (MINDSET) และทัศนคติ
เชิงบวก (POSITIVE THINKING /
ATTITUDE) และการคิดเชิงกลยุทธ์
(STRATEGIC THINKING) สู่เคล็ดลับ
ความสำเร็จในยุคประเทศไทย 4.0
(THAILAND 4.0) หลักสูตรระดับพื้นฐาน
(Basic Level)
อบรมหลักสูตร รูปแบบ เทคนิค
วิธีการจัดการเรียนรู้สำหรับครู
ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 : กลยุทธ์
เพื่อส่งเสริมการคิดขั้นสูง รหัสหลักสูตร
613031003 รหัสรุ่น001ระดับความ
ลุ่มลึก ระดับพื้นฐาน (Basic Level)
อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการ
เรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้

หน่วยงานที่จัด/สถานที่
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม
/ห้องโสตทัศนศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา/โรงแรมบางกอกพาเลส
กรุงเทพมหานคร

วัน/เดือน/ปี
จำนวน
ที่พัฒนา
ชั่วโมง
ตนเอง
23-24 มิ.ย.
2561

21-22 ก.ค.

2561

หน่วยพัฒนาภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 25-26 ส.ค.
มหาวิทยาลัยศิลปากร
และ
/ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิง
15 ก.ย.
อุปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
2561
มหาวิทยาลัยศิลปากร
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
4-5 ต.ค.
ลัย นครปฐม
2561

12

16

18

10

295

5
6

7

8

9

เทคโนโลยี AR (Augmented Reality
Technology) เพื่อการวิจัยในชั้นเรียน
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการอยู่
ค่ายพักแรมยุวกาชาด

/หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมา
จารย์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม/หอประชุมพระอุ
บาลีคุณูปมาจารย์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9
/ห้องประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิง
วิทยา

Using English as a Medium of
Instruction : Beginner Level

อบรมครูพันธุ์ใหม่เข้าใจความ
หลากหลายระหว่างรุ่น (Smart
Teacher : Understanding)
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
ระบบการประกันคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและกระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)”
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานแสดง
นิทรรศการ “สร้างเด็กไทย 4.0
การศึกษาไร้พรมแดน งานวันครู
2562”

ห้องโสตทัศนศึกษา/โรงเรียน
กาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๙
/หอประชุมฯ โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม

22 ต.ค.
2561
28 ต.ค.

2561
18 พ.ย.

2561

27-28 ธ.ค.

2561

16-18 ม.ค.
2562

รวม

6
6

6

12

16

102

๙. นางประกายกาญจน์ กาญจนรัตน์
ที่

เรื่อง

อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการ
สอนแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยี
1
AR(Augmented Reality Technology)เพื่อการวิจัย
ในชั้นเรียน
อบรมการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 สำหรับครู
2
ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
ใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

วัน/เดือน/ปี
จำนวน
ที่พัฒนา
ชั่วโมง
ตนเอง

ร.ร.กาญจนาภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม
4–5
(พระตำหนักสวนกุหลาบ ตุลาคม 2561
มัธยม)
หน่วยพัฒนาภาควิชา
4-5 ส.ค.
หลักสูตรและวิธีสอน
2561
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

10

18

296

อบรมการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 สำหรับครู
ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
3
ใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

หน่วยพัฒนาภาควิชา
หลักสูตรและวิธีสอน คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
26 ส.ค. 2561
ศิลปากร/
ห้องแกรนด์ไดมอนด์โรงแรม
เวล

รวม

18

46

๑๐. นางแสงจันทร์ หาญกล้า
ที่
1
2

3

4

5
6

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

การประชุมสัมมนาการจัดการศึกษา
สพม.9/ร.ร.วัดไร่ขิงวิทยา
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันและ
จ.นครปฐม
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การอบรม “เทคนิคการสอนสำหรับครู สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อ
ไทยยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21”
สังคม/โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์
รหัสหลักสูตร 613181079-013
กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยครุศาสตร์
การอบรม “การศึกษา 4.0 : ฐานราก
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/
การพัฒนาผู้เรียนสู่นวัตกร”
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รหัสหลักสูตร 613181055-001
กรุงเทพมหานคร
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในหัวข้อ “กลยุทธ์การนำ กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความ
ทยาลัย/
เป็นเลิศ”
การประชุมสัมมนาระดมความคิดเพื่อ
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
พัฒนาการจัดการศึกษา
นครปฐม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
คณะศิลปศาสตร์
โครงการสัมมนาวิจัยวิชาการ เรื่อง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“จากไทยสอนไทยสู่ไทยสอนต่างชาติ”
/โรงแรมรอยัลริเวอร์
กรุงเทพมหานคร

วัน/เดือน/ปี
จำนวน
ที่พัฒนา
ชั่วโมง
ตนเอง
1 ก.ค. 2561

6

7-8 ก.ค. 2561

12

21-22 ก.ค. 2561

15

8 ก.ย. 2561

6

11-27 ก.ย. 2561

12

21 ธ.ค. 2561

6
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7

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ระบบการประกันคุณภาพมาตรฐาน
นครปฐม
การศึกษาและกระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)”
รวม

27-28 ธ.ค. 2561

12

69

๑๑. นางรัตติยา บุญศิริ
ที่

1

2

3

4

5

เรื่อง
อบรมการพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

วัน/เดือน/ปี
จำนวน
ที่พัฒนา
ชั่วโมง
ตนเอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9
8 พฤษภาคม
2561
/หอประชุมโรงเรียนอู่ทอง จ.
สุพรรณบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การประเมิน
12 – 13
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย
โครงการเพื่อรับการประกันคุณภาพ
กรกฎาค
ราชภัฏนครปฐม
2561
แนวใหม่อย่างมืออาชีพ ”
การเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
บริษัท เขียวยัง่ ยืน จำกัด/
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อพัฒนา
21 – 23
ห้องภาณุมาศ
ทักษะสำคัญที่จำเป็นของผู้เรียนใน
กรกฎาค
โรงแรมรอยัลริเวอร์
2561
ศตวรรษที่ 21 : ความท้าทายสำหรับครู
กรุงเทพฯ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning ผ่านชุมชนแห่งการ
บริษัทอบรมและบริการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) เพื่อส่งเสริม
วิชาการ จำกัด (Training and 11 – 12
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และ
academic services)
สิงหาคม
ทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู
/โรงแรมวังสวนสุนันทา จ.
2561
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการ
กรุงเทพมหานคร
เรียนรู้ภาษาไทย
อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ
บริษัทอบรมและบริการ
Active Learning ผ่านชุมชนแห่งการ
วิชาการ จำกัด (Training and
13 สิงหาคม
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC ) เพื่อส่งเสริม
academic services)/ร.ร.
–
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และ
กาญจนาภิเษก วิทยาลัย
11 กันยายน
ทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู
นครปฐม
2561
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการ
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
เรียนรู้ภาษาไทย
มัธยม) ออนไลน์

6

14

15

12

20

298
6

7

8

9

10

11

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การอยู่
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
ค่ายพักแรมยุวกาชาด”
มัธยม)
/หอประชุมพระอุบาลีคุณูป
มาจารย์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม
ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
/โรงแรมเดอะ คาวาลิคาซ่า รี
แผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน
สอร์ท
จ.พระนครศรีอยุธยา
อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียน ร.ร.กาญจนาภิเษก วิทยาลัย
การสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยี
นครปฐม
AR(Augmented Reality Technology)เพื่อการ
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
วิจัยในชั้นเรียน
มัธยม)
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การอยู่ ร.ร.กาญจนาภิเษก วิทยาลัย
ค่ายพักแรมยุวกาชาด”
นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)
อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยระบบการ ร.ร.กาญจนาภิเษก วิทยาลัย
ประกันคุณภาพตามระบบการประกัน
นครปฐม
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาและ
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
มัธยม)
วิชาชีพ (PLC)
การพัฒนาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สำนักงานคณะกรรมการ
งานแสดงนิทรรศการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน/
“สร้างเด็กไทย 4.0”
กระทรวงศึกษาธิการ
รวม

22 ตุลาคม
2561

2-3 ตุลาคม

2561

6

12

4–5
ตุลาคม
2561

10

22 ตุลาคม
2561

6

27-28
ธันวาคม
2561

12

16 – 18

มกราคม

18

2562
131
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๑๒. นางสาวสุธินันท์ เลิศกมลวรรธน์
ที่

1

2

3

4

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่

วัน/เดือน/ปี
จำนวน
ที่พัฒนา
ชั่วโมง
ตนเอง

27-28
“การพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาและ
กรกฎาคม
วรรณคดีไทยสำหรับครูภาษาไทยระดับ
มหาวิทยลัยศิลปากร
26 สิงหาคม
มัธยมศึกษาตอนต้น : การจัดการเรียนรู้
2561
สู่ผู้เรียน”
“เล่นอย่างไร ให้ได้เรียนรู้ เทคนิคการ
ออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้ในห้องเรียน
25-26
บริษัท เลิร์นเอ็ดดูเคชั่น/
อย่างมีประสิทธิภาพ วิชาภาษาไทย
สิงหาคม
โรงแรม AVANI
2561
สังคมศาสตร์ และการงานพื้นฐานอาชีพ
ระดับมัธยมปลาย”
เป็นวิทยากรการประชุมสัมมนาเชิง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา 22 ตุลาคม
ปฎิบัติการ “การอยู่ค่ายพักแรม
2561
ลัย นครปฐม
ยุวกาชาด”
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
11-13
เป็นวิทยากรใน KPN EP English Camp
ลัย นครปฐม
มกราคม
2018
2562
/เขาใหญ่
รวม

24

16

8

24
62

๑๓. นางสาวสุวณีย์ แสงนิ่ม
ที่

เรื่อง

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการ
เรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
1
เทคโนโลยี AR Augmented Reality
Technology เพื่อการวิจัยในชั้นเรียน
อบรมสัมมนาโครงการวิจัยหรือสัมมนาเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย :
2
โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “จากไทย
สอนไทยสู่ไทยสอนต่างชาติ”

หน่วยงานที่จัด/สถานที่
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)
สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชา
ภาษาไทยและภาษา
วัฒนธรรมตะวันออก คณะ
ศิลปะศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/โรง
เเรมรอยัลริเวอร์

วัน/เดือน/ปี
จำนวน
ที่พัฒนา
ชั่วโมง
ตนเอง
4-5 ต.ค.
2561

12

21 ธ.ค.
2561

8
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บางพลัด
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานแสดง
สำนักงานคณะกรรมการ
16-18 ม.ค.
3 นิทรรศการ “สร้างเด็กไทย 4.0” การศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2561
ไร้พรมแดน งานวันครู 2562
/กระทรวงศึกษาธิการ
ภาควิชาสุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
สัมมนาโครงการวิจัยเรื่อง
คณะพยาบาลศาสตร์
“การพัฒนารูปแบบในการส่งเสริมสุขภาวะ มหาวิทยาลัยมหิดล/ห้องโสต 22 ก.พ.
4
ทางจิตใจและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตใน
ทัศนศึกษา
2562
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา”
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
รวม

18

1

39

301

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวดาวรุ่ง เถียรทวี
นางกมลรัตน์ เซ่งลอยเลื่อน
นางณหทัย เครือคำ
นางสาวนันทพร มีฤทธิ์
นางสาวศิริพร เอกอุ
นางสาวศุภรา ดีหะสิงห์
นางศุภลักษณ์ รัศมีแจ่ม
นางสาวสุพัตรา ไพบูลย์วัฒนกิจ
นางประกายกาญจน์ กาญจนรัตน์
นางแสงจันทร์ หาญกล้า
นางรัตติยา บุญศิริ
นางสาวสุธินันท์ เลิศกมลวรรธน์
นางสาวสุวณีย์ แสงนิ่ม

จำนวนชั่วโมง
เข้ารับการอบรม / ประชุม /
สัมมนา
87
99
90
69
69
66

110
102
46
69
131
62

39

303

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ปีการศึกษา 2561
วัน เดือน ปี

1

2 มิถุนายน
2562

2

3

2 มิถุนายน
2562

2 มิถุนายน
2562

รายการ

ชื่อ-สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

การแข่งขันการเขียนเรียงความ
นางสาวศิริวรรณ คำเรือง
ม.5 สำนักงานเขตพื้นที่
เกียรติบัตรรางวัล
ระดับ ม.4 – ม.6 โครงการรักษ์
การศึกษามัธยมศึกษา ชนะเลิศ พร้อมเงิน
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย
เขต 9
รางวัล 500 บาท
แห่งชาติ ปี 2561 ณ โรงเรียนอู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม. เด็กหญิงมสฤณา สุขขี
ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่
เกียรติบัตรรางวัลรอง
1 – ม.3 โครงการรักษ์ภาษาไทย
การศึกษามัธยมศึกษา ชนะเลิศ อันดับ 1
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี
เขต 9
พร้อมเงินรางวัล 300
2561 ณ โรงเรียนอู่ทอง จังหวัด
บาท
สุพรรณบุรี
การแข่งขันการย่อความ ระดับ ม.1 เด็กหญิงลลิตภัทร สันติวงษ์ ม.2 สำนักงานเขตพื้นที่
เกียรติบัตรรางวัลรอง
– ม.3 โครงการรักษ์ภาษาไทย
การศึกษามัธยมศึกษา ชนะเลิศ อันดับ 2
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี
เขต 9
พร้อมเงินรางวัล 200
2561 ณ โรงเรียนอู่ทอง จังหวัด
บาท
สุพรรณบุรี

✓

✓

✓

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

รางวัลระดับ
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วัน เดือน ปี

รายการ

4

2 มิถุนายน
2562

การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.
4 – ม.6 โครงการรักษ์ภาษาไทย
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี
2561 ณ โรงเรียนอู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี
การประกวดกลอนสด ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โครงการ
ประกวดกลอนสด ครั้งที่ 14 เนื่อง
ในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29
กรกฎาคม ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ
มหาวิทยาลัยรังสิต

5

20 กรกาคม

2561

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นางสาวพรพิมล เพ็งเภา

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

ม.5 สำนักงานเขตพื้นที่
เกียรติบัตรรางวัล
การศึกษามัธยมศึกษา ชมเชย
เขต 9

เด็กหญิงนภสพร สมิทธากร ม.3 คณะศิลปศาสตร์
เด็กหญิงมนัสนันท์ สุขเรือง ม.3 มหาวิทยาลัยรังสิต
เด็กหญิงอัญชิษฐาภรณ์ สุขเรือง ม.3

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

รางวัลระดับ

✓

เกียรติบัตรเข้าร่วม

✓
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วัน เดือน ปี

รายการ

ชื่อ-สกุลนักเรียน

6

20 กรกาคม

การประกวดกลอนสด ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โครงการ
ประกวดกลอนสด ครั้งที่ 14 เนื่อง
ในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29
กรกฎาคม ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ
มหาวิทยาลัยรังสิต

นายแทน เวชการ
นางสาวชลลดา วารีนิล
นางสาวณัฐธิดา ปรีดาพันธุ์

การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โครงการ
ประกวดกลอนสด ครั้งที่ 14 เนื่อง
ในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29
กรกฎาคม ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ
มหาวิทยาลัยรังสิต

นางสาวภัทรลดา กิจสมัย

2561

7

20 กรกาคม

2561

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

ม.5 คณะศิลปศาสตร์
ม.5 มหาวิทยาลัยรังสิต
ม.5

เกียรติบัตรเข้าร่วม

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

รางวัลระดับ

✓

ม.5 คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

เกียรติบัตรเข้าร่วม

✓
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วัน เดือน ปี

8

8 สิงหาคม
2561

9

10

8 สิงหาคม
2561

8 สิงหาคม
2561

รายการ

ชื่อ-สกุลนักเรียน

การประกวดเขียนไทย ระดับ
เด็กหญิงมสฤณา สุขขี
มัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องใน
การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี
2561 ณ องค์พระปฐมเจดีย์
จังหวัดนครปฐม
การประกวดอ่านคำประพันธ์
นางสาวพริ้มเพรา
ร้อยกรอง ระดับมัธยมศึกษาตอน
สมบูรณ์พันธ์
ปลาย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ประจำปี 2561ณ องค์พระปฐม
เจดีย์ จังหวัดนครปฐม
การประกวดเรียงความ ระดับ
นางสาวศิริวรรณ คำเรือง
มัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวัน
แม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ
องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัด
นครปฐม

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ม.3 สภาวัฒนธรรมจังหวัด
นครปฐม

ม.5 เทศบาลนครนครปฐม

ผลการแข่งขัน
เกียรติบัตรรางวัล
ชนะเลิศ พร้อมเงิน
รางวัล 2,000 บาท

✓

เกียรติบัตรรางวัล
ชมเชย อันดับ 1
✓

ม.5 เทศบาลนครนครปฐม

เกียรติบัตรเข้าร่วม
✓

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

รางวัลระดับ
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วัน เดือน ปี

รายการ

ชื่อ-สกุลนักเรียน

11 1 สิงหาคม, 10 การประกวดอ่านฟังเสียง ระดับ
เด็กชายวราชัย มูลต้น
กันยายน2561 มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 โครงการ
ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์
ไทย ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561 ชิง
ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
12 1 สิงหาคม, การประกวดอ่านฟังเสียง ระดับ
เด็กหญิงหทัยกาญจน์
2561
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โครงการ
รักษาพล
ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์
ไทย ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561 ชิง
ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ม.1 ธนาคารธนชาต จำกัด
(มหาชน)

ผลการแข่งขัน

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

รางวัลระดับ

เกียรติบัตรรางวัล
ชนะเลิศ พร้อมเงิน
รางวัล 10,000 บาท
✓

ม.3 ธนาคารธนชาต จำกัด
(มหาชน)

เกียรติบัตรเข้าร่วม
✓
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วัน เดือน ปี

13

1 สิงหาคม,
10 กันยายน
2561

14

15

1 สิงหาคม,
10 กันยายน
2561

24 สิงหาคม
2561

รายการ

ชื่อ-สกุลนักเรียน

การประกวดอ่านฟังเสียง ระดับ
เด็กหญิงภัทรวัลลิ์
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการ ธน
โพธิ์อาศัย
ชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์
ไทย ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561 ชิง
ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
การประกวดอ่านฟังเสียง ระดับ
นายวชิระ ทองพิมพ์
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการ ธน
ชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์
ไทย ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561 ชิง
ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย เด็กหญิงณัชชา เจริญสุข
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ม.4 ธนาคารธนชาต จำกัด
(มหาชน)

ผลการแข่งขัน

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

รางวัลระดับ

เกียรติบัตรเข้าร่วม
✓

ม.4 ธนาคารธนชาต จำกัด
(มหาชน)

เกียรติบัตรเข้าร่วม
✓

ม.1 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9

เกียรติบัตรรางวัล
ระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ

✓
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วัน เดือน ปี

16

24 สิงหาคม
2561

17

18

24 สิงหาคม
2561

24 สิงหาคม
2561

รายการ

ชื่อ-สกุลนักเรียน

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย นางสาววิรากร พวงสุดรัก
ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์
เด็กหญิงมสฤณา สุขขี
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์
นางสาวพรพิมล เพ็งเภา
ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

ม.5 สำนักงานเขตพื้นที่
เกียรติบัตรรางวัล
การศึกษามัธยมศึกษา ระดับเหรียญทองแดง
เขต 9

ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่
เกียรติบัตรรางวัล
การศึกษามัธยมศึกษา ระดับเหรียญเงิน รอง
เขต 9
ชนะเลิศอันดับที่ 1

ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9

เกียรติบัตรรางวัล
ระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

รางวัลระดับ

✓

✓

✓

✓
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วัน เดือน ปี

19

24 สิงหาคม
2561

20

21

24 สิงหาคม
2561

24 สิงหาคม
2561

รายการ

ชื่อ-สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

การแข่งขันพินิจวรรณคดี
เด็กหญิงปัทมวรรณ ยิ้มดี
ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรม
การศึกษามัธยมศึกษา
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
เขต 9
วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม
การแข่งขันพินิจวรรณคดี
นางสาวกัลย์สุดา มองมณี ม.4 สำนักงานเขตพื้นที่
ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรม
การศึกษามัธยมศึกษา
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
เขต 9
วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม
การแข่งขันเรียงถ้อยร้อยความ
นางสาวน้ำฝน
ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่
(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.
ปรีดาประเสริฐ
การศึกษามัธยมศึกษา
1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถ
เขต 9
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2561 ณ โรงเรียนศรี
วิชัยวิทยา จ.นครปฐม

ผลการแข่งขัน
เกียรติบัตรรางวัล
ระดับเหรียญเงิน

✓

เกียรติบัตรรางวัล
ระดับเหรียญเงิน
✓

เกียรติบัตรรางวัล
ระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ
✓

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

รางวัลระดับ
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วัน เดือน ปี

22

24 สิงหาคม
2561

23

24 สิงหาคม
2561

รายการ

ชื่อ-สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

การแข่งขันเรียงถ้อยร้อยความ
นางสาวน้ำฝน
ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่
(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.
ปรีดาประเสริฐ
การศึกษามัธยมศึกษา
4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถ
เขต 9
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2561 ณ โรงเรียนศรี
วิชัยวิทยา จ.นครปฐม
การแข่งขันเรียงถ้อยร้อยความ
นางสาวศิริวรรณ คำเรือง
ม.5 สำนักงานเขตพื้นที่
(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.
การศึกษามัธยมศึกษา
4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถ
เขต 9
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2561 ณ โรงเรียนศรี
วิชัยวิทยา จ.นครปฐม

ผลการแข่งขัน
เกียรติบัตรรางวัล
ระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ

✓

เกียรติบัตรรางวัล
ระดับเหรียญเงิน
✓

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

รางวัลระดับ
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วัน เดือน ปี

รายการ

24

24 สิงหาคม
2561

การแข่งขันการท่องอาขยาน
ทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.1-ม.3
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2561 ณ โรงเรียนศรี
วิชัยวิทยา จ.นครปฐม
การแข่งขันการท่องอาขยาน
ทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.4-ม.6
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2561 ณ โรงเรียนศรี
วิชัยวิทยา จ.นครปฐม

25

24 สิงหาคม
2561

ชื่อ-สกุลนักเรียน
เด็กหญิงชลลดา ไม้หอม

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9

ผลการแข่งขัน
เกียรติบัตรรางวัล
ระดับเหรียญเงิน

✓

นางสาวภัทรพร พุฒทอง

ม.5 สำนักงานเขตพื้นที่
เกียรติบัตรรางวัล
การศึกษามัธยมศึกษา ระดับเหรียญทองแดง
เขต 9
รองชนะเลิศอันดับที่
2

✓

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

รางวัลระดับ
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วัน เดือน ปี

รายการ

26

24 สิงหาคม
2561

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
กาพย์ยานี 11 (6บท) ระดับชั้น ม.
1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2561 ณ โรงเรียนศรี
วิชัยวิทยา จ.นครปฐม
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
โคลงสี่สุภาพ ระดับชั้น ม.4-ม.6
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2561 ณ โรงเรียนศรี
วิชัยวิทยา จ.นครปฐม

27

24 สิงหาคม
2561

ชื่อ-สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

เด็กหญิงนภสพร สมิทธากร ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่
เด็กหญิงมนัสนันท์ สุขเรือง ม.3 การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9

ผลการแข่งขัน

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

รางวัลระดับ

เกียรติบัตรรางวัล
ระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ
✓

นายธีรภัทร ฟังเร็ว
นายอนุพงษ์ พรหมเมศ

ม.5 สำนักงานเขตพื้นที่
ม.5 การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9

เกียรติบัตรรางวัล
ระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่
2

✓

วัน เดือน ปี

รายการ

ชื่อ-สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

รางวัลระดับ
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28

29

30

24 สิงหาคม
2561

24 สิงหาคม
2561

9 กันยายน
2561

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย
ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม
การแข่งขันภาษาไทยเพชร
ยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1–3 ทุนการศึกษา
พระพรหมมังคลาจารย์ ณ
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

เด็กหญิงศิวพร ธีระวัฒนา
เด็กหญิงณกาญจน์ มีแก้ว

นางสาวเบญสิรยา
พิพัฒนาพรภักดี

เด็กชายณัชพล
ลิมโกมลวิลาส

ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่
ม.3 การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9

เกียรติบัตรรางวัล
ระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่
1

ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9

เกียรติบัตรรางวัล
ระดับเหรียญเงิน

ม.3 มูลนิธิร่มฉัตร

เกียรติบัตรคะแนน
ผ่านเกณฑ์การ
แข่งขัน

✓

✓

✓

315

วัน เดือน ปี

31

9 กันยายน
2561

32

33

9 กันยายน
2561

9 กันยายน
2561

รายการ

ชื่อ-สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

การแข่งขันภาษาไทยเพชร
นางสาวพรพิมล เพ็งเภา
ม.6 มูลนิธิร่มฉัตร
ยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4–6 ทุนการศึกษา
พระพรหมมังคลาจารย์ ณ
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
การแข่งขันภาษาไทยเพชร
เด็กหญิงมสฤณา สุขขี
ม.6 มูลนิธิร่มฉัตร
ยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1–3 ทุนการศึกษา
ระพรหม
มังคลาจารย์ ณ โรงเรียนสันติ
ราษฎร์วิทยาลัย
การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอด
เด็กหญิงอพินญา สีเทียนสุก ม.3 มูลนิธิร่มฉัตร
มงกุฎ ครั้งที่ 15 ระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 1–3 ทุนการศึกษาระพรหม
มังคลาจารย์ ณ โรงเรียนสันติ
ราษฎร์วิทยาลัย

ผลการแข่งขัน
เกียรติบัตรคะแนน
ผ่านเกณฑ์การ
แข่งขัน

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

รางวัลระดับ

✓

เกียรติบัตรเข้าแข่งขัน
รอบเจียระไนเพชร
✓

เกียรติบัตรเข้าแข่งขัน
รอบเจียระไนเพชร
✓
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วัน เดือน ปี

34

9 กันยายน
2561

35

36

9 กันยายน
2561

25 ธันวาคม
2561

รายการ

ชื่อ-สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอด
นายปิยพรรดิ์ หวานแหลม ม.6 มูลนิธิร่มฉัตร
มงกุฎ ครั้งที่ 15 ระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 4–6 ทุนการศึกษาระพรหม
มังคลาจารย์ ณ โรงเรียนสันติ
ราษฎร์วิทยาลัย
การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอด
นางสาวกัญญาวีร์ เวชพันธ์ ม.6 มูลนิธิร่มฉัตร
มงกุฎ ครั้งที่ 15 ระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 4–6 ทุนการศึกษาระพรหม
มังคลาจารย์ ณ โรงเรียนสันติ
ราษฎร์วิทยาลัย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย เด็กหญิงณัชชา ชื่นเจริญสุข ม.1 สำนักงาน
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรม
คณะกรรมการ
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา
2561 ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ.
นครปฐม

ผลการแข่งขัน

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

รางวัลระดับ

เกียรติบัตรเข้าแข่งขัน
รอบเจียระไนเพชร
✓

เกียรติบัตรเข้าแข่งขัน
รอบเจียระไนเพชร
✓

เกียรติบัตรเข้าร่วม
✓
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วัน เดือน ปี

รายการ

37

25 ธันวาคม
2561

การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์
ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา
2561 ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ.
นครปฐม
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
กาพย์ยานี 11 (6 บท) ระดับชั้น
ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา
2561 ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
จ.นครปฐม

38

25 ธันวาคม
2561

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นางสาวพรพิมล เพ็งเภา

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ม.6 สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการแข่งขัน

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

รางวัลระดับ

เกียรติบัตรเหรียญ
เงิน (ลำดับที่ ๘)
✓

เด็กหญิงนภสพร สมิทธากร
เด็กหญิงมนัสนันท์ สุขเรือง

ม.3 สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เกียรติบัตรเหรียญ
เงิน (ลำดับที่ ๘)
✓
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วัน เดือน ปี

39

25 ธันวาคม
2561

40

18 มกราคม

2562

41

18 มกราคม

2562

รายการ

ชื่อ-สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

การแข่งขันเรียงถ้อยร้อยความ
นางสาวน้ำฝน
ม.3 สำนักงาน
(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น
ปรีดาประเสริฐ
คณะกรรมการ
ม.1-ม.3 งานมหกรรม
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา
2561 ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
จ.นครปฐม
การแข่งขันเขียนตามคำบอก
เด็กหญิงมสฤณา สุขขี
ม.3 โรงเรียนนวมินทรา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
ชินูทิศ สตรีวิทยา
“งานเปิดบ้านนวมินทร์
61
พุทธมณฑล
ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรง
เรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา
พุทธมณฑล กรุงเทพฯ
การแข่งขันเขียนตามคำบอก
เด็กหญิงมสฤณา สุขขี
ม.3 โรงเรียนนวมินทราชิ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
นูทิศ สตรีวิทยา
“งานเปิดบ้านนวมินทร์
61
พุทธมณฑล
ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรง
เรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา
พุทธมณฑล กรุงเทพฯ

ผลการแข่งขัน

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

รางวัลระดับ

เกียรติบัตรเหรียญ
เงิน (ลำดับที่ ๘)
✓

เกียรติบัตรรางวัล
ชนะเลิศ
✓

เกียรติบัตรรางวัล
ชนะเลิศ
✓

319

วัน เดือน ปี

42

18 มกราคม

2562
43

18 มกราคม

2562

รายการ

ชื่อ-สกุลนักเรียน

การแข่งขันการประกวดการคัยลาย เด็กหญิงมิ่งคล
มือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
แสนเกรียงไกร
“งานเปิดบ้านนวมินทร์ 61
ประจำปีการศึกษา 2561
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ
เด็กหญิงศิวพร ธีระวัฒนา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 “งาน
เปิดบ้านนวมินทร์ 61 ประจำปี
การศึกษา 2561

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

ม.2 โรงเรียนนวมินทราชิ
นูทิศ สตรีวิทยา
พุทธมณฑล

เกียรติบัตรรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 1

ม.3 โรงเรียนนวมินทราชิ
นูทิศ สตรีวิทยา
พุทธมณฑล

เกียรติบัตรเข้าร่วม

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

รางวัลระดับ

✓

✓
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วัน เดือน ปี

1

2 มิถุนายน
2562

2

3

2 มิถุนายน
2562

2 มิถุนายน
2562

รายการ

ชื่อ-สกุลครู

การแข่งขันการเขียนเรียงความ นางรัตติยา บุญศิริ
ระดับ ม.4 – ม.6 โครงการรักษ์
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ปี 2561 ณ โรงเรียน
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ นางสาวดาวรุ่ง เถียรทวี
ม.1 – ม.3 โครงการรักษ์
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ปี 2561 ณ โรงเรียน
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
การแข่งขันการย่อความ ระดับ นางณหทัย เครือคำ
ม.1 – ม.3 โครงการรักษ์
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ปี 2561 ณ โรงเรียน
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

สำนักงานเขตพื้นที่
เกียรติบัตรรางวัล
การศึกษามัธยมศึกษา ชนะเลิศ พร้อมเงิน
เขต 9
รางวัล 500 บาท
สำนักงานเขตพื้นที่
เกียรติบัตรรางวัลรอง
การศึกษามัธยมศึกษา ชนะเลิศ อันดับ 1
เขต 9
พร้อมเงินรางวัล 300
บาท
สำนักงานเขตพื้นที่
เกียรติบัตรรางวัลรอง
การศึกษามัธยมศึกษา ชนะเลิศ อันดับ 2
เขต 9
พร้อมเงินรางวัล 200
บาท

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ

✓

✓

✓
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วัน เดือน ปี

4

2 มิถุนายน
2562

5

รายการ

ชื่อ-สกุลครู

การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ นางกมลรัตน์ เซ่งลอยเลื่อน
ม.4 – ม.6 โครงการรักษ์
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ปี 2561 ณ โรงเรียน
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
20 กรกาคม การประกวดกลอนสด ระดับชั้น นางศุภลักษณ์ รัศมีแจ่ม
2561
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โครงการ นางสาวสุพัตรา
ประกวดกลอนสด ครั้งที่ 14
ไพบูลย์วัฒนกิจ
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
29 กรกฎาคม ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

สำนักงานเขตพื้นที่
เกียรติบัตรรางวัล
การศึกษามัธยมศึกษา ชมเชย
เขต 9
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ

✓

เกียรติบัตรเข้าร่วม

✓
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วัน เดือน ปี

6

20 กรกาคม

7

รายการ

การประกวดกลอนสด ระดับชั้น
2561
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โครงการ
ประกวดกลอนสด ครั้งที่ 14
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
29 กรกฎาคม ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
20 กรกาคม การประกวดคัดลายมือ
2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
โครงการประกวดกลอนสด ครั้ง
ที่ 14 เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ 29 กรกฎาคม ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่อ-สกุลครู
นางศุภลักษณ์ รัศมีแจ่ม
นางสาวสุพัตรา
ไพบูลย์วัฒนกิจ

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

เกียรติบัตรเข้าร่วม

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ

✓

นางศุภลักษณ์ รัศมีแจ่ม
นางสาวสุพัตรา
ไพบูลย์วัฒนกิจ

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

เกียรติบัตรเข้าร่วม

✓
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วัน เดือน ปี

รายการ

8

8 สิงหาคม
2561

การประกวดเขียนไทย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องใน
การจัดงานวันแม่แห่งชาติ
ประจำปี 2561 ณ องค์พระปฐม
เจดีย์ จังหวัดนครปฐม
การประกวดอ่านคำประพันธ์
ร้อยกรอง ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เนื่องในวันแม่
แห่งชาติ ประจำปี 2561ณ องค์
พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
การประกวดเรียงความ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องใน
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
ณ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัด
นครปฐม

9

10

8 สิงหาคม
2561

8 สิงหาคม
2561

ชื่อ-สกุลครู
นางรัตติยา บุญศิริ
นางสาวนันทพร มีฤทธิ์

นางรัตติยา บุญศิริ
นางสาวนันทพร มีฤทธิ์

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

สภาวัฒนธรรมจังหวัด
นครปฐม

เกียรติบัตรรางวัล
ชนะเลิศ พร้อมเงิน
รางวัล 2,000 บาท

เทศบาลนครนครปฐม

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ

✓

เกียรติบัตรรางวัล
ชมเชย อันดับ 1
✓

นางรัตติยา บุญศิริ
นางสาวนันทพร มีฤทธิ์

สภาวัฒนธรรมจังหวัด
นครปฐม

เกียรติบัตรเข้าร่วม
✓

324

วัน เดือน ปี

11

1 สิงหาคม, การประกวดอ่านฟังเสียง ระดับ
10 กันยายน มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 โครงการ ธน
ชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์
2561
ไทย ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561 ชิง
ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ ธนาคารธนชาต จำกัด
(มหาชน)
1 สิงหาคม, การประกวดอ่านฟังเสียง ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โครงการ ธน
2561
ชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์
ไทย ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561 ชิง
ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ ธนาคารธนชาต จำกัด
(มหาชน)

12

รายการ

ชื่อ-สกุลครู
นางสาวศิริพร เอกอุ
นางสาวดาวรุ่ง เถียรทวี

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

ธนาคารธนชาต จำกัด
(มหาชน)

เกียรติบัตรรางวัล
ชนะเลิศ พร้อมเงิน
รางวัล 10,000 บาท

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ

✓

นางสาวศิริพร เอกอุ
นางสาวดาวรุ่ง เถียรทวี

ธนาคารธนชาต จำกัด
(มหาชน)

เกียรติบัตรเข้าร่วม

✓

325

วัน เดือน ปี

13

1 สิงหาคม, การประกวดอ่านฟังเสียง ระดับ นางสาวศิริพร เอกอุ
10 กันยายน มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 โครงการ
นางสาวดาวรุง่ เถียรทวี
2561
ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม
เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47
ประจำปี 2561 ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ ธนาคารธนชาต จำกัด
(มหาชน)
24 สิงหาคม การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
นางสาวนันทพร มีฤทธิ์
2561
ภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2561 ณ โรงเรียนศรี
วิชัยวิทยา จ.นครปฐม

14

รายการ

ชื่อ-สกุลครู

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

ธนาคารธนชาต จำกัด
(มหาชน)

เกียรติบัตรเข้าร่วม

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ

✓

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9

เกียรติบัตรรางวัล
ระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ
✓

326

วัน เดือน ปี

15

24 สิงหาคม การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
นางสาวสุพัตรา
2561
ภาษาไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6
ไพบูลย์วัฒนกิจ
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2561 ณ โรงเรียนศรี
วิชัยวิทยา จ.นครปฐม
24 สิงหาคม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ นางสาวศิริพร เอกอุ
2561
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2561 ณ โรงเรียนศรี
วิชัยวิทยา จ.นครปฐม

16

รายการ

ชื่อ-สกุลครู

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ

สำนักงานเขตพื้นที่
เกียรติบัตรรางวัล
การศึกษามัธยมศึกษา ระดับเหรียญทองแดง
เขต 9
✓

สำนักงานเขตพื้นที่
เกียรติบัตรรางวัล
การศึกษามัธยมศึกษา ระดับเหรียญเงิน รอง
เขต 9
ชนะเลิศอันดับที่ 1
✓
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17

18

19

รายการ

ชื่อ-สกุลครู

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

24 สิงหาคม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ นางสาวดาวรุ่ง เถียรทวี
2561
ระดับชัน้ ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2561 ณ โรงเรียนศรี
วิชัยวิทยา จ.นครปฐม

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9

เกียรติบัตรรางวัล
ระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ

24 สิงหาคม การแข่งขันพินิจวรรณคดี
นางประกายกาญจน์
ระดับชัน้ ม.1-ม.3 งานมหกรรม
2561
กาญจนรัตน์
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม
24 สิงหาคม การแข่งขันพินิจวรรณคดี
นางประกายกาญจน์
ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรม
2561
กาญจนรัตน์
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9

เกียรติบัตรรางวัล
ระดับเหรียญเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9

เกียรติบัตรรางวัล
ระดับเหรียญเงิน

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ

✓

✓

✓
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20

21

22

วัน เดือน ปี

รายการ

ชื่อ-สกุลครู

24 สิงหาคม การแข่งขันเรียงถ้อยร้อยความ
นางรัตติยา บุญศิริ
(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น
2561
ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม
24 สิงหาคม การแข่งขันเรียงถ้อยร้อยความ
นางกมลรัตน์ เซ่งลอยเลื่อน
(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น
2561
ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม
24 สิงหาคม การแข่งขันการท่องอาขยาน
นางณหทัย เครือคำ
ทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.1-ม.3
2561
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2561 ณ โรงเรียนศรี
วิชัยวิทยา จ.นครปฐม

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9

เกียรติบัตรรางวัล
ระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ

✓

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9

เกียรติบัตรรางวัล
ระดับเหรียญเงิน
✓

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9

เกียรติบัตรรางวัล
ระดับเหรียญเงิน
✓
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23

24

วัน เดือน ปี

รายการ

ชื่อ-สกุลครู

24 สิงหาคม การแข่งขันการท่องอาขยาน
นางสาวศุภรา ดีหะสิงห์
ทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.4-ม.6
2561
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2561 ณ โรงเรียนศรี
วิชัยวิทยา จ.นครปฐม
24 สิงหาคม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ นางศุภลักษณ์ รัศมีแจ่ม
2561
กาพย์ยานี 11 (6บท) ระดับชั้น นางสาวสุพัตรา
ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ไพบูลย์วัฒนกิจ
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2561 ณ โรงเรียนศรี
วิชัยวิทยา จ.นครปฐม

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

สำนักงานเขตพื้นที่
เกียรติบัตรรางวัล
การศึกษามัธยมศึกษา ระดับเหรียญทองแดง
เขต 9
รองชนะเลิศอันดับที่
2

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ

✓

เกียรติบัตรรางวัล
ระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ
✓
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25

26

วัน เดือน ปี

รายการ

24 สิงหาคม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
2561
โคลงสี่สภุ าพ ระดับชั้น ม.4-ม.6
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2561 ณ โรงเรียนศรี
วิชัยวิทยา จ.นครปฐม
24 สิงหาคม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรม
2561
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม

ชื่อ-สกุลครู
นางศุภลักษณ์ รัศมีแจ่ม
นางสาวศุภรา ดีหะสิงห์

นางสาวนันทพร มีฤทธิ์
นางสาวเสาวนีย์
เลิศกมลวรรธน์

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9

เกียรติบัตรรางวัล
ระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่
2

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9

เกียรติบัตรรางวัล
ระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่
1

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ

✓

✓
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27

28

29

วัน เดือน ปี

รายการ

24 สิงหาคม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย
2561
ระดับชัน้ ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2561 ณ โรงเรียนศรี
วิชัยวิทยา จ.นครปฐม
9 กันยายน คะแนนผ่านเกณฑ์การแข่งขัน
2561
ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่
15 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1–3
ทุนการศึกษาระพรหมมัง
คลาจารย์ ณ โรงเรียนสันติ
ราษฎร์วิทยาลัย
9 กันยายน คะแนนผ่านเกณฑ์การแข่งขัน
2561
ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่
15 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4–6
ทุนการศึกษาระพรหมมังคลา
จารย์ ณ โรงเรียนสันติราษฎร์
วิทยาลัย

ชื่อ-สกุลครู
นางสาวเสาวนีย์
เลิศกมลวรรธน์

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9

เกียรติบัตรรางวัล
ระดับเหรียญเงิน

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ

✓

นางศุภลักษณ์ รัศมีแจ่ม
นางสาวดาวรุ่ง เถียรทวี
นางสาวสุพัตรา
ไพบูลย์วัฒนกิจ

มูลนิธิร่มฉัตร

นางศุภลักษณ์ รัศมีแจ่ม
นางสาวดาวรุ่ง เถียรทวี
นางสาวสุพัตรา
ไพบูลย์วัฒนกิจ

มูลนิธิร่มฉัตร

เกียรติบัตรคะแนน
ผ่านเกณฑ์การ
แข่งขัน

เกียรติบัตรคะแนน
ผ่านเกณฑ์การ
แข่งขัน

✓

✓
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วัน เดือน ปี

รายการ

ชื่อ-สกุลครู

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

30

9 กันยายน
2561

เข้าแข่งขันรอบเจียระไนเพชร
การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอด
มงกุฎ ครั้งที่ 15 ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1–3
ทุนการศึกษาระพรหม
มังคลาจารย์ ณ โรงเรียนสันติ
ราษฎร์วิทยาลัย
เข้าแข่งขันรอบเจียระไนเพชร
การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอด
มงกุฎ ครั้งที่ 15 ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4–6
ทุนการศึกษาระพรหม
มังคลาจารย์ ณ โรงเรียนสันติ
ราษฎร์วิทยาลัย

นางศุภลักษณ์ รัศมีแจ่ม
นางสาวดาวรุ่ง เถียรทวี
นางสาวสุพัตรา
ไพบูลย์วัฒนกิจ

มูลนิธิร่มฉัตร

เกียรติบัตรคะแนน
ผ่านเกณฑ์การ
แข่งขัน

นางศุภลักษณ์ รัศมีแจ่ม
นางสาวดาวรุ่ง เถียรทวี
นางสาวสุพัตรา
ไพบูลย์วัฒนกิจ

มูลนิธิร่มฉัตร

31

9 กันยายน
2561

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ

✓

เกียรติบัตรคะแนน
ผ่านเกณฑ์การ
แข่งขัน
✓
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32

25 ธันวาคม การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
นางสาวนันทพร มีฤทธิ์
ภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
2561
มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม
25 ธันวาคม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ นางสาวดาวรุง่ เถียรทวี
ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรม
2561
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา
2561 ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ.
นครปฐม

33

รายการ

ชื่อ-สกุลครู

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เกียรติบัตรเข้าร่วม

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เกียรติบัตรรางวัล
เหรียญเงิน

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ

✓

✓
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34

25 ธันวาคม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
กาพย์ยานี 11 (6 บท) ระดับชั้น
2561
ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา
2561 ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
จ.นครปฐม
18 มกราคม การแข่งขันเขียนตามคำบอก
2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
“งานเปิดบ้านนวมินทร์
61
ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรง
เรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา
พุทธมณฑล กรุงเทพฯ
18 มกราคม การแข่งขันการประกวดการคัด
2562
ลาย มือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 – 3 “งานเปิดบ้านนวมินทร์
61 ประจำปีการศึกษา 2561

35

36

รายการ

ชื่อ-สกุลครู

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

นางศุภลักษณ์ รัศมีแจ่ม
นางสาวสุพัตรา
ไพบูลย์วัฒนกิจ

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เกียรติบัตรรางวัล
เหรียญทอง

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ

✓

นางสาวดาวรุ่ง เถียรทวี

นางสาวสุพัตรา
ไพบูลย์วัฒนกิจ

โรงเรียนนวมินทราชิ
นูทิศ สตรีวิทยา พุทธ
มณฑล

เกียรติบัตรรางวัล
ชนะเลิศ

โรงเรียนนวมินทราชิ
นูทิศ สตรีวิทยา พุทธ
มณฑล

เกียรติบัตรรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 1

✓

✓
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์)
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561
ที่

วัน เดือน ปี

1

10 มิ.ย. 2561

รายการ
เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand
Design Competition 2018

2

10 มิ.ย. 2561

เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นางสาวนภัสนันท์ สุวรรณ
ภักดี
นางสาวสิริกร กนกพรวศิน

Design Competition 2018

3

23–26 ส.ค.
2561

4

23–26 ส.ค.
2561

5 23–26 ส.ค.
2561

กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง
Webpage ประเภท Web
Editor ระดับชั้น ม.1-ม. 3
กิจกรรมการแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระดับชั้น ม.1 – ม.3
กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง
เกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.
3

เด็กชายธาดาพงศ์ เมฆสั้น
เด็กหญิงลลิตภัทร ขำมั่น

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

ม. 5 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 5
ม. 4 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด รางวัล ผลงาน 50
อันดับแรกของการ
แข่งขัน
ม.3 สพม.9
รางวัลระดับเหรียญ
ม.3
เงิน

เด็กชายกฤษประชา อยู่บัว
ม.3 สพม.9
เด็กชายรัฐกิตติ์ กาญจนวลัย ม.3
กุล

รางวัลระดับเหรียญ
ทอง

เด็กชายกุญชวิสิฎฐ์ ศักดิ์กิตติ ม.2 สพม.9
โภคิน
ม.2
เด็กชายธีรภัฒน์ นิยมนา

รางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง ชนะเลิศ

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

รางวัลระดับ

✓
✓

✓

✓
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ที่

วัน เดือน ปี

6 23–26 ส.ค.
2561
7 23–26 ส.ค.
2561
8

23–26 ส.ค.
2561

9 23–26 ส.ค.
2561
23–26 ส.ค.
2561

รายการ
กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.
3
กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง
เกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.
6
กิจกรรมการแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระดับชั้น ม.4 – ม.6
กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง
Motion Infographic ระดับชัน้
ม.4-ม.6
กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4– ม.6

ชื่อ-สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

รางวัลระดับ

เด็กชายจิรทิปต์ พวงเงิน
ม.3 สพม.9
เด็กชายรพีพงศ์ ปีติจรูญพงศ์ ม.3
เด็กชายเดโชดม สมพงษ์
ม.3

รางวัลระดับเหรียญ
ทองชนะเลิศ

✓

นางสาวสิริกร กนกพรวศิน
ม.4 สพม.9
นายสัณหพิชัยกรณ์ แจ้งสว่าง ม.4

รางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2

✓

นางสาวธัญชนก คนเที่ยง
นางสาวพิมพ์นิภา สายสวาท

ม.4 สพม.9
ม.4

รางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง

✓

นางสาวน้ำทิพย์ วงบุญ
นางสาววราภรณ์ มันบุณสม

ม.4 สพม.9
ม.4

รางวัลระดับเหรียญ
ทอง

✓

นายภูวนาท วังมุก
นายรักชาติ บุนนาค
นางสาวฐานิดา สวัสดิ์แดง

ม.6 สพม.9
ม.6
ม.6

รางวัลระดับเหรียญ
ทองชนะเลิศ

✓
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ที่

วัน เดือน ปี

1 23–26 ส.ค.
0 2561
1
1

26 พ.ย. 2561

12 15 ธ.ค. 2561

รายการ
กิจกรรมแข่งขันการเขียน
โปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น
ม.4-ม.6
การแข่งขันทักษะวิชาชีพด้าน
คอมพิวเตอร์ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับ Microsoft Office
2016 ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษา ครั้งที่ 16 ปี
การศึกษา 2561
เข้าร่วมการทดสอบทักษะการ
คิดเชิงคำนวณ ระดับประเทศ
รอบสุดท้าย ประเภท
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายพุฒิเมธ วิวรรธน์ธรา
นายวิญญ ลดาวุฒิพันธ์

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ม.6 สพม.9
ม.6

ผลการแข่งขัน
รางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

รางวัลระดับ

✓

1

นางสาวธันย์ชนก ชัยวรรัตนส ม.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีการ
กุล
จัดการเพชรเกษม

เด็กชายพสภัค เฉลยไข

ม.

รางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง

คณะเทคโนโลยี
เข้าร่วมการทดสอบ
สารสนเทศ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

✓

✓

(BEBRAS THAILAND
2018:FINAL ROUND)
13 15 ธ.ค. 2561

เข้าร่วมการทดสอบทักษะการ นางสาวธันย์ชนก ชัยวรรัตนส ม.6 คณะเทคโนโลยี
คิดเชิงคำนวณ ระดับประเทศ กุล
สารสนเทศ สถาบัน

เข้าร่วมการทดสอบ

✓
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ที่

วัน เดือน ปี

รายการ

ชื่อ-สกุลนักเรียน

ชั้น

รอบสุดท้าย ประเภท
มัธยมศึกษาตอนปลาย

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

รางวัลระดับ

เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(BEBRAS THAILAND
2018:FINAL ROUND)

กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.
3
กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4– ม.6
กิจกรรมแข่งขันการเขียน
โปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น
ม.4-ม.6

เด็กชายจิรทิปต์ พวงเงิน
ม.3 สำนักงานคณะกรรมการ รางวัลระดับเหรียญ
เด็กชายรพีพงศ์ ปีติจรูญพงศ์ ม.3 การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทองแดง
เด็กชายเดโชดม สมพงษ์
ม.3

✓

นายภูวนาท วังมุก
นายรักชาติ บุนนาค
นางสาวฐานิดา สวัสดิ์แดง
นายพุฒิเมธ วิวรรธน์ธรา
นายวิญญ ลดาวุฒิพันธ์

ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6

สำนักงานคณะกรรมการ รางวัลระดับเหรียญ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทองแดง

✓

สำนักงานคณะกรรมการ รางวัลเหรียญทอง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

✓

นายทศวรรษ พูลสวัสดิ์

2562

ICT Junior Camp # 11 :
Innovative Tech for Special
Needs สาขาวิชา Mobile
Application

1 18–22 มี.ค.
8 2562

ICT Junior Camp # 11 :
Innovative Tech for Special

นายคเณศ บุญศิริ

ม.5 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ม.5 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

1 25–27 ธ.ค.
4 2561
1 25–27 ธ.ค.
5 2561
1 25–27 ธ.ค.
6 2561
17 18–22 มี.ค.

ดีเด่นอันดับที่ 3

✓

ดีเด่นอันดับที่ 3

✓
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ที่

วัน เดือน ปี

1 18–22 มี.ค.
9 2562

รายการ
Needs สาขาวิชา Mobile
Application
ICT Junior Camp # 11 :
Innovative Tech for Special
Needs สาขาวิชา Mobile
Application

ชื่อ-สกุลนักเรียน

นายคเณศ บุญศิริ

ชั้น

ม.5

2 18–22 มี.ค.
0 2562

ICT Junior Camp # 11 :
Innovative Tech for Special
Needs สาขาวิชา Mobile
Application

นางสาวธันย์ชนก ชัยวรรัตนส ม.5
กุล

2 18–22 มี.ค.
1 2562

ICT Junior Camp # 11 :
Innovative Tech for Special
Needs สาขาวิชา Multimedia

นายคเณศ บุญศิริ

2 18–22 มี.ค.
2 2562

ICT Junior Camp # 11 :
Innovative Tech for Special
Needs สาขาวิชา Database

นางสาวธันย์ชนก ชัยวรรัตนส ม.5
กุล

ม.5

หน่วยงานที่จัด
สื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลการแข่งขัน

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

รางวัลระดับ

ดีเด่นอันดับที่ 3

✓

ดีเด่นอันดับที่ 3

✓

ยอดเยี่ยม

✓

ดีเด่นอันดับที่ 3

✓
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ที่
1

ชื่อ- นามสกุล
นายศรัณย์ จันทร์แดง

2

นายศรัณย์ จันทร์แดง

3

นายศรัณย์ จันทร์แดง

4

นางสาวกัญภร แสงมณี

ผลงาน/รางวัลที่ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) ได้รับ
ประจำปีการศึกษา 2561
ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ปีการศึกษาที่ได้รับ
วันเดือนปี
หน่วยงานที่ให้
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ปีการศึกษา 2561
23–26 ส.ค.
สพม.9
ทอง ชนะเลิศ กิจกรรมแข่งขันการเขียน
2561
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.
4-ม.6
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ปีการศึกษา 2561
23–26 ส.ค.
สพม.9
ทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Motion
2561
Infographic ระดับชั้น ม.4-ม.6
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ปีการศึกษา 2561
25–27 ธ.ค.
สำนักงานคณะกรรมการ
ทอง กิจกรรมแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย
2561
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6
เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม ปีการศึกษา 2561
1 มิ.ย. 2561 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
การแข่งขัน Thailand Design Competition
2018

5

นางสาวกัญภร แสงมณี

6

นางสาวกัญภร แสงมณี

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.1-ม. 3
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันสร้าง
เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
ระดับชั้น ม.1 – ม.3

ปีการศึกษา 2561

23–26 ส.ค.
2561

สพม.9

ปีการศึกษา 2561

23–26 ส.ค.
2561

สพม.9

341

ที่
8

ชื่อ- นามสกุล
นางสาวสุปรียา เอี่ยมศรีทอง

ชื่อรางวัลที่ได้รับ
เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขัน Thailand Design Competition

ปีการศึกษาที่ได้รับ
ปีการศึกษา 2561

วันเดือนปี
1 มิ.ย. 2561

หน่วยงานที่ให้
บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

ปีการศึกษา 2561

23–26 ส.ค.
2561

สพม.9

ปีการศึกษา 2561

23–26 ส.ค.
2561

สพม.9

ปีการศึกษา 2561

23–26 ส.ค.
2561

สพม.9

ปีการศึกษา 2561

26 พ.ย. 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการ
เพชรเกษม

ปีการศึกษา 2561

25–27 ธ.ค.
2561

2018

9

นางสาวสุปรียา เอี่ยมศรีทอง

10

นางสาวสุปรียา เอี่ยมศรีทอง

11

นางสาวสุปรียา เอี่ยมศรีทอง

12

นางสาวสุปรียา เอี่ยมศรีทอง

13

นางสาวสุปรียา เอี่ยมศรีทอง

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1
– ม.3
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4
– ม.6
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ กิจกรรมแข่งขันการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.
4-ม.6
ครูผู้ควบคุมนักเรียน โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 16
ปีการศึกษา 2561
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1
– ม.3

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ที่
14

ชื่อ- นามสกุล
นางสาวสุปรียา เอี่ยมศรีทอง

15

นางสาวสุปรียา เอี่ยมศรีทอง

16

นางสาวทวิณา ไชยยงยศ

17

นางสาวทวิณา ไชยยงยศ

18

นางสาวทวิณา ไชยยงยศ

19

นางสาวทวิณา ไชยยงยศ

ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ กิจกรรมแข่งขันการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.
4-ม.6
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1
– ม.3
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4
– ม.6
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1
– ม.3
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ กิจกรรมแข่งขันการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.
4-ม.6

ปีการศึกษาที่ได้รับ
ปีการศึกษา 2561

วันเดือนปี
25–27 ธ.ค.
2561

หน่วยงานที่ให้
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีการศึกษา 2561

25–27 ธ.ค.
2561

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีการศึกษา 2561

23–26 ส.ค.
2561

สพม.9

ปีการศึกษา 2561

23–26 ส.ค.
2561

สพม.9

ปีการศึกษา 2561

25–27 ธ.ค.
2561

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีการศึกษา 2561

25–27 ธ.ค.
2561

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ที่
20

ชื่อ- นามสกุล
นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี

ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.1-ม. 3

ปีการศึกษาที่ได้รับ
ปีการศึกษา 2561

วันเดือนปี
23–26 ส.ค.
2561

หน่วยงานที่ให้
สพม.9

21

นางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสง

ปีการศึกษา 2561

23–26 ส.ค.
2561

สพม.9

22

นางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสง

ปีการศึกษา 2561

23–26 ส.ค.
2561

สพม.9

23

นางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสง

ปีการศึกษา 2561

23–26 ส.ค.
2561

สพม.9

24

นายรวิภาส โคมากุล

ปีการศึกษา 2561

23–26 ส.ค.
2561

สพม.9

25

นายรวิภาส โคมากุล

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันสร้าง
เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
ระดับชั้น ม.1 – ม.3
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น
ม.1 – ม.3
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Motion
Infographic ระดับชั้น ม.4-ม.6
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น
ม.1 – ม.3
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระดับชั้น ม.4 – ม.6

ปีการศึกษา 2561

23–26 ส.ค.
2561

สพม.9

344

ที่
26

ชื่อ- นามสกุล
นางสาวพรรณวลี ภู่พันธ์

27

นางสาวณัฐธิยา ต่ายแพร

ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการ
แข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
ระดับชั้น ม.4 – ม.6
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระดับชั้น ม.4 – ม.6

ปีการศึกษาที่ได้รับ
ปีการศึกษา 2561

วันเดือนปี
23–26 ส.ค.
2561

หน่วยงานที่ให้
สพม.9

ปีการศึกษา 2561

23–26 ส.ค.
2561

สพม.9

345

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2561

วัน เดือน ปี

รายการ

1

23 - 26

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น
ม.1 – ม.3” งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ 68
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น
ม.4 – ม.6” งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ 68
ครูผฝู้ ึกซ้อมและควบคุมสมาชิกยุว
กาชาดเข้าร่วมประกวดเดินสวนสนาม
ของยุวกาชาด
เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุว
กาชาดไทย ประจำปี 2562

สิงหาคม
2561

2

23 - 26

สิงหาคม
2561

3

15

กุมภาพันธ์
2562

ชื่อ-สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

เด็กหญิงกมลณัฐ พืชพันธ์ไพศาล
เด็กหญิงจิรัชญา ป้อมสุด
เด็กหญิงนันท์นภัส ปรวีรพงศ์เดช

ม. 3 สำนักงานเขตพื้นที่
รางวัลระดับเหรียญ
การศึกษามัธยมศึกษา เงิน
เขต 9

✓

นายปวริศ ปานสุวรรณ
นางสาวสุพัชนี เชฎฐพินิต
นางสาวหัสต์กมล บัวจำนงค์

ม. 4 สำนักงานเขตพื้นที่
รางวัลระดับเหรียญ
การศึกษามัธยมศึกษา ทองแดง
เขต 9

✓

ยุวกาชาด ระดับ 3

ม.
ต้น

กระทรวงศึกษาธิการ

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

รางวัลระดับ

รางวัลชมเชย
✓
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วัน เดือน ปี

1 23-26 ส.ค.
2561
2

3

25-27 ธ.ค.
2561
26 ม.ค.62

4 23-24 สค.

61

รายการ

ชื่อ-สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4ม.6
(วัดไร่ขิง) งานแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้ง
ที่ 68/2561
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4ม.6
(วัดไร่ขิง) งานแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้ง
ที่ 68/2561
การประกวดกิจกรรมคหกรรม ในงาน ด.ญ.นรินทร์ทิพย์ สุทธิพงศ์
วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
ด.ญ.ทรายแก้ว ภาคภูมิ
ประจำปี 2562
ด.ญ. นิพาดา จาดใจดี

ม4-6 สพม.เขต9

ม.
ต้น

กระทรวงศึกษาธิการ

การแปรรูปอาหาร

ม.5

สพม.9

น.ส.เมทาวี กิจประเสริฐ

ผลการแข่งขัน

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

รางวัลระดับ

✓

ม4-6 สพม.เขต9
✓

รางวัลชมเชย
✓

เหรียญทอง

✓ ✓ ✓
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1

23 - 26
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น
สิงหาคม 2561 ม.1 – ม.3” งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ 68
2
23 - 26
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น
สิงหาคม 2561 ม.4 – ม.6” งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ 68
3 15 กุมภาพันธ์ ครูผฝู้ ึกซ้อมและควบคุมสมาชิกยุว
กาชาดเข้าร่วมประกวดเดินสวนสนาม
2562
ของยุวกาชาด
เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุว
กาชาดไทย ประจำปี 2562
4 23-24 สค.61 ผู้ควบคุมนักเรียนแข่งขันการแปรรูป
อาหาร

นางสาวกรรณธิมา หวานชื่น

นางสาวกรรณธิมา หวานชื่น

นางสาวกรรณธิมา หวานชื่น

ผลการแข่งขัน

สำนักงานเขตพื้นที่
รางวัลระดับเหรียญ
การศึกษามัธยมศึกษา เงิน
เขต 9

✓

สำนักงานเขตพื้นที่
รางวัลระดับเหรียญ
การศึกษามัธยมศึกษา ทองแดง
เขต 9

✓

กระทรวงศึกษาธิการ

อื่น ๆ

หน่วยงานที่จัด

ประเทศ

ชื่อ-สกุลครู

ภาค

รายการ

เขตพื้นที่

วัน เดือน ปี

จังหวัด

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ

รางวัลชมเชย
✓

นายยุทธนา จันนา

สพม.9

เหรียญทอง

✓ ✓ ✓
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ผลงาน/รางวัลที่ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้รับ
ประจำปีการศึกษา 2561
ที่

ชื่อ - นามสกุล
1 นางสาวกรรณธิมา หวานชื่น

ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา
2561
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน“กิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก
ระดับชั้น ม.1 – ม.3” งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา
2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง “กิจกรรม การประกวดหนังสือ
เล่มเล็ก ระดับชั้น ม.4 – ม.6” งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ 68
ได้รับรางวัล ครูดีของแผ่นดินขั้นพืน้ ฐาน
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญ
รอยตามเบื้องพระยุคลบาท

ปีการศึกษาที่ได้รับ

วัน เดือนปี ที่ได้รับ
16 มกราคม2561
23 - 26 สิงหาคม 2561

กิจกรรม การประกวด
หนังสือเล่มเล็ก
ระดับชั้น ม.1 – ม.3
23 - 26 สิงหาคม 2561

กิจกรรม การประกวด
หนังสือเล่มเล็ก
ระดับชั้น ม.4 – ม.6

16 มกราคม 2562

หน่วยงานที่ให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
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ที่

ชื่อ - นามสกุล

2 นางสาววัชรินทร์ ศรีพุ่มไข่
3 นายสมเดช พฤฒิภากร

4 นางสาวอุมาวดี วุฒินาม

ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครูสอนดี มีผลงาน

2561

วัน เดือนปี ที่ได้รับ
22 มิ.ย.61

ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

2561

16 ม.ค.62

พ่อครูดีเด่น

2561

4 ธ.ค.61

ครูดีเด่น

2561

16 ม.ค.62

ผู้ฝึกซ้อมสมาชิกยวกาชาดเข้าร่วมการ
ประกวดคหกรรม ได้รับรางวัลชมเชย
ในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
ประจำปี 2562

ปีการศึกษาที่ได้รับ

2561

15 ก.พ.62

หน่วยงานที่ให้
สพม.9
สพม.9
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐมพระตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม
สพม.9
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐมพระตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ปีการศึกษา 2561

1

19 – 25

สิงหาคม
2561

รายการ

ชื่อ-สกุลนักเรียน

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน
“กฟภ” ( PEA) ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 14 (ปีที่ 34)
ประจำปี 2561 ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
รอบคัดเลือกภาคกลาง
ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

1.เด็กชายปุญณวัฒน์ เปลี่ยนที่พึ่ง
2.เด็กชายรัชโยธิน สุจิมงคล
3.นายปรเมศร์ อ่วมสืบเชื้อ
4.นายวชิระ ทองพิมพ์
5.นายธนภัทร แซ่เบ๊
6.นายสิรภพ พิศิฏฐศักดิ์
7.นายฐิติวัสส์ แสงมณี
8.นายสุริยันต์ จันทา
9.นายภัทรวุฒิ แจงทอง
10.นายวราคม สุวัณณปุระ
11.นายสุตเขตต์ เกิดทวี

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ม.3 สมาคมวอลเลย์บอล
ม.3 แห่งประเทศไทย
ม.4
ม.4
ม.5
ม.5
ม.5
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6

ผลการแข่งขัน
เข้าร่วม

√

ที่ วัน เดือน ปี

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
นานาชาติ
อื่น ๆ

รางวัลระดับ
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2

28 – 31

สิงหาคม
2561

รายการ

ชื่อ-สกุลนักเรียน

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน
ประจำจังหวัดนครปฐม ปี 2561
ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครปฐม

1.เด็กชายปุญณวัฒน์ เปลี่ยนที่พึ่ง
2.เด็กชายรัชโยธิน สุจิมงคล
3.นายปรเมศร์ อ่วมสืบเชื้อ
4.นายวชิระ ทองพิมพ์
5.นายธนภัทร แซ่เบ๊
6.นายสิรภพ พิศิฏฐศักดิ์
7.นายฐิติวัสส์ แสงมณี
8.นายสุริยันต์ จันทา
9.นายภัทรวุฒิ แจงทอง
10.นายวราคม สุวัณณปุระ
11.นายสุตเขตต์ เกิดทวี

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ม.3 กกท.จังหวัดนครปฐม
ม.3
ม.4
ม.4
ม.5
ม.5
ม.5
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6

ผลการแข่งขัน
รองชนะเลิศ
อันดับ 2

√

ที่ วัน เดือน ปี

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
นานาชาติ
อื่น ๆ

รางวัลระดับ
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3

20 – 25
พฤศจิกายน
พ.ศ.2561

รายการ

ชื่อ-สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

กีฬาสพฐ.เกมส์ จังหวัดนครปฐม
ครั้งที่ 1
ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครปฐม

1.เด็กชายปุญณวัฒน์ เปลี่ยนที่พึ่ง
2.เด็กชายรัชโยธิน สุจิมงคล
3.นายปรเมศร์ อ่วมสืบเชื้อ
4.นายวชิระ ทองพิมพ์
5.นายธนภัทร แซ่เบ๊
6.นายสิรภพ พิศิฏฐศักดิ์
7.นายฐิติวัสส์ แสงมณี
8.นายสุริยันต์ จันทา
9.นายภัทรวุฒิ แจงทอง
10.นายวราคม สุวัณณปุระ
11.นายสุตเขตต์ เกิดทวี

ม.3
ม.3
ม.4
ม.4
ม.5
ม.5
ม.5
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6

สพฐ.

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

√

ที่ วัน เดือน ปี

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
นานาชาติ
อื่น ๆ

รางวัลระดับ
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ผลงาน/รางวัล ของครู ที่ได้รับ
ประจำปีการศึกษา 2561
ที่

ชื่อ – นามสกุล
นายชาญชัย ชาญฤทธิ์

1

นางสาสวอุไรวรรณ ภูคลัง
2

นางสาววีนัสญา สามสังข์
3

ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
วิริยะ อุตสาหะ จนเกิดผลดีและเป็น
ประโยชน์ แก่ทางราชการ
โล่ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้มีผลงาน
การพัฒนานวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจัยระดับเหรียญเงิน
โล่ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้มีผลงาน
การพัฒนานวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจัยระดับเหรียญเงิน

รายการแข่งขัน

2561

วัน เดือนปี ที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

10 มีนาคม 2561

2561

11 สิงหาคม 2561

สพม.9

2561

11 สิงหาคม 2561

สพม.9

354

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2561

วัน เดือน ปี

รายการ

1.

25 - 27 ธ.ค.
2561

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ระดับชั้น ม.1 – ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ม.1 – ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ม.4 – ม.6
การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ระดับชั้น ม.1 – ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ม.4 – ม.6

2.

3.

4.

5.

23 - 26 ส.ค.
2561
23 - 26 ส.ค.
2561
23 - 26 ส.ค.
2561
23 - 26 ส.ค.
2561

ชื่อ - สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

1. เด็กชายนนท์ปวิช พุ่มม่วง
2. เด็กหญิงพิชญ์ศิญา มีพัธสม
3. เด็กชายณัฐธีร์ รุจิพงษ์รัตน์

ม.2/1 สพม.9
ม.2/1
ม.2/2

เหรียญทอง

1. เด็กหญิงพิมพชนัฏ อนุธนาปาลี
2. เด็กหญิงวรญา โพธิ์อำพร
3. เด็กชายเมธัส มีเปรมปรีดิ์
1. นายก้องภพ สุขขี
2. นายปัญจวัฒน์ ชัยนิชยกุล
3. นายสุธัญญ์โชต วิสุทธิพันธ์
1. เด็กชายธีภพ ปฏิญาณานุวัต
2. เด็กชายภูเบศ เลิศวรไกร
3. เด็กชายเศรษฐภัทร ซู
1. นางสาวกนกวรรณ เจริญสุข
2. นางสาวพิมพ์ระยา จึงไพศาล
3. นางสาวเพชรไพลิน พวงประดับ

ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.2/2
ม.2/2
ม.2/2
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1

เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ 2

สพม.9
สพม.9

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ





เหรียญทอง


สพม.9
สพม.9

เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2



เหรียญทอง
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วัน เดือน ปี

6.

23 - 26 ส.ค.
2561

7.

8.

23 - 26 ส.ค.
2561

23 - 26 ส.ค.
2561

รายการ
การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ระดับชั้น ม.1 – ม.3
การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ระดับชั้น ม.4 – ม.6
การแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ (Science
Show) ระดับชั้น ม.1 – ม.3

ชื่อ - สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

1. เด็กหญิงปวีณอร ดิถีเพ็ง
ม.2/2 สพม.9
2. เด็กหญิงปุญญพัฒน์ โยมพยอม ม.2/2
3. เด็กหญิงวรัทยา วัชรีฤทัย
ม.2/3

เหรียญทอง
ชนะเลิศ

1. นางสาวชนัญญา สินพิชิต
ม.5/1 สพม.9
2. นางสาวชนิญาดา กระทุ่มทอง ม.5/1
3. นางสาวณัฐพร ปุชิณ
ม.5/1

เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ 1

1. เด็กหญิงณัฐกฤตา มาศวงศ์
วิวัฒน์
2. เด็กหญิงปนัดดา เกตุพันธุ์
3. เด็กหญิงพิญญา วงศ์อาจ
9. 23 - 26 ส.ค. การแข่งขันการแสดง
1. นางสาวกนิษฐา เอี่ยมธีระกุล
2561
ทางวิทยาศาสตร์ (Science 2. นางสาวภัสพร กล่ำรื่น
Show) ระดับชั้น ม.4 – ม.6
3. นางสาวแตงล้าน ตุ้มประชา
10. 23 - 26 ส.ค. การประกวดผลงาน
1. เด็กชายกฤติพงศ์ เหมือนสุดใจ
2561
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 2. เด็กชายภัทรพงศ์ สายวิวัฒน์
ระดับชั้น ม.1 – ม.3
ที่ วัน เดือน ปี
รายการ
ชื่อ - สกุลนักเรียน

ม.2/11
ม.2/9
ม.2/9

สพม.9





เหรียญทอง


ม.5/2 สพม.9
ม.5/2
ม.5/2
ม.2/2 สพม.9
ม.2/2
ชั้น

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ

หน่วยงานที่จัด

เหรียญเงิน


เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ 1
ผลการแข่งขัน



รางวัลระดับ

11. 23 - 26 ส.ค.
2561

การประกวดผลงาน
1. นายธนภูมิ เวชวงศ์วาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 2. นางสาวสรัลรัตน์ อึ้งวัฒนา
ระดับชั้น ม.4 – ม.6
นนท์

12. 17 ส.ค. 61

การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1

13. 17 ส.ค. 61

14. 17 ส.ค. 61

15. 17 ส.ค. 61

การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2

1.
2.
3.
1.
2.
3.

เด็กหญิงสกุลมาศ วรนุช
เด็กหญิงเฌอ พิเชษฐวิทย์
เด็กหญิงกิ่งฉัตร บูรณพาสน์
เด็กชายชุติเทพ พรมจันทร์
เด็กหญิงจิดาภา จำนงบุตร
เด็กหญิงชิสาพัชร์ แสงตระกูล

1. เด็กหญิงกานต์พิชชา แสงจินดา

2.
3.
1.
2.
3.

เด็กหญิงดลพร ติรพรวดี
เด็กหญิงปภาวรินท์ โสภา
เด็กหญิงญาดาวดี นวลหงษ์
เด็กหญิงอภิสรา รัตนิพนธ์
เด็กหญิงกัญญ์วรา บุญสวัสดิ์

ม.5/1 สพม.9
ม.5/1

เหรียญเงิน

ม.1/1 โรงเรียนกาญจนา
ม.1/1 ภิเษกวิทยาลัย
ม.1/1 นครปฐม

ชนะเลิศ

ม.1/2 โรงเรียนกาญจนา
ม.1/2 ภิเษกวิทยาลัย
ม.1/2 นครปฐม

รองชนะเลิศอันดับ 1

ม.1/1 โรงเรียนกาญจนา
ม.1/1 ภิเษกวิทยาลัย
ม.1/1 นครปฐม

รองชนะเลิศอันดับ 2

ม.2/3
ม.2/3
ม.2/5

ชนะเลิศ

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

กลุ่ม ร.ร.

356
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วัน เดือน ปี

16. 17 ส.ค. 61

17. 17 ส.ค. 61

18. 17 ส.ค. 61

19. 17 ส.ค. 61

20. 17 ส.ค. 61

รายการ

ชื่อ - สกุลนักเรียน

การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2

1. ด.ญ.พรรณเพียงเดือน อุดมเกียรติ
ไพศาล

การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2

1. เด็กชายกฤติพงศ์ เหมือนสุดใจ

การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3

2. เด็กหญิงภัทรวดี อดทน
3. เด็กหญิงบุญญาพร มะโนน้อย

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ม.2/3 โรงเรียนกาญจนา
ม.2/3 ภิเษกวิทยาลัย
ม.2/5 นครปฐม

ม.2/2
2. เด็กชายภัทรกร ชัยรัตน์
ม.2/2
3. เด็กชายภัทรพงศ์ สายวิวัฒน์ ม.2/2
1. เด็กหญิงกัญญาวีร์ วัฒนชยกุล ม.3/1
2. เด็กหญิงไชนิส แซ่เฮ้ง
ม.3/1
3. เด็กหญิงภูษณิศา เงินนวม
ม.3/1
1. เด็กหญิงชุตาภรณ์ ธิมา
ม.3/9
2. เด็กหญิงพัชราภา เหลียวตระกูล
ม.3/9
3. เด็กหญิงอินทิรา สมชาติ
ม.3/9
1. เด็กชายภูมิรพี ศิริรัตน์
ม.3/4
2. เด็กชายวายุ ลิ้มสุวรรณ
ม.3/4
3. เด็กหญิงชณธร อโนทัยอดิกูล ม.3/4

ผลการแข่งขัน

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ

รองชนะเลิศอันดับ 1


โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม

รองชนะเลิศอันดับ 2

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม

ชนะเลิศ

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม

รองชนะเลิศอันดับ 1

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม

รองชนะเลิศอันดับ 2
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วัน เดือน ปี

21. 17 ส.ค. 61

22. 17 ส.ค. 61

23. 17 ส.ค. 61

รายการ
การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
(แผนการเรียนที่เน้น
วิทยาศาสตร์)
การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
(แผนการเรียนที่เน้น
วิทยาศาสตร์)
การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
(แผนการเรียนที่เน้น
วิทยาศาสตร์)

ชื่อ - สกุลนักเรียน
1. น.ส. ปรางทิพย์ ใบนาค
2. น.ส. ธารใส ภาคภูมิ
3. นายก้องภพ สุขขี

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ม.4/1 โรงเรียนกาญจนา
ม.5/1 ภิเษกวิทยาลัย
ม.6/2 นครปฐม

1. น.ส. นีรมัย เสงี่ยมจิตร

ผลการแข่งขัน
ชนะเลิศ



ม.4/2 โรงเรียนกาญจนา
2. น.ส. จุฑามาศ จันทรานภาสวัสดิ์ ม.5/9 ภิเษกวิทยาลัย
3. น.ส. ธาราวรรณ กนกวัฒน์ไพศาล ม.6/3 นครปฐม

รองชนะเลิศอันดับ 1

1. น.ส. น้ำทิพย์ วงบุญ
2. นายชาคริต เจียรสถิต
3. นายนิติย์กาย อยู่เถา

รองชนะเลิศอันดับ 2

ม.4/3 โรงเรียนกาญจนา
ม.5/2 ภิเษกวิทยาลัย
ม.6/1 นครปฐม

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ
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วัน เดือน ปี

24. 17 ส.ค. 61

25. 17 ส.ค. 61

26. 17 ส.ค. 61

27. 17 ส.ค. 61

รายการ

ชื่อ - สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
(แผนการเรียนที่ไม่เน้น
วิทยาศาสตร์)
การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
(แผนการเรียนที่ไม่เน้น
วิทยาศาสตร์)
การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
(แผนการเรียนที่ไม่เน้น
วิทยาศาสตร์)
การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์
(Science Show)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

1. นายเจตนิพัทธ์ ทัศนอนันชัย
2. นายปารณัท จันทร์ตรี
3. นายวชิระ ทองพิมพ์

ม.4/8 โรงเรียนกาญจนา
ม.4/8 ภิเษกวิทยาลัย
ม.4/8 นครปฐม

ชนะเลิศ

1. นายณภัค ชั้นประเสริฐ
2. น.ส. กัลยภรณ์ เพ็งอ้น
3. น.ส. ผุสชา ปู่หลำ

ม.5/5 โรงเรียนกาญจนา
ม.5/5 ภิเษกวิทยาลัย
ม.5/5 นครปฐม

รองชนะเลิศอันดับ 1

1. น.ส. จีราพัชร มอญถนอม
2. น.ส. พลอยสวย โคกหอม
3. น.ส. เพ็ญพรรณ จีนสืบสาย

ม.6/6 โรงเรียนกาญจนา
ม.6/6 ภิเษกวิทยาลัย
ม.6/6 นครปฐม

รองชนะเลิศอันดับ 2

1. เด็กหญิงวิลาสิณี พุ่มพวง
ม.2/3 โรงเรียนกาญจนา
2. เด็กหญิงน้ำเพชร เลาอริยะพร ม.2/6 ภิเษกวิทยาลัย
3. เด็กหญิงนภัสกร ร้อยบาง
ม.2/3 นครปฐม

ผลการแข่งขัน

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ







ชนะเลิศ
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วัน เดือน ปี

28. 17 ส.ค. 61

29. 17 ส.ค. 61

30. 17 ส.ค. 61

31. 17 ส.ค. 61

รายการ
การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์
(Science Show)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์
(Science Show)
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์
(Science Show)
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อ - สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

1. เด็กหญิงวิลาสิณี พุ่มพวง
ม.2/6 โรงเรียนกาญจนา
2. เด็กหญิงน้ำเพชร เลาอริยะพร ม.2/6 ภิเษกวิทยาลัย
3. เด็กหญิงนภัสกร ร้อยบาง
ม.2/6 นครปฐม

รองชนะเลิศอันดับ 1

1. นางสาวเกสรา ภัทรโชคภูวดล ม.5/9 โรงเรียนกาญจนา
2. นางสาวนภัสกร ตั้งภาวนา ม.5/9 ภิเษกวิทยาลัย
3. นางสาวพนิตพร คำนึงผล ม.5/9 นครปฐม

ชนะเลิศ

1. นายวชิราวุฒิ รักสวัสดิ์
2. นางสาวนีรมัย เสงี่ยมจิตร
3. นางสาวสุรารักษ์ เจริญ

ม.4/2 โรงเรียนกาญจนา
ม.4/2 ภิเษกวิทยาลัย
ม.4/2 นครปฐม

รองชนะเลิศอันดับ 1

1. เด็กหญิงสกุลมาศ วรนุช
2. เด็กหญิงเฌอ พิเชษฐวิทย์
3. เด็กหญิงกิ่งฉัตร บูรณพาสน์

ม.1/1 โรงเรียนกาญจนา
ม.1/1 ภิเษกวิทยาลัย
ม.1/1 นครปฐม

ชนะเลิศ

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ
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วัน เดือน ปี

32. 17 ส.ค. 61

33. 17 ส.ค. 61

34. 17 ส.ค. 61

35. 17 ส.ค. 61

รายการ
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อ - สกุลนักเรียน
1. เด็กชายสุรวัชร์ ชมภูนุช
2. เด็กชายศิวัจน์ พิศาลดำรงสิทธิ์

3. เด็กชายปัญจพงศ์ ภูบาลชื่น
1. เด็กชายภคิน ศักดิ์สิทธิ์พิทักษ์
2. เด็กชายยศสินทร สุขสมบูรณ์
3. เด็กชายวัชรากร พรศิริกาญจน์
1. เด็กหญิงภัทรวดี อดทน
2. เด็กหญิงภิญปภัสร์ สุขกุลพิพฒ
ั น์

3. เด็กหญิงพิชญาภัค มูลผึ้ง
1. เด็กชายพงศ์ปณต เกษกี
2. เด็กชายภาณุพงษ์ นุชิตประสิทธิชัย

3. เด็กชายธราเทพ ชาญป้อม
36. 17 ส.ค. 61

การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

1. เด็กชายปุญญพัฒน์ โยมพยอม

2. เด็กชายรัชชานนท์ ศรียารันต์
3. เด็กหญิงปุณิกา เจิมจรุง

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

ม.1/2
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/6
ม.1/6
ม.1/6
ม.2/3
ม.2/3
ม.2/3
ม.2/7
ม.2/5
ม.2/8
ม.2/2
ม.2/2
ม.2/2

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม

รองชนะเลิศอันดับ 1

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม

รองชนะเลิศอันดับ 1

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม

รองชนะเลิศอันดับ 2

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ



รองชนะเลิศอันดับ 2


ชนะเลิศ
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วัน เดือน ปี

37. 17 ส.ค. 61

38. 17 ส.ค. 61

39. 17 ส.ค. 61

40. 17 ส.ค. 61

41. 17 ส.ค. 61

รายการ
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อ - สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

1. เด็กชายพีรพัฒน์ โกฏิรักษ์ ม.3/2 โรงเรียนกาญจนา
2. เด็กชายภคิน เดชานนท์วัฒนา ม.3/2 ภิเษกวิทยาลัย
3. เด็กหญิงธนกัลยรัตน์ ภู่ระหงษ์
ม.3/2 นครปฐม
4. เด็กหญิงนภสพร สมิทธากร ม.3/1
5. เด็กหญิงสิริกานต์ ลิมปนพรชัยกุล ม.3/1
1. เด็กชายกัณตภณ เรืองพงษ์ ม.3/3 โรงเรียนกาญจนา
2. เด็กชายศุภณัฐฐ์ ผลสินธุ์
ม.3/3 ภิเษกวิทยาลัย
3. เด็กหญิงกุลณัฐ ชลสินธุ์
ม.3/3 นครปฐม
1. เด็กชายกรกฎ เอี่ยมจะบก ม.3/5 โรงเรียนกาญจนา
2. เด็กชายพีรณัฐ เลียงธนะฤกษ์ ม.3/5 ภิเษกวิทยาลัย
3. เด็กชายธนาวัฒน์ ภมรพล ม.3/5 นครปฐม
1. นางสาวกชกร รัตนเวชสิทธิ ม.4/2 โรงเรียนกาญจนา
2. นางสาวธวัลรัตน์ เทศทอง ม.4/2 ภิเษกวิทยาลัย
3. นางสาวมาริชา กุศลเอี่ยม ม.4/2 นครปฐม
1. นายปัฐวีกานต์ ศิริคีรี
ม.4/3 โรงเรียนกาญจนา
2. นางสาวจิรประภา พรหมสมบูรณ์ ม.4/3 ภิเษกวิทยาลัย
3. นางสาวธัญชนก แก้วทอง
ม.4/3 นครปฐม

ผลการแข่งขัน

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ

ชนะเลิศ


รองชนะเลิศอันดับ 1


รองชนะเลิศอันดับ 2


ชนะเลิศ


รองชนะเลิศอันดับ 1
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วัน เดือน ปี

42. 17 ส.ค. 61

43. 17 ส.ค. 61

44. 17 ส.ค. 61

45. 17 ส.ค. 61

46. 17 ส.ค. 61

รายการ
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อ - สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

1. นายธีรภัทร จินตนธรรม
2. นายวาริศ ชุนประเสริฐ
3. นางสาวรังสิมา คำชำนาญ
1. นางสาวปิยะมาศ ดิถีเพ็ง
2. นางสาวแพรวา อรนันท์
3. นางสาววรางคณา เกตุสระ
1. นางสาวจุฑามาส
จันทรานภาสวัสดิ์
2. นางสาวมัชฌิมา เต็มดวง
3. นางสาวณัฏฐณิชา เนียมพลอย
1. นางสาวชวัลลักษณ์ หันหวล
2. นางสาวภัทรมน ศรีพลอย
3. นางสาวยุวดี ทองก๋ง
1. นางสาวสาธิตา มั่นวงษ์
2. นางสาวจิตชญา ทองเอกรัตน์
3. นางสาวศุภิสรา แสงแก้ว

ม.4/4
ม.4/1
ม.4/1
ม.5/1
ม.5/1
ม.5/1
ม.5/9
ม.5/9
ม.5/9

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม

รองชนะเลิศอันดับ 2

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม

ชนะเลิศ

ม.5/3
ม.5/3
ม.5/3
ม.6/2
ม.6/3
ม.6/6

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม

รองชนะเลิศอันดับ 2

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ





รองชนะเลิศอันดับ 1




ชนะเลิศ
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วัน เดือน ปี

รายการ

ชื่อ - สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ

47. 17 ส.ค. 61

การแข่งขันออกแบบจรวด
ด้วยการพับกระดาษ
ประเภทพุ่งไกล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. เด็กชายธีรพงศ์ เข็มเพ็ชร
2. เด็กชายปกรณ์ บัวเลิศ
3. เด็กชายชุติเทพ พรมจันทร์

ม.1/4 โรงเรียนกาญจนา
ม.1/2 ภิเษกวิทยาลัย
ม.1/2 นครปฐม

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2





48. 17 ส.ค. 61

การแข่งขันออกแบบจรวด
ด้วยการพับกระดาษ
ประเภทพุ่งไกล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การแข่งขันออกแบบจรวด
ด้วยการพับกระดาษ
ประเภทพุ่งไกล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การแข่งขันออกแบบจรวด
ด้วยการพับกระดาษ
ประเภทพุ่งไกล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1. เด็กชายนที เมืองรามัญ
ม.2/6 โรงเรียนกาญจนา
2. เด็กชายพีรดนย์ เธียรพงศ์เกษม ม.2/5 ภิเษกวิทยาลัย
3. เด็กชายธนาคาร ผดุงวิทย์
ม.2/6 นครปฐม

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2





1. เด็กชายฉัตรชัย กนิษฐสังกาศ
2. เด็กชายอภิไนย ทิพย์มุณี
3. เด็กชายณัฐพล รักหุ่น

ม.3/11 โรงเรียนกาญจนา
ม.3/11 ภิเษกวิทยาลัย
ม.3/10 นครปฐม

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2





1. นายภูวิศ เลิศวรไกร
2. นายคเชนทร์ ชมวงศ์
3. นายกฤตยชญ์ อ่อนอารีย์

ม.4/8 โรงเรียนกาญจนา
ม.4/8 ภิเษกวิทยาลัย
ม.4/4 นครปฐม

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2





49. 17 ส.ค. 61

50. 17 ส.ค. 61
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วัน เดือน ปี

51. 17 ส.ค. 61

52. 17 ส.ค. 61

53. 17 ส.ค. 61

54. 17 ส.ค. 61

55. 17 ส.ค. 61

รายการ
การแข่งขันออกแบบจรวด
ด้วยการพับกระดาษ
ประเภทพุ่งไกล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การแข่งขันออกแบบจรวด
ด้วยการพับกระดาษ
ประเภทพุ่งไกล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การแข่งขันออกแบบร่ม
ทิ้งไข่ไก่จากที่สูง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การแข่งขันออกแบบร่ม
ทิ้งไข่ไก่จากที่สูง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การแข่งขันออกแบบร่ม
ทิ้งไข่ไก่จากที่สูง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อ - สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ

ม.5/1 โรงเรียนกาญจนา
ม.5/1 ภิเษกวิทยาลัย
ม.5/2 นครปฐม

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2





1. นายนันทพงศ์ แซ่ลิ้ม
ม.6/2 โรงเรียนกาญจนา
2. นางสาวอัญชิสรา ภานุมาศ ม.6/2 ภิเษกวิทยาลัย
3. นายธีรภัทร เอนกอนันตวงศ์ ม.6/3 นครปฐม

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2





1. เด็กชายกันตภณ ชัยวัชรผล
2. เด็กชายปกรณ์ บัวเลิศ
3. เด็กหญิงบุญทิพา เลิศวรญาณ
1. เด็กชายนิธิศ บุตรดา
2. เด็กหญิงภัทรนัน สุขสมปอง
3. เด็กหญิงปาลิดา ใจจิตร
4. เด็กหญิงสิริกร จงมีสุข
1. เด็กชายสรัญญ์รักษ์ เทอดไทย
2. เด็กหญิงอันนา สอนบุญตา
3. เด็กชายณรัลพงษ์ ตั้งทองกูร

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2









ม.3/11 โรงเรียนกาญจนา
ม.3/11 ภิเษกวิทยาลัย
ม.3/10 นครปฐม

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2





1. นางสาวอุณุสา ธรรมมา
2. นางสาวรัสสิกา ลวดลาย
3. นางสาวพนัชกร เจิ้ง

ม.1/2
ม.1/2
ม.1/2
ม.2/6
ม.2/6
ม.2/3
ม.2/7
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วัน เดือน ปี

56. 17 ส.ค. 61

57. 17 ส.ค. 61

58. 17 ส.ค. 61

59. 17 ส.ค. 61

60. 17 ส.ค. 61

รายการ

ชื่อ - สกุลนักเรียน

ชั้น

การแข่งขันออกแบบร่ม
ทิ้งไข่ไก่จากที่สูง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การแข่งขันออกแบบร่ม
ทิ้งไข่ไก่จากที่สูง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การแข่งขันวาดภาพ
ตามคำขวัญวันวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. นางสาวธัญธร อภิวัฒน์พงค์
2. นายคเณศ บุญศิริ
3. นางสาวญาณิพัชญ์ ช่อปทุมมา
1. นางสาวสาธิตา มั่งวงษ์
2. นางสาวจิตชญา ทองเอกรัตน์

ม.5/2
ม.5/1
ม.5/2
ม.6/2
ม.6/3

การแข่งขันวาดภาพ
ตามคำขวัญวันวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

1. เด็กหญิงจิรัชญา ป้อมสุด
2. เด็กหญิงวรัญญา จันทรมณี

การแข่งขันวาดภาพ
ตามคำขวัญวันวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1. เด็กหญิงภวิษย์พร
ฉัตรสมบูรณ์เดชา
2. เด็กหญิงวรัญญา จันทรมณี

1. เด็กหญิงสกุลมาศ วรนุช
2. เด็กหญิงดลพร ติรพรวดี
3. เด็กหญิงณัฐณิชา ปิยะราช

3. เด็กหญิงนันท์นภัส ปรวีร์พงศ์เดช

3. เด็กหญิงนันท์นภัส ปรวีร์พงศ์เดช

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
ม.1/1 โรงเรียนกาญจนา
ม.1/1 ภิเษกวิทยาลัย
ม.1/1 นครปฐม

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1







ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2





ม.2/4 โรงเรียนกาญจนา
ม.2/4 ภิเษกวิทยาลัย
ม.2/5 นครปฐม

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2





ม.3/9 โรงเรียนกาญจนา
ม.3/10 ภิเษกวิทยาลัย
ม.3/5 นครปฐม

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
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วัน เดือน ปี

61. 17 ส.ค. 61

62. 17 ส.ค. 61

63. 17 ส.ค. 61

64. 17 ส.ค. 61

รายการ
การแข่งขันวาดภาพ
ตามคำขวัญวันวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
การแข่งขันการนำเสนองาน
ด้วยโปรแกรม Power Point
หัวข้อ“การอนุรักษ์พลังงาน”
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
การแข่งขันออกแบบ
โปสเตอร์หัวข้อ“การอนุรักษ์
พลังงาน”
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
การแข่งขันออกแบบ
โปสเตอร์หัวข้อ“การอนุรักษ์
พลังงาน”
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ชื่อ - สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ

1. นางสาวชญานุตม์ โฉมห่วง
2. นางสาวธารใส ภาคภูมิ
3. นางสาวน้ำทิพย์ วงบุญ

ม.4/3 โรงเรียนกาญจนา
ม.5/1 ภิเษกวิทยาลัย
ม.4/3 นครปฐม

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2





1. นายณัฏฐพีร์ สิทธิวุฒิ
2. นางสาวพัชรพร สุทธิเทพา
3. นางสาววลัยพรรณ ศิริวิเชียร

ม.6/7 โรงเรียนกาญจนา
ม.6/7 ภิเษกวิทยาลัย
ม.6/7 นครปฐม

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2





ม.1/10 โรงเรียนกาญจนา
ม.3/9 ภิเษกวิทยาลัย
ม.2/5 นครปฐม

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1







1. เด็กหญิงศิริ์กาญจน์
ภัทรสิริมงคล
2. เด็กชายอภิชิน ศิลปชัย
3. เด็กหญิงนันท์นภัส ปรวีร์พงศ์เดช

1. นางสาวณัชชา สิทธิเอี่ยมศักดิ์
2. นางสาวธิติพร ธำรงวรกุล

ม.4/9 โรงเรียนกาญจนา
ม.4/9 ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
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วัน เดือน ปี

65. 17 ส.ค. 61

66. 17 ส.ค. 61

67. 17 ส.ค. 61

68. 17 ส.ค. 61

รายการ
การแข่งขันออกแบบ
การแต่งกายแฟนซีแบบ
สร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การแข่งขันออกแบบ
การแต่งกายแฟนซีแบบ
สร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การแข่งขันออกแบบ
การแต่งกายแฟนซีแบบ
สร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การแข่งขันออกแบบ
การแต่งกายแฟนซีแบบ
สร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ชื่อ - สกุลนักเรียน
1. นักเรียนชั้น ม.1/1
2. นักเรียนชั้น ม.1/9
3. นักเรียนชั้น ม.1/2
4. นักเรียนชั้น ม.1/6
1. นักเรียนชั้น ม.2/9
2. นักเรียนชั้น ม.2/5
3. นักเรียนชั้น ม.2/3
4. นักเรียนชั้น ม.2/6
1. นักเรียนชั้น ม.3/3
2. นักเรียนชั้น ม.3/4
3. นักเรียนชั้น ม.3/10
4. นักเรียนชั้น ม.3/2
1. นักเรียนชั้น ม.4/7
2. นักเรียนชั้น ม.4/6
3. นักเรียนชั้น ม.4/4
4. นักเรียนชั้น ม.5/9

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ม.1/1
ม.1/9
ม.1/2
ม.1/6
ม.2/9
ม.2/5
ม.2/3
ม.2/6
ม.3/3
ม.3/4

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
ม.3/10 นครปฐม
ม.3/2
ม.4/7 โรงเรียนกาญจนา
ม.4/6 ภิเษกวิทยาลัย
ม.4/4 นครปฐม
ม.5/9

ผลการแข่งขัน
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
ชมเชย
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
ชมเชย
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
ชมเชย
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
ชมเชย

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ
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วัน เดือน ปี

69. 19-20 ม.ค.
2562

รายการ
การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
ระดับภาค ครั้งที่ 7
ปีการศึกษา 2561

ชื่อ - สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ม.5/9
ม.5/9
ม.5/9
ม.4/2
ม.4/2

เครือข่ายเพื่อการ
พัฒนาห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม
กลุ่มภาคกลาง
ตอนล่าง

1. นางสาวจุฑามาส จันทรานภา

สวัสดิ์
2. นางสาวนภัสกร ตั้งภาวนา
3. นายทยากร อมฤตนทีธร
4. นางสาวเขมมรี สุขธรณ์
5. นางสาวนีรมัย เสงี่ยมจิตร

ผลการแข่งขัน
ได้เข้าร่วม



จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
วัน เดือน ปี

รายการ

1.

25 - 27 ธ.ค.
2561

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ระดับชั้น ม.1 – ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ม.1 – ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ม.4 – ม.6
การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ระดับชั้น ม.1 – ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ม.4 – ม.6

2.

3.

4.

5.

23 - 26 ส.ค.
2561
23 - 26 ส.ค.
2561
23 - 26 ส.ค.
2561
23 - 26 ส.ค.
2561

ชื่อ - สกุลครู

หน่วยงานที่จัด

1. นางสาวสาลินี เจริญศรี
2. นายวิธวินท์ ทองมังกร

สพฐ.

1. นายอุดม เหลืองศิริธัญญา
2. นายวินัย บุญชูส่ง

สพม.9

1. นางสาวอริสา ถุงทรัพย์
2. นางสุธาทิพย์ ผลไสว

สพม.9

1. นางอรวรรณ สระทองอยู่
2. นางจิรัสยา นาคราช

สพม.9

1. นางอรวรรณ สระทองอยู่
2. นางจิรัสยา นาคราช

สพม.9

ผลการแข่งขัน

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ

เหรียญทอง


เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ 2



เหรียญทอง


เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2



เหรียญทอง
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วัน เดือน ปี

รายการ

6.

23 - 26 ส.ค.
2561

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ระดับชั้น ม.1 – ม.3
การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ระดับชั้น ม.4 – ม.6
การแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ (Science
Show) ระดับชั้น ม.1 – ม.3
การแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ (Science
Show) ระดับชั้น ม.4 – ม.6
การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ม.1 – ม.3

7.

8.

9.

23 - 26 ส.ค.
2561

23 - 26 ส.ค.
2561
23 - 26 ส.ค.
2561

10. 23 - 26 ส.ค.
2561

ชื่อ - สกุลครู

หน่วยงานที่จัด

1. นายนวัช ปานสุวรรณ
2. นางสาวกนกวรรณ พานิชวงษ์

สพม.9

1. นางสาวปิยภรณ์ ศิริยุวสมัย
2. นางปิ่นแก้ว กฤชแสงโชติ

สพม.9

1. นางสุธาทิพย์ ผลไสว
2. นางสาวเบญจรัตน์ ปฐมสุริยะพร

สพม.9

1. นางพิมพ์ลภัส อุ่นทรัพย์
2. นางสาวภรภัทร วงศ์สามี

สพม.9

1. นางสาวอรวรรณ จันทร์ฟู

สพม.9

ผลการแข่งขัน
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ 1

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ





เหรียญทอง


เหรียญเงิน


เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ 1
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วัน เดือน ปี

11. 23 - 26 ส.ค.
2561

12. 19-20 ม.ค.
2562

รายการ

ชื่อ - สกุลครู

การประกวดผลงาน
1. นายสุทธิศักดิ์ จันทร์ห้างหว้า
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 2. นางปิ่นแก้ว กฤชแสงโชติ
ระดับชั้น ม.4 – ม.6
การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ 1. นายวิธวินท์ ทองมังกร
ระดับภาค ครั้งที่ 7
ปีการศึกษา 2561

หน่วยงานที่จัด
สพม.9

ผลการแข่งขัน

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ

เหรียญเงิน


เครือข่ายเพื่อการ ได้เข้าร่วม
พัฒนาห้องเรียน
พิเศษ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม
กลุ่มภาคกลาง
ตอนล่าง
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ผลงาน/รางวัลที่ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2561
ที่

ชื่อ - นามสกุล
1 นางสุธาทิพย์ ผลไสว
นางพิมพ์ลภัส อุ่นทรัพย์
นางสาวถิราพรรณ ขำดวง
2 นายสุทธิศักดิ์ จันทร์ห้างหว้า

ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครูดีเด่น

ปีการศึกษาที่ได้รับ
2561

วัน เดือนปี ที่ได้รับ
16 มกราคม 2562

งานนวัตกรรมและวิจัยครู

2561

9 – 10 ส.ค. 2561

หน่วยงานที่ให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย

374

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
ปีการศึกษา 2561

วัน เดือน ปี

รายการ

1 25 ส.ค. 2561 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
2 25 ส.ค. 2561 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
3 25 ส.ค. 2561 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ประเภทชาย ม.1-ม.3
4 25 ส.ค. 2561 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ประเภทหญิง ม.4-ม.6
5 25 ส.ค. 2561 การแข่งขันขับร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1ม.3
6 25 ส.ค. 2561 การแข่งขันขับร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4ม.6

ชื่อ-สกุลนักเรียน

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

นางสาวคณิฐา บุญติด

สพม.นครปฐม เขต2

นางสาวกวิสรา มาสอน

สพม.นครปฐม เขต2

เด็กชายกรภัทร์ แกล้วกสิวิทย์

สพม.นครปฐม เขต2

นางสาวพิมพ์ลภัส ลักษณะฉิมพลี

สพม.นครปฐม เขต2

รองชนะเลิศอันดับที่
๒
รองชนะเลิศอันดับที่
๑
รองชนะเลิศอันดับที่
๒
ชนะเลิศ

เด็กชายปฏิพล ภิรมย์อยู่

สพม.นครปฐม เขต2

นางสาวพรรณรัตน์ ออกหาญ

ชั้น

สพม.นครปฐม เขต2

รองชนะเลิศอันดับที่
๒

✔
✔
✔
✔

✔

ชนะเลิศ
✔

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

รางวัลระดับ
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วัน เดือน ปี

7 26 ส.ค.

2561

รายการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง
ประเภททีม ข ม.1-ม.6

ชื่อ-สกุลนักเรียน
1. นางสาวกมลพร น่วมแหวว
2. นางสาวกวิสรา มาสอน
3. นางสาวกัลย์สุดา สายตำ
4. เด็กชายก้องภพ คำชวนชื่น
5. นางสาวชนกนาถ ไทรชมภู
6. เด็กหญิงชรินรัตน์ ทรงทรัพย์
7. นางสาวชัญญานุช รัตนภิรมย์
8. นางสาวชื่นกมล บุญปริอาทร
9. นางสาวณัฎฐภรณ์ โพธิ์สวรรค์
10. นายณัฐพล สง่าศรี
11. นายณัฐวัตร เขียวงามดี
12. นายดิชพัทร จันทเขต
13. นางสาวถาวรีย์ ชินวิกกัย
14. นายทักษิณ รัตนพลวชิรวดี
15. นายธนากร แซ่อึ้ง
16. นางสาวนภัสวรรณ มณีใส
17. นายนันทพงศ์ แซ่ลิ้ม
18. เด็กชายปัญญวัฒน์ สุขใจ
ธรรม
19. เด็กหญิงพนิดา สมดวงศรี

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

สพม.นครปฐม เขต 2

เหรียญทองชนะเลิศ

✔

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

รางวัลระดับ
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20. นางสาวพรรณรัตน์ ออก
หาญ
21. นางสาวพราววดี ไชยขาว
22. เด็กหญิงพิชญา นิ่มนวล
23. นางสาวภัทราภรณ์ จิตติ
เวทย์กุล
24. เด็กหญิงวรัญญา ชัยวรวิทย์
กุล
25. เด็กชายวราวุฒิ ธรรมบูรณะ
วงษ์
26. เด็กหญิงศิริมาศ มากพุ่ม
27. เด็กชายศิวกร พิมสาร
28. นายศิวกร แก้วเขียว
29. เด็กชายสรวิชญ์ ภาษีรอด
30. นายสิทธิ์ศกะ กล้าอยู่
31. นางสาวสุชานันท์ ชูเพียร
32. นายสุธี สุนทรสุวรรณ
33. นางสาวอัจฉรา พงศ์ภพ
ไพบูลย์
34. เด็กหญิงเปรมยุดา โรสทิพย์
35. นายเอกวัส จึงเจริญ

377

วัน เดือน ปี

8 25 ส.ค.

2561

9 25 ส.ค.

2561
10 25 ส.ค. 2561
11 25 ส.ค. 2561
12 25 ส.ค. 2561
13 25 ส.ค. 2561
14 25 ส.ค. 2561
15 25 ส.ค. 2561

รายการ

ชื่อ-สกุลนักเรียน

การประกวดวงดนตรีสตริง ม. 1. นางสาวกวิสรา มาสอน
4-ม.6
2. นายณัฐพล สง่าศรี
3. นายทักษิณ รัตนพลวชิร
4. นายสุธี สุนทรสุวรรณ
5. นายเอกวัส จึงเจริญ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม. เด็กชายรวินท์ อ่อนภักดี
1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม. นายวิชญ์รัตน์ สร้อยฉวี
4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม. นางสาวนิชาพร สมศรีอักษรแสง
4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ เด็กชายณัฐพล นุ่นโฉม
ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ นางสาวปิยฉัตร วัฒนสกุล
ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม. เด็กหญิงปวริศา อินเลิศ
1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม. นางสาวภควดี พวงดอกไม้
4-ม.6

ชั้น

หน่วยงานที่จัด
สพม.นครปฐม เขต 2

ผลการแข่งขัน
เหรียญทองชนะเลิศ

✔

สพม.นครปฐม เขต2
สพม.นครปฐม เขต2

รองชนะเลิศอันดับที่
๑
ชนะเลิศ

สพม.นครปฐม เขต2

ชนะเลิศ

✔

สพม.นครปฐม เขต2

✔

สพม.นครปฐม เขต2

รองชนะเลิศอันดับที่
๒
ชนะเลิศ

สพม.นครปฐม เขต2

ชนะเลิศ

✔

สพม.นครปฐม เขต2

ชนะเลิศ

✔

✔
✔

✔

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

รางวัลระดับ
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วัน เดือน ปี

16 25 ส.ค. 2561
17 25 ส.ค. 2561
18 25 ส.ค. 2561
19 25 ส.ค. 2561
20 25 ส.ค. 2561

รายการ

ชื่อ-สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4- นางสาววรรณพรรณพร คำขะ
ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 นางสาวพลอยพิศุทธิ์ หงษ์ทอง

สพม.นครปฐม เขต2

ชนะเลิศ

✔

สพม.นครปฐม เขต2

✔

การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง
ม.4-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง
เครื่องคู่ ม.1-ม.6

นายกิตติภูมิ ประสิทธิ์ชัยพันธ์
นางสาวสุทธิญาณ์ แตงหนู

สพม.นครปฐม เขต2
สพม.นครปฐม เขต2

1. นายกิตติพงษ์ จันทรพิมล
2. นางสาวชัญญารัสมิ์ ปิ่นแก้ว
3. เด็กชายณัฐพล นุ่นโฉม
4. นางสาวนิชาพร สมศรีอักษร

สพม.นครปฐม เขต2

รองชนะเลิศอันดับที่
๑
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับที่
๑
ชนะเลิศ

แสง
5. นางสาวปภาสินี เต็งทอง
6. นางสาวปิยฉัตร วัฒนสกุล
7. นางสาวพิชญามัย กิจพิบูลย์
8. นางสาวภควดี พวงดอกไม้
9. นายมงคล ดำริสินชัย
10. นายวิชญ์รัตน์ สร้อยฉวี
11. นางสาวสุทธิญาณ์ แตงหนู
12. นางสาวแพรวา แก้วเงิน

✔
✔
✔

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

รางวัลระดับ
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วัน เดือน ปี

21 25 ส.ค. 2561

รายการ

ชื่อ-สกุลนักเรียน

การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม. 1. นางสาวกนกพร แสงใส
6
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา บุญสวัสดิ์
3. นายกิตติพงษ์ จันทรพิมล
4. นายกิตติภูมิ ประสิทธิ์ชัยพันธ์
5. นางสาวชัญญารัสมิ์ ปิ่นแก้ว
6. เด็กชายณัฐพล นุ่นโฉม
7. นางสาวนิชาพร สมศรีอักษร
แสง
8. นางสาวปภาสินี เต็งทอง
9. เด็กหญิงปวริศา อินเลิศ
10. นางสาวปิยฉัตร วัฒนสกุล
11. เด็กหญิงพรรณชลัยย์ พจนานุ
ภักดิ์
12. นางสาวพลอยพิศุทธิ์ หงษ์ทอง
13. นางสาวพิชญามัย กิจพิบูลย์
14. นางสาวภควดี พวงดอกไม้
15. เด็กชายรวินท์ อ่อนภักดี
16. นางสาววรรณพรรณพร คำขะ
17. นายวิชญ์รัตน์ สร้อยฉวี
18. เด็กหญิงศิรินธรา วกสุดจิต
19. เด็กชายศิวัจน์ พิศาลดำรง

ชั้น

หน่วยงานที่จัด
สพม.นครปฐม เขต2

ผลการแข่งขัน
ชนะเลิศ

✔

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

รางวัลระดับ

380

22 25 ส.ค.

2561

23 25 ส.ค.

2561

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.
4-ม.6

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ ม.1-ม.3

สิทธิ์
20. นางสาวสุทธิญาณ์ แตงหนู
21. นางสาวแพรวา แก้วเงิน
1. นายกิจธวุฒิ สันตรัตนพงษ์
2. นายชวิน จินตโกวิท
3. นางสาวณิชกมล นำประดิษฐ
ทรัพย์
4. นางสาวประภัสสร แช่มช้อย
5. นายปิยพรรดิ์ หวานแหลม
6. นายปิยะวัฒน์ พุ่มห่อ
7. นางสาวลักขณา พงษ์พุฒ
8. นางสาววรางคณา จิรพรเกษม
สุข
9. นายสุดเขตต์ เกิดทวี
10. เด็กชายโชติมา เขียวคำรพ
1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชีวมงคล
การุณ
2. เด็กหญิงกุลณัฐ ชลสินธุ์
3. เด็กหญิงขวัญจิรา พรรณศรี
4. เด็กหญิงชญานิษฐ์ จินางศุกะ
5. เด็กหญิงณฐา วงศ์เล็ก
6. เด็กหญิงพรรวษา ทองเกิด
7. เด็กหญิงลูกแก้ว ปิยพงศ์สิริ
8. เด็กหญิงเอมิกา มนตรีฤกษ์ชัย

สพม.นครปฐม เขต 2

รองชนะเลิศอันดับที่
๒

สพม.นครปฐม เขต 2

รองชนะเลิศอันดับที่
๒
✔

381

วัน เดือน ปี

24 24 ส.ค.

2561
25 24 ส.ค. 2561
26 24 ส.ค. 2561
27 24 ส.ค. 2561
28 24 ส.ค. 2561
29 24 ส.ค. 2561

30 24 ส.ค. 2561

31 24 ส.ค. 2561
32 24 ส.ค. 2561

รายการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"
ม.1-ม.3
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"
ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1ม.3
การแข่งขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4ม.6
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
(Drawing) ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
(Drawing) ม.4-ม.6

ชื่อ-สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

เด็กหญิงอิงฟ้า ชยะสุนทร

สพม.นครปฐม เขต 2

รองชนะเลิศอันดับที่2

✔

นางสาววชิราพร คำภาบุตร

สพม.นครปฐม เขต 2

รองชนะเลิศอันดับที่1

✔

เด็กหญิงณดา สว่างใจ

สพม.นครปฐม เขต 2

รองชนะเลิศอันดับที่2

✔

นางสาวภูริดา ธโนดมเดช

สพม.นครปฐม เขต 2

รองชนะเลิศอันดับที่1

✔

เด็กหญิงพรพรรณ เชยกลิ่นเทศ

สพม.นครปฐม เขต 2

รองชนะเลิศอันดับที่1

✔

เด็กหญิงภวิษย์พร ฉัตรสมบูรณ์
เดชา

สพม.นครปฐม เขต 2

รองชนะเลิศอันดับที่1

✔

นางสาวพรธีรา พุทธสอน

สพม.นครปฐม เขต 2

รองชนะเลิศอันดับที่1

✔

เด็กชายอัณณ์ ณ นคร

สพม.นครปฐม เขต 2

รองชนะเลิศอันดับที่2

✔

นางสาวปุณทิภา อาสาทรงธรรม

สพม.นครปฐม เขต 2

รองชนะเลิศอันดับที่1

✔

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

ที่

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

รางวัลระดับ

382

วัน เดือน ปี

33 3 ธ.ค.2561
34 4 ธ.ค.2561
35 4 ธ.ค.2561
36 3 ธ.ค.2561
37 2 ธ.ค.2561
38 3 ธ.ค.2561
39 2 ธ.ค.2561

รายการ

ชื่อ-สกุลนักเรียน

การแข่งขันภาพไทยสีเอกรงค์
ม.ต้น
การแข่งขันวาดภาพสีน้ำ ม.
ต้น
การแข่งขันวาดภาพสีน้ำ ม.
ปลาย
การแข่งขันวาดภาพไทยสีเอก
รงค์ ม.ปลาย
การแข่งขันวาดเส้น ม.ต้น

เด็กหญิงภวิษย์พร ฉัตรสมบูรณ์เด
ชา
เด็กหญิงอิงฟ้า ชยะสุนทร
นางสาวภูริดา ธโนดมเดช
นางสาวพรธีรา พุทธสอน
เด็กหญิงปวีณอร ดิถีเพ็ง

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม. นางสาวปุณทิภา อาสาทรงธรรม
ปลาย
การแข่งขันวาดเส้น ม.ปลาย นางสาวปุณทิภา อาสาทรงธรรม

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

กลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
กลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
กลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
กลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
กลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
กลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
กลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับที่2

✔

ชนะเลิศอันดับ 1

✔

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

ที่

รองชนะเลิศอันดับที่1 ✔
รองชนะเลิศอันดับที่2 ✔
รองชนะเลิศอันดับที่1 ✔
รองชนะเลิศอันดับที่1 ✔
ชนะเลิศอันดับที่ 1

✔

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

รางวัลระดับ

383

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561
รางวัลระดับ

1 18 พ.ย. 2561

2 25 ธ.ค. 2561

3 13 ก.ย. 2561

รายการ
รางวัลชมเชย การแข่งขัน
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม
การแข่ ง ขั น กิ จ กรรมสภา
นักเรีย น ระดับชั้น ม.1-ม.6
งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิล ปหัตถกรรม วิช าการ
และเทคโนโลยี ข องนั ก เรียน
ระดับชาติ

โครงการธนชาต
ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย
ครั้งที่ 47

ชื่อ-สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

มูลนิธิร่มฉัตร

รางวัลชมเชย

/

สำนักงานคณะการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

เหรียญทอง

/

ธนาคารธนชาต

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2

/

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

วัน เดือน ปี

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

ที่

-

นายภานุพงศ์ เพลินประภาพร
นางสาวธารใส ภาคภูมิ
ม. 5
นางสาวศิริมณฑล อินศิริ
นางสาวศศิธร ปิ่นเกล้า
นางสาวกิตติยา มั่นจิรังกูร
นางสาวพิยดา พฤกษากิจเจริญ
นางสาวรัสสิกา ลวดลาย
นางสาวพนัชกร เจิ้ง
นายทศวรรษ พูลสวัสดิ์
นางสาวกัญญาภรณ์ อาจจิตต์
-

384

วัน เดือน ปี

4 24 ส.ค. 2561

5 10 ส.ค. 2561

6 10 ส.ค. 2561

รายการ
รางวัล เหรีย ญทอง กิจกรรม
การแข่งขันการประกวด
สวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิล ปหัตถกรรม วิช าการ
และเทคโนโลยี ข องนั ก เรียน
ระดับชาติ

ชื่อ-สกุลนักเรียน

ด.ญ. ชนกานต์ ใจจริง
ด.ญ. ณัชชา ใจบำรุง
ด.ญ. ธนภรณ์ มงคลตรีลักษณ์
ด.ญ. หญิงลักษิกา ดาบคำ
น.ส. ชาลิสา ทองเชื้อ
ด.ญ. วรรณิดา รูปหล่อ
ด.ญ. สุจิตตา จันทรา
ด.ญ. หทัยกาญจน์ รักษาพล
ด.ญ. ศศิธร อ่วมสืบเชื้อ
ด.ญ. อัญชิษฐาภรณ์ เล้งรักษา
การประกวดมารยาทไทย
นายอนิวัต อมรนิมิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวทิพรดา คงคืน
ส ภ า ว ั ฒ น ธ ร ร ม จ ั ง ห วั ด นางสาวกิตติยา มั่งจิรังกูร
นครปฐม เนื ่ อ งในวั น แม่ นางสาวธารใส ภาคภูมิ
แห่งชาติ
การประกวดมารยาทไทย
ด.ช. ศรัณย์ ประทุมแก้ว
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ด.ญ. ธนพร ชาตรี
ส ภ า ว ั ฒ น ธ ร ร ม จ ั ง ห วั ด ด.ญ. พัชริญา ฤทธิ์คำรพ
นครปฐม เนื ่ อ งในวั น แม่ ด.ญ. พรพรรณ เชชยกลิ่นเทศ
แห่งชาติ

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

ต้น

สพม. เขต 9

รางวัลเหรียญทอง

ปลาย

สภาวัฒนธรรม
จังหวัดนครปฐม

รางวัลชนะเลิศ

/

/

ต้น

สภาวัฒนธรรม
จังหวัดนครปฐม

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

รางวัลระดับ

รางวัลชนะเลิศ
/

385

วัน เดือน ปี

7 7 ก.ย. 2561

8

7 ก.ย. 2561

รายการ
โครงการยุวประกันภัย
ประจำปี 2561

โครงการยุวประกันภัย
ประจำปี 2561

ชื่อ-สกุลนักเรียน

ชั้น

น.ส. ประภัสสร เลิศทวีเดช

ปลาย

นานเจตนิพัทธ์ ทัศนอนันชัย ปลาย
นายปารณัท จันทร์ตรี
นายชิระ ทองพิมพ์
น.ส. พิมพ์ชนก ยอดมิ่ง
น.ส. กษิตินาถ ศรีภูมิ
น.ส. ภัสสร บุญกุศล

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

สำนักงาน
รางวัลชนะเลิศ
คณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.)
สำนักงาน
รองชนะเลิศอันดับ 2
คณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.)

/

/

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

รางวัลระดับ

386

วัน เดือน ปี

1 25 ม.ค. 2562
2 12 ก.พ. / 2562

3 22 ก.พ. 2562

4 22 ก.พ. 2562

รายการ

ชื่อ-สกุลนักเรียน

การแข่งขันตอบปัญหา
ด.ญ. วิภาพร ภูษณวิทย์
ธรรมะกับเยาวชน
ด.ญ. ทิพย์ผกา ณ สงขลา
(มัธยมศึกษาตอนต้น) ปีที่ 16
การแข่งขันตอบปัญหาความ น.ส.ศศินันท์ เจริญงาม
ถนัดทางภาษาบาลี PAT 7.6

การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ในกิจกรรม MBU Challenge
Season4 รอบคัดเลือกตัวแทน
ระดับภาค
การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในกิจกรรม MBU Challenge
Season4 รอบคัดเลือก
ตัวแทนระดับภาค

ด.ญ. ทิพย์ผกา ณ สงขลา
ด.ญ. มสฤณา สุขขี

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

ม. 2/1
ม. 1/1

วัดปรีดารามร่วม
กับจังหวัดนครปฐม

รางวัลชนะเลิศ

ม. 5

มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขต
บาฬีศึกษาพุทธโฆษ
นครปฐม

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2

ม. 1/1
ม. 3/3

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

รางวัลระดับ

/

/
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1
/

น.ส. ปิณฑิรา โพธิ์เงิน
นายจิตวัฒน์ ตัณฑะตะนัย

ม. 5
ม. 4

รางวัลรองชมเชย
/

387

วัน เดือน ปี

5 16 พ.ค. 2562

รายการ

ชื่อ-สกุลนักเรียน

กิจกรรมการแข่งขันตอปัญหา ด.ญ. วิภาพร ภูษณวิทย์
ธรรมะระดับมัธยมศึกษาตอน ด.ญ. ทิพย์ผกา ณ สงขลา
ต้นในกิจกรรม MBU Chal
lengeSeason4 ระดับประเทศ

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

ม. 2/1
ม. 1/1

มหาวิทยาลัยมหา
มกุฏราชวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

รางวัลระดับ

/

388

รางวัลระดับ

1 18 พ.ย. 2561

2

25 ธ.ค. 2561

3 13 ก.ย. 2561

รายการ

ชื่อ-สกุลครู

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

รางวัลชมเชย การแข่งขัน
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันกิจกรรมสภา
นั ก เรี ย น ระดั บ ชั ้ น ม.1-ม. 6
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิล ปหัตถกรรม วิช าการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 โครงการธนชาต
ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย
ครั้งที่ 47

นายหริณวิทย์ กนกศิลปธรรม

มูลนิธิร่มฉัตร

รางวัลชมเชย

/

เหรียญทอง

/

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2

/

นายหริณวิทย์ กนกศิลปธรรม สำนักงานคณะการ
นายศุภรัตน์ แดนโคกสูง
การศึกษา
นางสาวอุไรวรรณ ภูมั่ง
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

นางสาวปิยะพร มะลัยเถาว์
นางสาวรวีวรรณ นราแก้ว

ธนาคารธนชาต

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

วัน เดือน ปี

กลุ่ม ร.ร.

ที่

389

วัน เดือน ปี

4

24 ส.ค. 2561

5

10 ส.ค. 2561

6

10 ส.ค. 2561

รายการ
รางวัล เหรีย ญทอง กิจกรรม
การแข่งขันการประกวด
สวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิล ปหัตถกรรม วิช าการ
และเทคโนโลยี ข องนั ก เรียน
ระดับชาติ
การประกวดมารยาทไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สภาวัฒนธรรมจังหวัด
นครปฐม เนื่องในวันแม่
แห่งชาติ
การประกวดมารยาทไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สภาวัฒนธรรมจังหวัด
นครปฐม เนื่องในวันแม่
แห่งชาติ

ชื่อ-สกุลครู
นายฐากูร ขานตา
นางสาวสุภาวดี ศรีมูลผา

นางสาวปิยะพร มะลัยเถาว์
นางสาวรวีวรรณ นราแก้ว

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

สพม. เขต 9

รางวัลเหรียญทอง

สภาวัฒนธรรม
จังหวัดนครปฐม

รางวัลชนะเลิศ

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ

/

/
นางสาวปิยะพร มะลัยเถาว์
นางสาวรวีวรรณ นราแก้ว

สภาวัฒนธรรม
จังหวัดนครปฐม

รางวัลชนะเลิศ

/

390

7

8

วัน เดือน ปี
7 ก.ย. 2561

7 ก.ย. 2561

รายการ
โครงการยุวประกันภัย
ประจำปี 2561

โครงการยุวประกันภัย
ประจำปี 2561

ชื่อ-สกุลครู

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

นายหริณวิทย์ กนกศิลปธรรม
นางสาวปิยะพร มะลัยเถาว์
นายศุภรัตน์ แดนโคกสูง

สำนักงาน
คณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.)
สำนักงาน
คณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.)

รางวัลชนะเลิศ

นายหริณวิทย์ กนกศิลปธรรม
นางสาวปิยะพร มะลัยเถาว์
นายศุภรัตน์ แดนโคกสูง

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ

/
รองชนะเลิศอันดับ 2
/

391

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2561
วัน เดือน ปี

1

16 ม.ค. 2562

2

3

25 ม.ค. 2562

12 ก.พ. / 2562

22 ก.พ. 2562
4

รายการ

ชื่อ-สกุลครู

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

รางวัลครูดีเด่น
ประจำปี 2562

นายหริณวิทย์ กนกศิลปธรรม
นายศุภรัตน์ แดนโคกสูง

สพม. เขต 9

รางวัลครูดีเด่น

การแข่งขันตอบปัญหา
นายหริณวิทย์ กนกศิลปธรรม วัดปรีดารามร่วม
ธรรมะกับเยาวชน
นายฐากูร ขานตา
กับจังหวัดนครปฐม
(มัธยมศึกษาตอนต้น) ปีที่ 16
การแข่งขันตอบปัญหาความ นายหริณวิทย์ กนกศิลปธรรม มหาวิทยาลัยมหา
ถนัดทางภาษาบาลี PAT 7.6
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขต
บาฬีศึกษา
พุทธโฆษ นครปฐม
การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ นายหริณวิทย์ กนกศิลปธรรม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นายฐากูร ขานตา
ในกิจกรรม MBU Challenge
Season4 รอบคัดเลือกตัวแทน
ระดับภาค

มหาวิทยาลัยมหา
มกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตสิรินธร
ราชวิทยาลัย

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ

/

รางวัลชนะเลิศ
/
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2
/
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1
/

392

วัน เดือน ปี

5

22 ก.พ. 2562

6

16 พ.ค. 2562

รายการ

ชื่อ-สกุลครู

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในกิจกรรม MBU Challenge
Season4 รอบคัดเลือกตัวแทน
ระดับภาค
กิจกรรมการแข่งขันตอปัญหา
ธรรมะระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้นในกิจกรรม MBU Chal
lengeSeason4 ระดับประเทศ

นายหริณวิทย์ กนกศิลปธรรม
นายฐากูร ขานตา

มหาวิทยาลัยมหา
มกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตสิรินธร
ราชวิทยาลัย

รางวัลรองชมเชย

มหาวิทยาลัยมหา
มกุฏราชวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2

นายหริณวิทย์ กนกศิลปธรรม
นายฐากูร ขานตา

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ

/

/

393

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ปีการศึกษา 2561

วัน เดือน ปี

1 23-26 ส.ค. 2561

2 23-26 ส.ค. 2561
3 23-26 ส.ค. 2561
4 23-26 ส.ค. 2561

รายการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech)
ม.1-ม.3
การแข่งขันเล่านิทาน (Story
Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills
Competition ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills
Competition ม.4-ม.6

ชื่อ-สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

ด.ญ.ฉัตรีญา เกล็ดเครือมาส

ม.3/3

สพม. เขต 9

/

เด็กหญิงอภิสรา รัตนิพนธ์

ม.3/4

สพม. เขต 9

เหรียญทอง
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1
เหรียญทอง ชนะเลิศ

ด.ญ.ภาณุชญา สมิธานนท์

ม.3/2

สพม. เขต 9

เหรียญทอง ชนะเลิศ

/

นายปารนัท จันทร์ตรี

ม.4/8

สพม. เขต 9

เหรียญทอง ชนะเลิศ

/

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

ที่

/

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

รางวัลระดับ

394

วัน เดือน ปี

รายการ

5 23-26 ส.ค. 2561

การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3

6

23-26 ส.ค. 2561

การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6

7

23-26 ส.ค. 2561

8

24 ส.ค. 2561

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech)
ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาฝรั่งเศส ม.4-6

ชื่อ-สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

ด.ช.กิตติภพ กิจเกษมสิน
ด.ญ.นิชานันท์
มานินปารีรัตน์
เด็กชายนิธิศ บุตรดา
เด็กชายนิธิโชติ แช่มช้อย
ด.ญ. ภัทรนัน สุขสมปอง
นางสาวกัลยภรณ์ เพ็งอ้น
นายนภัค ชั้นประเสริฐ
นางสาวผุสชา ปู่หลำ
น.ส. ศศินันท์ เจริญงาม
น.ส. สุภาภรณ์ ตั้งฉัตรชัย
นางสาวพฤกษา พฤกษากร

ม.2/6

สพม. เขต 9

เหรียญทอง ชนะเลิศ

/

ม.5/5

สพม. เขต 9

เหรียญทอง
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2

/

ม.5/1

สพม. เขต 9

เหรียญทอง ชนะเลิศ

/

นางสาวฑิตยา คำแป้น
น.ส.สุภาพรรณ ว่องวานิช

ม.6/6

สพม. เขต 9

เหรียญทอง ชนะเลิศ

/

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

ที่

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

รางวัลระดับ

395

วัน เดือน ปี

9

24 ส.ค. 2561

รายการ
การแข่งขันละครสั้นภาษา
ฝรั่งเศส ม.4-6

10 24 ส.ค. 2561
11 24 ส.ค. 2561

12 24 ส.ค. 2561
13 24 ส.ค. 2561

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาเยอรมัน ม.4-6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาจีน ม.1-3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาจีน ม.4-6
การเขียนเรียงความภาษาจีน
ม.4-6

ชื่อ-สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

นางสาวศศิญาดา หอม
ม.5/6
สพม. เขต 9
ตลบ
นางสาวภูษิตา ไกรทุกร้าง
น.ส.ธัญภรณ์ ธัญพงศ์พฤฒิ
นางสาวณัฐวดี ถินน้อย
นางสาวณัฐธิดา ปรีดาพันธุ์
น.ส.ชื่นกมล บุญปริอาทร ม.6/7 สพม. เขต 9
นายณัฏฐพีร์ สิทธิวุฒิ
ด.ญ.พิมพ์ภัทรา
ม.1/12
สพม. เขต 9
พงศ์รักษ์วรา
ด.ญ.สุกฤตา ฉินพลิกานนท์ ม.1/11
นางสาวกชพร สัจจรักษ์
ม.4/9
สพม. เขต 9

ผลการแข่งขัน
เหรียญทอง ชนะเลิศ

เหรียญทองชนะเลิศ

/

/

เหรียญเงิน

/

เหรียญทองแดง

/

เหรียญทอง

/

น.ส.กฤติยาภรณ์ สินพิศาลกิจ

นางสาวพัชริดา หวังสวัสดิ์

ม.4/10

สพม. เขต 9

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

รางวัลระดับ

396

วัน เดือน ปี

รายการ

14 24 ส.ค. 2561

การแข่งขันละครสั้น
ภาษาจีน
ม.4-6

15 24 ส.ค. 2561

การแข่งขันเขียนเรียงความ
ภาษาจีน ม.4-6
16 23-26 ส.ค. 2561 การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)
ม.1-ม.3
17 23-26 ส.ค. 2561 การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)
ม.4-ม.6

ชื่อ-สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

นางสาวกัลยรัตน์ สังข์ทอง

ม.4/9

สพม. เขต 9

เหรียญทอง

นางสาวมานิตา
วาทะสุนทรพงศ์
นายวงศ์วรัณ นาคพานิช
นางสาวสุพิชญา ทองสม
นางสาวสุวรรณรักษ์
ไพจิตรกาญจนา
นางสาวพัชริดา หวังสวัสดิ์

ม.4/9

ม.4/10

สพม. เขต 9

เหรียญทองแดง

/

ด.ช.ติณห์ ภาณุรักษ์สิริกุล
เด็กชายเบส จิตต์ธรรมเลิศ

ม.2/1
ม.3/1

สพม. เขต 9

เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1

/

นายวรเศรษฐ์ ศรีมณีธรรม

ม.5/1

สพม. เขต 9

เหรียญเงิน
ลำดับที่ 6

/

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

ที่

/

ม.4/10
ม.4/9
ม.4/10

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

รางวัลระดับ

397

วัน เดือน ปี

รายการ

ชื่อ-สกุลนักเรียน

ชั้น

18 23-26 ส.ค. 2561 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ นางสาวพฤกษา พฤกษากร ม.5/1
(Impromptu Speech)
ม.4-ม.6
19 10 พ.ย. 2561
การแข่งขันสะกดคำ
นางสาวรรรนรี
ม.6/1
ภาษาอังกฤษ
สิริฤกษ์วิภาส
NJ Spelling Bee 2018
นายณัฐพีร์ สิทธิวุฒิ
ม.6/7

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

สพม. 9

เหรีเหรียญทอง
ชนะเลิศ

Nation

100 finalists in the

International

Central Region

Edutainment
Public Co.,Ltd.

round of the
NJ Spelling Bee
2018

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

รางวัลระดับ

/

/

398

รางวัลระดับ

20 25-27 ธ.ค. 2561

21 25-27 ธ.ค. 2561
22 25-27 ธ.ค. 2561
23 25-27 ธ.ค. 2561
24 25-27 ธ.ค. 2561

รายการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech)
ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่านิทาน (Story
Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills
Competition ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills
Competition ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit)
ม.1-ม.3

ชื่อ-สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

นางสาวพฤกษา พฤกษากร

ม.5/1

ส.พ.ฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ

เหรียญทอง
อันดับที่ 5

/

เด็กหญิงอภิสรา รัตนิพนธ์

ม.3/4

ส.พ.ฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ม.3/2
ส.พ.ฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ม.4/8
ส.พ.ฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ส.พ.ฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ

เหรียญทอง
อันดับที่ 22
เหรียญเงิน
อันดับที่ 11
เหรียญทอง
อันดับที่ 5
เหรียญเงิน
อันดับที่ 11

/

ด.ญ.ภาณุชญา สมิธานนท์
นายปารนัท จันทร์ตรี
ด.ช.กิตติภพ กิจเกษมสิน
ด.ญ.นิชานันท์
มานินปารีรัตน์
เด็กชายนิธิศ บุตรดา
เด็กชายนิธิโชติ แช่มช้อย
ด.ญ. ภัทรนัน สุขสมปอง

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

วัน เดือน ปี

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

ที่

/
/
/

399

วัน เดือน ปี

รายการ

25 25-27 ธ.ค. 2561

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาฝรั่งเศส ม.4-6

26 25-27 ธ.ค. 2561

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาเยอรมัน ม.4-6

27 25-27 ธ.ค. 2561

การแข่งขันละครสั้นภาษา
ฝรั่งเศส ม.4-6

28 10 พ.ย.2561

การแข่งขันสะกดคำ
ภาษาอังกฤษ
NJ Spelling Bee 2018

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นางสาวฑิตยา คำแป้น
นางสาวสุภาพรรณ
ว่องวานิช
น.ส.ชื่นกมล บุญปริอาทร
นายณัฏฐพีร์ สิทธิวุฒิ

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

ม.5/6

ส.พ.ฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ

เหรียญเงิน
อันดับที่ 11

ส.พ.ฐ.
เหรียญทอง
กระทรวงศึกษาธิการ รองชนะเลิศ อันดับที่
2
นางสาวศศิญาดา หอมตลบ ม.5/6
ส.พ.ฐ.
เหรียญทองแดง
นางสาวภูษิตา ไกรทุกร้าง
กระทรวงศึกษาธิการ
อันดับที่ 18
น.ส.ธัญภรณ์ ธัญพงศ์พฤฒิ
นางสาวณัฐวดี ถินน้อย
นางสาวณัฐธิดา ปรีดาพันธุ์
Nation
100 finalists in the
นางสาวรรรนรี
ม.6/1
International
Central Region
สิริฤกษ์วิภาส
Edutainment
round of the
นายณัฐพีร์ สิทธิวุฒิ
ม.6/7

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

รางวัลระดับ

/

ม.6/7

Public Co.,Ltd.

NJ Spelling Bee
2018

/

/

/

400

รางวัลระดับ

30 25 ม.ค. 2562
31 5 ก.พ. 2562

32 8 ก.พ. 2562

33 8 ก.พ. 2562

รายการ

ชื่อ-สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

การแข่งขันตอบปัญหา
ภาษาจีน
งานปิ่นมาลาวิชาการ ณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
การแข่งขันตอบปัญหา
ประเทศจีน
งานมหกรรมตรุษจีนรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาจีน
งานมหกรรมตรุษจีนรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
การแข่งขันตอบปัญหาทักษะ
ทางภาษาจีน

เด็กหญิงสาวิตรี ปรีชาเดชสุข
นายภูมิรพี แซ่ตั้ง
นาย ภูมิรพี แซ่ตั้ง
นางสาว นัชชา รุ่งลอย

ม.1/3
ม.6/8
ม.6/8
ม.6/8

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย

/

นาย ติณณ์ อ่อนจันทร์
นางสาว ลลิตา รอดแตง

ม.5/8
ม.6/8

มหาวิทยาลัยรังสิต

รางวัลชนะเลิศ

/

นางสาว วรงรอง นาคเพชร
นาย ภูมิรพี แซ่ตั้ง

ม.5/8
ม.6/8

มหาวิทยาลัยรังสิต

รางวัลชมเชย

/

34 19 ม.ค. – 8 ก.พ. Certificate in YFU
2562

Culture and language 3
weeks – Japan

นางสาวพฤกษา พฤกษากร

ม.5/1

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ส.พ.ฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
/ YFU

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

วัน เดือน ปี

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

ที่

/

/

401

รางวัลระดับ
รายการ

35 20 เม.ย. - 15 พ.ค. Wisconsin Culture and
language Exchange 4
2562

ชื่อ-สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

นายปาราณัท จันทร์ตรี

5/8

ส.พ.ฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ

/

นางสาวปุญชรัสมิ์ สุขไชย

6/6

AYC

/

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

วัน เดือน ปี

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

ที่

weeks
36

37

22 เม.ย.–29 เม.ย. AYC Culture and
language Exchange year
2562
29 เม.ย.-8 พ.ค.
2562

program
Participating Howick
Exchange Scholarship 2
Weeks (Howick College,
New Zealand๗

นางสาวธารใส ภาคภูมิ
5/1
นางสาวหัสต์กมล บัวจำนงค์ 5/1

Howick College
and Kanchanapisek
Wittayalai Nakhon
Pathom School
(Pratamnak
Suankularb
Matthayom)
(MOU)

402

วัน เดือน ปี

38 6 เม.ย.-6 พ.ค.
2562

รายการ
participating Canada
English Summer Camp
At Vancouver, Canada

ชื่อ-สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

เด็กหญิงวิชิตา บัวลอย
เด็กหญิงธัญญา เหมปั้น
เด็กชายชิณภัทร มาตย์นอก
เด็กชายธารธรรม ภุมรินทร์
เด็กชายสิทธรินทร์
โพธิ์บำเพ็ญ
นายพบธรรม ควรรำพึง

2/12
2/12
2/12
2/12
1/12

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัยนครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม

3/4

ผลการแข่งขัน

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

รางวัลระดับ

403

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ปีการศึกษา 2561
รางวัลระดับ

1 23-26 ส.ค. 2561

2 23-26 ส.ค. 2561

3 23-26 ส.ค. 2561
4 23-26 ส.ค. 2561
5 23-26 ส.ค. 2561

รายการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech)
ม.1-ม.3
การแข่งขันเล่านิทาน (Story
Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills
Competition ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills
Competition ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3

ชื่อ-สกุลครู

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

นางปริศนา เสลาคุณ

สพม. เขต 9

เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1

/

นางสาวสมพิศ บัวงาม

สพม. เขต 9

เหรียญทอง ชนะเลิศ

/

นางสาวสิรินทร์ ปานแม้น

สพม. เขต 9

เหรียญทอง ชนะเลิศ

/

นายถิรายุ ใหญ่เจริญยิ่ง

สพม. เขต 9

เหรียญทอง ชนะเลิศ

/

1. นางชญาดา สุวรรณาลัย

สพม. เขต 9

เหรียญทอง ชนะเลิศ

/

2. นายณัฐวุฒิ ขวาลำธาร

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

วัน เดือน ปี

กลุ่ม ร.ร.

ที่

404

รางวัลระดับ
รายการ

ชื่อ-สกุลครู

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit) ม. 4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาฝรั่งเศส ม.4-6

นางวรรณวิภา พฤฒิภากร

สพม. เขต 9

/

นางสาวณัชชารีย์
ร่มโพธิ์ธารทอง
นางมุกดา พูลศรี
นางสาวณัชชารีย์
ร่มโพธิ์ธารทอง
นางมุกดา พูลศรี
นางสาวนุชนาฏ ราชบวร

สพม. เขต 9

เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ชนะเลิศ เหรียญทอง

สพม. เขต 9

ชนะเลิศ เหรียญทอง

/

สพม. เขต 9

ชนะเลิศ เหรียญทอง

/

Ms.Lu Caihong

สพม. เขต 9

เหรียญเงิน

/

Ms.Lu Caihong

สพม. เขต 9

เหรียญทองแดง

/

นางสาวรนิสา ศรีไสยเพชร
นางสาวรนิสา ศรีไสยเพชร

สพม. เขต 9

เหรียญทอง

/

6

23-26 ส.ค. 2561

7

23-26 ส.ค. 2561

8

23-26 ส.ค. 2561

การแข่งขันละครสั้นภาษา
ฝรั่งเศส ม.4-6

9

23-26 ส.ค. 2561

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาเยอรมัน ม.4-6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาจีน ม.1-3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาจีน ม.4-6
การเขียนเรียงความภาษาจีน
ม.4-6

10 23-26 ส.ค. 2561
11 23-26 ส.ค. 2561
12 23-26 ส.ค. 2561

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

วัน เดือน ปี

กลุ่ม ร.ร.

ที่

/

นางสาวรนิสา ศรีไสยเพชร

405

วัน เดือน ปี

13 23-26 ส.ค. 2561

14 23-26 ส.ค. 2561

15 23-26 ส.ค. 2561

16 10 พ.ย. 2561

รายการ

ชื่อ-สกุลครู

ผลการแข่งขัน

การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)
ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)
ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech)
ม.4-ม.6

นางจารุพร ลิขิตที่รุ่งเรือง
นายอธิสิทธิ์ กิ่งจันทร์

สพม. เขต 9

เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1

/

นางสาวสมพิศ บัวงาม

สพม. เขต 9

เหรียญเงิน ลำดับที่ 6

/

นางรัชนี รัตนะ

สพม. เขต 9

เหรียญทอง
ชนะเลิศ

/

Consultant teacher in the

นางลูกจันทร์ ภูวัฒนานนท์

Nation

100 finalists in the

International
Edutainment

Central Region
round of the

Public Co.,Ltd.

NJ Spelling Bee

NJ Spelling Bee 2018

17 25-27 ธ.ค. 2561

หน่วยงานที่จัด

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ

(ครูที่ปรึกษาในโครงการ
การแข่งขันสะกดคำ
ภาษาอังกฤษ)
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech)
ม.4-ม.6

/

2018

นางรัชนี รัตนะ

ส.พ.ฐ.
กระทรวงศึกษาธิกา
ร

เหรียญทอง
อันดับที่ 5

/

406

รางวัลระดับ
ชื่อ-สกุลครู

18 25-27 ธ.ค. 2561

การแข่งขันเล่านิทาน (Story
Telling) ม.1-ม.3

นางสาวสมพิศ บัวงาม

19 25-27 ธ.ค. 2561

การแข่งขัน Multi Skills
Competition ม.1-ม.3

นางสาวสิรินทร์ ปานแม้น

20 25-27 ธ.ค. 2561

การแข่งขัน Multi Skills
Competition ม.4-ม.6

นายถิรายุ ใหญ่เจริญยิ่ง

21 25-27 ธ.ค. 2561

การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit)

1. นางชญาดา สุวรรณาลัย

22 25-27 ธ.ค. 2561

ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาฝรั่งเศส ม.4-6

2. นายณัฐวุฒิ ขวาลำธาร

นางสาวณัชชารีย์
ร่มโพธิ์ธารทอง
นางมุกดา พูลศรี

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

ส.พ.ฐ.
กระทรวงศึกษาธิกา
ร
ส.พ.ฐ.
กระทรวงศึกษาธิกา
ร
ส.พ.ฐ.
กระทรวงศึกษาธิกา
ร
ส.พ.ฐ.
กระทรวงศึกษาธิกา
ร

เหรียญทอง
อันดับที่ 22

/

เหรียญเงิน
อันดับที่ 11

/

เหรียญทอง
อันดับที่ 5

/

เหรียญเงิน
อันดับที่ 11

/

ส.พ.ฐ.
เหรียญเงิน
กระทรวงศึกษาธิกา อันดับที่ 11
ร

เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

รายการ

จังหวัด

วัน เดือน ปี

กลุ่ม ร.ร.

ที่

/

407

วัน เดือน ปี

รายการ

ชื่อ-สกุลครู

หน่วยงานที่จัด
ส.พ.ฐ.
กระทรวงศึกษาธิกา
ร
ส.พ.ฐ.
กระทรวงศึกษาธิกา
ร

23 25-27 ธ.ค. 2561

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาเยอรมัน ม.4-6

นางสาวนุชนาฏ ราชบวร

24 25-27 ธ.ค. 2561

การแข่งขันละครสั้นภาษา
ฝรั่งเศส ม.4-6

นางสาวณัชชารีย์
ร่มโพธิ์ธารทอง

ผลการแข่งขัน
เหรียญทอง
รองชนะเลิศ
อันดับที่2
เหรียญทองแดง
อันดับที่ 18

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.

รางวัลระดับ

/

/

408

วัน เดือน ปี

รายการ

25

8 กุมภาพันธ์
2562

26

8 กุมภาพันธ์
2562

27

8 กุมภาพันธ์
2562

28

8 กุมภาพันธ์
2562

29

8 กุมภาพันธ์
2562

การแข่งขันมหกรรมตรุษจีน
รังสิต ครั้งที่ 11 การแข่งขัน
การประกวดวาดภาพ
การแข่งขันมหกรรมตรุษจีน
รังสิต ครั้งที่ 11 การแข่งขัน
พูดภาษาจีนเพื่ออาชีพ
การแข่งขันมหกรรมตรุษจีน
รังสิต ครั้งที่ 11 ประกวด
เล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน
การแข่งขันมหกรรมตรุษจีน
รังสิต ครั้งที่ 11 ประกวด
ความสามารถพิเศษ
ทางวัฒนธรรมจีน
การแข่งขันมหกรรมตรุษจีน
รังสิต ครั้งที่ 11 การแข่งขัน
ตอบปัญหาทักษะภาษาจีน

ชื่อ-สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

นางสาวเมธาวี กิจประเสริฐ
นางสาวกิรณา พรมเลิศ

ม.5/8

มหาวิทยาลัยรังสิต
จังหวัดปทุมธานี

รางวัลเข้าร่วม

/

นางสาวศศิพิมพ์ รัศมิทัศ
น.ส.พรรณวดี โอภาสตระกูล

ม.5/9

มหาวิทยาลัยรังสิต
จังหวัดปทุมธานี

รางวัลเข้าร่วม

/

นายติณณ์ อ่อนจันทร์
นางสาวลลิตา รอดแตง

ม.5/8
ม.6/8

มหาวิทยาลัยรังสิต
จังหวัดปทุมธานี

รางวัลเข้าร่วม

/

นายคริษฐ์ ภูวกาญจนะ
นางสาวปณิตตรา พิบูลลาภย์

ม.6/8
ม.6/8

มหาวิทยาลัยรังสิต
จังหวัดปทุมธานี

รางวัลเข้าร่วม

/

นางสาววรงรอง นาคเพชร
นายภูมิรพี แซ่ตั้ง
นางสาววนาลี กิจจานนท์
นางสาวกัลยกร คุ้มวงษ์

ม.5/8
ม.6/8
ม.6/8
ม.6/8

มหาวิทยาลัยรังสิต
จังหวัดปทุมธานี

รางวัลชมเชย

/

กลุ่ม ร.ร.

ที่

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

รางวัลระดับ

409

วัน เดือน ปี

30

8 กุมภาพันธ์
2562

31

32

รายการ

การแข่งขันทักษะภาษาจีน
โครงการปิ่นมาลาวิชาการ
ครั้งที่ 3 การแข่งขันละครสั้น
ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยม
ศึกษาตอนปลาย
(ประเภททีม)
5 กุมภาพันธ์
การแข่งขันทักษะภาษาจีน
2562
โครงการปิ่นมาลาวิชาการ
ครั้งที่ 3 การแข่งขันร้องเพลง
ภาษาจีน ระดับชั้น
มัธยมศึกษา (ประเภทเดี่ยว)
5 กุมภาพันธ์ การแข่งขันทักษะภาษาจีน
2562
โครงการปิ่นมาลาวิชาการ
ครั้งที่ 3 การแข่งขันพูดสุนทร
พจน์ภาษาจีนในหัวข้อ “谈
谈中国传流文化”

ชื่อ-สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

นายวงศ์วรัณ นาคพานิช
นางสาวสุพิชญา ทองสม
น.ส.มานิตา วาทะสุนทรพงศ์
น.ส.กัลยรัตน์ สังข์ทอง
น.ส.สุวรรณรักษ์
ไพจิตรกาญจนา
นางสาวลลิตา รอดแตง

ม.4/10
ม.4/9
ม.4/9
ม.4/9
ม.4/10

มหาวิทยาลัยรังสิต
จังหวัดปทุมธานี

รางวัลเข้าร่วม

/

ม.6/8

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวัง
สนามจันทร์

รางวัลชนะเลิศ

/

นายคริษฐ์ ภูวกาญจนะ

ม.6/8

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวัง
สนามจันทร์

รางวัลเข้าร่วม

/

กลุ่ม ร.ร.

ที่

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

รางวัลระดับ

410

วัน เดือน ปี

33

5 กุมภาพันธ์
2562

34

35

รายการ

การแข่งขันทักษะภาษาจีน
โครงการปิ่นมาลาวิชาการ
ครั้งที่ 3 การแข่งขันตอบ
ปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ประเทศและวัฒนธรรมจีน
ระดับมัธยมศึกษา
(ประเภททีม)
15 มกราคม การแข่งขันทักษะ
2562
ความสามารถภาษาจีน
(汉语桥)
17 พฤศจิกายน การแข่งขันแปล-ล่ามจีนไทย2561
ไทยจีนสองภาษา ครั้งที่ 7

ชื่อ-สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

นายภูมิรพี แซ่ตั้ง
นางสาวนัชชา รุ่งลอย

ม.6/8
ม.6/8

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวัง
สนามจันทร์

รางวัลเข้าร่วม

/

นางสาวสาวิตรี ปรีชาเดชสุข
นายคริษฐ์ ภูวกาญจนะ

ม.6/8
ม.6/8

รางวัลชมเชย

/

นายติณณ์ อ่อนจันทร์
นายกฤษติณ ตันเสียงสม
นางสาวรักชิฏา ชตาสิงห
นางสาววรรอง นาคเพชร

ม.5/8
ม.5/8
ม.5/8
ม.5/8

สถาบันขงจื้อ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

รางวัลเข้าร่วม

/

กลุ่ม ร.ร.

ที่

จังหวัด
เขตพื้นที่
ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

รางวัลระดับ

411

ผลงาน/รางวัลที่ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ได้รับ
ประจำปีการศึกษา 2561
ที่

ชื่อ - นามสกุล
1 นางรัชนี รัตนะ

ชื่อรางวัลที่ได้รับ
เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ

ปีการศึกษาที่ได้รับ
2561

วัน เดือนปี ที่ได้รับ
23-26 สิงหาคม 2561

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

หน่วยงานที่ให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9

กิจกรรมการแข่งขัน พูดภาษาอังกฤษ
Impromptu Speech ระดับชั้น

ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโน
โลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
2

เกียรติบัตรครูผู้นำนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันประกวด สุนทรพจน์ หัวข้อ
English is a device to expand your
horizon โครงการอักษราวิชาการ
ประจำปี 2561 : 5

ทศวรรษอักษรศาสตร์

2561

27-29 สิงหาคม 2561

คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

412

ที่

ชื่อ - นามสกุล
3 นางรัชนี รัตนะ

ชื่อรางวัลที่ได้รับ
เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขัน พูดภาษาอังกฤษ
Impromptu Speech ระดับชั้น

ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโน
โลยีของนักเรียน ระดับประเทศ
การศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษาที่ได้รับ
2561

วัน เดือนปี ที่ได้รับ
25-27 ธ.ค. 2561

หน่วยงานที่ให้
ส.พ.ฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

413

ที่

ชื่อ - นามสกุล

1 นายถิรายุ ใหญ่เจริญยิ่ง

ชื่อรางวัลที่ได้รับ
เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ

ปีการศึกษาที่ได้รับ
2561

วัน เดือนปี ที่ได้รับ
27 สิงหาคม 2561

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

หน่วยงานที่ให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9

กิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills
Competition ระดับชั้น ม.4-ม.6
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2

ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills
Competition ระดับชั้น ม.4-ม.6
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68
ปีการศึกษา 2561

2561

27 ธันวาคม 2561

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

414

ที่

ชื่อ - นามสกุล

1 นางชญาดา สุวรรณาลัย

ชื่อรางวัลที่ได้รับ
โล่รางวัล ครูดีเบญจวิถีกาญจนา

ปีการศึกษาที่ได้รับ

วัน เดือนปี ที่ได้รับ

2561

8 กันยายน 2561

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
2

เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษา
อังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.1 - ม.3

หน่วยงานที่ให้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

2561

27 สิงหาคม 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9

2561

27 ธันวาคม 2561

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลป
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3

ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.1 ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68
ปีการศึกษา 2561

415

ที่

ชื่อ - นามสกุล

1 นางลูกจันทร์ ภูวัฒนานนท์

ชื่อรางวัลที่ได้รับ
Consultant teacher in the

ปีการศึกษาที่ได้รับ

วัน เดือนปี ที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

2561

10 พฤศจิกายน 2561

Nation International

NJ Spelling Bee 2018

Edutainment Public Co.,Ltd.

(ครูที่ปรึกษาในโครงการการแข่งขัน
สะกดคำภาษาอังกฤษ)
100 finalists in the Central
Region round of the NJ Spelling
Bee 2018

ที่

ชื่อ - นามสกุล
1 นางจารุพร ลิขิตที่รุ่งเรือง

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ปีการศึกษาที่ได้รับ

วัน เดือนปี ที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล

2561

23 สิงหาคม 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1

มัธยมศึกษา เขต 9

416

ที่

ชื่อ - นามสกุล
1 นางสาวณัชชารีย์
ร่มโพธิ์ธารทอง

ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ตัวแทนเข้าร่วม

ปีการศึกษาที่ได้รับ

วัน เดือนปี ที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

2561

22 สิงหาคม 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส

มัธยมศึกษา เขต 9

ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลป
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
2

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ตัวแทนเข้าร่วม
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส
ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลป
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

2561

22 สิงหาคม 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9

417

ที่

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

3 นางสาวณัชชารีย์

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ตัวแทนเข้าร่วม

ร่มโพธิ์ธารทอง

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส

ปีการศึกษาที่ได้รับ

วัน เดือนปี ที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

2561

27 ธันวาคม 2561

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
4

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ตัวแทนเข้าร่วม

2561

27 ธันวาคม 2561

การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง งานศิลป
หัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
นักเรียนระดับชาติ
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
5

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัล
ชมเชย การแข่งขันวาดภาพ ตามคำ
บอกภาษาฝรั่งเศส งาน La BD
francophone

2561

21 สิงหาคม 2561

คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

418

ที่

ชื่อ - นามสกุล
6 นางสาวณัชชารีย์
ร่มโพธิ์ธารทอง

ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย

ปีการศึกษาที่ได้รับ

วัน เดือนปี ที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

2561

26-27 มกราคม 2562

กระทรวงศึกษาธิการ

2561

27 สิงหาคม 2561

คณะอักษรศาสตร์

กองเกียรติยศ งานวันคล้ายวัน
สถาปนาและสวนสนามยุวกาชาด ณ
สนาม ศุภชลาศัย

7

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลรอง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันเขียน
ตามคำบอกภาษาฝรั่งเศส (Dictée)
โครงการอักษราวิชาการ ณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
7

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาภาษา
ฝรั่งเศส งาน La BD francophone
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

2561

11 มกราคม 2562

คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

419

ที่

ชื่อ - นามสกุล
8 นางสาวณัชชารีย์
ร่มโพธิ์ธารทอง

ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัล
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันวาด
ภาพตามคำบอกภาษาฝรั่งเศส
งาน La BD francophone
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ปีการศึกษาที่ได้รับ

วัน เดือนปี ที่ได้รับ

2561

27 สิงหาคม 2561

หน่วยงานที่ให้
คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

420

ที่

ชื่อ - นามสกุล
1 นางปริศนา เสลาคุณ

ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ
ที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech
ภาษาอังกฤษ)ระดับชั้น ม. 1 – ม. 3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่ ครั้งที่ 68

ปีการศึกษาที่ได้รับ

วัน เดือนปี ที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

2561

23 – 26 สิงหาคม 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9

421

ที่

ชื่อ - นามสกุล
1 นางสาวสิรินทร์ ปานแม้น

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ปีการศึกษาที่ได้รับ

วัน เดือนปี ที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

ได้รับรางวัลเป็น ครูสอนดีเด่น มีผลงาน

2561

15 สิงหาคม 2561

สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills
Competition ระดับชั้น ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

จังหวัดนครปฐม
2561

27 สิงหาคม 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9

422

ที่

ชื่อ - นามสกุล
3 นางสาวสิรินทร์ ปานแม้น

ชื่อรางวัลที่ได้รับ
เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ

ปีการศึกษาที่ได้รับ

วัน เดือนปี ที่ได้รับ

2561

27 สิงหาคม 2561

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

หน่วยงานที่ให้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills
Competition ระดับชั้น ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 68
4

ปีการศึกษา 2561
กรรมการตัดสินการแข่งขัน Multi Skills
Competition ระดับชั้น ม.1-ม.3

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระตำหนัก

งานมหกรรมความสามารถทาง

สวนกุหลาบมัธยม)

ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

2561

13 กรกฎาคม 2561

423

ที่

ชื่อ - นามสกุล
1 นางสาวรนิสา ศรีไสยเพชร

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ปีการศึกษาที่ได้รับ

วัน เดือนปี ที่ได้รับ

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลรอบเพชร

2561

5 สิงหาคม 2561

หน่วยงานที่ให้
มูลนิธิร่มฉัตร

2561

25-27 ธันวาคม 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ยอดมงกุฎ การแข่งขันภาษาจีนเพชร
ยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 (นานาชาติ)
2

ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน
กิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน

มัธยมศึกษา เขต 9

ระดับชั้นม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
3

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขัน
พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่ ครั้งที่ 68

2561

23-26 สิงหาคม 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9

424

ที่

ชื่อ - นามสกุล
4 นางสาวรนิสา ศรีไสยเพชร

ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขัน

ปีการศึกษาที่ได้รับ

วัน เดือนปี ที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

2561

23-26 สิงหาคม 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-6

มัธยมศึกษา เขต 9

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่ ครั้งที่ 68
5

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขัน

2561

23-26 สิงหาคม 2561

ละครสั้นภาษาจีน ม.4-6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่ ครั้งที่ 68
6

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขัน
เล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่ ครั้งที่ 68

2561

23-26 สิงหาคม 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9

425

ที่

ชื่อ - นามสกุล
7 นางสาวรนิสา ศรีไสยเพชร

ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขัน

ปีการศึกษาที่ได้รับ

วัน เดือนปี ที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

2561

23-26 สิงหาคม 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เรียงความภาษาจีน ม.4-6

มัธยมศึกษา เขต 9

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่ ครั้งที่ 68
8

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขัน
ตอบปัญหาภาษาจีน ม.4-6
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่ ครั้งที่ 68

2561

25 มกราคม 2562

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
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ที่

ชื่อ - นามสกุล
1 นางสาวสุภาพร ศรีภุมมา

ชื่อรางวัลที่ได้รับ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ปีการศึกษาที่ได้รับ

วัน เดือนปี ที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

2561

13 ก.ค. 2561

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบ

ภาษาอังกฤษ

มัธยม)
2.

คณะกรรมการงานมหกรรมทาง
ความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา
2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2561

23-26 สิงหาคม 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9
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ที่

ชื่อ - นามสกุล

1

นายจรินทร์ ภูกระโทก

2

ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รางวัลชมเชย พร้อมถ้วยพระราชทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับ

วัน เดือนปี ที่ได้รับ

2561

22-23 ธันวาคม 2561

หน่วยงานที่ให้
โครงการ To Be Number One

การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช

TEEN DANCERCISE THAILAND

กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

CHAMPIONSHIP 2019 ระดับภาค

และกรมสาธารณสุข

รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันเยาวชน

2561

9 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการ To Be Number One

ต้นแบบเก่งและดี To Be Number

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช

One Idol ระดับภาค

กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
และกรมสาธารณสุข

3

รางวัลชมเชย พร้อมถ้วยพระราชทาน
การประกวดการสวนสนามเนื่องในวัน
คล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
ประจำปี 2562

2561

26-27 มกราคม 2562

กระทรวงศึกษาธิการ
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ปีการศึกษา 2561
วัน เดือน ปี

รายการ

1

23 - 26 ส.ค.
2561

งานมหกรรมทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561
1. การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
2. การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
3. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
4. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
ม.1-ม.3
5. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
6. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
7. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

ชื่อ-สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

เด็กหญิงกัลยรักษ์ ริมธีระกุล

ม.3

เหรียญเงิน

/

นายฐปนนท์ ตันมงคลกาญจน

ม.6

เหรียญทอง

/

1. นางสาวจิรัชยา สมุทรสินธุ์
2. นางสาวชัญญา ตัญญวงษ์
3. นางสาวนลิน รัตนศักดิ์สริ ิ
1. เด็กชายสุภนัย พาณิชย์ชัชวาลย์
2. เด็กหญิงโชติกา แสงวิภาค

ม.5ม.
5
ม.5
ม.1ม.
1

เหรียญทองแดง

/

เหรียญทองแดง

/

1. นางสาวจันทรัตน์ แสงเนตร
2. นางสาวธนัญญา สานสุข
เด็กชายธาราชล เตชะกวิน

ม.6ม.
6
ม.1

เหรียญเงิน

/
/

นางสาวสุพิชญา บุรินรัมย์

ม.4

เหรียญเงิน
เหรียญทอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9

ผลการแข่งขัน

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

ที่

/

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

รางวัลระดับ
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วัน เดือน ปี

รายการ
8. การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
9. การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
10. การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

ชื่อ-สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

1. เด็กหญิงชนกานต์ สระสม
2. เด็กหญิงสุธิดา บุญนันท์
นายบวรวัชร บุญวงษ์

ม.1ม.
1
ม.5

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9

เด็กหญิงพิมพ์สุชา บุญสวัสดิ์

ม.2

ผลการแข่งขัน
เหรียญทอง
เหรียญทองแดง
เหรียญเงิน

/
/
/

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

รางวัลระดับ
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วัน เดือน ปี

2

13 ม.ค. 2562

รายการ
การแข่งขันวิชาการ ระดับ
นานาชาติ ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

เด็กชายนพรุจ กาศอุดม

ม.1

เด็กหญิงณัฐณิชา นามวงษ์ชัย

ม.1

/

เด็กชายกุญช์วิสฏิ ฐ์ ศักดิ์กิตติโภคิน

ม.2

/

เด็กชายณภัทร พัฒนบุรี

ม.2

/

เด็กชายธรรมภณ แฉ่งพาที

ม.2

/

เด็กชายวิศรุต ศุภษร

ม.2

/

เด็กชายวีระ บัวพันธุ์

ม.2

เด็กหญิงศุภธิชารัตน์ เฉลิมขวัญมงคล

ม.2

เด็กชายกิตติพศ มีรอด

ม.3

/

เด็กชายจิรทีปต์ พวงเงิน

ม.3

/

เด็กชายภาคิน กิตติชัยกุลกิจ

ม.3

/

เด็กชายรพีพงศ์ ปิติจรูญพงศ์

ม.3

/

เด็กชายศิวกร บุญแก้ว

ม.3

/

เด็กชายศิวศิลป์ ปิ่นศิริ

ม.3

/

เด็กหญิงธนกัลยรัตน์ ภูร่ ะหงษ์

ม.3

/

/

สำนักงานคณะการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

เหรียญทอง

/
/

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

รางวัลระดับ
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วัน เดือน ปี

รายการ

ชื่อ-สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

เด็กหญิงธนพร วงศ์กิตติอุดม
เด็กหญิงบุญนิสา ด้วงเอียด

ม.3
ม.3

เด็กหญิงปุณยวีร์ รอบคอบ

ม.3

เด็กหญิงพิมพ์ชนัฏ อนุธนาปาลี

ม.3

/

เด็กหญิงสิริกานต์ ลิมปนพรชัยกุล

ม.3

/

เด็กชายไวทิน จิตติเรืองวิชัย

ม.1

/

เด็กชายกันตภณ ชัยวัชรผล

ม.1

/

เด็กชายกีรเทพ เก่งสร้างทรัพย์

ม.1

เด็กชายชุติเทพ พรมจันทร์

ม.1

เด็กชายศุภากร บุญศิลป์

ม.1

เด็กชายสุรวัชร์ ชมภูนุช

ม.1

เด็กหญิงณัฏฐา ลิม้ คุณธรรมโม

ม.1

/

เด็กหญิงปภาวรินท์ โสภา

ม.1

/

เด็กหญิงพิชญธิดา งามจำรัส

ม.1

/

เด็กหญิงศิริภสั สร รักษสุธากาญจน์

ม.1

/

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

ที่

/
/

เหรียญทอง

สำนักงานคณะการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

/

/
/

เหรียญเงิน

/
/

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

รางวัลระดับ
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วัน เดือน ปี

รายการ

ชื่อ-สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

เด็กหญิงสกุลมาศ วรนุช
เด็กหญิงสิริรตั น์ ไชยขาว

ม.1
ม.1

/
/

เด็กชายกฤติพงศ์ เหมือนสุดใจ

ม.2

/

เด็กชายติณห์ ภาณุรักษ์สิริกุล

ม.2

/

เด็กชายปุญญพัฒน์ โยมพยอม

ม.2

/

เด็กหญิงณิชาภัทร อ้นใจกล้า

ม.2

/

เด็กหญิงทิพธัญญา นัยปรีดี

ม.2

/

เด็กหญิงพิชญ์ศญ
ิ า มีพัธสม

ม.2

เด็กหญิงวรัทยา วัชรีฤทัย

ม.2

เด็กหญิงสุพิชญา ทองประภา

ม.2

/

เด็กหญิงสุภัสสรา ทับมณี

ม.2

/

เด็กชายกฤษประชา ชูบัว

ม.3

/

เด็กชายกิตติธัช อังสุทธิวงค์

ม.3

/

เด็กชายทศพร เสฎฐัตต์

ม.3

/

เด็กชายธาดาพงษ์ เมฆสั้น

ม.3

/

สำนักงานคณะการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

เหรียญเงิน

/
/

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

รางวัลระดับ
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วัน เดือน ปี

รายการ

ชื่อ-สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

เด็กชายพัชรวิชญ จันมูล
เด็กหญิงกัญญาภัค ภิญโญ

ม.3
ม.3

/
/

เด็กหญิงญาตาวี ขวัญอยู่เย็น

ม.3

/

เด็กหญิงณัฐณิชา ทิพยทยารัตน์

ม.3

/

เด็กหญิงณัฐรดา กิจสมบูรณ์สุข

ม.3

/

เด็กหญิงณิชาภัทร ทองสุกมาก

ม.3

เด็กหญิงบุญรัตน์ ชัยวงษ์วิบูลย์

ม.3

เด็กหญิงปารณีย์ วรรณสอน

ม.3

เด็กหญิงพรรณวษา ชาญณรงค์

ม.3

เด็กหญิงภาณุชญา สมิธานนท์

ม.3

/

เด็กหญิงลลิตภัทร ขำมั่น

ม.3

/

เด็กหญิงศุภภร เจียมใจ

ม.3

/

เด็กชายเบญจคุณ ศรีพรหมคำ

ม.1

/

เด็กชายกฤตภาส ตรุเจตนารมย์

ม.1

เด็กชายกฤติน ล่องลม

ม.1

เหรียญเงิน
สำนักงานคณะการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

/
/
/
/

เหรียญทองแดง

/
/

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

รางวัลระดับ
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วัน เดือน ปี

รายการ

ชื่อ-สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

เด็กชายกิตติพล ทองทศ
เด็กชายณัฐพลกรณ์ กรประภาสิทธิ์

ม.1
ม.1

/
/

เด็กชายปกรณ์ บัวเลิศ

ม.1

/

เด็กชายปัณณทัต โสวณากุล

ม.1

/

เด็กชายปารมี กัณนกิจ

ม.1

/

เด็กชายปิยบุตร กังวานกิจวาณิช

ม.1

/

เด็กชายภูริภัทร กรุณี

ม.1

/

เด็กชายวรดร วระดี

ม.1

เด็กชายวรพงษ์ ปิ่นเกตุกาญจน์

ม.1

เด็กชายวัทธิกร ศรีประดับทอง

ม.1

/

เด็กชายวิทยา วิจิตรยืนยง

ม.1

/

เด็กชายศิวัจน์ พิศาลดำรงสิทธิ์

ม.1

/

เด็กชายหฤษฎ์ หอสูงเนิน

ม.1

/

เด็กหญิงกานธีรา ประสิทธิ์วณิช

ม.1

/

เด็กหญิงนัชชา ลิ้มสุวรรณ

ม.1

/

สำนักงานคณะการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

เหรียญทองแดง

/
/

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

รางวัลระดับ
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วัน เดือน ปี

รายการ

ชื่อ-สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

ผลการแข่งขัน

เด็กหญิงภัทรวดี หาสุข
เด็กหญิงศิริ์กาญจน์ ภัทรสิริมงคล

ม.1
ม.1

/
/

เด็กชายณภัทร นินละบุท

ม.2

/

เด็กชายณัฐพงษ์ สามทองบุตร

ม.2

/

เด็กชายธราดล ทองชัยไพโรจน์

ม.2

/

เด็กชายปัญจพัฒน์ พรไพรัช

ม.2

/

เด็กชายพงศกร กู้เกียรติรตั น์

ม.2

/

เด็กหญิงเขมิกา สายเพ็ชร์

ม.2

เด็กหญิงกานต์พิชชา ศิริประภา

ม.2

เด็กหญิงชนิสราพร สีเกตุนิ่ม

ม.2

/

เด็กหญิงปวิชญาภา ไทยเกื้อ

ม.2

/

เด็กหญิงวรญา โพธิ์อำพร

ม.2

/

เด็กหญิงวิรลั สิรี พันธ์เตี้ย

ม.2

/

เด็กชายเบส จิตต์ธรรมเลิศ

ม.3

/

เด็กชายณัชพล ลิมโกมลวิลาศ

ม.3

/

สำนักงานคณะการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

เหรียญทองแดง

/
/

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

ที่

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

รางวัลระดับ
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วัน เดือน ปี

รายการ

ชื่อ-สกุลนักเรียน

ชั้น

หน่วยงานที่จัด

เด็กชายพีรพัฒน์ โกฏิรักษ์
เด็กชายรัชชานนท์ หนูรักษา

ม.3
ม.3

/
/

เด็กหญิงเทียนฉาย มโนเกตุ

ม.3

/

เด็กหญิงเบญจวรรณ แก้วศรี

ม.3

/

เด็กหญิงกัญญาวีร์ วัฒนชยกุล

ม.3

เด็กหญิงปณิชา ด่านสันเทียะ

ม.3

เด็กหญิงปาณิสรา ถนอมวงศ์

ม.3

/

เด็กหญิงพัชราพร เดชน้อย

ม.3

/

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา อวยชัย

ม.3

/

สำนักงานคณะการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ผลการแข่งขัน

เหรียญทองแดง

กลุ่ม ร.ร.
จังหวัด
เขตพื้นที่

ที่

/
/

ภาค
ประเทศ
อื่น ๆ

รางวัลระดับ
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ผลงาน/รางวัลที่ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

ได้รับ

ประจำปีการศึกษา 2561
ที่

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

เกียรติบตั ร ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รบั รางวัล
ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการ
แข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
1 นางสาวปิยะวรรณ จันทร์สมบูรณ์
โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน จาก
2
นางวิไลวรรณ กลั่นเกษร
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการ
แข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
นางสาววิรากร บุญชวลิต
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานมหกรรม
3
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561
ครูผสู้ อนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานมหกรรม
นายดนัย สุดจิตรจูล
4
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษาที่ได้รับ

วัน เดือนปี ที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

2561

26 ส.ค. 61

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9

2561

16 ม.ค. 62

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

2561

26 ส.ค. 61

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9

2561

26 ส.ค. 61

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9
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ที่

ชื่อ - นามสกุล

5

นางสาวสาวิตรี น้อยพิทักษ์

6

นางสาวกรวีณา ศรีละพันธ์

7

นางสาวพรวิมล ศรีสังข์

8

นางกมลชนก ภาคภูมิ

9

นายศักดา ปานรักษา

10

นางสาวชลธิชา บำรุงกิจ

ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบ
ทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็ม
ศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เรื่อง เลี้ยงขนฟูให้ดูดี
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน งานแสดงผล
งานนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยและ
การจัดการความรู้ ครั้งที่ 7 กลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ได้รับรางวัล ครูดีของแผ่นดินขั้นพืน้ ฐาน
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
ได้รับโล่รางวัลเป็นผู้มผี ลงานการพัฒนา
นวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย
“ระดับเหรียญทอง” ครั้งที่ 7
เป็นผู้ที่มผี ลงานดีเด่น “ครูดีเบญจวิถี
กาญจนา” กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561
ได้รับรางวัล ครูดีของแผ่นดินขั้นพืน้ ฐาน
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท

ปีการศึกษาที่ได้รับ

วัน เดือนปี ที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

2561

30 ก.ย. 60

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2561

11 ส.ค. 61

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกิทยาลัย

2561

16 ม.ค. 62

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

2561

11 ส.ค. 61

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกิทยาลัย

2561

8 ก.ย. 61

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2561

16 ม.ค. 62

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

