วารสารราชาวดีฉบับนีเ้ ปนความภาคภูมใิ จของโรงเรียนทีใ่ นภาคเรียน
ที่ ๒/๒๕๕๘ โรงเรียนไดมีโอกาสตอนรับ พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ พรอมดวยนายการุณ สกุลประดิษฐ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน วาทีร่ อ ยตรีอานนท สุขภาคกิจ
ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต ๑ และ
สือ่ มวลชน มาตรวจเยีย่ มการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ตามนโยบาย
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เนื่องจากโรงเรียนไดนํานโยบายนี้มาปฏิบัติแลวเกิดผลดี
ตอการเรียนการสอน คือ นักเรียนมีความสุข คนพบตนเองวามีความถนัด ความชอบ ในเรื่องอะไร นักเรียนก็สามารถ
เลือกเรียน เลือกกิจกรรม ในเนื้อหาและกิจกรรมที่ตนเองชอบ สงผลใหคะแนน O-Net ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
สูงขึ้นกวาปที่ผานมา จึงพิสูจนไดวานโยบายที่โรงเรียนนํามาปฏิบัติเกิดผลดีตอการเรียนการสอนจริง สวนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนยังคงการเรียนการสอนปกติ ไมไดนาํ นโยบายดังกลาวมาปรับใชเพราะระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีการเรียนการสอนตามแผนการเรียนอยางรัดกุมอยูแลว ประกอบกับครูพยายามสอดแทรกกิจกรรมเขาไป
เพื่อใหนักเรียนเกิดความสุขและไมเบื่อหนาย จึงเปนการกระตุนใหครูหันมาสนใจกิจกรรมที่จะใหนักเรียนไดเคลื่อนไหว
รางกาย ไดกระทําจริงดวยการลงมือปฏิบัติ แบบ “Learning by Doing”
หลังจากการตรวจเยี่ยมของทานพลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนไดออก
รายการโทรทัศนเดินหนาประเทศไทย ทําใหโรงเรียนไดมีโอกาสตอนรับโรงเรียนตาง ๆ จากทั่วประเทศที่มาขอศึกษาดูงาน
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” นับเปนการสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียนอีกทางหนึ่ง
อีกความภาคภูมิใจของชาว นมร.ส.ว. คือ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ประทานโลรางวัลสถานศึกษาดีเดน ดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม (Energy Mind Award) ระดับ ๕ ดาว
ซึ่งเปนรางวัลสูงสุด ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ใหแกโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
รางวัลและผลงานตาง ๆ ของโรงเรียนเปนเครือ่ งพิสจู นไดวา โรงเรียนยังคงมุง มัน่ ในการจัดการเรียนการสอนใหเกิดขึน้
กับตัวผูเ รียน ตามอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียนอยางตอเนือ่ ง จึงขอใหคาํ มัน่ กับทานผูป กครองทุกทานวา บุตรหลาน
ของทานจะไดรับการศึกษาอยางดีและเทาเทียมกันทุกคน
วาที่รอยตรี
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(ศักดิ์ศิษฎ เสียงเสนาะ)
ผูอํานวยการโรงเรียน

ปที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๘ ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘
¶ŒÍÂá¶Å§¢Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
สวัสดีคะ วารสารราชาวดีฉบับประจําภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘ ฉบับนีไ้ ด
รวบรวมรางวัล ผลงานแหงความภาคภูมิใจ และผลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน
ในภาคเรียนที่ผานมา เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธใหทุกทานไดทราบถึงความกาวหนา
ของโรงเรียน และรวมชื่นชมกับผลงานของเรา
ในทายทีส่ ดุ นีข้ อขอบคุณคณะผูบ ริหาร คุณครูและนักเรียนทุกคนทีร่ ว มกันใหขอ มูล
สนับสนุนใหวารสารฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี
นางสาวอัญชสา ยิ้มถนอม บรรณาธิการ
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กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เอดส และอบายมุข
งานแนะแนว
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ผูอํานวยการวาที่รอยตรีศักดิ์ศิษฎ เสียงเสนาะ
รับรางวัลโรงเรียนปลอดบุหรี่

ผูอํานวยการวาที่รอยตรีศักดิ์ศิษฎ เสียงเสนาะ
ไดรับรางวัลผูบริหารฯ ที่มีผลงานดีเดน ประจําป ๒๕๕๘
จากสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงประเทศไทย

ลูกเสือ - เนตรนารี กองรอยพิเศษ ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแขงขันการจัดการคายพักแรม
งานศิลปหัตถกรรมนั
กรรมนักเรียนระดับชาติ
ชาาติ ครั้งที่ ๖๕ ณ คายลูกเสือวชิราวุธ

4 ÇÒÃÊÒÃÃÒªÒÇ´Õ

ผูอํานวยการวาที่รอยตรีศักดิ์ศิษฎ เสียงเสนาะ
ไดรับโลรางวัลเสมาป.ป.ส.

โรงเรียนและครูขนิษฐา ปราชญวิทยา
ไดรับโลรางวัลเสมา ป.ป.ส.

รางวัลชนะเลิศการแขงขันคหกรรม
งานวันสถาปนากิจการยุวกาชาด

คุณครูขนิษฐา ปราชญวิทยา
ไดรับรางวัลครูผูสอนดีเดนจากคุรุสภา

คุณครูอาทิตย จิตรมั่น รับรางวัล SESAO ๑
AWARD จากวาที่รอยตรีอานนท สุภาคกิจ
ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑

คุณครูขนิษฐา ปราชญวิทยา รับโลรางวัล
ผูฝกสอนกีฬายูยิตสูยอดเยี่ยม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การสวดโอเอวิหารราย
ประจําป ๒๕๕๘ ไดรับเกียรติบัตร
จากอธิบดีกรมการศาสนา

เด็กหญิงวารี บุญนาค ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดรองเพลงไทยสากล
ระดับมัธยมศึกษา งาน SCA สัปดาหนิยมไทยหัวใจรักชาติ ๒๕๕๙ จัดโดยสมาคมนิยมไทย
รวมกับกระทรวงวัฒนธรรม
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นางพิมพนิภา เกียรติธนโชติกุล
ครูชํานาญการพิเศษ
กลุมสาระฯ รูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายมงคล อินทรโชติ
ญ รพเศษ
รองผูอํานวยการ ชํานาญการพิ
เศษ
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นางกรรณิการ ประเสริฐวุฒิกุล
ครูชํานาญการ
กลุมสาระฯ การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
นอาชพและเทคโ

นางสาวพรภัทรสร แพงแกว
ครูชํานาญการ
ยายมาจากโรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภฯ
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นางอุมาพร เจียรวัฒนาวิทย
ครูชํานาญการพิเศษ
ยายมาจากโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา

นายณัฐวุฒิ ปนเหนงเพชร
ครูผูชวย
ยายมาจากโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน
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นายพัศพงศ จิิรพัฒนพงศ
ครูผูชวย กลุมสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
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นายประกาศิต บุญวงศ
ครููผูชวย กลุุมสาระฯ คณิตศาสตร
สตร

นายไพโรจน
โ  ทองวั่น
ครูผูชวย กลุมสาระฯ ศิลปะ
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นางสาววรรณภรณ
ววรรณภรณ ทองจันทร
ครูผูชวย กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร
นายศภกร
นายศุ
ภกร ผันผล
ครูผูชวย กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร

นางสาวจิ
สาวจิตรานันท จันทิมา
ครูผูชวย งานแนะแนว
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นางจรงพร
นางจรุ
งพร มิ่งสมร
ครูผูชวย กลุมสาระฯ สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
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นางสาวทิพรัตน จวนกระจาง
ครูผูชวย กลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ

นางสาวตองเตย
วตองเตย คลังเพ็ชร
ครูผูชวย กลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ
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ไดเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ โดยการจัดติวเขมเพือ่ เตรียมสอบ GAT PAT และ O-NET
ของนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ รวมกับมูลนิธิ Miracle of Life (MOL)
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เปนโรงเรียนเจาภาพในการจัดกิจกรรมตางๆ

»ÃÐÁÇÅÀÒ¾¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤Ã¹Ñ¡àÃÕÂ¹»ÃÐàÀ·ËŒÍ§àÃÕÂ¹¾ÔàÈÉ
ÃÐ´ÑºªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè ñ áÅÐªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè ô
»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ òõõù
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ไดรับความไววางใจจากผูปกครองเปนจํานวนมากสงลูกหลาน
เขามาสมัครและสอบคัดเลือกเพือ่ เขาเปนนักเรียนในโรงเรียนของเราา
เขามาสมครและสอบคดเลอกเพอเขาเปนนกเรยนในโรงเรยนของเรา

ประชาสัมพันธและรับบัต

รคิว

ตรวจหลักฐานของนักเรีย

น

และผูปกครอง

สัมภาษณนักเรียน
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ÊÐàμçÁÈÖ¡ÉÒ

: STEM Education
´Ã.¨ÔÃÐ ´Õª‹ÇÂ : àÃÕÂºàÃÕÂ§

สะเต็มศึกษา ( STEM Education ) เปนแนวทางการจัด
การศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร
และคณิตศาสตร ที่มุงเนนแกไขปญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง
เพือ่ สรางเสริมประสบการณ ทักษะชีวติ ความคิดสรางสรรค และ
เปนการเตรียมความพรอมใหกบั นักเรียนในการปฏิบตั งิ านทีต่ อ งใช
องคความรูและทักษะกระบวนการดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี รวมทั้งนําไปสูการสรางนวัตกรรมในอนาคต

S.T.E.M คืออะไร ?
S = Science : วิทยาศาสตร เปนวิชาทีว่ า ดวยการศึกษาปรากฏการณ

ตางๆ ในธรรมชาติโดยอาศัยกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร (Scientic
Inquiry)
T = Technology : เทคโนโลยี เปนวิชาทีว่ า ดวยกระบวนการทํางาน
ทีม่ กี ารประยุกตศาสตรสาขาอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาใชในการแกปญ
 หา ปรับปรุงแกไข
หรือพัฒนาสิ่งตางๆ เพื่อสนองความตองการหรือความจําเปนของมนุษย
E = Engineering : วิศวกรรมศาสตร เปนวิชาที่เกี่ยวกับการ
สรางสรรคนวัตกรรม หรือสรางสิ่งตางๆ เพื่อมาอํานวยความสะดวกของมนุษย
โดยอาศัยความรูด า นวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และกระบวนการทางเทคโนโลยี
มาประยุกตใชสรางสรรคชิ้นงานนั้นๆ
M = Mathematics : คณิตศาสตร เปนวิชาทีเ่ กีย่ วกับการคํานวณ
รวมทั้งกระบวนการทางเหตุและผล
การจัดกระบวนการเรียนรูแ บบสะเต็มศึกษาเปนการเรียนรูผ า นกิจกรรม
หรือ โครงงานที่บูรณาการการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี
ผนวกกับแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรม
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรเปนขั้นตอนของการแกปญหาหรือ
สนองความตองการ มีขั้นตอนหลักๆดังนี้
๑. การระบุปญ
 หา (Identify a challenge) เปนขัน้ ตอนทีผ่ แู กปญ
 หา
ทําความเขาใจในสิ่งที่เปนปญหาในชีวิตประจําวัน และจําเปนตองหาวิธีการ
หรือสรางสิ่งประดิษฐื (innovation) เพื่อแกไขปญหาดังกลาว
๒. การคนหาแนวคิดทีเ่ กีย่ วของ (Explore ideas ) คือการรวบรวม
ขอมูลและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและประเมินความเปนไปได
ความคุมทุน ขอดี ขอดอย และความเหมาะสมเพื่อเลือกแนวคิดหรือวิธีการที่
เหมาะสมที่สุด
๓. การวางแผนและพัฒนา สํารวจแนวคิดเพื่อการแกปญหา
(Plan and Develop) ผูแ กปญ
 หาตองกําหนดขัน้ ตอนยอยในการทํางาน รวมทัง้
กําหนดเปาหมายและระยะเวลาในการดําเนินการใหชดั เจน รวมถึงออกแบบและ
พัฒนาตนแบบของผลผลิต เพื่อใชทดสอบแนวคิดที่ใชในการแกปญ
 หา
๔. การทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluate) เปนขัน้ ตอน
การทดสอบและประเมินการใชงานตนแบบ โดยผลทีไ่ ดอาจถูกนํามาใชปรับปรุง
และพัฒนาผลลัพธใหมีประสิทธิภาพในการแกปญหามากขึ้น
๕. การนําเสนอผลลัพธ (Present the solution) หลังการพัฒนา
ปรับปรุงทดสอบและประเมินวิธีการแกปญหา หรือผลลัพธ ผูแกปญหาตอง
าเสนอผลลั
โดยออกแบบวิ
ารนํนาเสน
นนําเ
าเสน
สนนอผผลล
ลลพพธธ โด
โดยอ
ดยอ
ยออก
อกแแบบบบว
บวธ
วธกี าร
ารน
าเเสนอข
าเ
สน อมูลที่เขาใจงายและนาสนใจ
สน
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ลักษณะสําคัญของการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา
•
•
•
•

มุงเนนการบูรณาการ (Focus on Integration)
ใหเห็นความสัมพันธกับชีวิตจริง (Establish Relevance)
มุง เนนทักษะศตวรรษที่ ๒๑ (Emphasize Twenty-First-Century Skills)
ทาทายผูเรียน (Challenge Your Students)

➣ มุงเนนการบูรณาการ (Focus on Integration)

การบูรณาการระหวางสาขาวิชา (Interdisciplinary approach)
จะชวยใหผูเรียนไดมองเห็นความสัมพันธของแนวคิดตางๆ ที่เปนพื้นฐานและ
ความเชื่อมโยงของขอมูล รวมทั้งการประยุกตใชความรูความเขาใจในการ
แกปญหาอยางสรางสรรค

➣ ใหเห็นความสัมพันธกบั ชีวติ จริง (Establish Relevance)

การจัดการเรียนรูต ามแนวทางสะเต็มศึกษาควรใหผเู รียนรูว า สิง่ ทีไ่ ดเรียนรู
นี้มีประโยชนหรือสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางไร โดยพิจารณาจากคําถาม
ตางๆ เชน ทําไมผูเ รียนตองสนใจเรือ่ งนี้ สิง่ นีเ้ กีย่ วของกับปญหาหรือสถานการณจริง
อยางไร เรื่องนี้เกี่ยวของกับอาชีพและงานที่ผูเรียนสนใจหรือไม

➣ มุง เนนทักษะศตวรรษที่ ๒๑ (Emphasize Twenty-First
-Century Skills)

สังคมตองการกําลังคนทีม่ คี วามสามารถในการเขาถึงขอมูล การใชขอ มูล
อยางสรางสรรคเพื่อแกปญหา ความสามารถในการสื่อสารความคิดและแนวคิด
อยางมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการทํางานเปนทีม และการทํางาน
แบบรวมมือกัน รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห การแกปญหา และ
การมีความคิดสรางสรรค

ทาทายผูเรียน (Challenge Your Students)

การจัดการเรียนรูควรมีความทาทายและเหมาะสมกับระดับการเรียนรู
ของผูเรียน เพื่อกระตุนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรู โดยตองไมยากหรือ
งายเกินไปจนทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย

ลักษณะสําคัญของบทเรียนสะเต็มศึกษาที่ดี

๑. มุงเนนการแกปญหาในชีวิตจริง
๒. ทํากิจกรรมผานกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
๓. กระตุน ใหผเู รียนไดลงมือปฏิบตั ิ สํารวจตรวจสอบผานปญหาทีเ่ ปน
แบบปลายเปด
๔. ผูเรียนมีสวนรวมในการทํางานเปนทีม
๕. ผูเรียนไดประยุกตใชความรูวิทย คณิต เทคโนโลยีที่ไดเรียน
๖. ไดคาํ ตอบของปญหามีไดหลายแนวทาง และความผิดพลาดถือเปน
สวนหนึ่งของการเรียนรู

หนังสืออางอิง :

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.ความรูเ บือ้ งตนสะเต็ม. พ.ศ.๒๕๕๘.
โรงพิมพ สกสค.กรุงเทพมหานคร.http://www.stemedthailand.org/?page_id=๒๓
http://www.gammaco.com/forums/index.php?topic=๑๕๓.๐

¤¹à¡‹§»ÃÐ¨íÒ»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ òõõø
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-Net) เฉลีย่ สูงสุดของโรงเรียน ๓ อันดับ
๑. เด็กหญิงนพนภัส หันตุลา
๑. เด็กหญิงณัฏฐณิชา หวงอาวรณ
๓. เด็กชายภูมิพิพัฒน พรสาโรจน
๓. เด็กหญิงสุพิชชา รอดอินทร

ม.๓/๑๐
ม.๓/๑๑
ม.๓/๑๐
ม.๓/๑๐

ชื่อ-สกุล
๑. เด็กหญิงนพนภัส หันตุลา
๑. เด็กหญิงณัฏฐณิชา หวงอาวรณ
๓. เด็กชายภูมิพิพัฒน พรสาโรจน
๓. เด็กหญิงสุพิชชา รอดอินทร

รอยละ ๓๐
รอยละ ๓๐
รอยละ ๓๐
รอยละ ๓๐

ของผลการทดสอบเทากับ ๑.๐๘
ของผลการทดสอบเทากับ ๑.๐๘
ของผลการทดสอบเทากับ ๑.๐๓
ของผลการทดสอบเทากับ ๑.๐๓

หอง คะแนนเต็ม
ม.๓/๑๐ ๕๐๐
ม.๓/๑๑ ๕๐๐
ม.๓/๑๐ ๕๐๐
ม.๓/๑๐ ๕๐๐

คะแนน
๓๙๒
๓๘๗
๓๗๓
๓๖๘

รอยละ ๓๐
๑.๐๘
๑.๐๘
๑.๐๓
๑.๐๓

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-Net) คะแนนสูงสุดวิชาภาษาไทย
ชื่อ-สกุล
๑. เด็กหญิงปริมภัทร เจริญพิพัฒนชัย
๒. เด็กหญิงวรัชยา ลิขิตชัยศักดิ์
๓. เด็กหญิงกิตติยาภรณ ตะกรุดเที่ยง

หอง
๓/๑
๓/๙
๓/๑๑

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
๑๐๐
๗๒.๐๐
๑๐๐
๗๑.๐๐
๑๐๐
๖๙.๐๐

คะแนนสูงสุดวิชาคณิตศาสตร
ชื่อ-สกุล
๑. เด็กหญิงนพนภัส หันตุลา
๒. เด็กหญิงณัฏฐณิชา หวงอาวรณ
๒. เด็กหญิงนิภาพร รุงจิตวรานนท
๒. เด็กหญิงวทานิญา โสตถิวรนันท

หอง
๓/๑๐
๓/๑๑
๓/๑๐
๓/๑๐

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
๑๐๐
๙๒.๘๐
๑๐๐
๙๒.๘๐
๑๐๐
๙๒.๘๐
๑๐๐
๙๒.๘๐

คะแนนสูงสุดวิชาวิทยาศาสตร
ชื่อ-สกุล
๑. เด็กหญิงพิมพชนก นกสวาง
๒. เด็กหญิงจารวี พูนเจริญ
๒. เด็กชายภูมิพิพัฒน พรสาโรจน
๒. เด็กหญิงสุทธิดา ลีลางามตระกูล

หอง
๓/๑๐
๓/๑
๓/๑๐
๓/๑

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
๑๐๐
๘๘.๐๐
๑๐๐
๘๔.๐๐
๑๐๐
๘๔.๐๐
๑๐๐
๘๔.๐๐

หอง
๓/๑๐
๓/๑๐
๓/๑๐

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
๑๐๐
๙๐.๐๐
๑๐๐
๘๘.๐๐
๑๐๐
๘๖.๐๐

คะแนนสูงสุดวิชาอังกฤษ
ชื่อ-สกุล
๑. เด็กหญิงณิชาดา ตันติบวรสกุล
๑. เด็กหญิงปณิชา พรปติธนาคุณ
๓. เด็กหญิงนิศานาถ อรามบุตร

หอง
๓/๙
๓/๑๑
๓/๑๒

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
๑๐๐
๘๒.๐๐
๑๐๐
๘๒๐๐
๑๐๐
๘๐.๐๐

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) เฉลี่ยสูงสุดของโรงเรียน ๓ อันดับ
ชื่อ-สกุล
๑. นางสาวจิรนันท จิรไพศาลกุล
๑. นางสาวพรชิตา ลาคํา
๑. นายพศุตม สระศรีทอง

หอง
๖/๔
๖/๑
๖/๑

คะแนนเต็ม
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

คะแนนที่ได
๓๕๔
๓๕๔
๓๕๔

ชื่อ-สกุล
๑. นางสาววรรณธิดา เกิดสําอางค
๒. นางสาวจิรนันท จิรไพศาลกุล
๓. นางสาวพิชญสินี ตรีมธุรกุล

หอง
๖/๑๐
๖/๔
๖/๕

คะแนนเต็ม
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

คะแนนที่ได
๙๑.๕๐
๙๑.๐๐
๘๙.๐๐

ชื่อ-สกุล
๑. นายพศุตม สระศรีทอง
๒. นางสาวอัญชลี บุญชวย
๓. นายปรเมษฐ ปทุมสูติ

หอง
๖/๑
๖/๑
๖/๑๐

คะแนนเต็ม
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

คะแนนที่ได
๘๗.๕๐
๘๒.๕๐
๘๐.๐๐

ชื่อ-สกุล
๑. นางสาวอัญชลี บุญชวย
๒. นางสาวพรชิตา ลาคํา
๓. นางสาวสมจุฑา โอภาสเจริญบุญ

หอง
๖/๑
๖/๑
๖/๑๐

คะแนนเต็ม
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

คะแนนที่ได
๖๘.๐๐
๖๗.๐๐
๖๗.๐๐

ชื่อ-สกุล
๑. นางสาวสุวพิชญ วัจนทวีโรจน
๒. นายพีรรัตน จันทรพร
๓. นางสาจิรนันท จิรไพศาลกุล
๔. นางสาวปทิตตา พัดขุนทด

หอง
๖/๑๐
๖/๙
๖/๔
๖/๔

คะแนนเต็ม
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

คะแนนที่ได
๖๔.๐๐
๖๔.๐๐
๖๔.๐๐
๖๔.๐๐

ชื่อ-สกุล
๑. นางสาวจิรนันท จิรไพศาลกุล
๒. นายอินทัช อินทสระ
๓. นางสาวพิชญสินี ตรีมธุรกุล

หอง
๖/๔
๖/๙
๖/๕

คะแนนเต็ม
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

คะแนนที่ได
๙๕.๐๐
๘๔.๐๐
๘๐.๐๐

คะแนนสูงสุดวิชาคณิตศาสตร

รอยละ ๓๐
๐.๙๙
๐.๙๙
๐.๙๙

คะแนนสูงสุดวิชาวิทยาศาสตร

คะแนนสูงสุดวิชาสังคมศึกษา

คะแนนสูงสุดวิชาภาษาอังกฤษ

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
กลุมสาระ

คะแนนสูงสุดวิชาสังคมศึกษา
ชื่อ-สกุล
๑. เด็กหญิงสุพิชชา รอดอินทร
๒. เด็กชายภูมิพิพัฒน พรสาโรจน
๓. เด็กชายจิระวัฒน วงษใหญ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) คะแนนสูงสุดวิชาภาษาไทย

คะแนน
ระดับโรงเรียน
เต็ม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ระดับจังหวัด ระดับสังกัด

ระดับประเทศ

X

SD

X

SD

X

SD

X

SD

๗.๖๔

๔๕.๒๔

๙.๙๔

๔๒.๘๙

๙.๓๓

๔๒.๖๔

๙.๔๘

ภาษาไทย

๑๐๐

๔๘.๘๘

คณิตศาสตร

๑๐๐

๔๓.๕๙ ๑๖.๙๘ ๓๘.๗๐ ๑๙.๓๑ ๓๒.๔๒ ๑๔.๘๕ ๓๒.๔๐ ๑๔.๙๘

วิทยาศาสตร

๑๐๐

๔๗.๓๖ ๑๓.๖๖ ๔๒.๓๒ ๑๖.๔๒ ๓๗.๘๘ ๑๓.๓๓ ๓๗.๖๓ ๑๓.๓๘

สังคมศึกษาฯ

๑๐๐

๕๖.๗๘ ๑๐.๕๓ ๕๑.๐๐ ๑๔.๐๓ ๔๖.๔๒ ๑๒.๕๓ ๔๖.๒๔ ๑๒.๖๓

ภาษาตางประเทศ

๑๐๐

๔๑.๖๑ ๑๔.๕๘ ๓๗.๘๖ ๑๗.๒๕ ๓๐.๑๖ ๑๑.๒๗ ๓๐.๖๒ ๑๑.๙๒

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
กลุมสาระ

คะแนน
ระดับโรงเรียน
เต็ม
X

SD

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
ระดับจังหวัด ระดับสังกัด
X

SD

X

SD

ระดับประเทศ
X

SD

ภาษาไทย

๑๐๐

๕๘.๗๔ ๑๕.๔๗ ๕๖.๔๒ ๑๖.๙๐ ๔๙.๙๕ ๑๕.๒๓ ๔๙.๓๖ ๑๕.๕๗

คณิตศาสตร

๑๐๐

๓๑.๘๒ ๑๕.๐๓ ๓๓.๖๖ ๒๐.๕๕ ๒๖.๖๕ ๑๔.๕๐ ๒๖.๕๙ ๑๔.๗๙

วิทยาศาสตร

๑๐๐

๓๖.๒๓

๙.๐๔

๓๖.๐๘ ๑๐.๗๖ ๓๓.๕๕

๘.๓

๓๓.๔๐

๘.๔๓

๘.๘๔

๔๒.๒๓

๘.๑๔

๓๙.๗๐

๘.๒๘

สังคมศึกษาฯ

๑๐๐

๔๓.๓๓

ภาษาตางประเทศ

๑๐๐

๓๑.๓๕ ๑๔.๕๕๕ ๓๔.๔๒
๓๔.๔๒ ๑๙.๐๑ ๒๔.๖๘ ๑๑.๗๒
๑๑.๗๗๒ ๒๔.๙๘ ๑๒.๔๖

๙.๓๒

๔๐.๐๐
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พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโโสมสวลีี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล
โ รางวััลสถานศึึกษาดีีเดน ดานการอนุรักษ
พลังงานและสิง่ แวดลอม (Energy Mind Award) ระดับ ๕ ดาว ประจําป ๒๕๕๗ แกวา ทีร่ อ ยตรีศกั ดิศ์ ษิ ฎ เสียงเสนาะ
ผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ณ โรงแรม InterContinental Bangkok Hotel

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ ประทานโลรางวัลบุคลากรดีเดนดานการอนุรกั ษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม Energy Master Award แกนางอรวลัญช ผองบุรุษ และฉายพระรูปรวมกับคณะครูผูไดรับรางวัล

ÇÒÃÊÒÃÃÃÃÒÒªªÒÇÇ´´Õ
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กลุมนักเรียนแกนนําฯแสดงละครสงเสริมการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในชื่อเรื่อง “เมืองขยะ”
โดยมีเนือ้ หา เกีย่ วกับพฤติกรรมการทิง้ ขยะอยางไรจติ สํานึกของบุคคล ซึง่ สงผลกระทบตอสิง่ แวดลอมเปนอยางมาก
ดังนั้นจึงเชิญชวนใหทุกคนรวมกันดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดยวิธีการงายๆ เชน แยกขยะกอนทิ้ง ทิ้งขยะใหถูกถัง
นําขยะไปรีไซเคิล หรือการใชถุงผาเพื่อลดขยะ เปนตน

ÇÒÃÊÒÃÃÒªÒÇ´Õ 13
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หนังสือใหความเห็นชอบ
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
..............................................

ตามที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา เพื่อ
ใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาใหความเห็นชอบนั้น
บัดนี้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดพิจารณา มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
(ปกาารศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓) เห็นชอบใหโรงเรียนจัดวางระบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา

(นางสาวเฟองฟา ประดิษฐพจน)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐา านผูเรียน
มาตรฐานด
มาตรฐา ่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที
๑.๑ มีสุขภาพกายที่ดี
๑.๒ มีสุขภาพจิตที่ดี
๑.๓ มีสุขนิสัยที่ดี
๑.๔ ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
๑.๕ มีสุนทรียภาพที่ดี
มาตรฐา ่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
มาตรฐานที
๒.๑ มีนิสัยรักการอาน
๒.๑ มีความสามารถในการเรียนรู
๒.๑ มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
มาตรฐานที
มาตรฐา ่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิด
๔.๑ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห และสังเคราะห
๔.๒ มีความสามารถในการคิดแกปญหา
๔.๒ มีความสามารถในการคิดสรางสรรค
มาตรฐานที
มาตรฐา ่ ๕ ผูเรียนมีความรู ความสามารถตามหลักสูตร
๕.๑ ผลสั
มฤทธิ์ทางการเรียยนของ
นของแตละกลุมสาระการเรียนรู
ผลสมฤทธทางการเรย
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นํ้าหนักคะแนน
ตัวบงชี้
รวม
๕๐.๐๐
๕๐.๐๐
๒.๐๐
๒.๐๐
๒.๐๐
๒.๐๐
๒.๐๐
๑๐.๐๐
๒.๐๐
๒.๐๐
๑.๐๐
๕.๐๐
๒.๐๐
๑.๐๐
๒.๐๐
๑๕.๐๐
๔.๐๐

๕.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๕.๓ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
๕.๔ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
๕.๕ ผลการทดสอบความสามารถดานภาษา การคิดคํานวณ และความสามารถในการใชเหตุผล
มาตรฐ ่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
มาตรฐานที
๖.๑ ความสามารถในการวางแผนทํางาน และดําเนินการจนสําเร็จ
๖.๒ มีความสามารถทํางานเปนทีม
๖.๓ มีความรูความสามารถและเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
มาตรฐานด
มาตรฐ านครู
มาตรฐ ่ ๗ ครูมีคุณลักษณะที่ดี และมีความรูความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที
๗.๑ ครูมีคุณลักษณะที่ดี
๗.๒ ครูมคี วามรูค วามสามารถในการจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเ รียน เปนสําคัญ และเปนผูน าํ การเปลีย่ นแปลงสูส ถานศึกษา
มาตรฐ
มาตรฐานดานผูบริหารสถานศึกษา
มาตรฐ
มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะที่ดี และมีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา
๘.๑ ผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะที่ดี
๘.๒ ผูบ ริหารสถานศึกษามีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา และเปนผูน าํ การเปลีย่ นแปลงสูส ถานศึกษา
มาตรฐ ่ ๙ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๙.๒ พัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา นโยบาย และจุดเนน
๙.๓ พัฒนาความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และสังคม
มาตรฐ ่ ๑๐ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรฐานที
๑๐.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๐.๒ จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๐.๓ จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
๑๐.๔ ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑๐.๕ จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๑๐.๖ จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา
๑๐.๗ จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
๑๐.๘ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
มาตรฐ
มาตรฐานดานอัตลักษณและเอกลักษณ
มาตรฐ
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีอัตลักษณและเอกลักษณ รวมทั้งการสงเสริมเอกลักษณของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๑๑.๑ อัตลักษณของผูเรียน
๑๑.๒ เอกลักษณของสถานศึกษา
มเอกลักษณของสถานศึกษา และเอกลักษณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๑๑.๓ ส(รังกเสริ
ความเปนไทยกาวไกลสูสากล)
มาตรฐ
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐ
ฐ ่ ๑๒ สถานศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาผูเรียนในโลกยุคปจจุบัน มีโครงการพิเศษ และการพัฒนาชวยเหลือ
มาตรฐานที
สถานศึกษาอื่นหรือชุมชน สังคม
๑๒.๑ พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถและทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ในศตวรรษที่ ๒๑
๑๒.๒ โครงการพิเศษเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา/สรางความโดดเดนใหสถานศึกษา
๑๒.๓ พัฒนาชวยเหลือสถานศึกษาอื่นหรือชุมชน สังคม
มาตรฐ ่ ๑๓ สถานศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนไดเรียนรู ในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง
มาตรฐานที
๑๓.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนสํานึกในความพอดี ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๑๓.๒ จัดกิจกรรมสงเสริมการประหยัดอดออมและการดํารงชีวิตอยางมีคุณคาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๔.๐๐
๒.๐๐
๒.๐๐
๓.๐๐
๕.๐๐
๒.๐๐
๒.๐๐
๑.๐๐
๑๕.๐๐
๑๕.๐๐
๕.๐๐
๑๐.๐๐
๓๕.๐๐
๑๐.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๑๐.๐๐
๓.๐๐
๕.๐๐
๒.๐๐
๕.๐๐
๐.๕๐
๐.๕๐
๐.๕๐
๐.๕๐
๐.๕๐
๑.๐๐
๑.๐๐
๐.๕๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๒.๐๐
๒.๐๐
๑.๐๐
๕.๐๐
๓.๐๐
๑.๐๐
๑.๐๐
๑.๐๐
๒.๐๐
๑.๐๐
๑.๐๐
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¡Å‹ØÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

ÀÒÉÒä·Â

ทีมโตวาทีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ไดรับโล ใบประกาศเกียรติคุณ
และเงินรางวัลจากผูช ว ยศาสตราจารย ดร.อภิลกั ษณ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในการแขงขันมหิดลวิชาการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
จากการสวดโอเอวิหารราย ประจําป ๒๕๕๘ ไดรับเกียรติบัตรจากอธิบดีกรมการศาสนา

ด.ญ. ศศิพมิ พ รัศมิทตั ไดรางวัลชนะเลิศ และ
น.ส. ธนาภรณ ดาววิจติ ร ไดรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ รายการกลาวสุนทรพจน โครงการ
เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย

ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÀÒÉÒä·Â·Õè»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ òõõø
ลําดับที่
รายการ
๑ สวดโอเอวิหารราย ประจําป ๒๕๕๘
๒
๓

คําขวัญ ในหัวขอ “สุนทรภูกวีเอกของโลก”
โตวาทีมัธยมศึกษามหิดลวิชาการ

ครูจันทรเจา
ครูอัญชสา

ผลการแขงขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
ประเภทชายลวน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
รองชนะเลิศอันดับ ๑

๔

พูดสุนทรพจน

ครูอัญชสา

รองชนะเลิศอันดับ ๑

๕

กลาวสุนทรพจน ม.ตน

ครูอัญชสา

ชนะเลิศ

๖

กลาวสุนทรพจน ม.ปลาย

ครูอัญชสา

รองชนะเลิศอันดับ ๒

๗

สวดโอเอวิหารราย

ครูอาทิตย

ชมเชย
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ครูผูฝกสอน
ครูอาทิตย

รางวัล
เกียรติบัตร และ
เงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท
เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
โล เกียรติบัตร และ
เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
เกียรติบัตร และ
เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท
เกียรติบัตร และ
เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท
เกียรติบัตร และ
เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
โลรางวัล เกียรติบัตร
เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท

โครงการอบรมหมอภาษา....พัฒนาเยาวชนโดยวิทยากร อ.ดร. ศิริวรรณ อินทรกําแหง อดีตศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ

โครงการทัศนศึกษา ณ พระบรมมหาราชวัง
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติพระนคร วัดพระเชตุพนธวิมล
าวิหาร
มังคลาราม ราชวรมหาวิ
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กลุม สาระการเรียนรูค ณิตศาสตร ไดจดั คายคณิตศาสตรใหกบั นักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๒ และ ๓ (หองเรียนปกติ) จํานวน ๑๐๐ คน ณ สถานตากอากาศ
กองทัพบก (หาดเจาสําราญ) ตําบลหาดเจาสําราญ อําเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี ในระหวางวันที่ ๔–๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
ออกเดินทางโดยรถไฟขบวน ข.๒๕๕ (ธนบุรี – หลังสวน) จากสถานีรถไฟ
ศาลายา ถึงสถานีรถไฟเขาทโมน จ.เพชรบุรี และเดินทางตอโดยรถโดยสาร
ทองถิ่นไปสถานตากอากาศกองทัพบก (หาดเจาสําราญ)

¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเขาคายในภาพรวมทั้งหมด ในระดับมากที่สุด
(X= ๔.๖๖, S.D. = ๐.๕) และเมือ่ พิจารณาเปนรายขอพบวานักเรียนพึงพอใจในระดับมากทีส่ ดุ
ทุกดาน เรียงตามลําดับดังนี้ ๑. นักเรียนรูส กึ ประทับใจในการเขาคายครัง้ นี้ ๒. คณะครูควบคุมดูแล
และเอาใจใสนักเรียนและเอาใจใสอยางใกลชิด ๓. สถานที่จัดกิจกรรม ที่พักมีความเหมาะสม
๔. อาหาร เครือ่ งดืม่ มีเพียงพอและเหมาะสม ๕. ประโยชนและความคุม คาในการจัดกิจกรรม
๖. นักเรียนไดฝก ทักษะและการทํางานกลุม ทางคณิตศาสตร ๗. กิจกรรมในฐานตางๆ มีความ
หลากหลายและนาสนใจ ๘. สือ่ ทัศนูปกรณทใี่ ชในการเขาคายมีความเหมาะสม ๙. การเดินทาง
มีความสะดวกปลอดภัย ๑๐. ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม ๑๑. ระยะเวลา
ทีใ่ ชในการเขาคายมีความเหมาะสม และอันดับสุดทาย นักเรียนพึงพอใจอยูใ นระดับมากไดแก
วัน เวลา ที่ใชในการเขาคายมีความเหมาะสม
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¾Ô¸Õà»´¤‹ÒÂ¤³ÔμÈÒÊμÃ á¹Ð¹íÒÇÔ·ÂÒ¡Ã ¡μÔ¡Ò¡ÒÃÍÂÙ‹¤‹ÒÂÏ
áÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¤‹ÒÂ¤³ÔμÈÒÊμÃ

Ø¸
Ç
Ò
Ã
Ê
Ù
Ã
¤
¡
Ò
¢Í§½Ò¡¨

¡ÒÃ¤Ù³àÅ¢ ò ËÅÑ¡ ·ÕèàÅ¢μÑÇË¹ŒÒÁÕ¤‹Òà·‹Ò¡Ñ¹
áÅÐàÅ¢μÑÇËÅÑ§ºÇ¡¡Ñ¹ä´Œ ñð
๑. นํา ๖ x ๔ = ๒๔
๒. นํา ๕ x ๖ = ๓๐
๕๖ x ๕๔ = ๓,๐๒๔
ดังนั้น

วิธีคิด

= ๕,๗๗๖
= ๔๙๐๐ + ๘๔๐ + ๓๖
➞

ตัวอยาง ๗๖๒
วิธีคิด ๗๖๒

➞

๑. ใหนําเลขตัวหลังคูณกัน ตั้งเปนผลลัพธของ
หลักหนวย และหลักสิบ
๒. นําเลขตวั หนาคูณกับตัวเลขทมี่ ากกวา ตัวหนา
อยู หนึ่ง แลวนําผลลัพธไปใสไวขางหนาขอ ๑

μÑÇÍÂ‹Ò§

➞

ËÅÑ¡¡ÒÃ¤Ô´

๒
๗๐๒ ๒ x ๗๐ x ๖ ๖
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¤‹ÒÂÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ (ËŒÍ§àÃÕÂ¹â¤Ã§¡ÒÃ¾ÔàÈÉ)
³ Ê¶Ò¹ÕÇÔ¨ÑÂÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÊÐá¡ÃÒª ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

ªÁ¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ ÁË¡ÃÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ ¡ÒÃáÊ´§ ÅÐ¤ÃàÇ·Õ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹á¡¹¹íÒ
“¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É¾ÅÑ§§Ò¹áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ”
áÅÐà·¤â¹âÅÂÕáË‹§ªÒμÔ
³ ÍÔÁá¾¤àÁ×Í§·Í§¸Ò¹Õ

§Ò¹¸¹Ò¤ÒÃ¢ÂÐÃÕä«à¤ÔÅ
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¡Ô¨¡ÃÃÁÇÑ¹à»´ºŒÒ¹¹ÇÁÔ¹·Ã »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ òõõø

â¤Ã§§Ò¹ªØÁ¹ØÁ Å´àÇÅÒàÃÕÂ¹ à¾ÔèÁàÇÅÒÃÙŒ (¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ)

¤‹ÒÂºÙÃ³Ò¡ÒÃÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ ³ ÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒμÔà¢ÒÊÒÁÃŒÍÂÂÍ´ ¨.»ÃÐ¨Çº¤ÕÃÕ¢Ñ¹¸
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¾Ô¸ÕÁÍº»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑμÃ
¼ÙŒÊÍº¼‹Ò¹¸ÃÃÁÈÖ¡ÉÒ «Öè§¹Ñ¡àÃÕÂ¹
âÃ§àÃÕÂ¹¹ÇÁÔ¹·ÃÒªÔ¹Ù·ÔÈ ÊμÃÕÇÔ·ÂÒ
¾Ø·¸Á³±ÅÊÍº¼‹Ò¹ÁÒ¡·ÕèÊØ´
ã¹à¢μ·ÇÕ
ÇÑ²¹Ò
ã¹à¢μ·ÇÇ²¹Ò

¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹μÍº»˜ÞËÒ “ÍÒà«ÕÂ¹”
¢Í§¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÊÑ§¤ÁÈÖ¡ÉÒ
ÈÒÊ¹Ò áÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ
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ÇÑμÔÈÒÊμÃ
â¤Ã§¡ÒÃ “¹Ñ¡»ÃÐÇÑμÔÈÒÊμÃ¹ŒÍÂ” ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ã¹ªØÁ¹ØÁ»ÃÐ ÂØ¸ÂÒ
ÈÃÕÍ
ä»·ÑÈ¹ÈÖ¡ÉÒ ³ ÍØ·ÂÒ¹»ÃÐÇÑμÔÈÒÊμÃ ¨Ñ§ËÇÑ´¾ÃÐ¹¤Ã

¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÊÑ§¤ÁÈÖ¡ÉÒÏ ä´Œ¹íÒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹à¢ŒÒÃ‹ÇÁá¢‹§¢Ñ¹μÍº»˜ÞËÒàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ
áÅÐ¤³Ô
áÅÐ¤³μÈÒÊμÃ
Ð μÈÒÊμÃ ¤Ã§·
¤ÃÑé§·Õè õ ³ ¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ
¤¤³Ð
³ÐàÈÃÉ°ÈÈÒÊμÃ ÁËÒÇÔ
ÁËÒÇ···ÂÂÒÅÑ
ÂÒÅÂÃ§Êμ
ÂÒÅÂÃ§Êμ
ÂÃÑ§ÊÔÊμμ
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¡ÅØÁ‹ ÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙÈŒ ÅÔ »Ð

¾Ô¸Õ¶ÇÒÂ¾ÃÐ¾Ã¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇ
ô ¸Ñ¹ÇÒ¤Á òõõø

§Ò¹à»´ºŒÒ¹¹ÇÁÔ¹·Ã õø
òø Á¡ÃÒ¤Á òõõù

นางสาวเบ็ญจพร สุขสวัสดิ์และ
นางสาววณิชยา สุขสวัสดิ์
ไดรับรางวัลเหรียญทอง
ในการ แขงขันทักษะดนตรี
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ครูจุมพล ปญจะ ไดรับเชิญจาก Taipei National University of the Arts
ใหเขารวมงาน Spring festivel Activty ณ เมืองไทเป ประเทศไตหวัน
ระหวางวันที่ ๙ – ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

¡ÒÃ»ÃÐªØÁàμÃÕÂÁÃÑºàÊ´ç¨ ÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾ÃÑμ¹ÃÒªÊØ´ÒÏ ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ
§Ò¹ “ÇÃÃ³¤´ÕÈÃÕÈÔÅ»Š á¼‹¹´Ô¹ÊÂÒÁ”
³ ËÍ»ÃÐªØÁ¾ÞÒä· ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à¢μ¾×é¹·Õè¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ à¢μ ñ
÷ ÁÕ¹Ò¤Á òõõù âÃ§àÃÕÂ¹¹ÇÁÔ¹·ÃÒªÔ¹Ù·ÔÈ ÊμÃÕÇÔ·ÂÒ ¾Ø·¸Á³¸Å ä´ŒÃÑºÁÍºËÁÒÂ
ãËŒà»š¹»ÃÐ¸Ò¹½†ÒÂ¨Ñ´¡ÒÃáÊ´§´¹μÃÕä·Â ³ ÈÙ¹ÂÇÑ²¹¸ÃÁáË‹§»ÃÐà·Èä·Â

ÃÑ°Á¹μÃÕμÃÇ¨àÂÕèÂÁ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹áºº
“Å´àÇÅÒàÃÕÂ¹à¾ÔèÁàÇÅÒÃÙŒ”

ÃÒ§ÇÑÅÃÍ§ª¹ÐàÅÔÈ ÍÑ¹´Ñº ñ ã¹¡ÒÃ¢ÑºÃŒÍ§
áÅÐ¨Ô¹μÅÕÅÒ»ÃÐ¡Íºà¾Å§¾ÃÐÃÒª¹Ô¾¹¸
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¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¡ÒÃ§Ò¹ÍÒªÕ¾áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔

ชื่อกิจกรรมฐานกิจกรรมจดเวลาเรีียนเพิ่มเวลารู
Lovely Snack
Frung Fring Flower
Drink for Health
Create from my hand

๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

Flower Bloom
Healthy Herb
งานฝมือสรางสรรคสู
งานอาชีพสรางคน
นองหมาสี่ขาพารวย
การทําหัวโขนและศิราภรณไทย (เฉพาะ ม.๑ และ ม.๒)
มาลัยและใบตอง (เฉพาะ ม.๑ และ ม.๒)

๑๑
๑๒

I want to make movies!!! (เฉพาะ ม.๒ และ ม.๓)
Juice & Coff. (เฉพาะ ม.๓)

๑๓

ถายภาพมือโปร (เฉพาะ ม.๑ และ ม.๓)

ครูผูสอน
ครูธัญดา ไตรวนาธรรม
ครูอุทัยวรรณ นิลดํา
ครูวิภาวรรณ มานยีมุด
ครูมาลี เอี่ยมพริ้ง
ครูภาณุตา อุทุมพร
ครูนิทัศน สกุลคลอย
ครูฐานิต สุขสนาน
ครูธาณี รัตนพันธ
ครูพัชรี บุญโพธิ์
ครูกิติพงษ รสจันทร
ครูละมูล ชมเดช
ครูสุวรรณ นาประทานสุข
ครูศิวารุจ เลขะศิริ
ครูละมูล ชมเดช
ครูสุวรรณ นาประทานสุข
ครูสพล สาระสุทธิ

¾Ç§¡ØÞá¨¨Ò¡¼ŒÒ
ÊÑ¡ËÅÒ´áÅÐ¡ÒÃ´ pop up

´Í¡¡ØËÅÒº¨Ò¡
¡ÃÐ´ÒÉÊÒ

·íÒÅÙ¡»ÃÐ¤º
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¡Ô¨¡ÃÃÁ·íÒ¡ÃÐ·§

ÍÂ

â¶·Í§»ÃÐ´Ñº¾Å

¹ŒÍ§ËÁÒÊÕè¢Ò¾ÒÃÇÂ

·íÒ»‡ÒÂàÅ¢·ÕèºŒÒ¹

¡Ô¨¡ÃÃÁ Lovely
Snack

¡Ô¨¡ÃÃÁºÔ´ÅÙ¡â»†§

Ê¶Ò¹Õâ·Ã·ÑÈ¹ÊÕ¡Í§·Ñºº¡ ª‹Í§ ÷
ÁÒ¶‹ÒÂ·íÒÃÒÂ¡ÒÃÅ´àÇÅÒàÃÕÂ¹ à¾ÔÁè àÇÅÒÃÙŒ
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¡Å‹ØÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

¡ÒÃ§Ò¹ÍÒªÕ¾áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ

(¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ)

งานคอมพิวเตอรขอแนะนํานักเรียนคนเกงของโรงเรียนเรา ในดานการแขงขันคอมพิวเตอร ที่เขารวม
แขงขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ ๖๕ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ณ จังหวัดอางทอง รางวัลทีไ่ ดรบั มีมากมาย
หลายรางวัลไมวาเปนชนะเลิศระดับเขต ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

นักเรียนที่ไดรับรางวัลแขงขันทักษะคอมพิวเตอร จํานวน ๑๔ รายการ ถายรูปรวมกับคุณครูผูฝกซอมและผูอํานวยการโรงเรียน

á¹Ð¹íÒ¤¹à¡‹§ÃÐ´ÑºÀÒ¤¡ÅÒ§áÅÐÀÒ¤μÐÇÑ¹ÍÍ¡
รางวัลระดับเหรียญทองแขงขันหุนยนตบังคับมือ
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

๑. เด็กชายจิรา ซาลวาลา
๒. เด็กชายชวกร สกุลนูน
๓. เด็กชายภาณุพงศ เอี้ยงชะอุม
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รางวัลระดับเหรียญทองแขงขันโครงงานคอมพิวเตอร
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

๑. เด็กหญิงพิมพชมพู มิ่งขวัญ
๒. เด็กหญิงรสิกา ไตรทิพยวิทยากร
๓. เด็กหญิงสรวีย ทัพสุริย

¼Å¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹·Ñ¡ÉÐ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ§Ò¹ÈÔÅ»ËÑμ¶¡ÃÃÁ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ¤ÃÑé§·Õè öõ
(ÃÐËÇ‹Ò§ ÇÑ¹·Õè ò-ñö à´×Í¹ ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ òõõø)
ลําดับ
รางวัล
รายการ
๑
เหรียญทอง การแขงขันหุนยนต สพฐ. ม.๑-ม.๓
ชนะเลิศ

ผูแขงขัน
๑. เด็กชายจิรา ซาลวาลา
๒. เด็กชายชวกร สกุลนูน
๓. เด็กชายภาณุพงศ เอี้ยงชะอุม

๒

เหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร ประเภทซอฟตแวร ม.๑-ม.๓ ๑. เด็กหญิงพิมพชมพู มิ่งขวัญ
ชนะเลิศ
๒. เด็กหญิงรสิกา ไตรทิพยวิทยากร
๓. เด็กหญิงสรวีย ทัพสุริย

๓

เหรียญทอง การแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ม.๑-ม.๓
เหรียญทอง การแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ม.๔-ม.๖
เหรียญทอง การแขงขันการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ม.๑-ม.๓

๔
๕
๖
๗

๑. เด็กหญิงซูซานนา ซาเกเดอร
๒. เด็กหญิงรมณ นามเสนา
๑. นางสาวจิดาภา ชลันบุรีธรรม
๒. นางสาวณัฐนิชา แสงวงคทอง
๑. เด็กชายณัฎฐกิตติ์ ขอนทอง
๒. เด็กหญิงอภัสนันท จึงสวัสดิ์
เหรียญทอง การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Web Editor ม.๔-ม.๖ ๑. นางสาวกมลวรรณ อัศวอารีกุล
๒. นายนรกมล ศิลวัฒนาวงศ
เหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร ม.๔-ม.๖ ๑. นายรัตนพล สมแวง
๒. นางสาววรกมล ทัศนียะเวช
๓. นายวิกรานต นิพิฐธนศาสตร

๘

เหรียญเงิน

๙

รียญเงิน

๑๐

เหรียญเงิน

๑๑

เหรียญ
ทองแดง
เหรียญ
ทองแดง
เหรียญ
ทองแดง
เขารวม

๑๒
๑๓
๑๔

การแขงขันการสรางการตูนแอนิเมชั่น (๒D Animation) ม.๑-ม.๓ ๑. เด็กหญิงพิชญาภา สุนทร
๒. เด็กชายภัทร ชมพูนุช
การแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร ม.๑-ม.๓
๑. เด็กหญิงณัฐชา ตรุวรรณ
๒. เด็กหญิงนํ้าฟา นิ่มนุช
การแขงขันการตัดตอภาพยนตร ม.๔-ม.๖
๑. นายกฤษณะ ชันแสง
๒. นายเสกสรรค มะโนบุตร
การแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร ม.๔-ม.๖
๑. นางสาวณัฐณิชา แสงวงคทอง
๒. นายปรมินทร รอดเนียม
การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Web Editor ม.๑-ม.๓ ๑. เด็กหญิงณัฐธิพร สอาดดี
๒. เด็กหญิงปยะบุตร เมณฑกูล
การแขงขันการเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร ม.๔-ม.๖ ๑. นายชาญธวัช อุดมปญญาวงศ
๒. นายอินทัช อินทสระ
การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Text Editor ม.๔-ม.๖ ๑. นางสาวพฤกษิณา คําบาง
๒. นายมกรพันธุ มกรมณี
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ÀÒÉÒμ‹Ò§»ÃÐà·È
¡Ô¨¡ÃÃÁÇÑ¹¤ÃÔÊμÁÒÊ

ทานผูอ าํ นวยการแจกลูกกวาดเปดงานกิจกรรมวันคริสตมาสส

นักเรียนชั้น ม.๑/๔ รองเพลงประสานเสียงอวยพร
ฝกซอมและควบคุมุ การขับรองโดยคุณ
ุ ครูอู ิสินธร เดชคุมุ

การแสดงละครสั้นเกี่ยวกับวันคริสตมาส
โโดยครูชาวตางชาติและตอบคําถามชิงรางวัล

การแสดงลําตัดอวยพรวันคริสตมาสจากคณะครู
กลุมุ สาระการเรียนรูภู าษาตางประเทศ

การแสดงละครของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔/๑-๔/๓
เเรือ่ ง โรมิโอกับจูเลียต ควบคุมการฝกซอมและการแสดง โดย...คุณครูวรณัน พึง่ คํา
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ÍºÃÁÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉÊíÒËÃÑº¤ÃÙ

ÃÐËÇ‹Ò§ÇÑ¹·Õè ñõ-ñø ÁÕ¹Ò¤Á òõõù

รวมกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา
ณ พุทธมณฑล ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

¹Ñ¡àÃÕÂ¹áÅ¡à»ÅÕèÂ¹â¤Ã§¡ÒÃàÍàÍ¿àÍÊ
âÃ§àÃÕÂ¹¹ÇÁÔ¹·ÃÒªÔ¹Ù·ÔÈ ÊμÃÕÇÔ·ÂÒ ¾Ø·¸Á³±Å
Mr. Emile Bertier

จากประเทศฝรั่งเศส มีความศรัทธาและตองการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เขารับการบรรพชาสามเณร ณ วัดนางคุม อําเภอทาเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ และเดินทาง
ไปปฏิ บั ติ ธ รรมที่ วั ด หนองป า พง จั ง หวั ด อุ ด รธานี ลาสิ ก ขา
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ รวมเวลา ๑๕ วัน

¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹·Ñ¡ÉÐμ‹Ò§ æ ¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒÂ¹Í¡Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
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ÇÑ¹·Õè ó-ô μØÅÒ¤Á ò พมหานคร

รรณาลัย กรุงเท
ณ โรงเรียนฤทธิยะว
รอบเจียระไนเพชร
า

เข
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าญ
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อางค เขารอบเจียระไน
า
สํ
ด
ิ
เก
า
ด
ธิ
ณ
รร
วว
นางสา
เพชร
ุล เขารอบเจียระไน
ก
ร
ธุ
ม
รี
ต
ี
ร
ิ
ส

ญ
ช
ิ
พ
ร
นางสาว
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วร
ส
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ร
เด็กหญิง
เขารอบเจียระไนเพช
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รร
เด็กหญิงสุพ
ารอบเจียระไนเพชร
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ค
เด็กชายวิศรุต
Ò¨Õ¹

นายณัฐพล จริงวัฒนเศรษฐ
เขารวมแขงขันพูดสุนทรพจน
ภาษาอังกฤษ
งานเกษตรกําแพงแสนครั้งที่ ๑๗
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ÀÒÉ

Ã¾¨¹
¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¾Ù´ÊØ¹·

” ¤ÃÑé§·Õè ò
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C
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e
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๘
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕
วันที่ ๒

งคลรัตนโกสินทร
ม
าช
ร
ี
ย
โล
โร
ค
เท
ั
ย
ณ มหาวิทยาล
งชนะเลิศอันดับ ๒
รอ
ล
ั
งว
รา

ษ
ก
ั
ร
ุ
าน
ต
นางสาวสุขดี ศกุน
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การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ระดับภาค มีนักกีฬาที่ไดเปนตัวแทนไปแขงขันระดับชาติ ๙ คน
ประเภทกีฬาเทควันโด นายวงศวรัญ ชูสงค และนายธนวัฒน แจงเจริญ ประเภทกีฬายูยิตสู
ด.ญ.วีรดา เล็กประเสริฐ นายภูวเดช จามจุรีรักษ นายศักดิ์ศิริ เขมวันตพงศ และด.ช.ฉันทัช บุตรมะไฮ
ประเภทกีฬายูโด นายพงษนิติ คุมยิ้ม น.ส.ธนาภร สภาเจริญกุล และนายจักรชัย ยอดหมวก

นายภูวเดช จามจุรีรักษ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
การแขงขันกีฬานักเรียน
แขงขันกีฬายูโด Thai German Cup
นักศึกษาแหงชาติ
ไดเหรียญประเภทบุคคลและทีม
กีฬายูโดชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒
๑๗ เหรียญทองแดง
ได ๒ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน และ ๔ เหรียญทองแดง ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¡ÕÌÒàÂÒÇª¹áË‹§ªÒμÔ ÃÐ´ÑºªÒμÔ ³ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊØ¾ÃÃ³ºØÃÕ

ประเภทกีฬายูโด นายพงษนิติ คุมยิ้ม ไดเหรียญทองแดง
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ประเภทกีฬาเทควันโด นาย วงศวรัญ ชูสงค ไดเหรียญทองแดง

¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¡ÕÌÒàÂÒÇª¹áË‹§ªÒμÔ ÃÐ´ÑºªÒμÔ ¤ÃÑé§·Õè óò ÊØ¾ÃÃ³ºØÃÕà¡ÁÊ

ประเภทกีฬายูยิตสู กทม. ไดรับรางวัล ๖ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน
๗ เหรียญทองแดง

นายภูวเดช จามจุรีรักษ
๒ เหรียญทอง และไดรับโลรางวัล
นักกีฬาชายยอดเยี่ยม

นายศักดิ์ศิริ เขมวันตพงศ
๑ เหรียญทอง ๑ เหรียญทองแดง

ครูขนิษฐา ปราชญวิทยา
รับโลผูฝกสอนยอดเยี่ยม

ด.ญ.วีรดา เล็กประเสริฐ
เหรียญทองแดง

Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ¡ÕÌÒ¿ØμºÍÅ

นัักเรีียนเขารวมโ
มโครงการจุ
โครงการจดป
ดปประกายวั
ระกายวััยฝฝน SSO
SOCCER
OCCER KKIDS
IDS ZZICO
ICO FFOUNDATION
OUNDATION
T
TIO
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¡Ô¨¡ÃÃÁà»´ºŒÒ¹¹ÇÁÔ¹·Ã ’õø

จัดแขงขันฟุตบอล ๗ คน และเทเบิลเทนนิส ระดับประถมศึกษา เปดโอกาสใหเยาวชนในโรงเรี
นใในโรงเรียนนใกล
ใกลเคคีียงงเข
เขารรวมมการแข
การแขงขขััน

จจััดโโครงการเพ
ครงการเพนททถงุ ผผา ลลดการใช
ดการใชถงงพลาสติ
ุ พพลาสติิก รณรงคการลด
ารลดขยะ
ดขยะ
และเผยแพรผลงานกลุม Save the World

เผยแพรผลงานชมรมยโดสตรี
ลงานชมรมยูโดสตรีวิทยา ๓
และชุมนุมศิลปะปองกันตัวเทควันโด

Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¡ÕÌÒ¿ØμºÍÅÀÒÂ¹Í¡

เเขขารวมการแขงขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน รวมพลังสามัคคีและรวมใจ ตานยาเสพติด ครั้งที่ ๑
ชิงถวยรางวัลชนะเลิศพลเอกเปรม ติณสูลานนท รุนอายุไมเกิน ๑๓ ป และ ๑๕ ป
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§Ò¹»‡Í§¡Ñ¹áÅÐá¡Œä¢»˜ÞËÒÂÒàÊ¾μÔ´
àÍ´Ê áÅÐÍºÒÂÁØ¢

จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรูสูยาเสพติด (ประกวดโครงการตานภัยยาเสพติด)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ มีสวนรวมในการจัดโครงการรณรงค ตอตานยาเสพติด มี ๑๒ โครงการ
เกิดการสรางงาน สรางคน ทํางานเปนทีม อุทิศตนเพื่อสังคม ตองปรบมือใหกับทีมงานที่สรางความสุข สนุกสนาน
โดยใชเวลาวางหลังเลิกเรียน สงเสริมการใชเวลาวางใหเปนประโยชน หางไกลยาเสพติด

ตัวแทนแตละหองนําเสนอผลงานที่ไดดําเนินการตามโครงการที่จัด เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผูอํานวยการมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรแกหองที่ชนะเลิศที่ ๑ – ๓
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§Ò¹á¹Ðá¹Ç

การออกแนะแนวการศึกษาตอ
แกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ในเขตพื้นที่บริการและพื้นที่ใกลเคียง

¡Ô¨¡ÃÃÁ Case Conference â´Â¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÃÐËÇ‹Ò§âÃ§àÃÕÂ¹¡ÑºÀÒ¤ÇÔªÒ¨ÔμàÇª
¤³Ðá¾·ÂÈÒÊμÃ âÃ§¾ÂÒºÒÅÃÒÁÒ¸Ôº´Õ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å
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¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃá¹Ðá¹Ç¡ÒÃÈÖ¡ÉÒμ‹ÍáÅÐÍÒªÕ¾
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¡Ô¨¡ÃÃÁºÃÔ¨Ò¤âÅËÔμ
ÇÑ¹·Õè ñõ Á¡ÃÒ¤Á òõõù

ประชาสัมพันธการบริจาคโลหิตศูนยบริการสาธารณสุข ๖๗ ทวีวัฒนา
สํานักงานเขตทวีวัฒนาและ กรมวิทยาศาสตรทหารเรือ
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙

ตรวจสุขภาพครู ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
โดยหนวยชีวเคมี คณะเวชศาสตรเขตรอน ม.มหิดล
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ภาพกิจกรรมเฮลลตี้สลิม (Healthy Slim)
ในงานวันเปดบานนวมินทร ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

กิจกรรมกีฬาภายใน
วันที่ ๘ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
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§Ò¹ËŒÍ§ÊÁØ´

âÃ§àÃÕÂ¹¹ÇÁÔ¹·ÃÒªÔ¹Ù·ÔÈ ÊμÃÕÇÔ·ÂÒ ¾Ø·¸Á³±Å
ËŒÍ§ÊÁØ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÊÙ‹âÅ¡¡ÇŒÒ§
¡Ô¨¡ÃÃÁà¢ŒÒ¤‹ÒÂàÂÒÇª¹ÃÑ¡¡ÒÃÍ‹Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ òõõø
ÇÑ¹·Õè ñ ÁÕ¹Ò¤Á òõõù ³ âÃ§àÃÕÂ¹¹ÇÁÔ¹·ÃÒªÔ¹Ù·ÔÈ ÊμÃÕÇÔ·ÂÒ ¾Ø·¸Á³±Å

พิธีเปด โดย วาที่รอยตรีศักดิ์ศิษฎ เสียงเสนาะ
ผูอู ํานวยการโรงเรียน

กลาวรายงาน โดย นางวิภาวรรณ มานยีมุด
หัวหนางานหองสมุุด

μÑÇÍÂ‹Ò§°Ò¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
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ถายภาพรวมกันกอนปดกิจกรรมวันแรก

¤‹ÒÂàÂÒª¹ÃÑ¡¡ÒÃÍ‹Ò¹ÇÑ¹·Õè ò ÁÕ¹Ò¤Á òõõù

ÈÖ¡ÉÒáËÅ‹§àÃÕÂ¹ÃÙŒ¹Í¡Ê¶Ò¹·Õè ÈÙ¹Â¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÊØ¢ÀÒÇÐ (ÊÊÊ.) ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

»ÃÒâÁª
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¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò¼ÙŒàÃÕÂ¹
จัดแสดงผลงานนักเรียน และเปดโอกาสใหนักเรียนภายนอกเขามาแขงขันในกิจกรรมตางๆ
¡Ô¨¡ÃÃÁ ø ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น อีกทั้งยังมีการจัดบูธเพื่อประชาสัมพันธโรงเรียน
‘õ
และสถาบันทางการเรียนตางๆ มากมายเพื่อแนะแนวการศึกษาใหกับผูที่สนใจ
à»´ºŒÒ¹¹ÇÁÔ¹·Ã

สโมสรอินเตอรแรคทโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
รวมกับสโมสรอินเตอรแรคทโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรักษ จัดกิจกรรมรักษชาง ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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¡Ô¨¡ÃÃÁ

เขาคายลูกเสือ – เนตรนารี และยุวกาชาด ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓

การแข ง ขั น ทั ก ษะลู ก เสื อ การจั ด การค า ยพั ก แรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓ และการแขงขันในการทําอุปกรณ
เพื่ อ การบริ ก าร (ป น โรมั น ) ในงานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
และระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ไดรับรางวัลดังนี้
๑. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การแขงขันการจัดการคายพักแรม ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๑ – ๓
- ไดรับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ เปนตัวแทน
กรุงเทพมหานครในการเขาแขงขันระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทองในการแขงขันการทําอุปกรณเพื่อการบริการ
๒. ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ไดรับรางวัลรองชนะเลิศการอันดับที่ ๑ ในการแขงขันการจัดการคายพักแรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓ เปนตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออกในการแขงขันระดับชาติ
๓. ระดับชาติ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการแขงขันการจัดการคายพักแรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓ และ
เขารวมชุมนุมสุดยอดลูกเสือ สพฐ. ณ คายวชิราวุธ จ.ชลบุรี
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สวัสดีครับทานผูปกครอง และคุณครูทุกทาน
วารสารฉบับนีเ้ ปนการนําเสนอผลงานของภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘
ของโรงเรียน ซึง่ สมาคมก็เปนองคกรหนึง่ ของโรงเรียนทีช่ ว ยพัฒนาใหลกู หลานทาน
ไปสูเปาหมาย
กอนอื่นตองขอขอบคุณผูปกครองทุกทานที่ชวยสนับสนุนกิจกรรมทั้ง ๓
ใหลุลวงไปดวยดี คือ
กิจกรรมที่ ๑ รายไดจากกิจกรรมเทศนมหาชาติที่อยูในบัญชีสมาคม ฯ ๓๖๑,๗๘๐ บาท
กิจกรรมที่ ๒ เดินสังสรรคออกกําลังกายสานสายใยครอบครัว ไดเงิน ๗๗๗,๑๒๕.๒๕ บาท
กิจกรรมที่ ๓ แรลลี่รถยนต ไดเงิน ๙๕,๐๐๐ บาท
สําหรับเรื่องที่จะขอความรวมมือกับทานผูปกครองที่บุตรหลานใชบริการรถรับ-สงโดยรถตู
ขณะนี้สมาคม ฯ ตองรับภาระเงินที่นักเรียนยังไมไดชําระคารถเปนเงินหลายแสนบาท เนื่องจากเจาของ
รถตองมาเก็บคารถกับสมาคมตามรายหัวที่ขึ้นรถ แตนักเรียนหลายรายที่ไมยอมจายคารถทางสมาคม ฯ
จึงขอความรวมมือกับผูป กครองดังกลาว กรุณาชําระตามกําหนด มิฉะนัน้ เราไมสามารถรับภาระตอไปได
สําหรับดานวิชาการ สมาคม ฯ สนับสนุนเต็มที่ไมวาจะสงแขงขันภายนอก โดยสมาคม ฯ
ไดซื้อรถตูใหใหม ๑ คัน ราคา ๑,๑๘๔,๐๐๐ บาท รถบรรทุก ๖ ลอ อีก ๑ คัน ในราคา ๑,๐๘๔,๐๐๐
เพื่อสนับสนุนใหโรงเรียนนํานักเรียนออกสูการแขงขันในระดับประเทศ และเพิ่มขวัญกําลังใจแกครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา โดยทํ า หลั ง คาที่ จ อดรถให ใ หม ห ลั ง จากวาตภั ย เมื่ อ ต น ป ด  ว ยเงิ น
๑,๑๖๘,๐๐๐ บาท
สวนนักเรียน ม.๓ และ ม.๖ สมาคม ฯ สนับสนุนใหมีการติวใหคะแนนเพิ่มขึ้นโดยจายเงิน
เปนคาตอบแทนครูจากสถาบันตางๆ นักเรียนคนใดไดคะแนนเต็มในรายวิชาตางๆ จะไดรับรางวัลคนละ
๑๐,๐๐๐ บาท
สิ่งเหลานี้สมาคม ฯ ไดนําเงินที่ทานรวมพัฒนา รวมกิจกรรมตางๆ กลับคืนไปสูลูกหลานทาน
โดยตรง ในโอกาสนี้หวังวาผูปกครองทุกทานคงใหความรวมมือกับสมาคม ฯ ตอไป
อภิศักดิ์ เทพผดุงพร
นายกสมาคมผูปกครองและครู
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ÊÁÒ¤Á¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§áÅÐ¤ÃÙ
âÃ§àÃÕÂ¹¹ÇÁÔ¹·ÃÒªÔ¹Ù·ÔÈ ÊμÃÕÇÔ·ÂÒ ¾Ø·¸Á³±Å
áÃÅÅÕè»ÃÐÊÒ¹ã¨ÊÒÂãÂ¤ÃÍº¤ÃÑÇ ñó-ñô ¡.¾. õù
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¢‹ÒÇÊÒÃâ¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¾ÔàÈÉ
ในปการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนไดจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะดานวิชาการและประสบการณตรง
ใหแกนักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษ (Gifted) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – มัธยมศึกษาปที่ ๖ ดังนี้
ระดับชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
และมัธยมศึกษาปที่ ๔

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
และมัธยมศึกษาปที่ ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖

วัน/เดือนปที่ทํา
กิจกรรม
๕- ๙ ต.ค.๒๕๕๘

กิจกรรมที่จัดสงเสริมประสบการณ

สถานที่จัดกิจกรรม

Smart Gifted Day Camp ครั้งที่ ๑ เพิ่มพูน
ประสบการณชีวิตและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร เสริมสรางทักษะทางวิชาการ
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ
และคอมพิวเตอร
๑-๔ มี.ค. ๒๕๕๙ Smart Gifted Day Camp ครั้งที่ ๒ คายบูรณา
การกลุมสาระวิชาการคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร
๑๙-๒๑ ก.ค. ๒๕๕๘ คายวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ดาราศาสตร
และภูมิปญญาทองถิ่น
๖-๘ ก.ย. ๒๕๕๘ คายวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ดาราศาสตร
และภูมิปญญาทองถิ่น
๒๗-๒๙ ก.ค. ๒๕๕๘ คายวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เสริมทักษะ
กระบวนการ และความรูทางวิชาฟสิกส เคมี
ชีววิทยา และคณิตศาสตร

- โรงเรียน
- ศูนยการเรียนเกษตรทฤษฎีใหม
เขตทวีวัฒนา

- โรงเรียน
- พุทธมณฑลสถาน
- ทองฟาจําลอง กรุงเทพ
สถานีวิจัยสิ่งแวดลอม
สะแกราช จ.นครราชสีมา
สถานีวิจัยสิ่งแวดลอม
สะแกราช จ.นครราชสีมา
บานวิทยาศาสตรสิรินธร อุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย
จ.ปทุมธานี

๑๖-๑๙ พ.ย. ๒๕๕๘ สัมมนาวิชาการนําเสนอผลงาน และศึกษาดู
งานดานพลังงาน

- หลุบพญารีสอรท
- เขื่อนศรีนครินทร จ.กาญจนบุรี

Smart Gifted Day Camp ม.๑ และ ม.๔ ครั้งที่ ๑
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Smart Gifted Day Camp ม.๑ และ ม.๔ ครั้งที่ ๒

คายวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และดาราศาสตร ม.๒ สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช

คายวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และดาราศาสตร ม.๓ สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช

คายวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ม.๕ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
สัมมนาวิชาการนําเสนอ
ผลงาน
และศึกษาดูงานดานพลัง
งาน ม.๖
หลุบพญา และเขื่อนศรีน
ครินทร
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