




11วารสารราชาวดี

	 ในปีการศึกษา	๒๕๕๙		โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	สตรีวิทยา	พุทธมณฑล		จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	 ๒๕๕๑	 	 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้	 มีคุณธรรม	 มีจิตส�านึกความเป็น 
พลเมอืงไทยและเป็นพลโลก	มคีวามเป็นสากล	ยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็น 
ประมุข	มีความรู้และทักษะพื้นฐาน	มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร	รวมทั้งเจตคติที่ดีต่อการ 
ศกึษาต่อ		การประกอบอาชีพและการศกึษาตลอดชวีติ	โดยจัดการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	เน้นการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา	จะเห็นได้ว่าโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพจนเป็นที่ประจักษ์
	 ปีการศึกษา	 ๒๕๖๐	 โรงเรียนตระหนักถึงผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 จึงมุ่งม่ันพัฒนางานด้านวิชาการ	 โดยจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านวิชาการ	 ร้อยละ	 ๗๐	 และกิจกรรมสถานศึกษาที่สอดคล้องกับงานด้านวิชาการ	 
ร้อยละ	 ๓๐	 อีกทั้งยังได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี	 ๒๑	 และมี 
คุณลักษณะตามนโยบายไทยแลนด	์๔.๐	 เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง	ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห	์คิดสังเคราะห์	คิดสร้างสรรค์	คิดอย่างเป็นระบบ	มีวิจารณญาณ	มีความสามารถในการ 
ใช้ภาษา	และเตรยีมความพร้อมของผูเ้รยีนในการศกึษาตัง้แต่ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น	โดยในระดบัชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที่	๑	โรงเรียนจัดให้นักเรียนทุกคนเรียนเหมือนกันในทุกรายวิชา	เพื่อค้นหาความถนัดและความสนใจของตนเอง	และ 
จะจดัชัน้เรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่๒	ตามศกัยภาพ	ความถนดัและความสนใจของผูเ้รยีน	เพือ่เตรยีมความพร้อม 
ในการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 แบ่งเป็นห้องเรียนเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์	 –	 คณิตศาสตร์		 
ห้องเรยีนเสรมิศกัยภาพด้านคณติศาสตร์	–	ภาษาองักฤษ	และห้องเรยีนเสรมิศกัยภาพด้านภาษา	–	ศลิปะ/การงานอาชพี/พลศกึษา
		 ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารโรงเรียน	 คณะครู	 บุคลากร	 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	 สตรีวิทยา	 พุทธมณฑล	 คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	 
สตรีวิทยา	พุทธมณฑล	องค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง	ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนจนมีคุณภาพ	เป็นที่ยอมรับ

ด้วยความปรารถนาดีจาก

                                        (นายไชยา  กัญญาพันธุ์)
                                         ผู้อ�านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

สารจากผู้อ�านวยการ



โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

คณะผู้จัดท�ำ
ถ้อยแถลงของ

บรรณาธิการ
	 	 	 สวัสดีค่ะ	 วารสารราชาวดีฉบับประจ�า 
	 	 ภาคเรียนที่	 ๒	 ปีการศึกษา	 ๒๕๕๙	 ฉบับนี ้
ได้รวบรวมผลการด�าเนินกิจกรรมต่าง	ๆ 	ของโรงเรียนในภาคเรียนที่ผ่าน
มา	เพือ่ให้ทกุท่านได้ทราบถงึความก้าวหน้าของโรงเรยีน	และร่วมช่ืนชม
กับผลงานของเรา	
	 ขอต ้อนรับท่านรองผู ้อ�านวยการวรรณวิสา สมบัติวงศ ์   
รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ	 	 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 
ที่ส�าเร็จการศึกษา	 ในปีการศึกษา	 ๒๕๕๙	ที่ได้เข้าศึกษาต่อในสถาบัน 
ของรัฐและเอกชนตามความถนัดและความสามารถของนักเรียน
	 ในท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร	คุณครูและนักเรียนทุกคน 
ที่ร่วมกันให้ข้อมูล	สนับสนุนให้วารสารฉบับนี้ส�าเร็จได้ด้วยดี

นางสาวอัญชสา  ยิ้มถนอม  (บรรณาธิการ)

GRAPHIC DESIGN / PRINTIN
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สารผู้อ�านวยการ	 ๑
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาวนวมินทร์ฯ	 ๓
กลุ่มบริหารงานบุคคล	 ๕
กลุ่มบริหารงานวิชาการ	 ๗
งานทะเบียน-วัดผล	 ๙
กลุ่มบริหารทั่วไป	 ๑๒
งานประกันคุณภาพการศึกษา	 ๑๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ๑๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 ๑๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ๒๐
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	 ๒๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	 ๒๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ๒๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย	ี(คอมพิวเตอร์)	 ๒๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	 ๓๐
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	 ๓๒
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 ๓๔
งานแนะแนว	 ๓๖
งานอนามัยโรงเรียน	 ๓๘
ห้องสมุด	 ๔๐
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ๔๒
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 ๔๕
ธนาคารโรงเรียน	 ๔๗
ห้องเรียนพิเศษ	 ๔๘

วารสารราชาวดี

ส า ร บั ญ

ทีป่รึกษา...........................................................
 นายไชยา	 กัญญาพันธุ์	 ผู้อ�านวยการ

	 นายมงคล	 อินทรโชติ	 รองผู้อ�านวยการ

	 นางสาววาริสา	 ประภาสพงษ์	 รองผู้อ�านวยการ

	 นางวรรณวิสา	 สมบัติวงศ์	 รองผู้อ�านวยการ

	 นายมนตรี	 กมลอดิศัย	 รองผู้อ�านวยการ

บรรณาธิการ....................................................
	 นางสาวอัญชสา	 ยิ้มถนอม

	 นางรัชภรณ์	 มีล�า้

	 นางเต็มดวง	 ชาญฤทธิ์

กองบรรณาธิการ.............................................
	 นางสาวรัชพร	 วิทยประพัฒน์

	 นางภวรัตน	 ภัทรผลพูล

	 นายวิทยา	 เกริกศุกลวณิชย์

	 นายนิวัตร	 ตันไพศาล

	 นางสาวขนิษฐา	 ปราชญ์วิทยา

	 นายจุมพล	 ปัญจะ

	 นางสาวธัญดา	 ไตรวนาธรรม

	 นางสาวจิระ	 ดีช่วย

	 นางสาวสุภี	 ชาคริตบุษบง

	 นางนริสา	 พัฒนรัฐ

	 นางนุกูล	 ศิริบรรณากุล

	 นางวันเพ็ญ	 มีค�าแสน

	 นางวิภาวรรณ	 มานยีมุด

	 นางอรวลัญช์	 ผ่องบุรุษ

2 วารสารราชาวดี

ปีที่ ๑๕  ฉบับที่ ๓๐  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๙



รางวลัและความภาคภมูใิจของชาวนวมนิทร์ฯ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้

โรงเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ	ในโครงการโรงเรียนคาร์บอนต�่า	

ลดการใช้พลังงาน		โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รางวัลรองชนะเลิศโครงการสร้างส�านึกพลเมือง	

สถาบันพระปกเกล้า

ด.ช.เจษฎากร จนัทราทพิย์  ชัน้ม.๒/๑	

ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก		

การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ	

ครั้งที่	๑๑	(IESO)

นายธนานนท์  ชาวโพงพาง  

และ	นายกฤติภาส  ชิโนรักษ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๔		 

ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นคณะ 

ผู ้แทนลูกเสือไทย	 เข ้าร ่วม 

งานชุมนุมลูกเสือนานาชาต	ิ	 

ณ	สหรฐัอเมริกา	(2017	National 

Scout	Jamboree)

๑.	 ผอ. ไชยา กัญญาพันธุ์ ได้รับรางวัล	ครูดีไม่มีอบายมุข,	
	 moe	award
๒.	 รองฯมงคล อินทรโชติ	ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข,	
	 sesao1	award,	moe	award
๓.	 ครูขนิษฐา ปราชญ์วิทยา	ได้รับรางวัล	moe	award	
	 สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
๔. ครูภวรัตน  ภัทรผลพูล ได้รับรางวัล	sesao1	award	
๕.	 ครูเกวลิน อังคณากร ได้รับรางวัล	moe	award	
	 สาขาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โรงเรียนได้รับรางวัล	โรงเรียนประหยัดพลังงานดีเด่น 

โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นายภูวเดช จามจุรีรักษ์ ได้รับรางวัล	๒	เหรียญทอง		
กีฬาเยาวชนแห่งชาติและรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมของกรุงเทพมหานคร

จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

33วารสารราชาวดี



ขอแสดงควำมยินดีกับนักเรียนที่ได้โควตำ
เข้ำศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำ 
ประเภทนักกีฬำยูโด/ยูยิตสู

นายวัชรินทร์   จิตติอุดมรัตน์    
หลักสูตร	ศศ.บ.	วิทยาศาสตร์การกีฬา	

มหาวิทยาลัยมหิดล

นายศักดิ์ศิริ  เขมวันตพงศ์   
ศิลปศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายสกล  แซ่จึง  
คณะวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

สาขาวิชารัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวสุกัญญา  แก้วสว่าง  
คณะบัญชี	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นางสาวศุภนิดา  คุ้มยิ้ม
คณะบัญชี	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

4 วารสารราชาวดี



กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

นายวิทวัฒน์ ค�าทุย
ครู	คศ.๑	กลุ่มสาระฯ	ภาษาไทย		 

ย้ายไปโรงเรยีนท่าตมูประชาเสรมิวทิย์ 

จังหวัดสุรินทร์

นางสาวบุณยนุช  มีพันธุ์
ครู	คศ.๒	กลุ่มสาระฯ	วิทยาศาสตร์

ย้ายมาจากโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

นางสาวสุรัชฐา  ลอยเมฆ
ครูผู้ช่วย		กลุ่มสาระฯ	วิทยาศาสตร	์	

ย้ายมาจากโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค

ข้าราชการครูย้ายไปด�ารงต�าแหน่งขอแสดงความยินดี
ครูเล่ือนวทิยฐานะเป็นครชู�านาญการ

นางสาวสโรชา  อามาตย์ทัศน์
ครู	คศ.๑	กลุ่มสาระฯ	ภาษาต่างประเทศ

ย้ายมาจากโรงเรียนหอวัง	ปทุมธานี

นางสาวแอมจิรา  จันทร์ลี้
ครู	คศ.๑		กลุ่มสาระฯ	การงานอาชีพฯ	

ย้ายมาจากโรงเรียนศรีอยุธยา

นางฐานิต สุขสนาน
ครูกลุ่มสาระฯ	การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้าราชการครูย้ายมาด�ารงต�าแหน่ง

นางสาวเกวลิน  อังคณากร
คร	ูคศ.๑		กลุ่มสาระฯ	สังคมฯ		

ย้ายไปโรงเรียนสตรีวิทยา	กทม.
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กลุ่มบริหารงานบุคคลจัดกิจกรรมไหว้พระ ๑๐ วัด  

นางสาวหทัยรัตน์  ชมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย	กลุ่มสาระฯ	คณิตศาสตร์
บรรจุเมื่อวันที	่๒๓	ธันวาคม	๒๕๕๙

นางสาวสุกัญญา  ไวยรัตนา
ครูผู้ช่วย	กลุ่มสาระฯ	การงานอาชีพฯ
บรรจุเมื่อวันที่	๙	มีนาคม	๒๕๖๐

นางสาวกรัณฑา  สุธาทรัพย์
ครูผู้ช่วย	กลุ่มสาระฯ	สังคมศึกษาฯ
บรรจุเมื่อวันที่	๑๐	มีนาคม	๒๕๖๐

ข้าราชการครูบรรจุและแต่งตั้งฯ

เส้นทำงบุญ  กรุงเทพฯ-อ่ำงทอง

นางสาวพัชรี  บรรพต
ครูผู้ช่วย	กลุ่มสาระฯ	คณิตศาสตร์
บรรจุเมื่อวันที่	๑๐	มีนาคม	๒๕๖๐
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กลุ่มบริหารวิชาการ

สอนเสริมเพิ่มศักยภาพ O-Net ม.๓ และ ม.๖

ขอต้อนรับ... รองวรรณวิสา สมบัติวงศ์ 
เข้ารับต�าแหน่ง  รองผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร
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บรรยากาศการรับนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
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งานทะเบียน-วัดผล

กลุ่มสาระฯ คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลี่ย

X

ส่วนเบี่ยงเบน

S.D.

คะแนนสูงสุด

MAX

คะแนนต�า่สุด

MIN

มัธยฐาน 

Median

ฐานนิยม

Mode

ภาษาไทย 100.00 62.57 13.54 87.50 18.00 64.00 77.00

คณิตศาสตร์ 100.00 31.51 15.24 90.00 2.50 27.50 20.00

วิทยาศาสตร์ 100.00 34.69 9.02 71.00 16.00 34.00 32.00

สังคมศึกษาฯ 100.00 40.80 8.94 66.00 16.00 40.00 37.00

ภาษาต่างประเทศ 100.00 34.51 14.36 86.25 11.25 31.25 27.50

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

กลุ่มสาระฯ คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลี่ย

X

ส่วนเบี่ยงเบน

S.D.

คะแนนสูงสุด

MAX

คะแนนต�า่สุด

MIN

มัธยฐาน 

Median

ฐานนิยม

Mode

ภาษาไทย 100.00 55.58 10.66 79.00 17.00 57.00 50.00

คณิตศาสตร์ 100.00 38.59 17.75 100.00 3.20 35.20 25.60

วิทยาศาสตร์ 100.00 40.31 10.07 74.00 16.00 40.00 38.00

สังคมศึกษาฯ 100.00 58.74 11.00 86.00 20.00 58.00 66.00

ภาษาต่างประเทศ 100.00 42.98 14.86 96.00 10.00 40.00 36.00

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

99วารสารราชาวดี



ชื่นชมเด็กเก่งสอบ O-NET
เต็มร้อย วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๓

พัณณกร เล่าถึง... เทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์
	 ๑.	 ในห้องเรียนเก็บข้อมูลความรู้ที่ครูสอนมากที่สุด	 	หากไม่เข้าใจ	อ่านท�าความ

เข้าใจด้วยตนเองหากอ่านแล้วยังไม่เข้าใจจะดูตัวอย่างว่ามีท่ีมาอย่างไร	พยายามท�าความ

เข้าใจด้วยตัวเอง	

	 ๒.	 ท�าแบบฝึกหัดตามที่ครูมอบหมาย	และ	ท�าแบบฝึกหัดเพิ่มเติมบ้าง	

	 ๓.	 เมื่อเห็นโจทย์คณิตศาสตร์	 จะเร่ิมต้นด้วยการอ่าน	 และวิเคราะห์ดูว่าโจทย์

ต้องการอะไรแล้วจึงหาวิธีท�าโจทย์เพื่อหาค�าตอบ

	 ๔.	 ดูภาพรวมของโจทย์	แล้วปรับใช้กับโจทย์	

	 ๕.	 ไม่เคยเรียนพิเศษเลย		เริ่มฝึกท�าโจทย์ตอนเรียน	ม.๒

	 ๖.	 การฝึก	SUDOKU	ช่วยฝึกสมาธ	ิ	ฝึกสมองให้คดิ	ช่วยจัดล�าดบัข้อมลูอะไร	ก่อน-หลงั	 

รู้จักการวางแผน

งานทะเบียน-วัดผล

ครูรัตนา  พฤกษาปัญญะ
เล่าถึง... พัณณกร  อิทธิฤทธิ์ไพศาล
	 พัณณกร	 	 เป็นนักเรียนท่ีมีลักษณะพิเศษ	 คือ	 มีกระบวนการ 

ในการเรียนคณิตศาสตร์	 มีข้ันตอน	 การเรียนคณิตศาสตร์ตาม 

กระบวนการที่ถูกต้อง	 ดูได้จากการท�าโจทย์ในคาบเรียน	 นักเรียนจะ 

แสดงวิธีท�าที่ถูกต้อง	 เป็นข้ันตอนที่แม่นย�า	 นักเรียนสามารถเรียนรู้ 

เรื่องใหม่ได้รวดเร็ว	 และท�าได้อย่างมี	 STEP	 	 ครูจึงสงสัยว่านักเรียน 

ยังไม่ได้เรียนเนื้อหา	 แต่เหตุใดจึงท�าได้	 	 เพราะนักเรียนใช้ความรู้ที่ 

เรียนมา	และสามารถต่อยอดความรู้ใหม่

	 ลักษณะพิเศษ	 อีกลักษณะที่น่าชื่นชมของพัณณกร	 คือ	 

นักเรยีนคดิเลขเรว็	นกัเรยีนฝึกสมองโดยการฝึก	SUDOKU	กบัครสูภุดิา 

ซ่ึง	SUDOKU	เป็นรปูแบบการฝึกกระบวนการคดิอย่างเป็นระบบ	และ 

มเีหตผุล	ฝึกทกัษะการสงัเกต	และการวเิคราะห์		การจดัล�าดบั		เป็นการ 

เพิ่มทักษะการเรียนคณิตศาสตร์ของพัณณกรให้ดียิ่งขึ้น

	 สรุป	 	 หลักในการเรียนคณิตศาสตร์	 คือ	 เข้าใจ	 รู้หลักการ	 

จ�าวิธีการ	และน�าไปใช้

	 พัณณกรเป็นนักเรียนที่ไม่ได้เรียนพิเศษ		ขณะเรียนในชั้น	ม.๒	ครูรัตนาจะเป็นครูผู้สอนคณิตศาสตร์	พัณณกรจะมาฝึก 

ท�าโจทย์หลังเลกิเรยีนกบัครรูตันาทกุวนั		โดยครเูตรยีมโจทย์ทบทวนไว้ให้นกัเรยีนฝึก		พณัณกรเป็นนกัเรยีนทีม่คีวามรบัผดิชอบ	 

มีสมาธิในการเรียน	 มีความตั้งใจฝึกท�าโจทย์	 และมีความสามารถในการจ�าหลักการ	 วิธีการเชิงคณิตศาสตร์ได้อย่างแม่นย�า		 

ครูเพียงแต่คอยดูเมื่อนักเรียนท�าไม่ได้	นับได้ว่า	พัณณกร	เป็นแบบอย่างที่ดีในการเรียนคณิตศาสตร์

	 ถึงแม้นักเรียนจะไม่ได้เรียนพิเศษ	 	 แต่หากนักเรียนมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้	 ฝึกฝนด้วยตนเอง	 และใส่ใจในเวลาเรียน 

ในห้องเรียน	 	 นักเรียนก็สามารถเรียนคณิตศาสตร์	 และท�าโจทย์ได้แม่นย�า	 ท�าให้จ�าได้ฝังลึกและจ�าได้นาน	 เพราะเรียน 

อย่างเข้าใจ	ซึ่งแตกต่างจากการติว		เพราะการติวนักเรียนจะจ�าได้ในช่วงเวลาสั้นๆ	เมื่อเวลาผ่านไป	นักเรียนจะลืม	
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  การที่ผู้เรียน จะเรียนรู้ได้ดี และเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ 

ของตนนั้น  มีองค์ประกอบและตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องจ�านวนมาก  

เช่น ภมูหิลงัของผูเ้รยีน สาระทีเ่รยีน วิธีทีเ่รยีน เป็นต้น  ในองค์ประกอบ 

ด้านผู้สอน ตัวแปรที่ส�าคัญคือ ตัวผู้สอน การจัดสภาพแวดล้อม  

การจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีสอน วัสดุและ 

สื่อการเรียนการสอน เป็นต้น องค์ประกอบและตัวแปรดังกล่าว 

มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้เป็นอย่างมาก

	 	 ลีลาการเรียนรู้	 หรือวิธีการเรียนรู้	 หรือ	 แบบการเรียนรู้	 

(Learning	style)		เป็นลักษณะ	หรือวิธีการเรียนรู้	หรือวิธีคิด	หรือ 

วธิกีารแก้ปัญหา	ทีบ่คุคลชอบหรอืมคีวามถนดัใช้เป็นประจ�า	หรอืใช้ 

เป็นส่วนใหญ่ในการเรียนรู้เรื่องต่างๆ	 ในชีวิตประจ�าวัน	 และเป็น 

วิธีการเรียนรู้ที่ช่วยให้บุคคลนั้นเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด

	 	 หากผู้สอนประสงค์จะจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับลีลา 

การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน	เพ่ือช่วยให้ผูเ้รียนได้ใช้วธิกีารเรียนรู้ทีเ่หมาะสม 

ผูส้อนจ�าเป็นต้องรูว่้าผูเ้รยีนของตนมลีลีาการเรยีนรูแ้บบใด		ซึง่ต้อง 

อาศัยเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบ	หรือวัดได้	

  ลีลาการเรียนรู้ได้รับการจ�าแนกออกเป็นแบบต่างๆ	แตกต่างกัน 

ขึ้นกับทฤษฎี	หลักการ	หรือแนวคิดที่ผู้จ�าแนกยึดเป็นเกณฑ์ในการ 

อ้างอิง : ทศินา  แขมมณ.ี (2551). ลลีาการเรยีนรู-้ลลีาการสอน. โรงพมิพ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.กรงุเทพฯ

 http://portal.edu.chula.ac.th/girl/blog/view.php?Bid=1245038152800790

ลีลาการเรียนรู้ (Learning  Style)

จ�าแนก	 ในบทความฉบับนี้จะน�าเสนอ	 ลีลาการเรียนรู้ที่จ�าแนก 

ตามช่องทางการรับรู้		ซึ่งแบ่งเป็นดังนี้

๑. ลีลาการเรียนรู้ทางจักษุประสาท หรือทางสายตา (Visual) 

	 เรียนรู้ได้จากการมอง	การดู	การเห็น	การอ่าน	การได้เห็นตัว 

อักษร	การได้อ่านเนื้อหา	สาระ	เรื่องราว	การได้เห็นภาพ	แผนภูมิ	 

แผนผัง	การแสดงละคร	ภาพยนตร์	การเรียนรู้ในลักษณะนี้ช่วยให้ 

บุคคลจดจ�าข้อมูล	และเกิดความเข้าใจได้ง่าย	หรือได้อย่างรวดเร็ว	

๒. ลีลาการเรียนรู้ทางโสตประสาท หรือ ทางหู (Auditory)

	 เรียนรู้ได้ดีจากการได้ยิน	 ได้ฟัง	 การบรรยาย	 การเล่าเรื่อง	 

พูดคุย	 สนทนา	 อภิปราย	 แลกเปล่ียนข้อมูลและความคิดเห็น	 

การเรยีนรูใ้นลกัษณะนี	้ช่วยให้ผูเ้รยีนจดจ�ารายละเอยีด	และดงึข้อมลู 

ออกมาใช้ได้

๓. ลีลาการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัส (Tactile) 

	 เรียนรู้ได้ดีจากการได้สัมผัสจับต้องส่ิงของต่างๆ	 การได้ปฏิบัติ	 

ลงมอืท�าชิน้งานต่างๆด้วยตนเอง	การได้รบัประสบการณ์ตรง	มโีอกาส 

สมัผสั	จัดกระท�าสิง่ต่างๆ	สามารถช่วยให้บคุคลเกดิความรู	้ความเข้าใจ 

ความรู้สึก	และเกิดทักษะการปฏิบัติการได้ดี

๔. ลีลาการเรียนรู้ทางการเคลื่อนไหว ( Kinesthetic) 

	 เรียนรู้ได้ดีจากการเคล่ือนไหวร่างกาย	 ได้มีโอกาสท�ากิจกรรม 

ต่างๆ	 ที่ต้องใช้ส่วนต่างๆ	 ของร่างกาย	 การได้ลงมือแสดงออก 

ในรูปแบบต่างๆ	 ที่หลากหลาย	 สามารถช่วยให้บุคคลแบบนี	้ 

เกิดความเข้าใจ

									 การทีผู้่สอนเข้าใจลีลาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน	ช่วยให้ผูส้อน 

เหน็จดุด้อยของผูเ้รยีนแต่ละคน	ท�าให้สามารถแก้ปัญหาการเรยีนรู ้

และช่วยเหลือผู้เรียนแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม

									 การที่ผู้เรียนทราบว่าตนเองมีลีลาการเรียนรู้ได้ดีแบบใด 

อะไรเป็นจุดเด่น	 จุดด้อยของตนเอง	 ก็จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ 

เตรียมตัวในการเรียนรู้	หรือด�าเนินการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ดี

งานทะเบียน-วัดผล

เรียบเรียงโดย ดร.จิระ  ดีช่วย
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การพจิารณาคดัเลอืกผู้ประกอบการร้านค้าในโรงอาหารของโรงเรยีน

กลุ่มบริหารทั่วไป

การตรวจประเมิน
สุขาภิบาลอาหาร

ในโรงเรียน
จากส�านักงานเขต

ทวีวัฒนา
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➥
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนจะเข้าสู่

การแข่งขันโรงเรียนคาร์บอนต�่าและคาร์บอนต�่า

สูช่มุชน ครัง้ที ่๒  ขอเชญิชวนนกัเรยีน  คร ูบคุลากร

และผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

ลดใช้พลังงานไฟฟ้าในปีการศึกษานี้

 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา  

พุทธมณฑล ได้รับรางวัลอาคารประหยัด 

พลังงานระดับ ดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๕๙   

ซ่ึงจัดข้ึนโดยการไฟฟ้านครหลวงร่วมมือกับ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี

 การหมัน่รกัษา ดแูลท�าความสะอาดอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

ก็เป็นวิธีการง่ายๆที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน 

ของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้น  ท�าให้สามารถลดการใช้พลังงาน 

ไฟฟ้าในครัวเรือนได้ หากผู ้ปกครองหรือนักเรียนท่านใด 

มีความสนใจด้านกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานหรือต้องการ 

ทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าชมได้ผ ่านทางเว็บไซต์   

http://1013359.wixsite.com/greenschool

1313วารสารราชาวดี



งานประกันคุณภาพการศึกษา
      โรงเรยีนนวมินทราชนิทูศิ สตรวีทิยา พทุธมณฑล ได้ด�าเนนิการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ๔ มาตรฐาน ได้แก่ ด้านคุณภาพ 
ของผูเ้รยีน กระบวนการบริหาร การจัดการเรยีนการสอน และการประกนัคณุภาพภายใน ผลการประเมนิ 
คณุภาพ ตดิตามตรวจสอบตามมาตรฐานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๕๙ 
เป็นดังนี้
 

14 วารสารราชาวดี



ประเด็นพิจารณา
น�้าหนักคะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

๑.  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก�าหนดชัดเจน ๕ ๕

๒.  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการของสถานศึกษา ๕ ๕

๓.  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ๕ ๔.๕

๔.  การก�ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ๕ ๔.๕

รวม ๒๐ ๑๙

มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

 อยู่ในระดับ ๔ ดีเยี่ยม    ★★★★

ประเด็นพิจารณา
น�้าหนักคะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

๑.  การมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ๑๐ ๙

๒.  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงบริบทชุมชนและท้องถิ่น ๕ ๔.๕

๓.  การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ๕ ๕

รวม ๒๐ ๑๘.๕

มาตรฐานที ่๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

ประเด็นพิจารณา
น�้าหนักคะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

๑.  การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ๑๐ ๙

รวม ๑๐ ๙

มาตรฐานที ่๔  ระบบประกันคุณภาพภายในทีม่ีประสิทธิผล

ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

 อยู่ในระดับ ๔ ดีเยี่ยม    ★★★★

การประเมินการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ ๔  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

 อยู่ในระดับ ๔ ดีเยี่ยม    ★★★★

การสัมมนาผลการด�าเนินงาน ติดตามตรวจสอบคุณภาพและ 

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๙
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 ผู้แทนนักเรียนกิจกรรมชุมนุมโอ้เอ้วิหารรายเข้ารับพระราชทานโล่ เกียรติบัตร  

และเงินรางวัลจากผู้แทนพระองค์ในการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับมัธยมศึกษา  

งานเทิดพระเกียรติ “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” ประจ�าปี ๒๕๕๙  จัดโดย 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

 นักเรียนกิจกรรมชุมนุมโอ้เอ้วิหารรายรับโล่รางวัล ลงนาม นายกฤษศญพงษ์  ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในการประกวด 

สวดโอ้เอ้วิหารราย โครงการครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ ๘ “เทิดองค์กษัตรา เทิดภาษาแห่งแผ่นดิน” วันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙  

จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู ้ อ� า น วยกา ร โ ร ง เ รี ยน 

เย่ียมชมการแสดงผลงาน 

กิจกรรมชุมนุม/โครงงาน 

ขอ งนั ก เ รี ย นป ระจ� า ป ี 

การศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที ่

๒๗  มกราคม  ๒๕๖๐  

ณ โรงเรยีนนวมนิทราชนิทูศิ  

สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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 รางวัลวรรณกรรมยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน  หรือที่เรียกกันโดยย่อว่า รางวัลซีไรต์  เริ่มมีขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๒๒  ก�าหนดประเภทของ

วรรณกรรมไว้ ๔ ประเภท คือ นวนิยาย  กวีนิพนธ์  เรื่องสั้น  และบทละคร  โดยจัดประกวดปีละประเภทเวียนกันไป  แต่ยังไม่เคยมีการ

จัดประกวดบทละคร   

 รางวัลซีไรต์ เป็นรางวัลประจ�าปีที่มอบให้แก่นักเขียนใน ๑๐ ประเทศ ได้แก่ ไทย  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  สิงคโปร์  ฟิลิปปินส์  

บรูไน  ลาว  กัมพูชา  เวียดนาม  และพม่า   

รายชือ่วรรณกรรมซีไรต์ของไทย  ปีพ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙  มีดังนี้

 การให้รางวัลวรรณกรรมเป็นการส่งเสริมการเขียนหนังสือ  สร้างแรงบันดาลใจแก่นักเขียนหน้าใหม่  และในขณะเดียวกันเป็น 

การส่งเสริมการอ่านหนังสือ  สร้างนักอ่านวัยต่าง ๆ  อันจะส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมการอ่าน  เพราะสังคมที่มีวัฒนธรรมหนังสือที่เข้มแข็ง 

ทั้งการเขียน การผลิต การจ�าหน่าย และการอ่าน ย่อมเป็นสังคมอุดมปัญญา

ปี ประเภท ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง

พ.ศ. ๒๕๕๙ กวีนิพนธ์ นครคนนอก พลัง          เพียงพิรุฬห์

พ.ศ. ๒๕๕๘ นวนิยาย ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต วีรพร         นิติประภา

พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องสั้น อสรพิษและเรื่องอื่น ๆ แดนอรัญ   แสงทอง

พ.ศ. ๒๕๕๖ กวีนิพนธ์ หัวใจห้องที่ห้า อังคาร       จันทา

พ.ศ. ๒๕๕๕ นวนิยาย คนแคระ วิภาส        ศรีทอง

พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่องสั้น แดดเช้า ร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ จเด็จ         ก�าจรเดช

โดย ครูรัชพร  วิทยประพัฒน์

เกร็ดความรู้
รางวัลซีไรต์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม “หมอภาษา..สัญจร” 

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียน 

คลองบางพรหม และ วนัที ่๒๗ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 

ณ โรงเรียนคลองทวีวัฒนา เพื่อเป็นการ 

บริการสังคม ทดสอบความสามารถการอ่าน 

ออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนระดับ 

ประถมศึกษา

1717วารสารราชาวดี



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ภายนอก)
รางวัลที่ได้รับ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙
 ชนะเลศิเหรยีญทอง (ตวัแทนเขต) ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  และรางวลัเหรยีญเงนิ ระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก ในการแข่งขนั 

กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีและค�าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔–ม.๖ 

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ● นายจารุกิตติ์    ปริพัฒน์เจริญ   ●  นายติณณภพ   พันธุ์ทอง   ●  นายภัทรภณ    พรหมศรี

ครูที่ปรึกษาโครงงาน  นายธราวุฒ ภัทรผลพูล   และนางภวรัตน ภัทรผลพูล

ครูผู้ออกแบบโครงงาน  นางสาวมนัสนันท์ พุ่มดียิ่ง  และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ครูผู้ฝึกซ้อมการน�าเสนอ  นางสาวอัญชสา  ยิ้มถนอม

ชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ในการแข่งขันกิจกรรมคิดเลขเร็วระดับ ม.๑ – ม.๓ 

 นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน นาย ณภัทร ตั้งวัจนะโยบาย  

 ครูผู้ฝึกซ้อม นางรัตนา   พฤกษาปัญญะ

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ภายใน
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 การบวกแบบเวทคณิต  เป็นการบวกเฉพาะเลขโดด ถ้าผล 

บวกเกิน 9 จะใช้จุด (●) แทนการทดก�ากับไว้เหนือตัวบวก เช่น

 หลักหน่วย  1 + 4 + 6 = 11 จึงใส่จุดเหนือเลข 6

 หลักสิบ จะได้  1(1 จุด) + 2 + 5 + 1 = 9   เป็นต้น

 ส�าหรับทิศทางการบวกจะบวกจากบนลงล่างจนหมดแถว  

โดยเริ่มจากหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย ไปเรื่อยๆ จนครบ 

ทุกหลัก

ท่องสูตรคูณให้ถูกต้องนะครับ 

ครูคุมสอบเวทคณิตพร้อม นักเรียนตั้งใจสอบกันอย่างเต็มที่ 

การคิดเลขเรว็ก็ไม่ธรรมดา ตั้งใจกันเต็มที่

ตัวอย่างการบวก
3  4  2  8  2  1

1  6  3  7  5  4

4  1  8  6  1  6

9  2  5  1  9  1
●●●

● ●

การบวกแบบเวทคณิต

ของฝากจาก ครูออย (หทัยรัตน์)

กิจกรรมการท่องสูตรคูณ การคิดเลขเร็วและการคิดเลขเร็ว
แบบอินเดีย (เวทคณิต)
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ค่ายแกนน�าห้องเรียนสีเขียว 

“กลุ่มธนบุรี” ครั้งที่ ๑๒  

ณ เขื่อนศรีนครินทร์

วันที่ ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๖๐

พิธีมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2016
วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐  ณ หอประชุมเกษม  จาติกวณิช  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

พิธีประกาศรางวัลและมอบตราสัญลักษณ์ ระดับที่ ๒ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงานดีเด่น”
ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์  วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
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คนเก่งดาราศาสตร์
 เด็กชายเจษฎากร จันทราทิพย  ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑  ผ่านการสอบ 

คัดเลือกผู ้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน 

วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศโอลิมปิก   

ระหว่างประเทศ ครัง้ที ่๑๑ รอบที ่๑ (11t IESO) 

การจัดแสดงโครงงานและนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ 
วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐  ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

กิจกรรมการแข่งขันห้องเรียนสีเขียว “กลุ่มธนบุรี” ครั้งที่ ๑๓
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ
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กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม

เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรวมทั้งสิ้น ๑๒ รายการ ดังนี้

 พระราชวังสนามจันทร์ไม่เพียงแต่จะเป็นสถานที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ของไทย เนื่องจากเคยเป็นที่ประทับในขณะ 

แปรพระราชฐาน ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ยังมีความงดงามทางสถาปัตยกรรมไม่แพ้พระราชวังแห่งอื่น ๆ 

ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ด�าเนนิการก่อสร้างพระราชวงัแห่งนี ้ ส�าหรบัเป็นทีป่ระทบัแปรพระราชฐานในโอกาสเสดจ็ฯ มาสกัการะองค์พระปฐมเจดย์ี 

และเพื่อประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถ

ประเภทการแข่งขัน รางวัล

๑. การประกวดเพลงคุณธรรม ม.๑-ม.๓ เหรียญทอง

๒. การประกวดเพลงคุณธรรม ม.๔-ม.๖ เหรียญทอง

๓. การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๑-ม.๓ เหรียญทอง

๔. การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๔-ม.๖ เหรียญเงิน

๕.การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.๔-ม.๖ เหรียญทองชนะเลิศ

๖. การประกวดละครคุณธรรม ม.๑-ม.๖ เหรียญเงิน

๗. การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.๑-ม.๖ เหรียญทอง

๘. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.๑-ม.๓ เหรียญทอง

๙. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.๔-ม.๖ เหรียญทอง

๑๐. การประกวดมารยาทไทย ม.๑-ม.๓ เหรียญทอง

๑๑. การประกวดมารยาทไทย ม.๔-ม.๖ เหรียญเงิน

๑๒. การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.๑-ม.๖ เหรียญเงิน

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู ้ ณ พระราชวังสนามจันทร์ และพิพิธภัณฑ์ 
พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม  ระหว่างวันที ่๑๘ – ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙
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การสอบธรรมศึกษา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด�าเนินการสอนและ 

จัดสอบธรรมศึกษาให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น  ซึ่งมีนักเรียนสอบได้รวมทั้งสิ้น ๘๑๓ คน แบ่งเป็นระดับต่าง ๆ ดังนี้

 ๑. นักธรรมชั้นตร ี จ�านวน ๔๕๗  คน

 ๒. นักธรรมชั้นโท จ�านวน ๑๙๖  คน

 ๓. นักธรรมชั้นเอก จ�านวน ๑๖๐  คน

กิจกรรมตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี

 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและ 

วัฒนธรรม ได้เล็งเห็นว่า บุคลากรของโรงเรียน นักเรียน  

ผูป้กครองควรช่วยกนัอนรุกัษ์ เสรมิสร้าง สบืสานประเพณ ี

อันดีงามนี้ โดยเฉพาะนักเรียน เป็นการปลูกฝังคุณธรรม  

จรยิธรรมและพฤตกิรรมอนัดงีามให้แก่เยาวชน เพือ่ให้เกดิ 

ความตระหนักและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ขับร้องและจินตลีลา

ประกอบเพลง

พระราชนิพนธ์

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันระบ�ามาตรฐาน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวลัเหรยีญทองระดับภาคกลางและภาคตะวันออกงานศิลปหตัถกรรม ครัง้ที ่๖๖
นางสาวศรวัศยา วงศ์สง่า ได้รับรางวลัเหรยีญทอง ในการแข่งขนัวาดภาพระบายสรีะดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

นายพิชากรณ์        แป๊ะตะเภา

นายภูวศักดิ์           ชลมุกข์

นายเชาวนันท์        เปรมฤทธิ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันประติมากรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายกฤตภัค           เมืองทอง

นายปฏิพล            อุดมพืช

นางสาววารี          บุญนาค

เด็กชายธารา         สว่างศรี

เด็กชายศุภเศรษฐ์ หมื่นสายญาติ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ในการประกวดวงสตริง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาววารี         บุญนาค ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ในการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขนัประตมิากรรม ระดบัชัน้มธัยมศกึษา 

ตอนปลาย ในระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก 

ณ จังหวัดจันทบุรี

รางวัลเหรียญทอง

ยินดีต้อนรับ

นางสาวนฤมล  ไชยวุฒิ

ครูนาฏศิลป์คนใหม่
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	 งานคอมพิวเตอร์ขอแนะน�านักเรียนคนเก่งของโรงเรียนเรา		ด้านทักษะการแข่งขันคอมพิวเตอร์ 

ทีเ่ข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหตักรรมนกัเรียน	ครัง้ที	่๖๖		ประจ�าปีการศกึษา		๒๕๕๙			ณ		จงัหวดัจนัทบรุ	ี	 

รางวัลทีไ่ด้รับ	มากมายหลายรางวัล	ทั้งชนะเลิศระดับเขต	จนถึงระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(งานคอมพิวเตอร์)

แนะน�าคนเก่งระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

รางวัลเหรียญทองระดับเขต และ

รางวัลเหรียญเงินระดับภาค

การแข่งขันการสร้าง Webpage

รางวัลเหรียญทองระดับเขต และ

รางวัลเหรียญเงินระดับภาค

การแข่งขันการ์ตูนแอนนิเมชัน

รางวัลเหรียญทองระดับเขต และ

รางวัลเหรียญทองแดงระดับภาค 

แข่งขนัหุน่ยนต์บงัคบัมอื ระดบัชัน้มัธยมศกึษาตอนต้น 

รางวัลเหรียญทองระดับเขต และ

รางวัลเหรียญทองแดงระดับภาค แข่งขัน

โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์

รางวัลเหรียญทองระดับเขต และ

รางวัลเหรียญทองแดงระดับภาค

แข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ 

นักเรียนทีไ่ด้รับรางวัลแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับเขต

รางวัลเหรียญทองแข่งขัน

การตัดต่อภาพยนตร์

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการ 

สร้าง Webpage ประเภท Text  Editor 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลเหรียญเงิน

ประกวดโครงงานหุ่นยนต์

ระบบอัตโนมัติ

รางวัลเหรียญทองแดง

แข่งขันการสร้างเกม

สร้างสรรค์

รางวัลเหรียญทองระดับเขต และ

รางวัลเหรียญทองแดงระดับภาค 

แข่งขนัหุน่ยนต์บงัคบัมอื ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย
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 ๑. แข่งขันสร้างการ์ตูนแอนนิเมชัน (2D Animation)  ชนะเลิศ (เป็นตัวแทนเขตไปแข่งขันในระดับภาค)  
	 	 ได้แก่	ด.ญ.ภัทธิรา		แซ่ลิ้ม	ม.๒/๔,		ด.ญ.เมธาณี		ธวัชผ่องศรี	ม.๒/๔
 ๒. ประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์  ประเภทซอฟแวร์  ม.๑-ม.๓  ชนะเลิศ  (เป็นตัวแทนเขตไปแข่งขันในระดับภาค)  
	 	 ได้แก	่	ด.ญ.ณัฐชา		สมพงษ์		ม.๒/๑	,		ด.ญ.พรธีรา		ธีระวรวงศ	์	ม.๒/๑,		ด.ญ.	พิมพ์ชลัย		ศรีจอมขวัญ	ม.๒/๑
 ๓. แข่งขันการสร้างWebpage ประเภทWeb Editor ม.๔-ม.๖  ชนะเลิศ  (เป็นตัวแทนเขตไปแข่งขันในระดับภาค)  
	 	 ได้แก่	น.ส.	กมลวรรณ		อัศวอารีกุล		ม.๕/๒,		นายนรกมล			ศรีวัฒนาวงศ์			ม.๖/๑
	 ๔.	 แข่งขันหุ่นยนต	์กึ่งอัตโนมัต	ิ		ม.๔	-	ม.๖		ชนะเลิศ		(เป็นตัวแทนเขตไปแข่งขันในระดับภาค)		
	 	 ได้แก่	น.ส.ณัฐิดา		บ�ารุงพืช			ม.๔/๖,		นายวรระชัย		ลี่แตง		ม.๔/๒,		น.ส.สุทธิดา		ลีลางามตระกูล		ม.๔/๔
	 ๕.	 แข่งขันหุ่นยนต	์บังคับมือ		ม.๔	-	ม.๖		ชนะเลิศ		(เป็นตัวแทนเขตไปแข่งขันในระดับภาค)		
	 	 ได้แก่		นายจิรา			ซาวาลา			ม.๔/๔,		นายชวกร			สกุลนูน	ม.๔/๘,			นายภาณุพงศ์		เอี้ยงชอุ่ม	ม.๔/๔
	 ๖.	 แข่งขันหุ่นยนต์	บังคับมือ		ม.๑	-	ม.๓		ชนะเลิศ		(เป็นตัวแทนเขตไปแข่งขันในระดับภาค)		
	 	 ได้แก่	ด.ช.กฤตพล		เหรียญประยูร		ม.๑/๓,		ด.ช.ธนวินท์		ธรรมธารา			ม.๑/๓,		ด.ช.ธารินทร์		แซ่อึง		ม.	๑/๓
	 ๗.	 ประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์	ม.๔-ม.๖		เหรียญทอง		
	 	 ได้แก่	นางสาวฌานิกา		ศรีเหลือง	ม.๔/๓,		นางสาวปณิดา		ศศิวิมลพิชญ์		ม.๔/๑,		นางสาวชนนิกานต์		ผดุงโกเม็ด
	 ๘.	 แข่งขันตัดต่อภาพยนตร์	ม.๔-ม.๖		เหรียญทอง		ได้แก	่นายกฤษณะ		ชันแสง		ม.๖/๔,		นายเสกสรร		นะโมบุตร		ม.๖/๙
	 ๙.	 แข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	ม.๔-	ม.๖		เหรียญทอง		
	 	 ได้แก่		น.ส.กัญญารัตน์		หงส์ทอง		ม.๔/๔,		นายเสกสรร			นะโมบุตร			ม.๖/๙
	 ๑๐.	 แข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	ม.๑-	ม.๓		เหรียญทองแดง		
	 	 ได้แก่	ด.ญ.รมณ		นามเสนา	ม.๒/๓,		ด.ญ.สโรชา		กนกทรัพย	์	ม.๒/๓		
	 ๑๑.	 ประกวดโครงงานหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ		ม.๔-	ม.๖		เหรียญเงิน		
	 	 ได้แก่	น.ส.ทิฏฐิฏา		ศิรินพ	ม.๔/๑,		น.ส.ณัฐธิพร		สะอาดดี		ม.๔/๕,		น.ส.ปิยะบุตร		เมณฑ์กูล		ม.๔/๒
	 ๑๒.	 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร	์ม.๑-ม.๓	เหรียญทองแดง
	 	 ได้แก	่เด็กหญิงณัฐชา			ตรุวรรณ์		ม.๒/๔,		เด็กหญิงน�้าฟ้า			นิ่มนุช		ม.๒/๔
	 ๑๓.	 แข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์	ม.๔-ม.๖		เข้าร่วม		
	 	 ได้แก่	น.ส.ฌานิกา		ศรีเหลือง		ม.๔/๓,		น.ส.ปิยะบุตร		เมณฑ์กูล		ม.๔/๒
	 ๑๔.	 แข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิค	(E-book)	ม.๑-	ม.๓		เข้าร่วม			
	 	 ได้แก่	ด.ช.	ณัฏฐกิตติ	์	ขอนทอง		ม.๒/๔,		ด.ญ.อภัสนันท์		จึงสวัสดิ	์		ม.๒/๔

 ๑. แข่งขันสร้างการ์ตูนแอนนิเมชัน  (2D Animation) เหรียญเงิน		ได้แก่	ด.ญ.	ภัทธิรา		แซ่ลิ้ม		ม.๒/๔,		ด.ญ.	เมธาณ	ี	ธวัชผ่องศร	ีม.๒/๔

 ๒. ประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์  ประเภทซอฟแวร์  ม.๑ - ม.๓  เหรียญทองแดง  

	 	 ได้แก่	ด.ญ.ณัฐชา		สมพงษ	์	ม.๒/๑,		ด.ญ.พรธีรา		ธีระวรวงศ	์ม.๒/๑,		ด.ญ.พิมพ์ชลัย		ศรีจอมขวัญ	ม.๒/๑

 ๓. แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทWeb Editor ม.๔-ม.๖  เหรียญเงิน  

	 	 ได้แก่	น.ส.กมลวรรณ		อัศวอารีกุล		ม.๕/๒,		นายนรกมล		ศรีวัฒนาวงศ์			ม.๖/๑

 ๔. แข่งขันหุ่นยนต์ กึ่งอัตโนมัติ   ม.๔ - ม.๖  เหรียญทองแดง  

  ได้แก่	น.ส.ณัฐิดา		บ�ารุงพืช			ม.๔/๖,		นายวรระชัย		ลี่แตง		ม.๔/๒,		น.ส.สุทธิดา		ลีลางามตระกูล		ม.๔/๔

 ๕. แข่งขันหุ่นยนต์ บังคับมือ ม.๔ - ม.๖  เหรียญทองแดง  

	 	 ได้แก่	นายจิรา		ซาวาลา		ม.๔/๔,		นายชวกร			สกุลนูน	ม.๔/๘,		นายภาณุพงศ์		เอี้ยงชอุ่ม	ม.๔/๔

 ๖. แข่งขันหุ่นยนต์ บังคับมือ  ม.๑ - ม.๓  เหรียญทองแดง  

	 	 ได้แก่	ด.ช.กฤตพล		เหรียญประยูร		ม.๑/๓,		ด.ช.ธนวินท	์	ธรรมธารา			ม.๑/๓,	ด.ช.ธารินทร์		แซ่อึง	ม.๑/๓

ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์		ระดับเขต	สพม.๑
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที	่๖๖	ปีการศึกษา	๒๕๕๙	

ระหว่างวันที่	๑	-	๑๗	พฤศจิกายน		๒๕๕๙	

	ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที	่๖๖	ปีการศึกษา	๒๕๕๙	

(ได้รับรางวัลชนะเลิศ	จ�านวน		๖		รายการ)

2929วารสารราชาวดี












































