
     แฟ้มสะสมผลงาน 

     (Portfolio)   

  

นายสิปป์แสง  สุขผล 

โรงเรียนรตันโกสินทรส์มโภชบวรนิเวศศาลายา  
ในพระสงัฆราชูปถมัภ ์



แบบประวติัแสดงผลงาน  
รายงานขอ้มูลการพฒันาตนเองปีการศึกษา 2550-2554 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

1. ช่ือ นายสิปป์แสง นามสกุล สุขผล 

2. เกดิวนัที่     30  เดือน  เมษายน    ปี 2525 

3. บรรจุวนัที่   15  เดือน  พฤษภาคม ปี 2550 

4. ต าแหน่งปัจจุบนั   ครู ค.ศ. 1 

5. โรงเรียนปัจจุบนั  โรงเรียนรตันโกสินทรส์มโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสงัฆราชูปถมัภ ์

2. การฝึกอบรมดงูานตัง้แต่ปีการศึกษา 2550 

1. ไดเ้ขา้ร่วมประชุมวิชาการ และน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร ์การประชุมวิชาการการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในการจดัการเรียนการสอนครัง้ที่  3 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์ ปี 2551 

2. ไดร่้วมแลกเปลี่ยนความรูใ้นการอบรมสมัมนา เร่ือง หลกัสูตรใหม:่ อนาคตการศึกษาไทย ของ

มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา ปี 2552 

3.ไดใ้หก้ารสนับสนุนงานปฏิบตัิธรรมเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ เน่ืองในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ปี 2550   ณ  พุทธมณฑล 

4.ไดเ้ขา้ร่วมประชุมปฏิบตัิการพฒันาประสิทธิภาพการวดัและประเมินผลในชัน้เรียนปี ๒๕๕๐ ของ 

สพท. นครปฐม เขต ๒ 

5.ไดเ้ขา้ร่วมเป็นกรรมการตดัสินการแขง่ขนัตอบปัญหาฉลาดสุด สุด เน่ือในงานนิทรรศการบวร

ศาลายานิทรรศ ครัง้ที่  ๙ ปี ๒๕๕๑ ของสพท.นครปฐมเขต ๒ 

6. ไดผ้า่นการอบรมในหลกัสูตร “กจิกรรมโครงงานวิทยาศาสตรโ์ดยใชแ้หลง่การเรียนรูใ้นทอ้งถิ่น” ณ 

ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝนั  โรงเรียนสามพรานวิทยา ปี ๒๕๕๐ ของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข ัน้พ้ืนฐาน 



7. เขา้อบรมการจดัท าผลงานวิชาการ ปี ๒๕๕๑  ของโรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 

ในพระสงัฆราชูปถมัภ ์

8. ผา่นการอบรมการใชส่ื้อการเรียนรูแ้บบโตต้อบชุด “Interactive Learning System” ปี ๒๕๕๑ 

จากศูนยเ์ครือขา่ยการเรียนรูภ้าษาจนี สพฐ.   

9. ไดผ้า่นการอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือข ัน้ความรูท้ ัว่ไป รุ่นที่  ๑/๒๕๕๐ ณ คา่ยลูกเสือชัว่คราว

โรงเรียนพระโขนงพทิยาลยั ปี ๒๕๕๐ 

10. ไดผ้า่นการฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือเหลา่สมุทร รุ่นที่  ๑/๒๕๕๐  ณ โรงเรียนนายเรือ 

สมุทรปราการ และโรงเรียนพระโขนงพทิยาลยั ปี ๒๕๕๐ 

11.ไดผ้า่นการฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือเหลา่สมุทร ข ัน้ความรูช้ ัน้สูง  ณ กองการฝึกกองเรือ

ยุทธการ อ าเภอสตัหบี  จงัหวดั ชลบุรี ปี ๒๕๕๐ 

12. ไดเ้ขา้ร่วมอบรมเชงิปฏิบตัิการพฒันาประสิทธิภาพและสรา้งเคร่ืองมือวดัและประเมินผลในชัน้

เรียนที่ เนน้ทกัษะการคิดระดบัสูง ปี ๒๕๕๑ ของ สพท. นครปฐม เขต ๒ 

13. ไดผ้า่นการอบรมหลกัสูตรผูน้ าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรบัการกระจายอ านาจส าหรบัครูโรงเรียน

ประเภทหน่ึง รุ่น ๒ ของ สพท. นครปฐมเขต ๒ ปี ๒๕๕๑ 

14. ไดเ้ขา้ร่วมงานชุมนุมลุกเสือสามญั สพท.นครปฐมเขต ๒ ปี ๒๕๕๑ 

15. เป็นคณะกรรมการตดัสินกจิกรรมโครงงานวิทยาศาสตร ์ชว่งช ัน้ที่  ๑-๒, ๓-๔  งาน

ศิลปหตัถกรรมนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๑ ของกลุม่โรงเรียนพุทธมณฑล 

16. เป็นคณะกรรมการตดัสินกจิกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ชว่งชัน้ที่  ๑-๒, 

๓-๔  งานศิลปหตัถกรรมนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๑ ของกลุม่โรงเรียนพุทธมณฑล 

17. ไดผ้า่นการอบรมหลกัสูตรมาตรฐานการอบรมครู (หลกัสูตรกลาง) หลกัสูตรที่ ๒ (ชวีวิทยาชว่ง

ช ัน้ที่  ๔) ปี ๒๕๕๑ ณ ศูนยอ์บรมคณะวิทยาศาสตรม์หาวิทยาลยัศิลปากร ของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข ัน้พ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบนัสง่เสริม



การสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

18. ไดร่้วมเรียนรูก้ระบวนการปลูกฝงัคุณธรรม จริยธรรม ในงานมหศัจรรยเ์ดก็ไทย มหกรรมปฏิรูป

การศึกษาข ัน้พ้ืนฐานปี ๒๕๕๐  ณ อมิแพค็ เมืองทองธานี จ. นนทบุรี ของ สพฐ. 

19. ไดเ้ขา้ประชุมวิชาการ และฝึกปฏิบตัิการในหวัขอ้การท าระบบสืบคน้ขอ้มูลบนอนิเตอรเ์น็ตแบบ

ไมเ่ช่ือมตอ่ และ Learn square Thai Open source e-learning system การประชุมวิชาการ 

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการเรียนการสอนครัง้ที่  ๓  ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์ปี 

2551 

20. ไดเ้ขา้รบัการอบรมสมัมนา “วิจยัตามรอยเบ้ืองยุคลบาท” จดัโดยคุรุสภา 3 สิงหาคม 2552 

21. ไดเ้ป็นครูพลงังาน โครงการตน้กลา้พลงังาน ของกระทรวงพลงังาน ปี 2552  โดยไดไ้ปอบรม

เร่ืองพลงังาน ณ คา่ยวงัดุม รีสอรท์ จงัหวดักาญจนบุรี 

22. เป็นคณะกรรมการตดัสินกจิกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร ์(Science Show) ชว่งช ัน้ที่  ๓ งาน

ศิลปหตัถกรรมนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๒ ของกลุม่โรงเรียนพุทธมณฑล 

23. เป็นคณะกรรมการตดัสินกจิกรรมโครงงานวิทยาศาสตร ์ชว่งช ัน้ที่  ๒ งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ของเขตพ้ืนที่การศึกษาจงัหวดันครปฐม 

24. ศึกษาดูงานการเรียนการสอนเดก็อจัฉริยะ  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั  จ.นครปฐม  และ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั จ.เพชรบุรี 

25. ไดร้บัเชญิจาก สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) ใหไ้ปร่วมพจิารณา

การจดัท าคูมื่อครู ชวีวิทยา เลม่ที่  2 กอ่นท าคูมื่อครูในหลกัสูตรใหม ่พ.ศ. 2551   ระหวา่งวนัที่  30 

พฤศจิกายน 2552- 2 ธนัวาคม 2552  ณ โรงแรมรอยลัเบญจา  สุขุมวิท 5  กรุงเทพฯ 

26. ไดผ้า่นการอบรมหลกัสูตรมาตรฐานการอบรมครู (หลกัสูตรกลาง) หลกัสูตรที่ ๓ (ชวีวิทยาชว่ง

ช ัน้ที่  ๔) ปี ๒๕๕๒ ณ ศูนยอ์บรมคณะวิทยาศาสตรม์หาวิทยาลยัศิลปากร ของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข ัน้พ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบนัสง่เสริม



การสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

27) ไดร้บัเชญิใหเ้ป็นวิทยากรสอนเสริมพเิศษวิชาวิทยาศาสตร ์ โรงเรียนบา้นกระทุม้ลม้  ๒๙ 

มกราคม ๒๕๕๓ 

28) ไดร้บัการสอบผา่นเป็น master teacher  วิชาชวีวิทยาและไดร้บัการอบรมในกลุม่สูงระหวา่ง

วนัที่  ๓-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓  ณ มหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้ธนบุรี (บางมด) 

29) อบรมการสอนวิทยาศาสตร ์คณิตสาสตรด์ว้ยภาษาองักฤษ ระหวา่งวนัที่  23-25 สิงหาคม 2553 

โดยทมีงาน EIS   

30)ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซยี-สิงคโปร ์ในการบริหารจดัการการศึกษาปี ๒๕๕๑ 

31)ไดเ้ป็นครูสงัเกตการณก์ารแขง่ขนัชวีวิทยาโอลิมปิค สอวน. ศูนยม์หาวิทยาลยัศิลปากร ครัง้ที่  ๖ ปี 

๒๕๕๒ ณ ภาควิชาชวีวิทยา คระวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

32) ศึกษาดูงานประเทศเวยีดนาม โรงเรียน Nguyen Tri Phoung Junior High school ในวนัที่  13 

ธนัวาคม 2553 

33) ไดร้บัเชญิจาก สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) ใหไ้ปร่วมพจิารณา

การจดัท าคูมื่อครู ชวีวิทยา เลม่ที่  5 กอ่นท าคูมื่อครูในหลกัสูตรใหม ่พ.ศ. 2551   ระหวา่งวนัที่  9-10 

กนัยายน 2553 ณ หอ้งประชุม 1601  ช ัน้ 6 อาคารอ านวยการ สสวท.  กรุงเทพฯ 

34) ไดร้บัเชญิจาก สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) ใหไ้ปร่วมพจิารณา

การจดัท าคูมื่อครู ชวีวิทยา เลม่ที่  4 กอ่นท าคูมื่อครูในหลกัสูตรใหม ่พ.ศ. 2551   ระหวา่งวนัที่  19-21

กรกฎาคม  2553    ณ หอ้งประชุม 1601  ช ัน้ 6 อาคารอ านวยการ สสวท.  กรุงเทพฯ 

35) ไดเ้ป็นวิทยากร โครงการสง่เสริมและพฒันาอจัฉริยภาพดว้นวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์

ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ ปีการศึกษา 2554 ระหวา่งวนัที่  5-9 และ 13-17 พฤษภาคม 

2554 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั 



36) ไดร้บัเชญิจาก สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) ใหไ้ปร่วมพจิารณา

การจดัท าร่างคูมื่อการใชห้ลกัสูตรชวีวิทยาพ้ืนฐานและชวีวิทยาเพิ่มเติม เลม่ 1 ส าหรบันักเรียนชัน้ 

มธัยมศึกษาปีที่  4  ส าหรบัหลกัสุตรอนาคต เลม่ที่  2  ระหวา่งวนัที่  20-22  มิถุนายน  2554   ณ 

หอ้งการเ์ดน้ 2 ชัน้ 2  โรงแรมแอมบาสเดอร ์สุขุมวิท 11   กรุงเทพฯ 

3. โครงการดีเด่น 

 1. โครงการสปัดาหว์ิทยาศาสตรปี์ 2550-2553  ร่วมกนัจดัโดยคณะครูกลุม่สาระการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร ์

 2. โครงการติวนักเรียน โดยไดร้บัการคดัเลือกใหต้ิววิชาชวีวิทยา ใหก้บันักเรียนแผนการเรียน

วิทยาศาสตร-์ คณิตศาสตร ์ ในคาบกจิกรรมชุมนุมปีการศึกษา 2550-2553 

3. โครงการชวีทศันศึกษา  ไดพ้านักเรียนกลุม่สนใจไปปลูกป่าชายเลน ณ ต าบล คลองโคลน  

จงัหวดั สมุทรสงคราม  ในปีการศึกษา 2552 

4. โครงการ Bio Expert Club โดยคณะนักเรียนกลุม่สนใจวิชาชวีวิทยาร่วมท ากจิกรรมชวีวิทยา และ

ร่วมกนัหาทุนทรพัยไ์ปท าบุญโดยไดเ้งินจ านวน 2,000 บาท ร่วมกบัคณะครูอกีกวา่ 2,000 บาท ไดไ้ป

ร่วมเลี้ยงอาหารเดก็ดอ้ยโอกาส ที่ มูลนิธิเดก็  อ.สามพราน  จ.นครปฐม    20  ตุลาคม 2552 

4. รางวลัท่ีเคยไดร้บั 

    - ไดเ้ป็นครูตน้แบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรูแ้ละเขา้ร่วมน าเสนอนวตักรรมการจดัการศึกษา 

ปี ๒๕๕๐   ของ สพท.นครปฐม เขต ๒ 

  - ไดร้บัคดัเลือกผลงานนวตักรรม Sci pics media ใหร่้วมประชุมวิชาการ และน าเสนอ

ผลงานภาคโปสเตอร ์การประชุมวิชาการการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการเรียนการสอนครัง้

ที่  3 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์ ปี 2551 

  - ไดเ้ป็นครูผูฝึ้กสอนใหน้ักเรียนไดร้บัรางวลัระดบัเหรียญทอง กจิกรรมการแขง่ขนั Science 



show ระดบัชว่งชัน้ที่  ๔ งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ปี ๒๕๕๑  ของ สพท. นครปฐมเขต ๒  

  - ไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นครูผูน้ านวตักรรมดา้นการเรียนการสอนระดบัภูมิภาค (ภาคกลาง) ใน

โครงการ Thailand Innovative teachers Leadership award 2009    ปี ๒๕๕๒  โดยบริษทั 

Microsoft (ประเทศไทย) จ ากดั ในโครงการ Microsoft Partners in learning. 

  - ไดร้บัรางวลัชมเชยในการประกวดแตง่ค ารอ้งเพลงรณรงคส์รา้งจิตส านึกไมล่ะเมิดทรพัยสิ์น

ทางปัญญาประจ าปี ๒๕๕๒ ของกรมทรพัยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพานิชย ์

  -ไดร้บัหนังสือรบัรองการแจง้ขอ้มูล ลิขสิทธ์ิ ประเภทดนตรีกรรม ช่ือผลงานเพลงชว่ยกนัได ้

ไหม ไวต้อ่กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา ตามค าขอแจง้ขอ้มูลลิขสิทธ์ิเลขที่  ๒๐๐๘๘๙๔  ปี ๒๕๕๒ 

  - ไดส้ง่เสริมสนับสนุนใหน้ักเรียนออกแบบสรา้งสรรคส่ิ์งประดิษฐท์างวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว ์

ตามโครงการพฒันาเดก็และเยาวชนสูค่วามเป็นนักประดิษฐ ์  ปี ๒๕๕๒  ของ สพฐ 

นักเรียนไดเ้กยีรติบตัรเหรียญทองแดง และเกยีรติบตัรชมเชย 

   - ไดส้ง่เสริมใหน้ักเรียนไดเ้ขา้ร่วมแขง่ขนัการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรใ์นสปัดาห์

วิทยาศาสตร ์ไดร้บัรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๑ จดัโดยมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วนัที่  ๖-๘ 

สิงหาคม ๒๕๕๒ 

 - ผลิตนวตักรรมการเรียนรู ้ Kara-Bioke การเรียนรูช้วีวิทยาแบบฝงัแน่นดว้ยการรอ้งเพลงคา

ราโอเกะ  สง่เขา้ประกวดโครงการกรุงไทยสานฝนั โดยเป็น MV คาราโอเกะ พรอ้มคูมื่ออา่นเสริมการ

เรียนรู ้จ านวน ๑๒ เพลง 

             - ไดเ้ป็นครูผูฝึ้กสอนใหน้ักเรียนไดร้บัรางวลัระดบัเหรียญทอง กจิกรรมการแขง่ขนั

โครงงานวิทยาศาสตรป์ระเภททดลอง ระดบัชว่งชัน้ที่  ๔ งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ปี ๒๕๕๒  ของ 

สพท. นครปฐมเขต ๒  

 - ไดเ้ป็นครูพลงังาน โครงการตน้กลา้พลงังาน ของกระทรวงพลงังาน ปี 2552  โดยไดไ้ป

อบรมเร่ืองพลงังาน ณ คา่ยวงัดุม รีสอรท์ จงัหวดักาญจนบุรี 



 - ไดส้ง่ผลงานเขา้ร่วมโครงการประกวดสุดยอดเยาวชนพลงังานทดแทน ในการประกวดสุด

ยอดเยาวชนผูน้ าพลงังานทดแทนไทยปี ๒๕๕๒ (๙ มกราคม ๒๕๕๓) 

 - เขา้รบัการอบรมเชงิปฏิบตัิการโปรแกรม Adobe captivate ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอน

โรงเรียนในฝนั ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการเรียนรู ้ระหวา่งวนัที่  ๑๙-๒๑ มนีาคม ๒๕๕๓ 

 - เป็นผูฝึ้กสอนนักเรียนใหไ้ดร้บัรางวลัเหรียญทอง การแขง่ขนัโครงงานวิทยาศาสตรป์ระเภท

การทดลอง ระดบัช ัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย  (ผลของการตดัหางลูกออ๊ดตอ่การเจริญเติบโต) งาน

ศิลปหตัถกรรมนักเรียนปี ๒๕๕๓ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา ระหวา่งวนัที่  ๑๘-๒๓ พฤศจิกายน 

๒๕๕๓ 

 - เป็นผูฝึ้กสอนนักเรียนใหไ้ดร้บัรางวลัเหรียญทอง การแขง่ขนัโครงงานวิทยาศาสตรป์ระเภท

การทดลอง ระดบัช ัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย  (ผลของการตดัหางลูกออ๊ดตอ่การเจริญเติบโต) งาน

ศิลปหตัถกรรมนักเรียนปี ๒๕๕๓ ระดบัภาคกลาง ระหวา่งวนัที่  ๒๘-๒๙ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

- เป็นครูผูฝึ้กซอ้มใหน้ักเรียนไดร้บัรางวลัเหรียญเงิน กจิกรรมการน าเสนอผลงานกจิกรรมสรา้งสรรค์

ประโยชน:์ CAS  ระหวา่งวนัที่  ๒๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๓   

- ไดใ้หก้ารสนับสนุนงานปฏิบตัิธรรมเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ วนัที่  ๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๓   ณ  พุทธมณฑล  จ.นครปฐม 

- เป็นผูน้ าเสนอผลงานนวตักรรมและผลงานดเีดน่ (Best practice) ดา้นพฒันาการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร ์  โครงการลงทุนดา้นการศึกษาและการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์(SP2)  

ของสพท. นครปฐมเขต ๒  วนัที่   ๗ สิงหาคม  ๒๕๕๓ ณ  โรงแรมเวล 

-สอบผา่นการศึกษาอบรมครูวิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร ์คอมพวิเตอร ์ในวิชาชวีวิทยา โครงการ

ยกระดบัครูท ัง้ระบบ ตามแผนปฏิบตัิการไทยเขม้แขง็ ๒๕๕๕ ระหวา่งวนัที่  ๓-๑๒ พฤศจิกายน 

๒๕๕๓ 



- ไดร้บัคดัเลือกจากสพฐ. ใหเ้ขา้รบัการอบรมครูกลุม่ระดบัสูง master teacher  ที่ท  าคะแนนไดร้ะดบั

ดมีากในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ระหวา่งวนัที่  ๙-๑๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ แตเ่น่ืองจากขาดการแจง้จาก

ตน้สงักดัดว้ยเหตุปัญหาจากการแบง่เขตการศึกษา จึงไมไ่ดไ้ปและมผูีม้าบอกในภายหลงัวา่มสิีทธ์ิ

ไดร้บัการอบรม 

 

5. รางวลัของนกัเรียน 

  1. ปีการศึกษา 2550  : งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน กลุม่โรงเรียนพุทธมณฑล  จ.นครปฐม 

 รางวลัเกยีรติบตัรเหรียญทองแดง  กจิกรรมโครงงานวิทยาศาสตรป์ระเภททดลอง 

เร่ือง : การก าจดัหอยเชอร่ีดว้ยกากชาด า 

1. นางสาวกนกวรรณ  นามเมือง     ม. 5/1 

2. นางสาวจิราวรรณ   รอดส าราญ  ม. 5/1 

3. นายกฤตพร          ยืนยง   ม. 5/1 

 2. ปีการศึกษา 2551 : งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน กลุม่โรงเรียนพุทธมณฑล  จ.นครปฐม  

และ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐมเขต ๒ 

รางวลัเกยีรติบตัรเหรียญทอง  กจิกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร ์(SCIENCE SHOW) 

เร่ือง : สามแมค่รวั   

1. นางสาวอสิรียา อุดทา    ม. 5/1 

2. นางสาววิจิตรา วงษเ์จยีม ม. 5/1 

3. นางสาวอุทยัทิพย ์ สิงหแ์กว้ ม. 5/1 

 3. ปีการศึกษา 2552 : งานสปัดาหว์ิทยาศาสตร ์ วนัที่  ๖-๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ จดัโดย

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม แขง่ขนัการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรใ์นสปัดาหว์ิทยาศาสตร์  



ไดร้บัรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๑  พรอ้มโล ่ เกยีรติบตัร และเงินรางวลั 

เร่ือง: ถา่นกอ้นดบักลิ่นสูตรสมุนไพร (ส่ิงประดิษฐจ์ากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร) 

1. เดก็หญิงศิริทิพย ์ คิ้วเที่ยง  ม. 2/2 

2. เดก็หญิงชณตัฐา  คุม้รกัษา ม. 2/2 

3. เดก็หญิงจารุวรรณ วิทยกจิ  ม. 2/2  

       
 4. ปีการศึกษา 2552 : กจิกรรมการออกแบบสรา้งสรรคส่ิ์งประดิษฐท์างวิทยาศาสตร ์ 

ไดเ้กยีรติบตัรเหรียญทองแดง   

1. โครงงานกระถาง NPK 

1.1 เดก็หญิงระพพีฒัน์ แกว้ดวงเทยีน ม.2/2 



1.2 เดก็หญิงฉัตรารีย ์ สุวรรณรตัน์ ม.2/2 

1.3 เดก็หญิงปานตะวนั ฉ ่ าจุย้  ม.2/2 
 

2. ถา่นกอ้นดบักลิ่นสูตรสมุนไพร  

1. เดก็หญิงศิริทิพย ์ คิ้วเที่ยง  ม. 2/2 

2. เดก็หญิงชณตัฐา  คุม้รกัษา ม. 2/2 

3. เดก็หญิงจารุวรรณ วิทยกจิ  ม. 2/2 

 

ไดร้างวลัชมเชย 

ส่ิงประดิษฐท์ี่ออกแบบ : อุปกรณท์ าไขเ่คม็และไขเ่ยี่ยวมา้แบบพกพาใชแ้ลว้ทิ้ง 

1. เดก็ชายศุภศิริ อศัวล า้เลิศไพบูลย ์ม. 2/2 

2. เดก็ชายกอ้งภพ เชี่ยวพมิล    ม. 2/2 

ปีการศึกษา 2552 : งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน กลุม่โรงเรียนพุทธมณฑล  จ.นครปฐม  และ ระดบั

เขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐมเขต ๒  จดั ณ โรงเรียนไร่ขงิวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม  

รางวลัเกยีรติบตัรชนะเลิศเหรียญทอง  กจิกรรมโครงงานวิทยาศาสตรป์ระเภททดลอง 

เร่ือง : แหนมแอคทเีวยี   

1. นางสาวกนกอร แสงค า  ม. 4/2 

2. นายนิพนธ ์  มาศกติติวงศ ์ ม. 5/2 

3. นายธรรศ  สุจิตโตสกุล ม. 5/2 

ปีการศึกษา 2553: งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน เหรียญทองระดบัเขต  เหรียญเงินระดบัภาคกลาง 

โครงงานวิทยาศาสตรป์ระเภททดลอง “ผลของการตดัหางลูกออ๊ดตอ่การเจริญเติบโต” และเหรียญ



เงินกจิกรรมสรา้งสรรคป์ระโยชน์ “CAS” 

1. นางสาวมิ่ งขวญั   พูลสวสัด์ิ ม. 4/2 

2. นางสาวขนิษฐา   มงคล  ม. 4/2 

3. นางสาวเสาวนีย ์ แกว้ดวง  ม. 4/2 

6. ผลงานอ่ืน ๆ 

1. ศึกษาตอ่ปริญญาโท ขณะน้ีจบปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลยัราช

ภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา ในการศึกษาปี 2552 

 

 



2. โครงการผลิตหนังสือเลม่เลก็ “ฉันเขยีน เธออา่น สานความรู”้ Biology Mini book  ให ้

นักเรียนท าหนังสือเลม่เลก็ที่ เป็น POP-UP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3. ผลิตคูมื่ออา่นเพิ่มเติมใหน้ักเรียนไดยื้มไปอา่นนอกเวลาจ านวน 30 เลม่  ไดแ้ก ่

1. คูมื่ออา่นเพิ่มเติม ชวีวิทยา เร่ือง ระบบหายใจ 

 
2. คูมื่ออา่นเพิ่มเติม ชวีวิทยา เร่ือง ระบบขบัถา่ย 

 

 

 



3. คูมื่ออา่นเพิ่มเติม ชวีวิทยา เร่ือง ระบบประสาทและอวยัวะรบัสมัผสั 

 

 

 

 

 



4. คูมื่ออา่นเพิ่มเติม ชวีวิทยา เร่ือง ระบบไหลเวยีนโลหิต 

 

 

 

 



5. คูมื่ออา่นเพิ่มเติม ชวีวิทยา เร่ือง พฤติกรรมสตัว ์

 

 

 

 



6. คูมื่ออา่นเพิ่มเติม ชวีวิทยา เร่ือง การเคล่ือนที่ของส่ิงมชีวีิต 

 

 

 

 

 



7. คูมื่ออา่นเพิ่มเติม ชวีวิทยา เร่ือง ระบบยอ่ยอาหารและการสลายสารอาหารเพ่ือใหไ้ดพ้ลงังาน 

8. คูมื่ออา่นเพิ่มเติม ชวีวิทยา เร่ือง ระบบนิเวศ 

 
 
 
 
 
 
 



9. คูมื่ออา่นเพิ่มเติม ชวีวิทยา เร่ือง อนุกรมวิธาน 

10. คูมื่ออา่นเพิ่มเติม ชวีวิทยา เร่ือง โครงสรา้งและหนา้ที่ของพืชดอก 

 



11. คูมื่ออา่นเพิ่มเติม ชวีวิทยา เร่ือง การสืบพนัธุข์องพืชดอก 

12. คูมื่ออา่นเพิ่มเติม ชวีวิทยา เร่ือง ระบบตอ่มไรท้อ่ 

13. คูมื่ออา่นเพิ่มเติม ชวีวิทยา เร่ือง ระบบสืบพนัธุข์องสตัว ์

14. คูมื่ออา่นเพิ่มเติม ชวีวิทยา เร่ือง การเจริญเติบโตของส่ิงมชีวีิต  

15. คูมื่ออา่นเพิ่มเติม ชวีวิทยา เร่ือง ธรรมชาติของส่ิงมชีวีิต 

 



 

16. คูมื่ออา่นเพิ่มเติม ชวีวิทยา เร่ือง เคมทีี่ เป็นพ้ืนฐานของส่ิงมชีวีิต 

17. คูมื่ออา่นเพิ่มเติม ชวีวิทยา เร่ือง การตอบสนองของพืช 

 
 

 

 



 

18. คูมื่ออา่นเพิ่มเติม ชวีวิทยา เร่ือง การสงัเคราะหด์ว้ยแสง 

 

19. คูมื่ออา่นเพิ่มเติม ชวีวิทยา เร่ือง การสืบพนัธุข์องพืช 

20. คูมื่ออา่นเพิ่มเติม ชวีวิทยา เร่ือง การรกัษาดุลยภาพในร่างกาย 

 



 

21. คูมื่ออา่นเพิ่มเติม ชวีวิทยา เร่ือง เซลลข์องส่ิงมชีวีิต 

 

 

 



22. รวมนิทานชวีวิทยาผลงานของนักเรียนจ านวน 2 เลม่ 

 

 
 

 



23. บนัทึกการอา่นหนังสือชวีวิทยาเลม่เลก็ที่นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 

 

 

 



24. เอกสารติวเขา้สูม่หาวิทยาลยั วิทยาศาสตรช์วีภาพ   ONET เลม่ 1 

 

 

 

 



25. เอกสารติวเขา้สูม่หาวิทยาลยั วิทยาศาสตรช์วีภาพ   ONET เลม่ 2 

 

 

 



26. เอกสารประกอบการติวพเิศษชวีวิทยา  ONET  : Biology  for ONET 

 

 

 



27. ส่ือการสอน DVD   Sci-Pics Media 1 : การเรียนรูว้ิทยาศาสตรจ์ากภาพ 

28. แบบรายงานนวตักรรมการศึกษา  ปีงบประมาณ 2550 “Sci-Pics Media” (ชุดที่  1-4) เรียนรู้

วิทยาศาสตรจ์ากภาพ  

 
 
 
 
 
 
 

29. ส่ือการสอน DVD   Sci-Pics Media 2 : การเรียนรูช้วีวิทยาตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

 

 

 



30. รายงานวิจยัในชัน้เรียน ผลการใช ้Sci-Pics Media 2 : การเรียนรูช้วีวิทยาตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

 

 

 



31.  Kara-BioKe คาราโอเกะชวีวิทยา ส าหรบันักเรียน 

 
 

 

 



32.  Biology 1 Worksheet and Instruction for EIS Students. เอกสารประกอบการเรียนการ

สอนชวีวิทยาเป็นภาษาองักฤษ ชวีวิทยาเลม่ 1 

 
 

 

 



33.   Lesson Plans for Biology 1 Worksheet and Instruction for EIS Students.  

แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ ใชคู้ก่บัเอกสารประกอบการเรียนการสอนชวีวิทยาเป็นภาษาองักฤษ 

ชวีวิทยาเลม่ 1 

 



34. เกมจบัคูท่างชวีวิทยา 

                        
35.  เอกสารประกอบการเรียนรูช้ ัน้มธัยมศึกษาปีที่  6  

 



36. เอกสารปรบัพ้ืนฐานชวีวิทยา 

 
 
 
 
 

 



37. การบา้นปิดเทอมของมธัยมศึกษาปีที่  6 

 
 
 
 
 
 



38. แบบฝึกค าศพัทช์วีวิทยาน่ารู ้

 

 
 

 
 



39. บทละครวิทยาศาสตร ์

 

 
ขอรบัรองวา่ขอ้มูลถูกตอ้งและเป็นความจริง 

 
   ลงช่ือ.....................................................................  

                (นายสิปป์แสง   สุขผล) 



สว่นหน่ึงของเกยีรติบตัรแสดงผลงาน/การอบรมสมัมนา ของครูสิปป์แสง  สุขผล 
และนักเรียนที่ไดร้บัรางวลัจากการประกวดตา่งๆ  ต ัง้แตปี่พศ. 2550- 2554 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 
 



 



 


