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ส่วนที่ 4  
สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ 

 

 

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้   
 

:  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

1. ห้องสมุดโรงเรียน 
2. ห้องแนะแนว 
3. ห้องปฏิบัติการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
4. ห้อง  Resource  Center 
5. ห้อง  Multimedia 
6. ห้องเรียน  HI-Tech 
7. ห้องศูนย์การเรียนรู้อาจารย์สง่า ดีมาก 
8. ห้องปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ 
9. ห้องเรียนสีเขียว 
10. ห้องจริยธรรม 
11. ห้องดนตรีไทย 
12. ห้องดนตรีสากล 
13. ห้องการแสดงนาฏศิลป์ 
14. ห้องปฏิบัติการงานศิลปะ 
15. ห้องโยธวาทิต 
16. ห้องดนตรีลูกทุ่ง 
17. ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ 
18. ห้องสมุดคณิตศาสตร์ 
19. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
20. ห้องสมุดภาษาอังกฤษ 
21. ห้อง  Self  Access 
22. สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
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23. ห้องสมุด English Program 
24. ห้องสมุดภาษาจีน 
25. ห้องอาเซียนศึกษา 
26. ห้องTO BE NUMBER  ONE 
27. ห้องพยาบาล 
28. หน้าอาคาร 3 
29. อาคาร 6 ชั้น 4 

 
 

:  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
  

1. วัดเขมาภิรตาราม 
2. วัดเฉลิมพระเกียรติ 
3. ค่ายลูกเสือ 
4. วัดอโศการาม 
5. อุทยานราชภักดิ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
6. วัดราชนัดดารามวรวิหารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
7. วัดอัมพวันเจติยาราม 
8. ตลาดน้้าอัมพวา 
9. ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมสยามนิรมิต  
10. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา รังสิต คลองหก ปทุมธานี 
11. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสมุทรสาคร  
12. ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และดรีมเวิลด์ 
13. เมืองโบราณ 
14. ค่ายวังดุมเมาท์เทนแคมป์ จ.กาญจนบุรี 
15. พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี 
16. พระราชวังบางปะอิน 
17. สีดา รีสอร์ทจังหวัดนครนายก 
18. เคียงทะเลรีสอร์ท 
19. วัดมงคลบพิตร 
20. ตลาดน้้าอโยธยา 
21. ชุมชนวัดเขมาภิรตาราม 
22. สวนนงนุช 
23. ตลาดน้้าสี่ภาค 
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24. ศาลพันท้ายนรสิงห์ 
25. ค่ายบางกุ้ง 
26. อุทยาน ร.2 
27. พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 
28. แหล่งเรียนรู้จังหวัดชลบุรี 
29. ธนู รีสอร์ท 
30. สถาบันเทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุ่น 
31. วังสวนผักกาด 
32. ชวาลันรีสอร์ท 
33. พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร 
34. เมืองโบราณและพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ 
35. พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
36. รอบเกาะรัตนสินทร์กรุงเทพ 
37. ศูนย์พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติคลอง 5 
38. ชั่งหัวมัน 

 

 :  ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้ 
แก่ครู  นักเรียนในปีการศึกษา 2559 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ให้ความรู้เรื่อง 
1 อาจารย์นัฐพงษ ์ ฉัตรไชยศิริ O - NET ม. 3 วิชาภาษาอังกฤษ 
2 อาจารย์พีระเสก บริสุทธิ์บัวทิพย์ O - NET ม. 3 วิชาภาษาไทย 
3 อาจารย์อภิสิทธิ์ ขยายวงศ์ O - NET ม. 3 วิชาคณิตศาสตร์ 
4 อาจารย์ณัฐพล แซ่โง้ว O - NET ม. 3 วิชาวิทยาศาสตร์ 
5 อาจารย์รชต ซื่อสัตย์ O - NET ม. 3 วิชาสังคมศึกษา 
6 อาจารย์สุวคนธ์ อินป้อง O - NET ม. 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
7 อาจารย์นรพันธ์ บุญเคลือบ O - NET ม. 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
8 อาจารย์รุ่งทิวา อรุณฉาย O - NET ม. 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
9 อาจารย์ชลธี ใยงูเหลือม O – NET ม. 6 วิชาสังคมศึกษา 
10 ผศ.เรวัตร พรหมเพ็ญ โครงงานคณิตศาสตร์ 
11 ผศ.ดร.สุรัตนา สังข์หนุน โครงงานคณิตศาสตร์ 
12 รศ.อุบล กลองกระโทก สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดย

ใช้ โป รแก รม  The Geometer’s 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ให้ความรู้เรื่อง 
Sketchpad 

13 นางสาวกัญญารัตน์ บุษบรรณ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดย
ใช้ โป รแก รม  The Geometer’s 
Sketchpad 

14 นายสมพล อันสมศรี สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดย
ใช้ โป รแก รม  The Geometer’s 
Sketchpad 

15 นายวิทยา ทองสมจิตต์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดย
ใช้ โป รแก รม  The Geometer’s 
Sketchpad 

16 นาวาโทดิเรก กล้าหาญ พิธีกรรมไหว้ครูดนตรีไทย นาฏศิลป์
ประจ้าปี2559 

17 นายณรงค์   ไผ่รอด แตรวงชาวบ้าน 
18 พระครูใบฎีกา วรจิตร์จนฺทูปโม 

วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร 
พ ระ พุ ท ธศาสน า ,ครูพ ระสอน
ศีลธรรม 
โครงการคุณค่าชีวิตงาม “กิจกรรม
วัดในโรงเรียน” 

19 พระกิตติศักดิ์  กิตติโก 
วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร 

พ ระ พุ ท ธศาสน า ,ครูพ ระสอน
ศีลธรรม 
โครงการคุณค่าชีวิตงาม “กิจกรรม
วัดในโรงเรียน” 

20 พระเอกพล 
วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร 

พ ระ พุ ท ธศาสน า ,ครูพ ระสอน
ศีลธรรม 
โครงการคุณค่าชีวิตงาม “กิจกรรม
วัดในโรงเรียน” 

21 นางจรัสศรี   สุงคาสิทธิ์ มารยาทไทย 
22 นายสมบัติ พัฒนะวานิชนันท์ 

วิศวกรระดับ 9 กองเสริมสร้าง  
ทัศนคติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

การจัดการพลังงานในสถานศึกษา 

23 กรมการจัดหางาน  จ. นนทบุรี - ฝึกอาชีพท้าตุ๊กตาจากถุงเท้า 
 - ฝึกอาชีพท้าพวกกุญแจ เดโคพาด 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ให้ความรู้เรื่อง 
24 วิทยาลัยวิมลศรีย่าน - ฝึกอาชีพท้าช่อบูเก้ 

 - ฝึกอาชีพท้าขนมโดนัทจิ้ว 
25 วิทยาลัยพงษ์สวัสดิ์ - ฝึกอาชีพท้าขนมเค้ก 

 - ฝึกอาชีพผสมเครื่องดื่ม 
26 วิทยาลัยอาชีวศิลป์ - ฝึกอาชีพซ่อมคอมพิวเตอร์ 

  - ฝึกอาชีพวาดรูปเหมือน 
27 บริษัททรูปลูกปัญญา - การแนะแนวการศึกษาต่อ  

ระบบใหม่ ติว Gat / Pat 
28 FAM  ท่าน้้านนท ์ - การแนะแนวการศึกษาต่อ  

ระบบใหม่ ติว Gat / Pat 
29 อาจารย์แนะแนวจากหน่วยงานและสถาบันเอกชนต่างๆ  

ทั้งภาครัฐและเอกชนจ้านวน  75หน่วยงาน 
- แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ระเบียบการการศึกษาต่อ 

30 โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
31 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
32 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
33 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
34 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
38 วิทยาลัยนวัตกรรมสาขาเทคโนโลยีนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
39 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
40 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
41 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
42 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
43 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
44 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
45 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
46 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
47 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดอ.กริช ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
48 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ให้ความรู้เรื่อง 
49 มหาวิทยาลัยสยาม ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
50 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
51 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
52 มหาวิทยาลัยชินวัตร ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
53 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
54 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
55 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
56 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ (PSC) ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
57 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
58 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
59 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์ฯ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
60 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยามในพระอุปถัมภ์ฯ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
61 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
62 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(อุดมศึกษา) ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
63 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
64 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
65 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชด้าเนิน ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
66 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามเสน ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
67 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
68 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
69 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการนนทบุรี ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
70 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ  (กทม.) ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
71 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
72 วิทยาลัยดุสิตธานี ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
73 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
74 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
75 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
76 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
77 สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
78 โรงเรียนกวดวิชา FAM สาขาท่าน้้านนท ์ ประชาสัมพันธ์ติวเรียนเสริม 
79 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ให้ความรู้เรื่อง 
80 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส.ทบ. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
81 โรงเรียนกวดวิชาออนดีมานด์ ประชาสัมพันธ์ติวเรียนเสริม 
82 ร้านไทยกลาส (เป่าแก้ว) ฝึกอาชีพเป่าแก้ว 
83 เดอะมอลล์ ประชาสัมพันธ์โครงการ 
84 โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเซป ประชาสัมพันธ์ติวเรียนเสริม 
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ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี 
1. เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

เครื่อง computer server   จ้านวน  - เครื่อง 
เครื่อง computer ที่ต่อเป็นระบบ network  จ้านวน  270 เครื่อง 
เครื่อง computer standalone   จ้านวน       -    เครื่อง 
จ้านวนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   จ้านวน       6 ชั้น 
จ้านวน computer ทั้งหมด   จ้านวน  270 เครื่อง 
ใช้งานไม่ได้     จ้านวน    10 เครื่อง 

2.  เพ่ือการบริหารจัดการ 

เครื่อง computer server   จ้านวน     3  เครื่อง 

เครื่อง computer ที่ต่อเป็นระบบ network  จ้านวน  247 เครื่อง 

เครื่อง computer standalone   จ้านวน    -    เครื่อง 

จ้านวน computer ทั้งหมด   จ้านวน  250 เครื่อง 

ใช้งานไม่ได้     จ้านวน  3 เครื่อง 

3. รูปแบบการใช้งานอินเตอร์เน็ท 

 ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอน 

รูปแบบการเชื่อมต่อ :   Dial   ดาวเทียม 

    Leased Line  ADSL 

ผู้ให้บริการ(ISP) :   MOENET   A-NET 

    CAT   Triple B 

 True  อ่ืนๆ.................... 

 ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอน 

รูปแบบการเชื่อมต่อ :   Dial   ดาวเทียม 

    Leased Line  ADSL 

ผู้ให้บริการ(ISP) :   MOENET   A-NET 

    CAT   Triple B 

 True  อ่ืนๆUninet 

ที่มา : กลุ่มสาระเทคโนโลยีทางการศึกษา 


