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สารสนเทศโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” เล่มนี้ งานสารสนเทศ

โรงเรียนได้ จัดทำขึ้น โดยมีความมุ่งหมายที่จะแสดงข้อมูล สถิติ ในเรื่องที่เกี่ยวกับ

ข้อมูลโดยทั่วไปของ โรงเรียน บุคลากร นักเรียน ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนสามารถนำ

ข้อมูลไปใช้ในการวางแผนบริหาร วินิจฉัย และเห็นภาพรวมของโรงเรียน แล้วยัง

ช่วยให้เห็นรายละเอียดบางประการที่หน่วยงาน ทางการศึกษา และผู้สนสามารถ

นำไปใช้ในประโยชน์อีกด้วย  

ในการจัดทำเอกสารฉบับนี ้ คณะเจ้าหน้าที ่งานสารสนเทศได้รับความ

ร่วมมือจากครู ลูกจ้างประจำ และนักเรียนที่ให้ข้อมูลและช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ที่

จำเป็นในการจัดทำเอกสาร เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้  

 

    งานสารสนเทศ                                     

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 
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ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณวัดร้าง (วัดดง) หมู่ที่ 6 ตำบลไผจำศีล 

อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ห่างจากตลาดศาลเจ้าโรงทองประมาณ 2 กิโลเมตร บนเนื้อท่ีท้ังหมด 41 

ไร่ 58 ตารางวา  

โรงเรียนเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2480 ในที่ดินของวัดท่าสุวรรณ์ (วัดวิเศษชัยชาญ) 

บนเนื้อท่ีประมาณ 7 ไร่ 56 ตารางวา  

ทิศเหนือ จดท่ีทำการสถานีตำรวจภูธรอำเภอวิเศษชัยชาญ (ท่ีเดิม) ทิศใต้จดพระอุโบสถ ทิศตะวันออก 

ที่เอกชนและทิศตะวันตก จดแม่น้ำน้อย โดยนายหยด อินทรประสงค์ (แซ่ตัน) คหบดีตำบลไผ่จำศีล อำเภอ

วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ได้บริจาคเงินส่วนตัวจำนวน 8,315 บาท (แปดพันสามร้อยสิบห้าบาทถ้วน) และ

เงินจากประชาชนอีก 2,315 บาท รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างท้ังหมด 10,630 บาท (หนึ่งหมื่นหกร้อยสามสิบบาท

ถ้วน) โดยสร้างเป็นอาคารแบบ ค. (แบบของกระทรวงธรรมการ) เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ขนาด 8 X 25 เมตร 

จำนวน 6 ห้องเรียน และหน้ามุข 2 ห้อง เป็นห้องพักครูและห้องธุรการ 

โรงเรียนเปิดสอนเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2482 โดยเปิดสอนแบบสหศึกษา รับ

นักเรียนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 96 คน เป็นนักเรียนชาย 80 คน นักเรียน

หญิง 16 คน ภายใต้ช่ือโรงเรียนประจำอำเภอวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ใช้อักษรย่อ อ.ท. 4 ช่ือ (“ตันติ

วิทยาภูมิ” เป็นอนุสรณ์แก่นายหยด แซ่ตัน) 

ต่อมาวันที ่ 1 กันยายน พ.ศ. 2482 โรงเรียนได้ร ับคำสั ่งจากกระทรวงธรรมการ ให้งดสอนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 และ 3 เพราะนักเรียนน้อย ปีต่อๆ มาก็ได้เปิดทำการสอนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และ 3 จาก

นักเรียนท่ีสอบไล่เล่ือนช้ันขึ้นมา 
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ต่อมา วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา  

ปีท่ี 4 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยรับนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนราษฎร์ชื่อ โรงเรียนวิเศษ

ไชยชาญ “มูลนิธิ” ซึ่งเปิดสอนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ต่อมาปีการศึกษา 2504 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปีท่ี 2503 

โดยเรียกช่ือช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1,2 และ 3 (ม.ศ. 1,2,3 มัธยมศึกษาตอนต้น) แทนมัธยมศึกษาปีท่ี 4,5 และ 6 

(ม.ศ. 4,5,6) 

พ.ศ. 2514 โรงเรียนได้เปลี่ยนอักษรย่อของโรงเรียนใหม่จาก “อ.ท. 4” เป็น ว.ศ. ตามความต้องการ

ของกรมสามัญศึกษาและตรงกับช่ือโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”  

พ.ศ. 2515 โรงเรียนได้ซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนในที่แห่งใหม่จำนวน 39 ไร่ 58 ตารางวา ด้วยเงิน

บริจาคของประชาชน จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) รวมกับบริเวณวัดร้าง (วัดดง) อีก 2 ไร่ รวม

เป็น 41 ไร่ 58 ตารางวา ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหลังแรกในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2518 ณ เลขที่ 70 

หมู่ 6 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ทางเข้าโรงเรียนอยู่ลึกเข้าไปจากถนนใหญ่ 1 

กิโลเมตร และได้ย้ายไปเรียนท่ีแห่งใหม่นี้ในปี พ.ศ. 2518  

พ.ศ. 2520 ได้รับอนุญาตให้เปิดการสอนในระดับมัธยมศึกษาระดับตอนปลาย (ม.ศ. 4,5) โดยเริ่ม

นับต้ังแต่ ม.ศ. 4 

พ.ศ. 2521 โรงเรียนได้รับการยกฐานะผู้บริหารโรงเรียนจาก “อาจารย์ใหญ่” เป็น “ผู้อำนวยการ” 

และทำการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาแห่งชาติ ฉบับปี 2521 เป็น ม. 1,2,3,4,5 และ ม.6 ตามลำดับ 

พ.ศ.2523 เปล่ียนช่ือช้ันเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นช้ัน ม.4 ถึง ม.6  

พ.ศ.2545 เป็นโรงเรียนนำร่องการจัดการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการการศึกษา

ออกเป็น 2 ช่วงช้ัน คือช่วงท่ี 3 เริ่มจากช้ันม.1-ม.3 และช่วงช้ันท่ี 4 เริ่มจาก ช้ันม.4-ม.6 และได้รับคัดเลือกเป็น

โรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษาดีเด่น กรมสามัญศึกษา 

พ.ศ.2546 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในฝัน “หนึง่อำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน” 

พ.ศ.2547 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเร่งฝัน (Fast Track) 

พ.ศ.2548 ได้รับคัดเลือกจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ     

ระดับทอง 

ปัจจุบันโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” เป็นโรงเรียน “ต้นแบบ โรงเรียนในฝัน” รุน่แรก 



 

  4 

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 

 

สีประจำโรงเรียน 

เขียว - ขาว - เหลือง 

********************************************* 

คติพจน์ 

“เรียนดี มีวินัย เสียสละ กตัญญู” 

********************************************* 

ปรัชญา 

อสาธุํ สาธุนา ชิเน 

พึงชนะคนช่ัว ด้วยความดี 

********************************************* 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

“ส่ิงแวดล้อมดี เทคโนโลยีเด่น” 

********************************************* 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

“ยิ้มไหว้ ทักทาย แต่งกายดี” 

********************************************* 
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ท่ีต้ังของโรงเรียน 

70 หมู่ 6 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 

เบอร์โทรศัพท์ 035-632811 

********************************************* 

วิสัยทัศน์โรงเรียน  

ภายในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มี

ความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ และมีสมรรถนะตามคุณลักษณะของ

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

********************************************* 

พันธกิจ 

1. ส่ิงเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร มีสุขภาพกายและสุขภาพใจท่ี สมบูรณ์แข็งแรง 
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย มี

จิตสำนึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
5. พัฒนาส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนให้ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู ้
6. ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
7. พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีคุณภาพและได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนท้ังในและ

นอกสถานศึกษา 
8. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกรดำเนินงานจากชุมชนและหน่วยงานภายนอก 

********************************************* 

 

เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
2. บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและได้รับการยอมรับ 
3. สถานศึกษามีการบริหารจัดการท่ีได้มาตรฐานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพของ สพฐ. 

********************************************* 
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แผนท่ี โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 

 

  

 

 
 

คำอธิบายภาพแผนที ่

1 อาคารเรียนหมายเลข 1  2 อาคารเรียนหมายเลข 2 3 อาคารเรียนหมายเลข 3 4 อาคารเรียนหมายเลข 4 
5 อาคารโรงฝึกงานช่าง
อุตสาหกรรม  

6 อาคารโรงฝึกงาน คหกรรม 7 โรงยิมส์  8 อาคารกาญจนาภิเษก 

9 สวนสมุนไพรโชติเทวัญ  10 สนามบาสเกตบอล 11 สนามฟุตซอล  12 สนามฟตบอล  
13 อาคาร 72 ปี(โดม)  14 โรงจอดรถจักรยานยนต์

นักเรียน 
15 ศาลาพกผ่อนทรงแปด
เหล่ียม  

16 อาคารผลิตน้ำประปา 

17 อาคารประชาสัมพันธ์  18 อนุสาวรีย์ก๋งหยด แซ่ตัน 19 สวนวรรณคดี  20 องค์พระประธาน 
21 ซุ้มขายน้ำ 22 ซุ้มขายน้ำ 23 ห้องน้ำชาย  24 ห้องน้ำชาย 
25 ห้องน้ำหญิง  26 ห้องน้ำหญิง 27 โรงจอดรถครู 28 โรงจอดรถครู 
29 ประตูทางเข้าด้าน 
หน้าโรงเรียน  

30 สวนป่าไม้ยืนต้น 31 บ้านพักครู  ๓๒ สนามกีฬา 
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แนวคิดหลักในการจัดการศึกษา 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” มีแนวคิดหลักในการพัฒนาโรงเรียนแบบ การกระจายอำนาจ

ให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับฝ่ายบริหาร โดยใช้ทฤษฎีของเดรมมิ่ง PDCA มีวิธีการ ดำเนินการดังนี้  

 

 

➢ P (Plan) แบ่งกลุ่มการทำงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  

➢ P (Do) แต่ละกลุ่มงาน ดำเนินงานตามแผนท่ีวางไว้  

➢ C (Check) ทุกกลุ่มงานมีการตรวจสอบ ประเมินผลงานของตนเอง เพื่อหาข้อ ท่ีเป็นจุดอ่อน จุด

ด้อย ทำให้เกิดปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหา  

➢ A (Action) ปฏิบัติการแก้ปัญหาให้ผลงานนั้นมีคุณภาพ 

  

D (Do)

A 
(Action)

C 
(Check)

P (Plan)
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ระบบโครงสร้างการบริหาร 

 

 

 

 

 

รายนามผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง 
1 นายรังสี สุนทรนันท์ ครูใหญ่ 2482 – 2487 
2 นายจง ศรีสนธิ์ ครูใหญ่ 2488 – 2489 
3 นายสวง สุขัคคานนท์ อาจารย์ใหญ่ 2490 – 2491 
4 นายสด น้ำหอม อาจารย์ใหญ่ 2492 – 2498 
5 นายเขียว มัณฑรมย์ อาจารย์ใหญ่ 2499 – 2509 
6 นายกิตติศักดิ์ คู่เมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน 2502 – 2525 
7 นายสุวัฒน ์ บุญเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน 2526 – 2527 
8 นายสว่าง วิเลปนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน 2528 – 2530 
9 นายประจวบ อิทรวิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียน 2530 – 2534 
10 นายสวัสด์ิ หล่อสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน 2535 – 2542 
11 นายสมชัย พฤกษาสวย ผู้อำนวยการโรงเรียน 2542 – 2544 
12 นส.สมจิต ปราณีโชติรส ผู้อำนวยการโรงเรียน 2544 – 2547 
13 นายเตชสิทธิ์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน 2547 – 2549 
14 นายเชิดพันธ์ มูรธานันท ผู้อำนวยการโรงเรียน 2549 – 2553 
15 นายประสงค์ กลัดแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน 2553 – 2555 
16 นายวัฒนชัย พันธุ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียน 2555 – 2557 
17 นายรณชัย นิ่มกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน 2557 – 2562 
18 นางมยุรีย์   แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียน 2562  -  ปัจจุบัน 

ผู้อํานวยการโรงเรียน

รองผู้อํานวยการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

รองผู้อํานวยการ

ฝ่ายกิจการนักเรียน

รองผู้อํานวยการ

ฝ่ายงบประมาณ

และบุคคล

รองผู้อํานวยการ

กลุ่มบริหารวิชาการ
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รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 

1. นายเชิดพันธ์ มูรธานันท ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
2. นายสมเกียรต ิ นาคพนม ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ 
3. นายทินกร  เอนก  ผู้แทนครู   กรรมการ 
4. นายธงชัย  ปานพิพัฒน์ ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
5. นายสุรกิจ  ชัยกล้าหาญ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ  
6. นายดิเรก  บำเพ็ญ  ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
7. พระโสภณปริยัติเมธี   ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
8. พระครูสุภัทรเขตสุนทร  ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
9. นายธน ู  ธเนศวรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
10. นางสุมาลี  ทรัพย์ขุมทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
11. นายปราโมทย์ พันป ี  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
12. นางเบญจมาศ เสมวิไล  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
13. นางรัชนี  เงินเอี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
14. นางเสาวพรรณ สำเเดงฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
15. นางมยุรีย์  แพร่หลาย ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการและเลขานุการ  
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ข้อมูลนักเรียน ประจำปี 2563 

ระดับชั้นเรียน จำนวน
ห้องเรียน 

จำนวนผู้เรียน/เด็ก  
ปกติ (คน) 

จำนวนผู้เรียน/เด็ก   
ที่มีความต้องการพิเศษ (คน) 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
ม.๑ ๘ ๑๗๘ ๑๒๖ ๓ ๒ ๓๐๔ 
ม.๒ ๘ ๑๔๓ ๑๒๔ ๒ – ๒๖๗ 
ม.๓ ๘ ๑๑๖ ๑๓๗ ๑ – ๒๕๓ 
ม.๔ ๖ ๘๘ ๑๔๐ ๑ ๑ ๒๒๘ 
ม.๕ ๖ ๙๑ ๑๒๐ ๑ – ๒๑๑ 
ม.๖ ๕ ๔๘ ๘๓ – – ๑๓๑ 
รวม ๔๑ ๖๖๔ ๗๓๐ ๘ ๓ ๑,๓๙๔ 

 

ข้อมูลผู้บริหาร - ครู - ครูจ้างสอน พนักงานราชการ ลูกจ้าง ประจำปี 2563 

 

ที่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
ระดับการศึกษา วุฒิ

การศึกษา 
วิชาเอก ต่ำกว่า 

ป.ตร ี
ป.
ตร ี

ป.
โท 

ป.
เอก 

1 นางมยุรีย์  แพร่หลาย ผอ. ชำนาญการพิเศษ        ค.ด. บริหารการศึกษา 

2 นางสาวรำเพย  บุตร์ดาเลิศ คร ู ไม่มีวิทยฐานะ       ศศ.บ. บรรณารักษ ์

3 นายประทีป  ผาสุภะ   คร ู ชำนาญการ        ค.บ. วิทยาศาสตร์-เคมี 

4 นางฉวีวรรณ  เอกสมบัติ คร ู ชำนาญการพิเศษ       ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

5 นายยุทธนา   กันตะบุตร คร ู ชำนาญการ        กศ.ม. การสอนเคมี 

6 นางสาวอัญชดา  เขียวอุไร คร ู ชำนาญการ        ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

7 นางสาวชมนาด  ป่านแก้ว คร ู ไม่มีวิทยฐานะ       กศ.บ. ฟิสิกส์ 

8 นางสาวเกศริน  ย้ิมช้อย คร ู ชำนาญการ        ศษ.ม. การสอนเคมี 

9 นางสาวกนกภัทร  พ่ึงน้อย คร ู ไม่มีวิทยฐานะ       กศ.บ. ฟิสิกส์ 

10 นางสาวจินตนา  แย้มคงเมือง คร ู ไม่มีวิทยฐานะ       กศ.ม. ชีววิทยา 

11 นางสาวบาจารีย์   รอดสุด ครูผูช้่วย ไม่มีวิทยฐานะ       ค.บ. วิทยาศาสตร์-เคมี 

12 นางภิญญดา  พัดภู่ คร ู ไม่มีวิทยฐานะ       ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

13 นางสาวปวีณา ทนงศักด์ิวิเศษ ครูผูช้่วย ไม่มีวิทยฐานะ       วท.บ. ชีววิทยา 

14 นางวรรณา  ทองแดง   คร ู ชำนาญการพิเศษ       ค.บ. สังคมศึกษา 
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ที่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
ระดับการศึกษา วุฒิ

การศึกษา 
วิชาเอก ต่ำกว่า 

ป.ตร ี
ป.
ตร ี

ป.
โท 

ป.
เอก 

15 นางวินิดา  คหกิจไพศาล คร ู ชำนาญการ        ค.บ. การวัดผลการศึกษา 

16 นายทินกร เอนก คร ู ชำนาญการพิเศษ       ค.บ. สังคมศึกษา 

17 นายณรงญ์ฤทษ์  กัลยา   คร ู ไม่มีวิทยฐานะ       ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์

18 นางสาวสุนารี  รุ่งม ี คร ู ไม่มีวิทยฐานะ       ค.บ. สังคมศึกษา 

19 นายปัญญา  ใจปัญโญ คร ู ไม่มีวิทยฐานะ       ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์

20 นางสาวระพีพรรณ  เฮงเจริญ  คร ู ชำนาญการ        ค.บ. สังคมศึกษา 

21 นางสาวเสาวลักษณ์ สกุลด่าน ครูผูช้่วย ไม่มีวิทยฐานะ       ค.บ. สังคมศึกษา 

22 นางสาวทัศนีย์  ธีระยุทธ คร ู ไม่มีวิทยฐานะ       ค.บ. สังคมศึกษา 

23 นายเอกสิทธ์ิ  ทิพนันท์ ครูผูช้่วย ไม่มีวิทยฐานะ       กศ.บ. สุขศึกษา 

24 นายกฤษณ์  ไกรลาศ   คร ู ชำนาญการพิเศษ       ค.บ. พละศึกษา 

25 นายเอกภพ ทับทิมทอง  คร ู ไม่มีวิทยฐานะ       ศษ.บ พละศึกษา 

26 นางกัลยา  พันปี   คร ู ชำนาญการพิเศษ       ค.ม. การจัดการเรียนรู ้

27 นางชุติมา  ไชยสิทธ์ิ   คร ู ชำนาญการพิเศษ       ค.ม. วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 

28 นางสาวชัชดา  ครองตน    คร ู ชำนาญการพิเศษ       ศษ.ม. การสอนคณิตศาสตร ์

29 นางสาวสุมาลี  มีสกุล   คร ู ชำนาญการพิเศษ       กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย ์

30 นางสาวเพ็ญไพจิตร  สกุลพันธ์ุ คร ู ชำนาญการพิเศษ       ศษ.ม. การสอนคณิตศาสตร ์

31 นางสาวรพินท์นิภา พลีกิตติวัฒน์ คร ู ไม่มีวิทยฐานะ       ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา-คณิตศาสตร ์

32 นางสาวิตรี  เผือกประพันธ์ คร ู ชำนาญการพิเศษ       ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

33 นางสาวพีรยา  คุ้มคง ครูผูช้่วย ไม่มีวิทยฐานะ       ค.บ. คณิตศาสตร ์

34 นางสาวสุปรียา  กิ่งมาลา ครูผูช้่วย ไม่มีวิทยฐานะ       ค.บ. คณิตศาสตร ์

35 นายฉัตรชัย  ถนอมสินธ์ุ ครูผูช้่วย ไม่มีวิทยฐานะ       ค.บ. คณิตศาสตร ์

36 นางสาวงามเนตร  ชินะตังกรู คร ู ชำนาญการ        ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

37 นางมนตรี  เขมะชิต   คร ู ชำนาญการพิเศษ       ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

38 นางสาววงษ์เนตร  สายสุวรรณ์   คร ู ชำนาญการพิเศษ       ศษ.ม. จิตวิทยาและการแนะแนว 

39 นางสาวรติพร  นารถสกุล   คร ู ชำนาญการ        ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

40 นายสมคิด   อ่อนจันทร์  คร ู ชำนาญการ        ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

41 นางสาวปิ่นนรี  พานเข็ม คร ู ชำนาญการ        ศศ.ม. 
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

42 นางสาววราภรณ์  เวทการ คร ู ไม่มีวิทยฐานะ       ศษ.ม. หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ 

43 นายโสภณ  เอ่ียมสำอางค์ คร ู ไม่มีวิทยฐานะ       ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
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ที่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
ระดับการศึกษา วุฒิ

การศึกษา 
วิชาเอก ต่ำกว่า 

ป.ตร ี
ป.
ตร ี

ป.
โท 

ป.
เอก 

44 นางสาวฐาปนีย์  ทองคำ ครูผูช้่วย ไม่มีวิทยฐานะ       ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

45 นางสาวศิริพร  หงษ์ทอง ครูผูช้่วย ไม่มีวิทยฐานะ       ศษ.บ. การสอนภาษาจีน 

46 นางบุษกร  เท่ียงแท้ คร ู ชำนาญการ        ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

47 นางสาวงามพันธ์ุ  สัยศรี  คร ู ชำนาญการ         ค.ด. วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 

48 นางสวิง  ดาวลอย คร ู ชำนาญการพิเศษ       ค.บ. ภาษาไทย 

49 นางคำเตือน  สังข์วิเศษ คร ู ไม่มีวิทยฐานะ       ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

50 นางสาวดารากร  บุญสม คร ู ชำนาญการ        ศษ.ม. การสอนภาษาไทย 

51 นางจินตนา  วิชาบาล   คร ู ไม่มีวิทยฐานะ       ค.บ. ภาษาไทย 

52 นายเสถียร  บุตรหนองแสง คร ู ชำนาญการพิเศษ       ศษ.ม. การสอนภาษาไทย 

53 นายทรงวุฒิ ช่างเจรจา ครูผูช้่วย ไม่มีวิทยฐานะ       ค.บ. ภาษาไทย 

54 นางประชุม  อ้วนแก้ว คร ู ชำนาญการพิเศษ       ค.บ. นาฏศิลป ์

55 นายพรชัย  ทองแดง คร ู ชำนาญการพิเศษ       ค.ม. ศิลปศึกษา 

56 นายคนึง  เจียรนันท์ คร ู ชำนาญการพิเศษ       ค.บ. ดนตรีศึกษา 

57 นางสาวณัฏฐ์ธนิน  โพธ์ิพ่วง คร ู ไม่มีวิทยฐานะ       ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

58 นายเมธี  นาคพนม   คร ู ชำนาญการพิเศษ       ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

59 นางสาวอารี   เขียวฉิม คร ู ไม่มีวิทยฐานะ       วท.บ. เกษตร 

60 นางสาวณัฏฐ์ชนากานต์  ศรีลือ   คร ู ไม่มีวิทยฐานะ       วท.บ. บัญชี 

61 นางสาวมลฤดี  ศรีพรมมา ครูผูช้่วย ไม่มีวิทยฐานะ       ค.บ. คหกรรม 

62 นางนันทนา  เรืองชัยวิริยะ   คร ู ชำนาญการพิเศษ       ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

63 นายอภิรักษ์  หงส์หาญณรงค์   คร ู ชำนาญการ        ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

64 นางสุมิตรา   ลี้ถาวรกุล    คร ู ชำนาญการ        ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

65 นายวีรยุทธ  พูลพร  คร ู ชำนาญการ        ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

66 นางสาวปราณี  พ่วงทองคำ คร ู ชำนาญการพิเศษ       ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

67 นางสาววีรวรรณ  หวานล้ำ คร ู ชำนาญการ        ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

68 นางสาวภัคอาภา  สว่างแสง คร ู ไม่มีวิทยฐานะ       ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

69 นางสาวนนทรี  พุฒซ้อน ครูอัตราจ้าง ไม่มีวิทยฐานะ       ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

70 นางสาวปรัชญาภรณ์  วะสุวัชร ครูอัตราจ้าง ไม่มีวิทยฐานะ       ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

71 นายอธิชนัน  เชิดศิริ ครูอัตราจ้าง ไม่มีวิทยฐานะ       วท.บ. เกษตร 

72 นายเมธา  โตสวัสด์ิ ครูอัตราจ้าง ไม่มีวิทยฐานะ       วท.บ. เกษตร 
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ที่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
ระดับการศึกษา วุฒิ

การศึกษา 
วิชาเอก ต่ำกว่า 

ป.ตร ี
ป.
ตร ี

ป.
โท 

ป.
เอก 

73 นางสาวบุษยา  สุขเกษม ครูอัตราจ้าง ไม่มีวิทยฐานะ       ศศ.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว 

74 นางสาวกนกวรรณ  แสงทอง ครูอัตราจ้าง ไม่มีวิทยฐานะ       ค.บ. ภาษาจีน 

75 นายชินภัค  คงวิวัฒน์ไพศาล ครูอัตราจ้าง ไม่มีวิทยฐานะ       ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

76 นายสุนันท ์   ทองแท้ ช่างสี 4 ไม่มีวิทยฐานะ 
       ปวช. อื่นๆ 

77 นายชาญชัย    นาคบุตร ช่างสี 4 ไม่มีวิทยฐานะ 
       ม.6 อื่นๆ 

78 นางสมควร  โพธ์ิเหลือง         เจ้าหน้าที่สำนักงาน ไม่มีวิทยฐานะ 
       ปวช. อื่นๆ 

79 นางสาวจุฑามาศ  แตงทองคำ   เจ้าหน้าที่สำนักงาน ไม่มีวิทยฐานะ 
       ปวช. อื่นๆ 

80 นายธันยพร  ทองแท้            เจ้าหน้าที่สำนักงาน ไม่มีวิทยฐานะ 
       ม.6 อื่นๆ 

81 นางจีรภา  หงสห์าญณรงค ์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ไม่มีวิทยฐานะ       ศศ.บ. อื่นๆ 

82 นางสาวขวัญฤดี  ธูปกระแจะ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ไม่มีวิทยฐานะ       ปวส. อื่นๆ 

83 นางสาวนิภาพร สุทธิประภา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ       ศศ.บ. อื่นๆ 

84 นางสาวกัญญ์กุลณัช  อ่วมประไพ พ่ีเล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม ไม่มีวิทยฐานะ 
       ปวช. อื่นๆ 

85 นางสาวธนวรรณ  ศรีอำไพ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ไม่มีวิทยฐานะ       ปวส. อื่นๆ 

86 นางปราณีต  สาระนิตย์ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ 
       ป.4 อื่นๆ 

87 นางพยุง  สุขคล้าย อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ 
       ป.4 อื่นๆ 

88 นายวิชาญ  แสงสว่าง อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ 
       ม.3 อื่นๆ 

89 นายศิริโรจน์  ด้วงโต อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ 
       ม.6 อื่นๆ 

90 นายชาญ  นัยเกตุ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ 
     อื่นๆ อื่นๆ 

91 นางอำพรรัตน์  เรือนวิไล อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ 
       ม.6 อื่นๆ 

92 นางปราณี  น่ิงนึก อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ 
         อื่นๆ 

93 นายสุเทพ  ทองมี อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ 
       ม.6 อื่นๆ 

94 Miss Angie Bay-ed ครูต่างชาติ ไม่มีวิทยฐานะ         Education 

95 Mr.Jezriel Sandimas ครูต่างชาติ ไม่มีวิทยฐานะ         Education 
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ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

(ณ  วันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ของปีการศึกษา ๒๕๖๓) 
จำนวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน ๑,๓๙๔ คน  จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

 
 

ระดับชั้นเรียน 
จำนวน

ห้องเรียน 

จำนวนผู้เรียน/เด็ก  
ปกติ (คน) 

จำนวนผู้เรียน/เด็ก   
ที่มีความต้องการพิเศษ (คน) รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
ม.๑ ๘ ๑๗๘ ๑๒๖ ๓ ๒ ๓๐๔ 
ม.๒ ๘ ๑๔๓ ๑๒๔ ๒ – ๒๖๗ 
ม.๓ ๘ ๑๑๖ ๑๓๗ ๑ – ๒๕๓ 
ม.๔ ๖ ๘๘ ๑๔๐ ๑ ๑ ๒๒๘ 
ม.๕ ๖ ๙๑ ๑๒๐ ๑ – ๒๑๑ 
ม.๖ ๕ ๔๘ ๘๓ – – ๑๓๑ 
รวม ๔๑ ๖๖๔ ๗๓๐ ๘ ๓ ๑,๓๙๔ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
 ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 

รวม 
ผลการ
เรียน
เฉลี่ย 

จำนวน 
นักเรียนที่ได้ผล
ตามค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 
นักเรียนที่ได้ผล
ตามค่าเป้าหมาย 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร มส 

ภาษาไทย ๑๙๘ ๑๙๑ ๒๙๐ ๓๐๖ ๓๐๐ ๒๑๓ ๒๐๔ ๓๔ ๓ ๒๐ ๑,๗๕๙ ๒.๔๐ ๑,๒๘๕ ๗๓.๐๕ 
คณิตศาสตร ์ ๑๔๐ ๘๘ ๑๔๒ ๒๐๔ ๓๘๓ ๔๑๒ ๔๘๙ ๔๐ ๖ ๙ ๑,๙๑๓ ๑.๙๒ ๙๕๗ ๕๐.๐๓ 
วิทยาศาสตร์ ๗๑๗ ๔๖๑ ๖๙๒ ๕๘๗ ๕๗๙ ๔๖๘ ๕๙๕ ๘๗ ๑๔ ๒๕ ๔,๒๒๕ ๒.๔๘ ๓,๐๓๖ ๗๑.๘๖ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑,๒๓๓ ๗๔๖ ๖๑๗ ๕๔๙ ๔๔๑ ๓๐๓ ๒๖๕ ๕๙ ๓๐ ๑๘ ๔,๒๖๑ ๒.๙๐ ๒,๕๙๖ ๖๐.๙๒ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑,๔๐๗ ๕๑๑ ๓๕๑ ๒๑๕ ๑๕๗ ๘๙ ๕๘ ๑๔ ๒๘ ๓ ๒,๘๓๓ ๓.๓๖ ๒,๒๖๙ ๘๐.๐๙ 
ศิลปะ ๗๕๒ ๓๗๖ ๓๗๘ ๑๙๖ ๑๓๗ ๔๔ ๓๔ ๑๗ ๙ ๘ ๑,๙๕๑ ๓.๒๔ ๑,๕๐๖ ๗๗.๑๙ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๔๕ ๓๒๘ ๓๒๑ ๑๘๖ ๑๒๐ ๕๕ ๗๔ ๒๙ ๗ ๑๐ ๑,๙๗๕ ๓.๒๒ ๑,๔๙๔ ๗๕.๖๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๖๘๔ ๓๖๗ ๔๔๘ ๓๗๕ ๔๑๘ ๒๘๘ ๓๑๘ ๓๓ ๒๔ ๖ ๒,๙๖๑ ๒.๖๖ ๒,๒๙๒ ๗๗.๔๑ 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๘๒ ๗๕ ๗๓ ๗๖ ๕๖ ๔๒ ๖๗ ๑๒ ๒ ๓ ๔๘๘ ๒.๕๔ ๓๖๒ ๗๔.๑๘ 

รวม ๖,๐๕๘ ๓,๑๔๓ ๓,๓๑๒ ๒,๖๙๔ ๒,๕๙๑ ๑,๙๑๔ ๒,๑๐๔ ๓๒๕ ๑๒๓ ๑๐๒ ๒๒,๓๖๖ ๒.๗๗ ๑๕,๗๙๗ ๗๐.๖๓ 
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 ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 

รวม 
ผลการ
เรียน
เฉลี่ย 

จำนวน 
นักเรียนที่ได้ผล
ตามค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 
นักเรียนที่ได้ผล
ตามค่าเป้าหมาย 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร มส 

ภาษาไทย ๒๕๓ ๒๑๘ ๒๗๓ ๒๔๘ ๒๓๓ ๑๙๑ ๑๙๔ ๕๘ ๒ ๒๑ ๑,๖๙๑ ๒.๔๖ ๑,๒๒๕ ๗๒.๔๔ 
คณิตศาสตร ์ ๑๓๕ ๑๑๖ ๑๙๙ ๓๒๘ ๔๗๕ ๓๔๐ ๒๓๐ ๒๕ ๒ ๘ ๑,๘๕๘ ๒.๑๘ ๑,๒๕๓ ๖๗.๔๔ 
วิทยาศาสตร์ ๙๒๔ ๕๔๑ ๕๑๑ ๕๓๓ ๕๙๙ ๔๘๒ ๓๕๑ ๑๔๙ ๘ ๒๓ ๔,๑๒๑ ๒.๖๐ ๓,๑๐๘ ๗๕.๔๒ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑,๖๔๗ ๕๙๔ ๕๙๓ ๔๒๔ ๓๑๘ ๒๑๑ ๒๔๐ ๗๙ ๗ ๑ ๔,๑๑๔ ๓.๐๙ ๒,๘๓๔ ๖๘.๘๙ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑,๔๑๙ ๓๘๘ ๒๕๘ ๑๖๙ ๒๔๕ ๑๔๐ ๙๓ ๑๕ ๘ ๔ ๒,๗๓๙ ๓.๒๙ ๒,๐๖๕ ๗๕.๓๙ 
ศิลปะ ๗๔๔ ๓๒๔ ๒๖๐ ๑๙๐ ๑๔๔ ๙๔ ๑๑๐ ๑๖ ๒ ๒ ๑,๘๘๖ ๓.๑๓ ๑,๓๒๘ ๗๐.๔๑ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๗๖๙ ๒๖๗ ๒๘๕ ๒๒๑ ๑๗๓ ๘๕ ๖๙ ๑๕ ๒ ๐ ๑,๘๘๖ ๓.๑๖ ๑,๓๒๑ ๗๐.๐๔ 
ภาษาต่างประเทศ ๗๖๖ ๓๓๗ ๓๘๖ ๓๒๑ ๓๐๖ ๒๔๕ ๔๕๐ ๔๑ ๕ ๑๖ ๒,๘๗๓ ๒.๖๖ ๒,๑๑๖ ๗๓.๖๕ 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๑๔๓ ๙๙ ๗๒ ๒๙ ๒๗ ๒๐ ๑๐ ๖๗ ๒ ๒ ๔๗๑ ๒.๗๖ ๓๗๐ ๗๘.๕๖ 

รวม ๖,๘๐๐ ๒,๘๘๔ ๒,๘๓๗ ๒,๔๖๓ ๒,๕๒๐ ๑,๘๐๘ ๑,๗๔๗ ๔๖๕ ๓๘ ๗๗ ๒๑,๖๓๙ ๒.๘๔ ๑๕,๖๒๐ ๗๒.๔๗ 
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ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑–๒๕๖๓ (ช้ันม.๑ – ม.๖) 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ภาษาไทย ๒.๒๗ ๒.๓๔ ๒.๔๓ 
คณิตศาสตร์ ๑.๗๖ ๑.๙๓ ๒.๐๕ 
วิทยาศาสตร์ ๒.๒๑ ๒.๓๐ ๒.๕๔ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒.๘๘ ๒.๗๘ ๓.๐๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓.๓๙ ๓.๓๔ ๓.๓๓ 
ศิลปะ ๒.๙๒ ๓.๒๕ ๓.๑๙ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓.๑๓ ๓.๑๘ ๓.๑๙ 
ภาษาต่างประเทศ ๒.๓๖ ๒.๔๔ ๒.๖๖ 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ช้ันม.๑ – ม.๖) 

 

 
 
 

 

  

ระดับชั้น 
จำนวนผู้เรียน

ทั้งหมด 

ผูเ้รียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จำแนกตามผลการประเมิน (คน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน  ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๓๐๔ ๑๘๙ ๖๗ ๑ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๒๖๗ ๑๕๖ ๙๗ ๑๓ ๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๒๕๓ ๑๔๘ ๙๑ ๑๔ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๒๒๘ ๑๕๘ ๖๒ ๗ ๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๒๑๑ ๑๔๕ ๕๙ ๖ ๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๓๑ ๗๑ ๕๖ ๔ ๐ 

รวม ๑,๓๙๔ ๘๖๖ ๔๓๒ ๔๖ ๓ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๖๒.๑๒ ๓๑.๐๐ ๓.๓๑ ๐.๒๔ 
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ผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ช้ันม.๑-ม.๖) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

ระดับชั้น 
จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน  ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๘๕ ๑๑๒ ๒ ๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๒๒ ๑๓๙ ๑ ๔ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๑๗ ๑๒๗ ๐ ๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๕๐ ๖๓ ๐ ๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๔๖ ๕๙ ๐ ๔ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๖๖ ๖๔ ๐ ๐ 

รวม ๗๘๖ ๕๖๔ ๓ ๑๓ 
ผลการประเมินระดับดีขึ้นไป ๙๘.๘๓ – – 



 
 

  22 

ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
 

   
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

สาระวิชา 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ภาษาไทย ๕๐.๒๗ ๑๕.๖๓ ๕๐.๒๗ ๑๕.๖๓ – – 
ภาษาอังกฤษ ๒๕.๙๗ ๖.๕๗ ๒๕.๙๗ ๖.๕๗ – – 
คณิตศาสตร์ ๒๗.๐๓ ๑๑.๕๓ ๒๗.๐๓ ๑๑.๕๓ – – 
วิทยาศาสตร์ ๓๒.๘๓ ๙.๕๒ ๓๒.๘๓ ๙.๕๒ – – 

   

 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
   

สาระวิชา 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ภาษาไทย ๓๘.๙๓ ๑๓.๗๘ ๓๗.๖๙ ๑๑.๙๗ ๓๘.๙๙ ๑๕.๑๕ 
สังคมศึกษา ๓๑.๗๗ ๕.๙๘ ๓๒.๕๗ ๖.๓๘ ๓๓.๖๙ ๗.๓๔ 
ภาษาอังกฤษ ๒๕.๑๓ ๗.๙๕ ๒๓.๑๑ ๗.๖๑ ๒๔.๗๕ ๗.๙๑ 
คณิตศาสตร์ ๒๓.๑๓ ๑๓.๑๒ ๑๙.๓๘ ๑๑.๑๕ ๒๐.๖๖ ๑๒.๖๐ 
วิทยาศาสตร์ ๒๗.๐๒ ๘.๐๒ ๒๗.๖๑ ๘.๓๘ ๒๘.๖๖ ๑๐.๙๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  23 

ข้อมูลการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 
 

 ข้อมูลการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
 

รายการ  ชาย  หญิง  รวม  คิดเป็นร้อยละ  
๑. สายสามัญ – สถานศึกษาเดิม ๖๗ ๑๑๔ ๑๘๑ ๗๓.๘๘ 
๒. สายสามัญ – สถานศึกษาอื่น ๑ ๒ ๓ ๑.๒๒ 
๓. สายอาชีพ – สถาบันอาชีวศึกษา ๔๒ ๒๐ ๖๒ ๒๔.๙๐ 
๔. ทหาร – – – – 

รวม ๑๐๙ ๑๓๖ ๒๔๕ ๑๐๐.๐๐ 
 
 

 

 ข้อมูลการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  
 

รายการ  ชาย  หญิง  รวม  คิดเป็นร้อยละ  
๑. มหาวิทยาลัยปิดของรัฐ  ๓๖ ๗๔ ๑๑๐ ๘๔.๖๑ 
๒. มหาวิทยาลัยของเอกชน  ๑ ๒ ๓ ๒.๓๐ 
๓. มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ  ๐ ๑ ๑ ๐.๗๗ 
๔. สถาบันอาชีวศึกษา  ๗ ๓ ๑๐ ๗.๖๐ 
๕. พยาบาล  ๑ ๑ ๒ ๑.๕๔ 
๖. ทหาร  ๑ ๐ ๑ ๐.๗๗ 
๗. ประกอบอาชีพ  ๒ ๑ ๓ ๒.๔๑ 
๘. ไม่ศึกษาต่อไม่ประกอบอาชีพ  – – – – 

รวม ๔๘ ๘๒ ๑๓๐ ๑๐๐.๐๐ 
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ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 

 
 
 
    รางวัลท่ีสถานศึกษาได้รับจากหน่วยงานภายนอก 
 
 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา 
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ  
“ตันติวิทยาภูมิ” 

ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนดีส่ีมุมเมืองของจังหวัด
อ่างทอง 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

 
 
 
 รางวัลผู้บริหารและบุคลากรครูในสถานศึกษาได้รับจากหน่วยงานภายนอก  
 
 

ชื่อ-นามสกุล 
ระดับรางวัล/ 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางมยุรีย์  แพร่หลาย รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ 
นางมยุรีย์  แพร่หลาย รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม                

สำหรับผู้บริหาร 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๕ 

นางสาวสุมาลี  มีสกุล รางวัลผู้นำเสนอผลงานวิชาการใน
ระดับยอดเย่ียมและระดับดีเด่น 

ศูนย์เครือข่ายวิชาการ ครู 
สควค. ภาคกลาง 

นางสาวสุมาลี  มีสกุล รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอด
เย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน จากการประกวด
รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS 
ครั้งท่ี ๙ ระดับประเทศ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ชื่อ-นามสกุล 
ระดับรางวัล/ 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางคำเตือน  สังข์วิเศษ รางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  
การประกวดคัดลายมือ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัด
อ่างทอง 

นางสาวงามพันธุ์  สัยศรี 
นายทรงวุฒิ  ช่างเจรจา 
 

รางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รางวัล
ชนะเลิศ การประกวดเรียงความ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาวงามพันธุ์  สัยศรี 
นายทรงวุฒิ  ช่างเจรจา 

รางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้
รางวัลชมเชย อันดับท่ี ๒ การ
ประกวดเรียงความ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
อ่างทอง 

นางสาวพาขวัญ  ทับไทย 
นายอัฐวุฒิ  คนเจนดี 
 

รางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้
รางวัลการประกวดโครงงาน
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  
“เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”  
ระดับดีเย่ียม 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๕ 

นางสาวสุนารี รุ่งมี 
นางสาวพาขวัญ  ทับไทย 

รางวัลชมเชยอันดับ ๒  
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ
พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ  
ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิง
ล้วน 

คณะสงฆ์ ภาค ๒  
กรมศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม 

นายวีรยุทธ  พูลพร 
นายอภิรักษ์  หงส์หาญณรงค์ 
นางสุมิตรา  ล้ีถาวรกุล 
 

รางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับ
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
หุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย
ด้านหุ่นยนต์ครั้งท่ี ๑ Thailand 
Robot & Robotic Olympiad 
๒๐๒๐ กิจกรรม LEGO Sumo ๑ 
Kg. Auto ม.๑ – ๓ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นางสาวปิ่นนรี  พานเข็ม 
นางสาวศิริพร  หงษ์ทอง 
 

รางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
การประกวดเต้น Cover Dance  

การท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด
อ่างทอง 
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ชื่อ-นามสกุล 
ระดับรางวัล/ 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายณรงญ์ฤทษ์  กัลยา  
นายทรงวุฒิ  ช่างเจรจา  
นางสาววีรวรรณ  หวานล้ำ   
นายวีรยุทธ  พูลพร 
นายเอกภพ ทับทิมทอง 
 

รางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับ
รางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบ
แถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด 
และรางวัลชมเชยการประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 
ระดับประเทศ ประเภทลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๓  

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คุณครูจำนวน ๖๑ คน 
 

ครูดีไม่มีอบายมุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 
 

สรุปผลรายการแข่งขันทักษะทางวิชาการท่ีส่งนักเรียนเข้าแข่งขันและได้รับรางวัล 
 

รายชื่อนักเรียน/ครูผู้ฝึกซ้อม ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน :  
จำนวน ๓๔ คน 
ครูผู้ฝึกซ้อม : 
นายณรงญ์ฤทษ์  กัลยา  
นายทรงวุฒิ  ช่างเจรจา  
นางสาววีรวรรณ  หวานล้ำ   
นายวีรยุทธ  พูลพร 
นายเอกภพ ทับทิมทอง 

รางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบ
แถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด 
ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อ่างทอง 

นักเรียน :  
จำนวน ๓๔ คน 
ครูผู้ฝึกซ้อม : 
นายณรงญ์ฤทษ์  กัลยา  
นายทรงวุฒิ  ช่างเจรจา  
นางสาววีรวรรณ  หวานล้ำ   
นายวีรยุทธ  พูลพร 
นายเอกภพ ทับทิมทอง 

รางวัลชมเชยการประกวดระเบียบ
แถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ 
ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด 
และกิจการนักเรียน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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รายชื่อนักเรียน/ครูผู้ฝึกซ้อม ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน : 
จำนวน ๑๕ คน 
ครูผู้ฝึกซ้อม : 
นายเอกสิทธิ์ ทิพนันท์ 
นายเอกภพ ทับทิมทอง 
นายชินภัค คงวิวัฒน์ไพศาล 

รางวัลชนะเลิศบาสเกตบอลชาย รุ่น
อายุไม่เกิน ๑๘ ปี เนื่องในงานแข่งขัน
กีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา จังหวัด
อ่างทอง 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง 

นักเรียน : 
จำนวน ๒๐ คน 
ครูผู้ฝึกซ้อม : 
นายเอกสิทธิ์ ทิพนันท์ 
นายเอกภพ ทับทิมทอง 
นายชินภัค คงวิวัฒน์ไพศาล 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
บาสเกตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี 

เนื่องในงานแข่งขนักีฬา กรีฑา 
นักเรียน นักศึกษา จังหวัดอ่างทอง 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง 

นักเรียน : 
จำนวน ๑๕ คน 
ครูผู้ฝึกซ้อม : 
นายเอกสิทธิ์ ทิพนันท์ 
นายเอกภพ ทับทิมทอง 
ว่าท่ีร้อยตรีปฐมพร กิ่งแก้ว 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การ
แข่งขันฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี 
เนื่องในงานแข่งขนักีฬา กรีฑา 
นักเรียน นักศึกษา จังหวัดอ่างทอง 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง 

นักเรียน : 
จำนวน ๑๕ คน 
ครูผู้ฝึกซ้อม : 
นายเอกสิทธิ์ ทิพนันท์ 
นายเอกภพ ทับทิมทอง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
วอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี 
เนื่องในงานแข่งขนักีฬา กรีฑา 
นักเรียน นักศึกษา จังหวัดอ่างทอง 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง 

นักเรียน : 
จำนวน ๒๐ คน 
 ครูผู้ฝึกซ้อม : 
นายเอกสิทธิ์ ทิพนันท์ 
นายเอกภพ ทับทิมทอง 

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขัน
ฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี เนื่องใน
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและ
ประชาชน จังหวัดอ่างทอง 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง 

นักเรียน : 
นางสาวนันธิดาภรณ์ ช่ืนหัดไทย 
นางสาวทิวาพร  โพธิ์แกมแก้ว 
ครูผู้ฝึกซ้อม : 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การ
แข่งขันประกวด Clip VDO โมเดล
เศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 
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รายชื่อนักเรียน/ครูผู้ฝึกซ้อม ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายอธิชนัน เชิดศิริ 
 

เนื่องในกิจกรรมเปิดบ้าน “มนุษย์ – 
สังคม เทพสตรี ๒๕๖๔” 

นักเรียน : 
เด็กหญิงพรปวีณ์  ฟักอ่อน 
ครูผู้ฝึกซ้อม : 
นางสาวงามพันธุ์  สัยศรี 
นายทรงวุฒิ  ช่างเจรจา 

รางวัลชนะเลิศ การประกวด
เรียงความ ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๔  

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
อ่างทอง 
 

นักเรียน : 
เด็กหญิงชนิกานต์  เต็มต่อพงษ์ 
ครูผู้ฝึกซ้อม : 
นางสาวงามพันธุ์  สัยศรี 
นายทรงวุฒิ  ช่างเจรจา 

รางวัลชมเชย การประกวดเรียงความ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
อ่างทอง 
 

นักเรียน : 
นางสาวกุลิดา  แซ่ล้ี 
ครูผู้ฝึกซ้อม : 
นางคำเตือน  สังข์วิเศษ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ การ
ประกวดคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
อ่างทอง 
 

นักเรียน : 
นางสาวขนิษฐา จรตระการ 
นางสาวธนิศา คงการุญ 
นางสาวสุธาสินี สุคต 
นางสาวอริศรา ร่มโพธิ์ชี 
นางสาวสาวิตรี แตงนิ่ม 
นางสาวนวนันท์ ผิวบาง 
นางสาวน้ำทิพย์ แก้วกลัด 
นางสาวภัทราพร ดีมั่น 
นางสาวนเรศ กล่ินกุหลาบ 
นางสาววรัญญา รัศม ี
ครูผู้ฝึกซ้อม : 
นางสาวพาขวัญ  ทับไทย 
นายอัฐวุฒิ  คนเจนดี 

รางวัลการประกวดโครงงานคุณธรรม
เฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี 
ถวายในหลวง” ระดับดีเย่ียม  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๕ 

นักเรียน : 
นางสาวชนิสร  เจียมมี 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  
โครงการประกวดบรรยายธรรม  

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
อ่างทอง 
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รายชื่อนักเรียน/ครูผู้ฝึกซ้อม ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครูผู้ฝึกซ้อม : 
นายอัฐวุฒิ  คนเจนดี 

ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔  
ในงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่อง
ในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล
จังหวัดอ่างทอง วัดขุนอินทประมูล 

 

นักเรียน : 
เด็กหญิงสุพรรษา มณีโชติ 
เด็กหญิงอโณทัย กล่ำอาจ 
นางสาวทิวาพร โพธิ์แกมแก้ว 
นางสาวกัญญาณัฐ ทองมล 
นางสาวธีราพร สุขคล้าย 
นางสาวกุลสตรี กระมลฉ่ำ 
นางสาวดวงกมล อุระช่ืน 
นางสาวกิ่งแก้ว พานทอง 
ครูผู้ฝึกซ้อม : 
นางสาวปิ่นนรี  พานเข็ม 
นางสาวศิริพร  หงษ์ทอง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การ
ประกวดเต้น Cover Dance  

การท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด
อ่างทอง 
 

นักเรียน : 
นายปัญญา ทรัพย์มี 
นายพัทรดนย์ กระถินทอ 
ครูผู้ฝึกซ้อม : 
นายวีรยุทธ  พูลพร 
นายอภิรักษ์  หงส์หาญณรงค์ 
นางสุมิตรา  ล้ีถาวรกุล 

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
หุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย
ด้านหุ่นยนต์ครั้งท่ี ๑ Thailand 
Robot & Robotic Olympiad 
๒๐๒๐ กิจกรรม LEGO Sumo ๑ Kg. 
Auto ม.๑ – ๓  
 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นักเรียน : 
เด็กหญิงกชกร จันทร์รักษา 
เด็กหญิงณัฐรัตน์ มีศักดิ์ 
เด็กหญิงปาริชาติ อาจจำเนียน 
เด็กหญิงธัญยพร อนันตศาลา 
เด็กหญิงศศิธร แสงทอง 
ครูผู้ฝึกซ้อม : 
นางสาวสุนารี รุ่งมี 
นางสาวพาขวัญ  ทัพไทย 

รางวัลชมเชยอันดับ ๒  
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ
พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ  
ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิง
ล้วน 

คณะสงฆ์ ภาค ๒ กรมศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 
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แนวคิด 
 การบริหารทั่วไปเป็นงานที่เกี ่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร  ให้บริการบริหารงานอื่นๆ
บรรลุผลตามมาตรฐาน  คุณภาพและเป้าหมายที่กำหนดไว้  โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริม
สนับสนุนการอำนวยการ  ความสะดวกต่างๆในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา             ตาม
หลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใสความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้  
ตลอดจน การมีส่วนร่วมของบุคคล  ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  

 วัตถุประสงค์ 
1.  เพื ่อให้บริการ  สนับสนุน  ส่งเสริม  ประสานงานและอำนวยการ  ให้การปฏิบัติงานของ

สถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.  เพื่อประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน  ซึ่งจะ

ก่อให้เกิด  ความรู้  ความเข้าใจ  เจตคติท่ีดี  เล่ือมใส  ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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โครงสร้างกลุม่งานบริหารทั่วไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริการชุมชน 
นายพรชัย ทองแดง 

เลขานุการคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน  
นางสาวเสาวลักษณ์  สกุลด่าน 

 

งานความคุมคุณภาพภายใน             

นายอภิรักษ์  หงส์หาญณรงค์ 

งานยานพาหนะ             
นางสาวปิ่นนรี พานเข็ม 

งานประชาสัมพันธ ์
นางสาววราภรณ์  เวทการ 

งานประกนัอุบัติเหตุ 
นางสาวรติพร   นารถสกุล 

งานปฏิคม 
นางจินตนา วิชาบาล 

งานสวัสดิการร้านค้า                  

นางวรรณา   ทองแดง 

ธนาคารโรงเรียน                
นางสาวทัศนีย์  ธีระยุทธ งานพยาบาล 

นางสาวเกศริน  ยิ้มช้อย 
งานลูกจ้าง                     

นายปัญญา  ใจปัญโญ 

งานเวรยามรักษาการณ์ 
นายปัญญา  ใจปัญโญ งานโสตทัศนศึกษา 

นายวีรยุทธ  พูลพร 

ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป      
นายทินกร  เอนก 

ผู้อำนวยการโรงเรียน                     
นางมยุรีย์  แพร่หลาย 

ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มบริหารทั่วไป 
นายปัญญา    ใจปัญโญ 
นายเอกภพ   ทับทิมทอง                

งานสำนักงานบริหาร 
นางสาวงามเนตร  ชินะตังกูร 

งานดนตรี - โยธวาทิต 
นายคนึง  เจียรนันท์ 

งานอาคารสถานท่ี/
ส่ิงแวดล้อม 

นายเอกภพ  ทับทิมทอง 

งานโภชนาการ 
นายยุทธนา  กันตะบุตร 

งานควบคุมคุณภาพอาหาร 

นายยุทธนา  กันตะบุตร 

งานตกแต่งสถานที่ 
นางบุษกร  เท่ียงแท้ 



 
 

  33 

แผนท่ีโรงเรียน 
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ข้อมูลงานอาคารสถานท่ี 
ประจำปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 
ท่ี รายการ จำนวน หมายเหตุ 

1 อาคารเรียน 4  

2 ห้องเรียน 39  

3 สนามฟุตบอล 1  

4 สนามบาสเกตบอล 1  

5 หอประชุม 1  

6 โรงอาหาร 1  

7 ห้องสมุด 1  

8 ห้องพยาบาล 1  

9 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4  

10 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4  

11 อาคารเกษตร 1  

12 ห้องพักคร ู 11  

13 ห้องพิเศษ/สำนักงาน 5  

14 ส้วม 7  
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ข้อมูลงานโสตทัศนศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 
ตารางแสดง การให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ และการใช้ห้องโสตทัศนศึกษา 

 รายการ จำนวน (คร้ัง) 
1. ประชุมครู  14  
2. สัมมนาครู  2 
3. ประชุมนักเรียน  11   
4. สอนเสริม (ม.5-ม.6)เตรียมสอบเข้า
มหาวิทยาลัย 

17  

5. สอนนักเรียนในคาบปกติ 20 
6. จัดอบรมความรู้แก่นักเรียน 5 
7. จัดสอบ 6 
8. หน่วยงานอื่นๆเข้าประชุม 13 
9. ถ่ายภาพกิจกรรม 52 
10. ถ่ายวีดีโอ 3 
11. อื่นๆ - 
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พัฒนางาน   บริการเด่น   เน้นคุณภาพนักเรียน 

ข้อมูลงานห้องสมุด 
ประจำปีการศึกษา 2563 

 

 

 
 
 
ประวัติห้องสมุดโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ 
  ห้องสมุดโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ปัจจุบันตั้งอยู่ช้ัน 2 ของอาคารกาญจนาภิเษก มีเนื้อ
ที่ 520 ตารางเมตร การจัดห้องสมุดตามหลักสากล ได้มาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย เน้น
ความสะดวกของผู้ใช้บริการ การจัดสภาพแวดล้อมทุกส่วนเน้นให้ผู้ใช้บริการได้รับความรู้บรรยากาศโดยรอบ
อาคารเต็มไปด้วยธรรมชาติ ต้นไม้ท่ีให้ความร่มรื่น มองสบายตา พื้นและตู้หนังสือในห้องสมุดสะอาด ได้รับการ
ดูแลเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ การจัดวางครุภัณฑ์ เช่นตู้หนังสือ นักเรียนสามารถค้นหาหนังสือท่ีต้องการได้ง่าย 
สะดวกและรวดเร็ว 
วิสัยทัศน์ห้องสมุดโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 

 

เวลาทำการ 

 วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 07.00 – 16.30 น. 

 หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์และวันหยุดโรงเรียน 

จำนวนทรัพยากร 

หนังสือ     33,225 เล่ม  

วารสาร      10 ช่ือเรื่อง 

หนังสือพิมพ์   - ช่ือเรื่อง 

CD-ROM                    374     แผ่น 

 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการบริหารจัดการ  จำนวน      2   เครื่อง 
  จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการสืบค้น           จำนวน      22 เครื่อง 
โปรแกรมใช้งานห้องสมุด 

  Library 2001 และ OBEC Library Automation System 

บุคลากรห้องสมุด 

   1.  นางสาวพาขวัญ ทับไทย      หัวหน้า 
   2.  นางสาวสุนารี  รุ่งมี    รองประธานกรรมการ 
   3.  นางประชุม   อ้วนแก้ว    กรรมการ 
  4.  นางสาวปรัชญาภรณ์   วะสุวัชร   กรรมการ 
  5.  นายเมธา  โตสวัสด์ิ   กรรมการและเลขานุการ 
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สถิติการเข้าใช้ห้องสมุดโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 

ปีการศึกษา 2563 
เดือน/ป ี จำนวนผู้เข้าใช ้

พฤษภาคม 2562 530 
มิถุนายน 2562 425 
กรกฎาคม 2562 366 
สิงหาคม 2562 400 
กันยายน 2562 630 
ตุลาคม 2562 150 

พฤศจิกายน 2562 723 
ธันวาคม 2562 655 
มกราคม 2563 120 

กุมภาพันธ์ 2563 251 
รวม 4,250 

 
 

สถิติการยืมหนังสือห้องสมุดโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 
ปีการศึกษา 2563 

เดือน/ป ี จำนวนผู้เข้าใช ้
พฤษภาคม 2562 150 
มิถุนายน 2562 95 
กรกฎาคม 2562 58 
สิงหาคม 2562 150 
กันยายน 2562 80 
ตุลาคม 2562 25 

พฤศจิกายน 2562 121 
ธันวาคม 2562 140 
มกราคม 2563 79 

กุมภาพันธ์ 2563 85 
รวม 983 
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ห้องสมุดโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 
รายงานสถิตินักเรียนที่ยืมหนังสือมากที่สุด 

ปีการศึกษา 2563 
เดือน ชื่อ – สกุล 

พฤษภาคม 2562 ธัญญลักษณ์  ศรีฟ้า 
มิถุนายน 2562 ปภาดา  สอ้าง 
กรกฎาคม 2562 ภัทราภร  ดีมั่น 
สิงหาคม 2562 ภัทราภร  ดีมั่น 
กันยายน 2562 ธัญญลักษณ์  ศรีฟ้า 
ตุลาคม 2562 - 

พฤศจิกายน 2562 ธัญญลักษณ์  ศรีฟ้า 
ธันวาคม 2562 กัญจน์ปพน  พยัคเรือง 
มกราคม 2563 ธัญญลักษณ์  ศรีฟ้า 

กุมภาพันธ์ 2563 ธัญญลักษณ์  ศรีฟ้า 
 
 

สถิติการเข้าใช้ห้องสืบค้นข้อมูลโชติเทวัญ 
ปีการศึกษา 2563 

เดือน/ป ี จำนวนผู้เข้าใช ้
พฤษภาคม 2562 50 
มิถุนายน 2562 10 
กรกฎาคม 2562 50 
สิงหาคม 2562 40 
กันยายน 2562 52 
ตุลาคม 2562 52 

พฤศจิกายน 2562 45 
ธันวาคม 2562 56 
มกราคม 2563  34 

กุมภาพันธ์ 2563 53 
รวม 442 
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สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ปีการศึกษา 2563 

 
ภาคเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ 

ภาคเรียนท่ี 1 1,339 1,297 42 ภาคเรียนท่ี 2 นักเรียน
ช้ัน ม. 6 ไม่ต้องบันทึก ภาคเรียนท่ี 2 1,346 1,285 61 

รวม     
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แบบสรุปกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  “วางทุกงาน อ่านทุกคน” 
ปีการศึกษา 2563  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน    

(คน) 
จำนวนสมุดบันทึกการอ่าน    

(เล่ม) 
ร้อยละ หมายเหตุ 

ม. 1/1 40 40 100 ส่งครบ 
ม. 1/2 40 40 100 ส่งครบ 
ม. 1/3 40 39 93.54 ไม่ส่ง 1 เล่ม 
ม. 1/4 36 35 93.54 ไม่ส่ง 1 เล่ม 
ม. 1/5 36 34 93.75 ไม่ส่ง 2 เล่ม 
ม. 1/6 37 34 90.62 ไม่ส่ง 3 เล่ม 
ม. 1/7 39 38 96.77 ไม่ส่ง 1 เล่ม 
ม. 1/8 36 32 86.66 ไม่ส่ง 4 เล่ม 
รวม 304 292 83.39  

 
 

แบบสรุปกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  “วางทุกงาน อ่านทุกคน” 
ปีการศึกษา 2563  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน    

(คน) 
จำนวนสมุดบันทึกการอ่าน    

(เล่ม) 
ร้อยละ หมายเหตุ 

ม. 2/1 37 35 94.11 ไม่ส่ง 2 เล่ม 
ม. 2/2 38 35 90.32 ไม่ส่ง 3 เล่ม 
ม. 2/3 38 38 100 ส่งครบ 
ม. 2/4 22 19 91.66 ไม่ส่ง 3 เล่ม 
ม. 2/5 29 27 92.85 ไม่ส่ง 2 เล่ม 
ม. 2/6 36 35 97.29 ไม่ส่ง 1 เล่ม 
ม. 2/7 34 26 76.47 ไม่ส่ง 8 เล่ม 
ม. 2/8 33 27 84.21 ไม่ส่ง 6 เล่ม 
รวม 267 242 90.74  

 
 



 
 

  41 

แบบสรุปกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  “วางทุกงาน อ่านทุกคน” 
ปีการศึกษา 2563   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน    

(คน) 
จำนวนสมุดบันทึกการอ่าน    

(เล่ม) 
ร้อยละ หมายเหตุ 

ม. 3/1 33 29 86.20 ไม่ส่ง 4 เล่ม 
ม. 3/2 31 16 84.84 ไม่ส่ง 5 เล่ม 
ม. 3/3 30 29 96.15 ไม่ส่ง 1 เล่ม 
ม. 3/4 26 24 94.59 ไม่ส่ง 2 เล่ม 
ม. 3/5 31 25 81.25 ไม่ส่ง 6 เล่ม 
ม. 3/6 34 29 84.37 ไม่ส่ง 5 เล่ม 
ม. 3/7 30 28 93.54 ไม่ส่ง 2 เล่ม 
ม. 3/8 30 26 87.50 ไม่ส่ง 4 เล่ม 
รวม 243 223 88.49  

 
 
 

แบบสรุปกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  “วางทุกงาน อ่านทุกคน” 
ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน    

(คน) 
จำนวนสมุดบันทึกการอ่าน    

(เล่ม) 
ร้อยละ หมายเหตุ 

ม. 4/1 38 38 100 ส่งครบ 
ม. 4/2 36 34 64.70 ไม่ส่ง 2 เล่ม 
ม. 4/3 36 33 92.10 ไม่ส่ง 3 เล่ม 
ม. 4/4 34 22 64.10 ไม่ส่ง 12 เล่ม 
ม. 4/5 34 32 93.75 ไม่ส่ง 2 เล่ม 
ม. 4/6 31 25 81.25 ไม่ส่ง 5 เล่ม 
รวม 209 130 87.24 185 
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แบบสรุปกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  “วางทุกงาน อ่านทุกคน” 
ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน    

(คน) 
จำนวนสมุดบันทึกการอ่าน    

(เล่ม) 
ร้อยละ หมายเหตุ 

ม. 5/1 39 38 97.05 ไม่ส่ง 1 เล่ม 
ม. 5/2 39 38 95.83 ไม่ส่ง 1 เล่ม 
ม. 5/3 41 38 91.42 ไม่ส่ง 3 เล่ม 
ม. 5/4 34 34 100 ส่งครบ 
ม. 5/5 25 19 73.91 ไม่ส่ง 6 เล่ม 
ม. 5/6 23 21 91.66 ไม่ส่ง 2 เล่ม 
รวม 201 188 92.21  

 

 

แบบสรุปกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  “วางทุกงาน อ่านทุกคน” 
ปีการศึกษา 2563  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) 

 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน    

(คน) 
จำนวนสมุดบันทึกการอ่าน    

(เล่ม) 
ร้อยละ หมายเหตุ 

ม. 6/1 19 19 100 ส่งครบ 
ม. 6/2 23 22 95.45 ไม่ส่ง 1 เล่ม 
ม. 6/3 32 32 100 ส่งครบ 
ม. 6/4 28 27 96.15 ไม่ส่ง 1 เล่ม 
ม. 6/5 28 26 92.30 ไม่ส่ง 2 เล่ม 
ม. 6/6 - - - - 
รวม 130 126 96.53  

 

**ภาคเรียนท่ี 2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 ไม่ต้องบันทึก



 
 

  

ข้อมูลงานพยาบาล 
ประจำปีการศึกษา 2563 

 

  

 
 

                  สรุปผลการเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียน 
 

ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 

ช้ัน 

  จำนวนนร.ที่ชั่งน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (H/A) น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ (W/H) 

จำนวน และวัดส่วนสูง 
ส่วนสูงตามเกณฑ์+ค่อนข้างสูง+

สูง 
ค่อนข้างเต้ีย + เต้ีย ส่มส่วน ค่อนข้างผอม + ผอม เร่ิมอ้วน + อ้วน 

ทั้งหมด ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

ม.1 304 177 126 303 99.67 171 122 293 96.70 6 4 10 3.30 120 92 212 69.97 20 19 39 12.87 37 15 52 17.16 
ม.2 266 137 122 264 99.25 136 122 258 97.73 1 0 1 0.38 77 86 163 61.74 26 19 45 17.05 34 17 51 19.32 
ม.3 252 111 134 245 97.22 109 133 242 98.78 2 1 3 1.22 68 95 163 66.53 18 18 36 14.69 25 21 46 18.78 
ม.4 231 86 141 227 98.268 86 137 223 98.24 0 4 4 1.76 42 96 138 60.79 16 15 31 13.66 28 30 58 25.55 
ม.5 211 86 118 204 96.68 85 116 201 98.53 1 2 3 1.47 49 88 137 67.16 10 13 23 11.27 27 17 44 21.57 
ม.6 130 48 81 129 99.23 46 80 126 97.67 2 1 3 2.33 36 61 97 75.19 2 5 7 5.43 10 15 25 19.38 
รวม    1,394  645 722 1372 98.42 633 710 1343 97.89 12 12 24 1.75 392 518 910 66.33 92 89 181 13.19 161 115 276 20.12 
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สรุปผลการเฝ้าระวังภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียน 
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 

ช้ัน 

  จำนวนนร.ที่ชั่งน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (H/A) น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ (W/H) 

จำนวน และวัดส่วนสูง 
ส่วนสูงตามเกณฑ์+ค่อนข้างสูง+

สูง 
ค่อนข้างเต้ีย + เต้ีย ส่มส่วน ค่อนข้างผอม + ผอม เร่ิมอ้วน + อ้วน 

ทั้งหมด ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม 
ร้อย
ละ 

ชาย หญิง รวม 
ร้อย
ละ 

ชาย หญิง รวม 
ร้อย
ละ 

ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

ม.1 299 177 122 299 100.00 167 119 286 95.65 10 3 13 4.35 102 90 192 64.21 38 18 56 18.73 37 14 51 17.06 

ม.2 264 136 119 259 98.11 135 118 253 97.68 1 1 2 0.77 76 76 152 58.69 29 24 53 20.46 31 19 50 19.31 

ม.3 244 106 134 240 98.36 105 134 239 99.58 1 0 1 0.42 66 85 151 62.92 15 26 41 17.08 25 23 48 20.00 

ม.4 215 80 130 210 97.674 80 126 206 98.10 0 4 4 1.90 40 89 129 61.43 16 10 26 12.38 24 31 55 26.19 

ม.5 202 81 118 199 98.51 81 118 199 100.00 0 0 0 0.00 42 91 133 66.83 8 8 16 8.04 31 19 50 25.13 

ม.6 130 47 81 128 98.46 47 81 128 100.00 0 0 0 0.00 33 63 96 75.00 4 5 9 7.03 10 13 23 17.97 

รวม   1,354  627 704 1335 98.60 615 696 1311 98.20 12 8 20 1.50 359 494 853 63.90 110 91 201 15.06 158 119 277 20.75 
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แบบสรุปข้อมูลเพ่ือการจัดทำ SAR  
ข้อมูลงานพยาบาล 

ประจำปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 

 1.  สถิติการเจริญเติบโตของนักเรียน  ปีการศึกษา  2563 

 ภาคเรียนที่ 1  
 

 ภาคเรียนที่ 2 

  

ระดับชั้น จำนวน
นักเรียน 

น้ำหนัก ส่วนสูง 

ตามเกณฑ์ สูง/ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ ต่ำกว่าเกณฑ์ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 303 212 91 293 10 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 264 163 96 258 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 245 163 82 242 3 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 227 138 89 223 4 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 204 137 67 201 3 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 129 97 32 126 3 

รวม 1,372 910 457 1,343 24 

ระดับชั้น จำนวน
นักเรียน 

น้ำหนัก ส่วนสูง 

ตามเกณฑ์ สูง/ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ ต่ำกว่าเกณฑ์ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 299 192 107 286 13 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 259 152 103 253 2 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 240 151 89 239 1 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 210 129 81 206 4 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 199 133 66 199 0 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 128 96 32 128 0 
รวม 1,335 853 478 1,311 20 
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2.  สถิติการเจ็บป่วยและบาดเจ็บของนักเรียน 

ประเภทความเจ็บป่วยและ
บาดเจ็บ 

จำนวนนักเรียน (ภาคเรียนที่ 
1) 

จำนวนนักเรียน (ภาคเรียนที่ 2) 

ปวดศีรษะ 232 99 
เป็นไข้ 33 32 
ปวดฟัน 11 30 
ปวดท้อง 134 74 
ปวดท้องประจำเดือน 52 56 
ท้องเสีย 40 46 
เป็นแผล 24 30 
เป็นลม – อาการแพ ้ 14 11 
อุบัติเหตุ 8 12 
นอนพัก 36 26 

รวม 584 370 
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แผนผังการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร 

 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร 

นางแสงเดือน  เสือวงษ์ 

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร 

นางชุติมา  ไชยสิทธิ์ 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

นางกัลยา  พันปี 

หัวหน้างานการเงิน 

นางสาวณัฏฐ์ชนากานต์  ศรีลือ 

หัวหน้างานพัสดุ 

นางสาวอารี  เขียวฉิม 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

นางมยุรีย์  แพร่หลาย 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคลากร 

นางชุติมา  ไชยสิทธิ์ 

หัวหน้างานแผนงาน 
นางชุติมา  ไชยสิทธิ์ 

 

หัวหน้างานระดมทรัพย ์

นางสาวเพ็ญไพจิตร  สกุลพันธุ์ 

หัวหน้างานสารบรรณ 

นายโสภณ  เอี่ยมสำอางค์ 

หัวหน้างานทะเบียนประวัติฯ 

นางสาวิตรี  เผือกประพันธ์ 

หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน 

นางสาววีรวรรณ  หวานล้ำ 

หัวหน้างานยกย่องเชิดชูเกียรติ 

นางสาวดารากร  บุญสม 
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กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร 

กลุ่มงบประมาณ 
 1.  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
ภาคเรียนที่ 1 (1 เม.ย. 2563 - 30 ก.ย.2563) 

รายได้ จำนวนเงิน(บาท) รายจ่าย จำนวนเงิน(บาท) 
เงินงบประมาณรายหัว  งบดำเนินการ  
เงินปัจจัยพื้นฐาน  งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ  
เงินงบประมาณอื่น ๆ 
(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) 

 เงินงบประมาณอื่น ๆ  
(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) 

 

ค่าสาธารณูปโภค  ค่าสาธารณูปโภค  
เงินนอกงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  
เงินบริจาค  เงินบริจาค  

รวม  รวม  
 

ภาคเรียนที่ 2 (1 ต.ค. 2563 – 30 มี.ค. 2564) 

รายได้ จำนวนเงิน(บาท) รายจ่าย จำนวนเงิน(บาท) 
เงินงบประมาณรายหัว  งบดำเนินการ  
เงินปัจจัยพื้นฐาน  งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ  
เงินงบประมาณอื่น ๆ 
(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) 

 เงินงบประมาณอื่น ๆ  
(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) 

 

ค่าสาธารณูปโภค  ค่าสาธารณูปโภค  
เงินนอกงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  
เงินบริจาค  เงินบริจาค  

รวม  รวม  
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2.  กลุ่มงานบุคลากร 
ข้อมูลแนะนำบุคลากรใหม่ (ครูประจำการ) ระหว่างปีการศึกษา 2563 

ครูรับย้าย 
1) นายวัชรพล  จันทรวงศ์    
บรรจุ  29 กันยายน 2547  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
ย้ายมาจากโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม   จ. ลพบุรี 

 
2) นางสาวภัคจิรา  ยอดหงส์ 
บรรจุ  3 มกราคม 2556  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ย้ายมาจากโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จ. อ่างทอง 
 
3) นางสาวณัฐฉรียา  แก้วกระจาย 
บรรจุ 15 พฤษภาคม 2552  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ย้ายมาจากโรงเรียนไผ่วงวิทยา จ. อ่างทอง 
 
4) นางสาววริศรา  งามจริง   
บรรจุ  3 มกราคม 2556  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ย้ายมาจากโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จ. อ่างทอง 
 
5) นางสาวกนิษฐา  บุญบาง   
บรรจุ 15 พฤษภาคม 2552  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ย้ายมาจากโรงเรียนไผ่วงวิทยา จ. ลพบุรี 
 

ครูบรรจุใหม่ 
1) นายฉัตรชัย  ถนอมสินธุ์  
บรรจุ 1 พฤศจิกายน 2563  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
2) ว่าที่ร้อยตรีปฐมพร  ก่ิงแก้ว  
บรรจุ 1 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
 
3) นายณัฐนนท์  ลุนพัฒน ์  
บรรจุ 8 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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4) นางสาวมณีรัตน์  หุ่นแสวง   
บรรจุ 24 ธันวาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
5) นายอัฐวุฒิ  คนเจนดี  
บรรจุ 11 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

 
6) นางสาวพาขวัญ  ทับไทย  
บรรจุ 11 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
 
7) นายกุลโรจน์  รักงาม  
บรรจุ 11 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

1. ข้อมูลรางวัลที่บุคลากรได้รับ ระหว่างปีการศึกษา 2563 
 
- รางวลัรบัการยกย่องเชิดชูเกียรติเข้ารบั “รางวลัครุชุนคนคณุธรรม” ส าหรบั
ผู้บริหาร ประจ าปี2563 
  1) ผอ.ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย 
 

- รางวลัข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจงัหวดัอ่างทอง  
 1) ผอ.ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย 
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2.  ความสำเร็จของโครงการที่ทำตามแผนในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  
จำนวน  3  โครงการ ดังนี้ 
 5.1  พัฒนางานบริหารงบประมาณ 
 5.2  พัฒนาบุคลากร 
 5.3  พัฒนางานแผนงาน 
3.  การเข้าร่วมงานสัมพันธ์ชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก (ถ้ามี) 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรมที่เข้าร่วม สถานที่ จำนวนบุคลากรครู/นักเรียน
ที่ไปร่วมงาน 

25 มี.ค. 2564 วางพวงมาลาปู่ดอกปู่แก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ 7 
28 ก.ค. 2563 ถวายพระพร 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
อำเภอวิเศษชัยชาญ 20 

23 ต.ค. 2563 วางพวงมาลาวันปิยะมหาราช อำเภอวิเศษชัยชาญ 25 
5 ธ.ค. 2563 ทำบุญตักบาตรข้าวสาร

อาหารแห้ง 
อำเภอวิเศษชัยชาญ 22 
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การศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบคุลากร 
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แผนผังการบริหารงานกลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียน 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นางมยุรีย์  แพร่หลาย 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
นายเสถียรพงศ์  นพพิทักษ ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
นางฉวีวรรณ  เอกสมบัติ   

งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
นางสาวชัชดา  ครองตน 

งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านกับชุมชุนและ

โรงเรียน 
นายคนึง  เจียรนันท์ 

งานส่งเสริมุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ 
นางสาวทัศนีย์  ธีระยุทธ 

งานรักษาความปลอดภัย 
นายประทีป  ผาสุภะ   

งานกิจกรรมนักเรียน 
นางสาวรพินท์นิภา  พลีกิตติวัฒน์      

งานแผนงาน 
นางสาวชัชดา  ครองตน 

 งานค่านิยมของคนไทย 
                   นางสาวทัศนีย์  ธีระยุทธ  

                   นางสาวเสาวลักษณ์ สกุลด่าน 

งานพัสดุ 
นางสาวสุปรีญา  กิ่งมาลา 

งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
นางสาวจินตนา  แย้มคงเมือง    

งานโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
นายเอกสิทธ์ิ  ทิพนันท์ 

งานสารสนเทศ 
นางสาวศิริพร  หงษ์ทอง 

งานปกครองและงานรักษาวินัย 
นางฉวีวรรณ   เอกสมบัติ  

      

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                นางสาวจินตนา  แย้มคงเมือง    

                นางสาวสุปรียา  กิ่งมาลา  

                นางสาวณัฎฐ์ธนิน  โพธ์ิพ่วง 

    นางจีรภา  หงส์หาญณรงค ์

งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
นางสาวเสาวลักษณ์  สกุลด่าน 

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ว่าท่ี ร.ต. ปฐมพร  กิ่งแก้ว 

 

หัวหน้าโครงการโรงเรียนสีขาว 
ว่าท่ี ร.ต. ปฐมพร  กิ่งแก้ว 

                  นายณัฐนนท์ จุนพัฒน์ 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
นางจีรภา  หงสห์าญณรงค ์
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ลำดับ ช่ือ หัวหน้าระดับ ช่ือ รองหัวหน้าระดับ 

1. นางคำเตือน สังข์วิเศษ ม.1 นายทรงวุฒิ  ช่างเจรจา ม.1 

2. นายวัชรา  จันทรวงศ์ ม.2 นางสาวสุนารี  รุ่งม ี ม.2 

3. นางฉวีวรรณ  เอกสมบัติ ม.3 นางสาวทัศนีย์  ธีระยุทธ ม.3 

4. นายยุทธนา กันตะบุตร ม.4 นางสวิง  ดาวลอย ม.4 

5. นายประทีป  ผาสุภะ ม.5 นางสาวจินตนา  แย้มคงเมือง ม.5 

6. นายเอกภพ  ทับทิมทอง ม.6 นางสาวรพินท์นิภา  พลีกิติวัฒน์ ม.6 

งานหัวหน้าระดับ 
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โครงการ งบประมาณ 
（เงินอุดหนุน） 

ระยะเวลาดำเนินการ ครูผู้รับผิดชอบ 

1.พัฒนางานการบริหารจัดการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
1.1การจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ 
1.2จ้างซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์ 
1.3จัดซื้อกล้องวงจรปิด 

 
 

13,800 
8,973 
25,000 

 
 

ต.ค62-ก.ย63 

 
 

นางสาวชัชดา  ครองตน 
นางสาวชัชดา  ครองตน 
นางฉวีวรรณ  เอกสมบัติ 

รวม 47,773   
2.ส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัย
ของผู้เรียน 
2.1สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
2.2รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ต่อต้านยาเสพติด 
2.3รณรงค์พิเศษเนื่องในวันสำคัญ 
2.4เชิงสร้างสรรค์กีฬาต้านยาเสพติด 
2.5เชิงสร้างสรรค์ดนตรีต้านยาเสพติด 
2.6ห้องเรียนสีขาว 
2.7เลือกตั้งประธานนักเรียน 
2.8พัฒนาศักยภาพสภานักเรียน 
2.9เครื่องแบบสภานักเรียน 
2.10สารวัตรนักเรียน 

 
 

1,000 
1,000 

 
600 

2,000 
1,000 
3,500 
2,800 
18,000 
2,000 
1,000 

 
 

 
 
 
 

ต.ค62-ก.ย63 

 
 

นายณรงค์ฤทษ์  กัลยา 
นายณรงค์ฤทษ์  กัลยา 

 
นายณรงค์ฤทษ์  กัลยา 
นายณรงค์ฤทษ์  กัลยา 
นายณรงค์ฤทษ์  กัลยา 
นายณรงค์ฤทษ์  กัลยา 

นางสาวเสาวลักษณ์ สกุลด่าน 
นางสาวเสาวลักษณ์ สกุลด่าน 
นางสาวเสาวลักษณ์ สกุลด่าน 
นางสาวเสาวลักษณ์ สกุลด่าน 

 

รวม 32,900   
 
 

แผนงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   

 ปีการศึกษา 2563 
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โครงการ งบประมาณ 
（เงินอุดหนุน） 

ระยะเวลาดำเนินการ ครูผู้รับผิดชอบ 

3.สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
และส่งเสริมค่านิยมไทย 
3.1กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณพระบรมราชินี 
3.2วันไหว้คร ู
3.3แห่เทียนพรรษา 
3.4กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ์บดินทรเทพยวรางกูร 
3.5วันเฉลิมพระชนมพรรษา(วนัแม)่ 
3.6วันเยาวชนแห่งชาติ 
3.7วันลอยกระทง 
3.8วันพ่อ 
3.9วันขึ้นปีใหม ่

 
 

3,000 
 
 
15,000 
15,000 
3,000 
 
 
3,000 
- 
16,000 
- 
27,000 

 
 
 
 
 
 
 

พ.ค62-ก.ย63 

 
 

 
 
 
 
 

นางสาวรพินท์นิภา 
พลีกิติวัฒน ์

รวม 82,000   
4.เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน 
4.1โฮมรูม 
4.2เย่ียมบ้านนักเรียน 
4.3วันสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน
และประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 
4.4ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ 

 

 
 

3,500 
3,500 
56,700 

 
2,168 

 
 

 
 
 

ต.ค62-ก.ย63 
 

ต.ค62-มิ.ย63 

 
 

 
นางสาวจินตนา   
แย้มคงเมือง    

รวม 65,868   
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โครงการ งบประมาณ 

（เงนิอุดหนุน） 
งบประมาณ 
（กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน） 

งบประมาณ 

（อืน่ๆ） 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ครูผู้รับผิดชอบ 

5.ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
5.1อบรมคุณธรรม
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี1  
5.2อบรมคุณธรรม
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี4 
5.3ปฐมนิเทศเด็ก ม.1 
ม.4 
5.4สรรหานักเรียน
ประพฤติดี 
5.5อบรมพัฒนา
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
5.6ออมบุญวันละบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 
 
 
 
 

0 

 
 

47,000 
 
 

42,000 
 
 

38,000 
 

 
 

 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125,000 
 
 

0 

 
 

มิ.ย.63-ก.ค.63 
 
 

มิ.ย.63-ก.ค.63 
 
 
พ.ค.63-มิ.ย.63 
 
 
 
ส.ค.63-ก.ย.63 
 
 
ต.ค.62-ก.ย.63 

 
 

นางสาวทัศนีย์ ธีระยุทธ 
 
 

นางสาวทัศนีย์ ธีระยุทธ 
 
 

นางสาวทัศนีย์ ธีระยุทธ 
 

นางสาวทัศนีย์ ธีระยุทธ 
 
นางฉวีวรรณ  เอกสมบัติ 

 
 

นางสาวรพินท์นิภา 
พลีกิติวัฒน ์

รวม 2,000 127,000 125,000   
6.การแข่งขันกีฬา/
กรีฑานักเรียน 
ภายในโรงเรียน 
6.1.การแข่งขันกีฬา/
กรีฑานักเรียน ภายใน
โรงเรียน 

 
 
 

98,803 

   
 
 
ต.ค.62-ม.ค63 

 
 

 
นางสาวชญาดา  
ชูกิจเจริญวัฒนา 

รวม 98,803     
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ครงการ ครูผู้รับผิดชอบ 
1.พัฒนางานการบริหารจัดการกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 
1.1การจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ 
1.2จ้างซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์ 
1.3จัดซื้อกล้องวงจรปิด 

 
 

นางสาวชัชดา  ครองตน 
นางสาวชัชดา  ครองตน 
นางฉวีวรรณ  เอกสมบัติ 

2.ส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัยของผู้เรียน 
2.1สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
2.2รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติด 
2.3รณรงค์พิเศษเนื่องในวันสำคัญ 
2.4เชิงสร้างสรรค์กีฬาต้านยาเสพติด 
2.5เชิงสร้างสรรค์ดนตรีต้านยาเสพติด 
2.6ห้องเรียนสีขาว 
2.7เลือกตั้งประธานนักเรียน 
2.8พัฒนาศักยภาพสภานักเรียน 
2.9เครื่องแบบสภานักเรียน 
2.10สารวัตรนักเรียน 

 
นายณรงค์ฤทษ์  กัลยา 
นายณรงค์ฤทษ์  กัลยา 
นายณรงค์ฤทษ์  กัลยา 
นายณรงค์ฤทษ์  กัลยา 
นายณรงค์ฤทษ์  กัลยา 
นายณรงค์ฤทษ์  กัลยา 
นายณรงค์ฤทษ์  กัลยา 

นายเชาว์วัฒน์  ทิพย์อักษร 
นายเชาว์วัฒน์  ทิพย์อักษร 
นายเชาว์วัฒน์  ทิพย์อักษร 

3.สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและส่งเสริม
ค่านิยมไทย 
3.1วันไหว้คร ู
3.2แห่เทียนพรรษา 

3.3กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา（สมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร） 

3.4วันเฉลิมพระชนมพรรษา（วนัแม่） 
3.5วันเยาวชนแห่งชาติ 
3.6วันลอยกระทง 
3.7วันพ่อ 
3.8วันขึ้นปีใหม ่

 
 
 
 

 
นางสาวรพินท์นิภา     พลีกิติวัฒน์ 

กิจกรรมที่ด  ำเนินกำรตำมแผนงำนกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนกัเรียน   
 ปีการศึกษา 2563 
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ครงการ ครูผู้รับผิดชอบ 
4.เสริมสร้างความสมัพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน 
4.1โฮมรูม 
4.2เย่ียมบ้านนักเรียน 
4.3วันสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนและประชุมผู้ปกครอง
เครือข่าย 
4.4ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ 

 
 

 
นางสาวจินตนา    แย้มคงเมือง 

5.ส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรม 
5.1อบรมคุณธรรมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1  
5.2อบรมคุณธรรมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี4 
5.3ปฐมนิเทศเด็ก ม.1 ม.4 
5.4สรรหานักเรียนประพฤติดี 
5.5อบรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
นางสาวสุนารี  รุ่งมี 
นางสาวสุนารี  รุ่งมี 
นางสาวสุนารี  รุ่งมี 
นางสาวสุนารี  รุ่งมี 

นางฉวีวรรณ   เอกสมบัติ 

6.การแข่งขันกีฬา/กรีฑานักเรียน ภายในโรงเรียน 
6.1.การแข่งขันกีฬา/กรีฑานักเรียน ภายในโรงเรียน 

 
นางสาวชญาดา  ชูกิจเจริญวัฒนา 
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มอบตัวนักเรียนช้ัน ม.1และม.4 รอบ2 

วันสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนและประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 

รูปถ่ายกจิกรรมทีด่ าเนินการตามแผนงานกลุ่มบรหิารงานกจิการนักเรยีน   

 ปีการศกึษา 2563 
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มอบเข็มสภานักเรียน 

พิธีไหว้ครู นักเรียนกลุ่ม ก.และกลุ่ม ข. 
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   พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 

      พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  

 

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 
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  รูปถ่ายกจิกรรมจากหน่วยงานภายนอกของกลุ่มบรหิารงานกจิการนักเรยีน   

 ปีการศกึษา 2563 

นักเรียนโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ได้เข้าร่วมอบรมใน โครงการสร้างจิตสำนึก

ในสถาบัน พระมหากษัตริย์ รุ่นท่ี 4 

กิจกรรมวันลอยกระทง 
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วิสัยทัศน ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนเปน็เลิศ 

มุ่งเกิดทักษะการคิดหลากหลาย 

ส่งเสริมความเปน็ไทย 

ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง 
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  ผู้อำนวยการโรงเรียน 

นางมยุรยี์  แพร่หลาย 

  

     
  รองผู้อำนวยการ 

งานบริหารวิชาการ 
นายนพดล  ชาวนาผล 

  

     
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

นางบุษกร  เท่ียงแท้ 

  

     
  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้

นางสาวงามพันธุ์  สัยศรี 
  

   
       แผนงาน 
นางคำเตือน  สังข์วิเศษ 
 

 วิชาการ 
นายเสถียร บุตรหนองแสง 
 

 เลขานุการ – สารบรรณ 

นางสาวดารากร บุญสม 
 สารสนเทศ-ประชาสัมพันธ์    

นายทรงวุฒิ ช่างเจรจา 
 

 
 

      

           พัสดุ 
นางสวิง  ดาวลอย 

       ประกันคุณภาพ 
นางคำเตือน  สังข์วิเศษ 

       อาคาร สถานท่ี 
  นางจินตนา  วิชาบาล 
 

        ธุรการ - เหรัญญิก   
  นางสาวดารากร บุญสม 
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1.  ข้อมูลบุคลากร 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2563 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล 

 
ว/ด/ป เกิด  

 
 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

1. นางสวิง  ดาวลอย 27 ก.ย. 2505 คศ. 3  ค.บ. ภาษาไทย 
2. นางคำเตือน  สังข์วิเศษ 6 ต.ค. 2512 คศ. 3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
3. นายเสถียร  บุตรหนองแสง 12 ส.ค. 2506 คศ. 3 ศษ.ม. การสอนภาษาไทย 
4. 

นางสาวดารากร  บุญสม 
18 พ.ย. 2521 

คศ. 2 อ.ม. 
ภาษาไทยเพื่อ 

การพัฒนาอาชีพ 
5. นางสาวงามพันธุ์  สัยศรี 10 มี.ค. 2529 คศ. 2 ค.ด. หลักสูตรและการสอน 
6. นางบุษกร  เท่ียงแท้ 16 มี.ค. 2519 คศ. 2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
7. นางจินตนา  วิชาบาล 24 ธ.ค. 2519 คศ. 1 ค.บ. ภาษาไทย 
8. นายทรงวุฒิ  ช่างเจรจา 8 เม.ย. 2538 คศ.1 ค.บ. การสอนภาษาไทย 
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ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 
          1.   จำแนกตามตำแหน่ง 
 

 
ท่ี 

 
รายการ 

จำนวนบุคลากร  
รวม ชาย หญิง 

1. ครูอันดับ  ค.ศ.1 1 1 2 
2. ครูอันดับ  ค.ศ.2 - 3 3 
3. ครูอันดับ  ค.ศ. 3 1 2 3 
4. ครูผู้ช่วย  - - 
 รวม 2 6 8 

         
   2.   จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

 
ท่ี 

 
รายการ 

จำนวนบุคลากร  
รวม ชาย หญิง 

1. ต่ำกว่าปริญญาตรี - - - 
2. ปริญญาตร ี 1 2 3 
3. ปริญญาโท 1 3 4 
4. ปริญญาเอก - 1 1 
 รวม 2 6 8 

 
 



 

  1.  ข้อมูลบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

ที่ ชื่อ – สกุล 
 

วัน-เดือน-ปีเกิด 
 

วัน-เดือน-ปีบรรจุ 
 

เพศ 
 

อาย ุ วุฒิการศึกษา 
 

สอนตรงความถนัด 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

ประสบการณ์สอน 
(ปี) 

1. นางบุษกร  เท่ียงแท้ 1 มี.ค. 2519 1 สิงหาคม 2555 หญิง 44 ศษ.บ.ภาษาไทย  ชำนาญการ 6 
      ศษ.ม.บริหารการศึกษา    

2. นางสาวงามพันธ์ุ  สัยศรี 10 มี.ค. 2529 12 พฤษภาคม 2552 หญิง 33 ค.บ.การสอนภาษาไทย  ชำนาญการ 9 

   
   ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัย

ทางการศึกษา 
 

  

      ค.ด. หลักสูตรและการสอน    
3. นายเสถียร  บุตรหนองแสง 12 ส.ค. 2506 12 ตุลาคม 2530 ชาย 57 ค.บ.บรรณารักษ ์  ชำนาญการพิเศษ 32 
      ศษ.ม.การสอนภาษาไทย    

4. นางสวิง  ดาวลอย 27 ก.ย. 2505 16 พฤษภาคม 2534 หญิง 58  ค.บ.ภาษาไทย  ชำนาญการพิเศษ 27 
5. นางคำเตือน  สังข์วิเศษ 6 ต.ค. 2512 16 พฤษภาคม 2548 หญิง 51 ศษ.บ.ภาษาไทย  ชำนาญการพิเศษ 13 
      ค.ม.บริหารการศึกษา    

7. นางสาวดารากร  บุญสม 18 พ.ย. 2521 16 ธันวาคม 2548 หญิง 40 ศษ.บ.ภาษาไทย  ชำนาญการ 13 
 

 
    อ.ม.ภาษาไทยเพ่ือ 

การพัฒนาอาชีพ 
 

  

7 
 

นางจินตนา  วิชาบาล 24 ธ.ค. 2519 
1 พฤศจิกายน 2553 หญิง 42 

ค.บ.ภาษาไทย 
 

คศ. 1 8 

8. นายทรงวุฒิ  ช่างเจรจา 8 เม.ย. 2538 1 พฤศจิกายน 2561 ชาย 24 ค.บ.การสอนภาษาไทย  ค.ศ.1 2 
ค่าเฉลี่ย - 43 - - - 14 
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 2.  ข้อมูลบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 

ที่ ชื่อ – สกุล 
 

วัน-เดือน-ปีเกิด 
 

วัน-เดือน-ปีบรรจุ 
 

เพศ 
 

อาย ุ วุฒิการศึกษา 
 

สอนตรงความถนัด 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

ประสบการณ์สอน 
(ปี) 

1. นางสาวบุษกร  มูลธิโต 1 มี.ค. 2519 1 สิงหาคม 2555 หญิง 44 ศษ.บ.ภาษาไทย  ชำนาญการ 8 
      ศษ.ม.บริหารการศึกษา    

2. นางสาวงามพันธ์ุ  สัยศรี 10 มี.ค. 2529 12 พฤษภาคม 2552 หญิง 34 ค.บ.การสอนภาษาไทย  ชำนาญการ 11 

   
   ค.ม.วิธีวิทยาการวิจัยทางการ

ศึกษา 
 

  

      ค.ด. หลักสูตรและการสอน    
3. นายเสถียร  บุตรหนองแสง 12 ส.ค. 2506 12 ตุลาคม 2530 ชาย 57 ค.บ.บรรณารักษ ์  ชำนาญการพิเศษ 33 
      ศษ.ม.การสอนภาษาไทย    

4. นางสวิง  ดาวลอย 27 ก.ย. 2505 16 พฤษภาคม 2534 หญิง 58  ค.บ.ภาษาไทย  ชำนาญการพิเศษ 29 
5. นางคำเตือน  สังข์วิเศษ 6 ต.ค. 2512 16 พฤษภาคม 2548 หญิง 51 ศษ.บ.ภาษาไทย  ชำนาญการพิเศษ 15 
      ค.ม.บริหารการศึกษา    

6. นางสาวดารากร  บุญสม 18 พ.ย. 2521 16 ธันวาคม 2548 หญิง 41 ศษ.บ.ภาษาไทย  ชำนาญการ 15 
 

 
    อ.ม.ภาษาไทยเพ่ือ 

การพัฒนาอาชีพ 
 

  

7. นางจินตนา  วิชาบาล 24 ธ.ค. 2519 1 พฤศจิกายน 2553 หญิง 44 ค.บ.ภาษาไทย  คศ. 1 9 
8. นายทรงวุฒิ  ช่างเจรจา 8 เม.ย. 2538 1 พฤศจิกายน 2561 ชาย 26 ค.บ.การสอนภาษาไทย  ค.ศ.1 2 

ค่าเฉลี่ย - 43 - - - 14 
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ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   งานการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/ 2563 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล 

วิชาที่สอน 

ชั้น 
จำนวน
ห้อง 

จำนวนคาบสอน รวม
คาบ
สอน 

คาบโฮมรูมและ
คาบประชุม

ตามตารางสอน 
คาบธรรมมะ 

รวมคาบสอน
ทั้งหมด 

รหัส ชื่อวิชา 
 

วิชากลุ่ม
สาระ 

 
กิจกรรม
ลูกเสือ/ 

เนตรนารี/ 
ยุวกาชาด 

ชุมนุม 
/ลด
เวลา
เรียน 

1. นางจินตนา  วิชาบาล ท22101 ภาษาไทย 3 ม.2 5 ห้อง 15 1 1 18 - 18 
   O-NET ม.3 2 ห้อง 2      
2. นางสาวดารากร  บุญสม ท33101 ภาษาไทย 5 ม.6 5 ห้อง 10 - 1  - 18 
  ท33206 การเขียนเชิงสร้างสรรค ์ ม.6 3 ห้อง 6      
   แนะแนว ม.6 1 ห้อง 1      
3. นางสาวงามพันธุ์  สัยศรี ท23101 ภาษาไทย 5 ม.3 4 ห้อง 12 1 1 16 - 16 
   ภาษาไทย 3 ม.2 1 ห้อง 3      
4. นางบุษกร  เท่ียงแท้ ท32101 ภาษาไทย 3 ม.5 5 ห้อง 10 1 1 18 1 18 
  ท32205 วรรณกรรมวิจารณ์ ม.5 1 ห้อง 2      
  ท33206 การเขียนเชิงสร้างสรรค ์ ม.6 1 ห้อง 2      
   แนะแนว ม.5 1 ห้อง 1      
5. นางสวิง   ดาวลอย ท31101 ภาษาไทย 1 ม.4 6 ห้อง 12 1 1 20 - 20 
  ท31202 หลักภาษาพาสนุก ม.4 1 ห้อง 2      
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ท่ี ชื่อ-สกุล 

วิชาที่สอน 

ชั้น 
จำนวน
ห้อง 

จำนวนคาบสอน รวม
คาบ
สอน 

คาบโฮมรูมและ
คาบประชุม

ตามตารางสอน 
คาบธรรมมะ 

รวมคาบสอน
ทั้งหมด 

รหัส ชื่อวิชา 
 

วิชากลุ่ม
สาระ 

 
กิจกรรม
ลูกเสือ/ 

เนตรนารี/ 
ยุวกาชาด 

ชุมนุม 
/ลด
เวลา
เรียน 

  ท32205 วรรณกรรมวิจารณ์ ม.5 2 ห้อง 4      
6. นางคำเตือน  สังข์วิเศษ ท21101 ภาษาไทย 1 ม.1 2 ห้อง 6 1 1 20 1 21 
  ท22101 ภาษาไทย 3 ม.2 2 ห้อง 6      
  ท31202 หลักภาษาพาสนุก ม.4 3 ห้อง 6      
7. นายเสถียร  บุตรหนองแสง ท23101 ภาษาไทย 5 ม.3 4 ห้อง 12 1 1 18 - 18 
   O-NET ม.3 2 ห้อง 2      
   O-NET ม.6 2 ห้อง 2      
8. นายทรงวุฒิ  ช่างเจรจา ท21101 ภาษาไทย 1 ม.1 5 ห้อง 15 1 1 21 1 22 
  ท32205 วรรณกรรมวิจารณ์ ม.5 1 ห้อง 2      
   O-NET ม.3 2 ห้อง 2      
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ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   งานการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/ 2563 

ท่ี ชื่อ-สกุล 

วิชาที่สอน 

ชั้น 
จำนวน
ห้อง 

จำนวนคาบสอน รวม
คาบ
สอน 

คาบโฮมรูมและ
คาบประชุม

ตามตารางสอน 
คาบธรรมมะ 

รวมคาบสอน
ทั้งหมด 

รหัส ชื่อวิชา 
 

วิชากลุ่ม
สาระ 

 
กิจกรรม
ลูกเสือ/ 

เนตรนารี/ 
ยุวกาชาด 

ชุมนุม 
/ลด
เวลา
เรียน 

1. นางจินตนา  วิชาบาล ท22102 ภาษาไทย 4 ม.2 5 ห้อง 15 1 2 21 1 22 
   O-NET ม.3 3 ห้อง 3      
2. นางสาวดารากร  บุญสม ท33102 ภาษาไทย 6 ม.6 5 ห้อง 10 - 1 18 - 18 
  ท33202 วรรณกรรมปจัจุบัน ม.6 2 ห้อง 4      
  ท21102 ภาษาไทย 2 ม.1 1 ห้อง 3      
   แนะแนว ม.6 1 ห้อง 1      
3. นางสาวงามพันธุ์  สัยศรี ท23102 ภาษาไทย 6 ม.3 4 ห้อง 12 1 1 16 1 17 
   ภาษาไทย 3 ม.2 1 ห้อง 3      
   แนะแนว ม.3 1 ห้อง 1      
4. นางบุษกร  เท่ียงแท้ ท32102 ภาษาไทย 4 ม.5 6 ห้อง 12 1 2 21 2 23 
  ท32205 ภาษากับวัฒนธรรม ม.5 1 ห้อง 2      
  ท33206 วรรณกรรมปจัจุบัน ม.6 1 ห้อง 2      
   แนะแนว ม.5 1 ห้อง 1      
5. นางสวิง   ดาวลอย ท31101 ภาษาไทย 1 ม.4 6 ห้อง 12 1 1 20 - 20 
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ท่ี ชื่อ-สกุล 

วิชาที่สอน 

ชั้น 
จำนวน
ห้อง 

จำนวนคาบสอน รวม
คาบ
สอน 

คาบโฮมรูมและ
คาบประชุม

ตามตารางสอน 
คาบธรรมมะ 

รวมคาบสอน
ทั้งหมด 

รหัส ชื่อวิชา 
 

วิชากลุ่ม
สาระ 

 
กิจกรรม
ลูกเสือ/ 

เนตรนารี/ 
ยุวกาชาด 

ชุมนุม 
/ลด
เวลา
เรียน 

  ท31202 หลักภาษาพาสนุก ม.4 1 ห้อง 2      
  ท32205 ภาษากับวัฒนธรรม ม.5 2 ห้อง 4      
6. นางคำเตือน  สังข์วิเศษ ท21101 ภาษาไทย 1 ม.1 2 ห้อง 6 1 1 20 1 21 
  ท22101 ภาษาไทย 3 ม.2 2 ห้อง 6      
  ท31202 หลักภาษาพาสนุก ม.4 3 ห้อง 6      
7. นายเสถียร  บุตรหนองแสง ท23101 ภาษาไทย 5 ม.3 4 ห้อง 12 1 1 18 - 18 
   O-NET ม.3 2 ห้อง 2      
   O-NET ม.6 2 ห้อง 2      
8. นายทรงวุฒิ  ช่างเจรจา ท21101 ภาษาไทย 1 ม.1 5 ห้อง 15 1 1 21 1 22 
  ท32205 ภาษากับวัฒนธรรม ม.5 1 ห้อง 2      
   O-NET ม.3 2 ห้อง 2      
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ข้อมูลอัตรากำลัง  กลุ่มสาระภาษาไทย จำแนก งานพิเศษ/งานระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
งานพิเศษ(หน้าที่) งานระดับชั้น 

กลุ่มบริหารฯ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

โครงการ
พิเศษ 

หัวหน้าระดับชั้น/     
ที่ปรึกษาห้อง 

1. นางจินตนา  วิชาบาล 1. หัวหน้าปฏิคมโรงเรียน 
2. ครูเวรรักษาการณ์
กลางวัน 

1.ประชาสัมพนัธ ์  ท่ีปรึกษา ม.2/1 

2. นางสาวดารากร  บุญสม 1. หัวหน้างานพัฒนายกย่อง 
เชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากร 
2. ผู้ช่วยงานตกแต่งสถานท่ี 
4.ครูเวรประจำวันศุกร์ 

1.หลักสูตร  ท่ีปรึกษา ม.6/4 

3. นางสาวงามพันธุ์  สัยศรี 1. นายทะเบียน 
2. หัวหน้าสำนักงานวชิาการ 
3. งานพัฒนาการเรียน    
การสอน (ดูแลการจัด
กิจกรรมและอบรมนักเรียน) 
4. งานทัศนศึกษา 

1.รองหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 
 

 ท่ีปรึกษา ม.3/5 

4. นางบุษกร  เที่ยงแท ้ 1. หัวหน้างานตกแต่ง
สถานท่ี 
3.ครูเวรประจำวันพุธ 

1.หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
 

 ท่ีปรึกษา ม.5/4 

5. นางสวิง  ดาวลอย 1. งานทะเบียนนักเรียน 
 

1.เจ้าหน้าท่ีพสัดุ
กลุ่มสาระฯ 

  ท่ีปรึกษา ม.4/1 

6. นางคำเตือน  สังข์วิเศษ 1. ครูเวรประจำวันศุกร์ 
บริเวณอาคาร 3 
2. งานประกันคุณภาพ 
3. คณะกรรมการดำเนินการ
ตามมาตรฐานด้านการจัด
การศึกษา 

1.ประกัน
คุณภาพภายใน 
2.แผนงานกลุ่ม
สาระฯ 
ภาษาไทย 

 หัวหน้าระดับ ม.1 
ท่ีปรึกษา ม.1/4 

7. นายเสถียร  บุตรหนองแสง 1.ผู้ตรวจเวรกลางคืน 
 

1.วิชาการ กลุ่ม
สาระฯ 

 ครูท่ีปรึกษา ม.3/6 
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ท่ี ชื่อ-สกุล 
งานพิเศษ(หน้าที่) งานระดับชั้น 

กลุ่มบริหารฯ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

โครงการ
พิเศษ 

หัวหน้าระดับชั้น/     
ที่ปรึกษาห้อง 

8. นายทรงวุฒิ  ช่างเจรจา 1. ครูเวรประจำวันจันทร ์
จับสาย 
2. ครูเวรรักษาการณ์
กลางคืน 
3.ผู้ช่วยผู้จดบันทึกรายงาน
การประชุม 
4.ผู้ช่วยงานวัดผลโรงเรียน 
5.ผู้ช่วยงานยกย่องเชิดชู
เกียรติ 
6.หัวหน้างานลูกเสือ 
 

1. สารสนเทศ
กลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

 รองฯระดับ ม.1 
ครูท่ีปรึกษา ม.1/1 
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ตารางแสดงโครงการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

รายชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

 20,980  

1.1  แข่งขันทักษะภาษาไทย ประเภทพาทีสร้างสรรค์ นางบุษกร  เท่ียงแท้, 
นางสวิง  ดาวลอย 

600 เม.ย. 63,  
ก.ค. 63 – ส.ค. 63 

1.2  การแข่งขันทักษะภาษาไทย ประเภทการเขียน
เรียงความและคัดลายมือ 

 640 มี.ค. 63, 
พ.ค. 63– ก.ค. 63, 

ก.ย. 63 
1.3  การแข่งขันทักษะภาษาไทย ประเภทการจัดทำ
หนังสือเล่มเล็ก 

นางจนิตนา  วิชาบาล,  3,895 มิ.ย. 63– ก.พ. 64, 
มี.ค. 64 

1.4    การแข่งขันทักษะภาษาไทย ประเภทการแต่งคำ
ประพันธ ์

นางสาวดารากร  บุญสม 390 เม.ย. 2563 -ก.ค. 
63 
 

1.5  การแข่งขันทักษะภาษาไทย ประเภทการท่องบท
อาขยาน 

นางจนิตนา  วิชาบาล 1,230 มี.ค. 63 - มี.ค. 64 

1.6 การแข่งขันทักษะภาษาไทย ประเภทการแข่งขันการ
อ่านในใจ 
 

นางสาวงามพนัธุ์  สัยศรี 
 

245 มี.ค. 63 - ก.พ. 64 

1.7 การแข่งขันทักษะภาษาไทย ประเภทการแข่งขันตอบ
ปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ 

นางจนิตนา  วิชาบาล, 
นางสาวงามพนัธุ์  สัยศรี 

370 มี.ค. 63 - ม.ค. 64 

1.8  การแข่งขันทักษะภาษาไทย ประเภทการแข่งขันคำ
คม 

นางสวิง  ดาวลอย 1,610 มี.ค. 63 - ก.ค. 63 

2.1 พัฒนาการผลิตสื่อ สำหรับจัดการเรียนการสอน 
(ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1) 

นายทรงวุฒิ  ช่างเจรจา 3,230 มี.ค. 63 - มี.ค. 64 

2.2  ผลิตสื่อนวัตกรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
( 2 ภาคเรียน ) 
 

 530 มี.ค. 63 - มี.ค. 64 

2.3 ผลิตสื่อนวัตกรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 นางจนิตนา  วิชาบาล 1,220 มี.ค. 63 - มี.ค. 64 
2.4  ผลิตสื่อนวัตกรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
( 2 ภาคเรียน ) 

นางสาวงามพนัธุ์  สัยศรี 1,480 มี.ค. 63 - มี.ค. 64 

2.5 ผลิตสื่อนวัตกรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  นางสวิง  ดาวลอย 840 มี.ค. 63- มี.ค. 64 
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รายชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

( 2 ภาคเรียน )  
2.6  ผลิตสื่อนวัตกรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
( 2 ภาคเรียน ) 

นางบุษกร   เท่ียงแท้ 1,320 มี.ค. 63 - มี.ค. 64 

2.7 ผลิตสื่อนวัตกรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
( 2 ภาคเรียน ) 

นางสาวดารากร  บุญสม 1,680 มี.ค. 63 - มี.ค. 64 

2.8 ผลิตสื่อนวัตกรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 นางคำเตือน  สังข์วิเศษ 1,700 มี.ค. 63 - มี.ค. 64 
โครงการสืบสานวัฒนธรรมและส่งเสริมค่านิยมไทย  7,454  
1  วันสุนทรภู่ คณะครูกลุ่มสาระ

ภาษาไทย 
2,654 ม.ค. 63 - ก.ค. 63 

2 กิจกรรมวันภาษาไทย คณะครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

4,800 ม.ค. 63 - ก.ค. 63 

โครงการพัฒนาบริหารการจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

 44,605  

1 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ( 2 ภาคเรียน ) 
 

นางสาวงามพนัธุ์  สัยศรี 390 มี.ค. 63 - มี.ค. 64 

2 การจัดการวัสดุสำนักงานและซ่อมบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ ์ คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

37,705 มี.ค. 63 -พ.ค. 63  

3   กิจกรรมปรับภูมิทัศน์กลุ่มสาระ  3,510 มี.ค. 63 – ต.ค. 63 
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ข้อมูลรายวิชาและจำนวนคาบของกลุ่มสาระภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ป ี2563 
ท่ี ชั้น รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต คาบ/ 

สัปดาห์ 
จำนวน 
ห้อง 

รวม 
คาบ 

1. ม.1 ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 3 8 24 
2. ม.2 ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 3 8 24 
3. ม.3 ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 3 8 24 
4. ม.4 ท31101 ภาษาไทย 1 1 2 6 12 
5. ม.5 ท32101 ภาษาไทย 3 1 2 6 12 
6. ม.6 ท33101 ภาษาไทย 5 1 2 7 14 

สาระเพิ่มเติม 
1. ม.4 ท31202 หลักภาษาพาสนุก 1 2 4 8 
2. ม.5 ท32205 วรรณกรรมวิจารณ์ 1 2 4 8 
3. ม.6 ท33206 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 1 2 4 8 

รวมทั้งสิ้น  
คาบสอนเฉลี่ยของกลุ่มสาระ / สัปดาห์  

 
ข้อมูลรายวิชาและจำนวนคาบของกลุ่มสาระภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ป ี2563 

ท่ี ชั้น รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต คาบ/ 
สัปดาห์ 

จำนวน 
ห้อง 

รวม 
คาบ 

1. ม.1 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 3 8 24 
2. ม.2 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 3 8 24 
3. ม.3 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 3 8 24 
4. ม.4 ท31102 ภาษาไทย 2 1 2 6 12 
5. ม.5 ท32102 ภาษาไทย 4 1 2 6 12 
6. ม.6 ท33102 ภาษาไทย 6 1 2 7 14 

สาระเพิ่มเติม 
1. ม.4 ท31204 การค้นคว้าและการนำเสนอ 1 2 4 8 
2. ม.5 ท32202 ภาษากับวัฒนธรรม 1 2 4 8 
3. ม.6 ท33202 วรรณกรรมปจัจุบัน 1 2 4 8 

รวมทั้งสิ้น  
คาบสอนเฉลี่ยของกลุ่มสาระ / สัปดาห์  

 



 
 

 82 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2563 
 

ระดับชั้น 
  

จำนวน 
นร.

ทั้งหมด 

จำนวน
นร. 

ที่มีผล 
ร 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

รายวิชาพื้นฐาน 
ม.1 298  9 21 47 46 52 55 31 35 121 40.60 
ม.2 261 2 18 35 35 52 49 46 14 9 69 26.43 
ม.3 242  33 16 25 16 24 24 95 3 122 50.41 
ม.4 210  3 10 21 22 25 34 48 47 129 61.42 
ม.5 202  3 17 21 35 36 28 28 32 88 43.56 
ม.6 130  0 6 10 18 9 26 23 38 87 66.92 
รวม 1343 2 36 184 158 197 187 214 160 194 616 45.86 

ร้อยละ 100  2.63 13.70 11.76 14.66 13.92 15.93 11.91 14.44 45.86  

รายวิชาเพิ่มเติม 

ม.4 136  13 20 6 11 13 19 24 30 73 53.67 
ม.5 124  2 2 16 15 31 24 15 18 57 45.96 

ม.6 88  0 4 11 10 17 16 19 11 46 52.27 
รวม 348  15 26 33 36 61 59 58 59 176 50.57 

ร้อยละ 100  4.31 7.47 9.48 103.4 17.52 1695 16.66 16.95 50.57  
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563 

 

ระดับชั้น 
  

จำนวน 
นร.

ทั้งหมด 

จำนวน
นร. 

ที่มีผล 
ร 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

รายวิชาพื้นฐาน 
ม.1 304  4 27 41 50 49 51 44 36 131 43.02 

ม.2 266 1 4 21 32 61 57 59 14 15 88 33.08 

ม.3 252  7 106 30 36 21 20 9 18 47 18.56 

ม.4 220  2 16 22 31 36 35 36 40 111 50.45 

ม.5 212 1 4 17 35 38 45 43 12 14 69 32.54 

ม.6 132  3 8 18 21 22 16 17 27 60 45.45 

รวม 1386 2 24 195 178 237 230 224 132 150 506 36.50 

ร้อยละ 100 0.14 1.73 14.06 12.84 17.09 16.59 16.16 9.52 10.82 36.50  

รายวิชาเพิ่มเติม 

ม.4 147  3 6 6 18 37 35 19 21 75 51.02 

ม.5 135 1 1 6 20 28 20 22 27 7 56 41.48 

ม.6 90  2 1 9 17 19 9 13 20 42 46.66 

รวม 372 1 6 13 35 63 76 66 59 48 173 46.50 

ร้อยละ 100 0.26 1.61 3.49 9.40 16.93 20.43 17.74 15.86 12.90 46.50  
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การพัฒนาตนเองของครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  ปีการศึกษา  2563 

ท่ี วัน/เดือน/ป ี รายการ สถานที่/หน่วยงาน 
ที่จัด 

ระยะเวลา ชื่อ-สกุล 

1. 7 พ.ค.63 การอบรมการจัดการเรียน
การสอนทางไกล ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID - 19) 
ผ่านระบบออนไลน ์

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

6 นางสาวดารากร บุญสม 
นางสาวงามพันธุ์  สัยศรี 
นางบุษกร  เท่ียงแท้ 
นางคำเตือน  สังข์วิเศษ 
นางจินตนา  วิชาบาล 
นายทรงวุฒิ  ช่างเจรจา 
นายเสถียร บุตรหนองแสง 
นางสวิง  ดาวลอย 

2. 11-15 พ.ค.
63 

การอบรมหลักสูตร การ
อบรมออนไลน์เชิง

ปฏิบัติการ การสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ ปี

การศึกษา 2563 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 5 
ร่วมกับโรงเรียน
วิเศษไชยชาญ 

“ตันติวิทยาภูมิ” 

12 นางสาวดารากร บุญสม 
นางบุษกร  เท่ียงแท้ 
นางสวิง  ดาวลอย 
นางคำเตือน  สังข์วิเศษ 
นางจินตนา  วิชาบาล 
นายทรงวุฒิ  ช่างเจรจา 
นางสาวงามพันธุ์  สัยศรี 
นายเสถียร บุตรหนองแสง 

3. 26 มิ.ย.63 การอบรมหลักสูตรอบรม
ออนไลน์การจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณสำหรับ
ครูมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
Coging Online for 
Grade 7-9 Teacher 
(C4T-8) 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน สถาบัน
ส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

6 นางสาวงามพันธุ์  สัยศรี 
นางคำเตือน  สังข์วิเศษ 
นายเสถียร บุตรหนองแสง 
นางจินตนา  วิชาบาล 
นายทรงวุฒิ  ช่างเจรจา 
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ท่ี วัน/เดือน/ป ี รายการ สถานที่/หน่วยงาน 
ที่จัด 

ระยะเวลา ชื่อ-สกุล 

4. 26 มิ.ย.63 การอบรมหลักสูตรอบรม
ออนไลน์การจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณสำหรับ
ครูมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
Coging Online for 
Grade 7-9 Teacher 
(C4T-9) 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน สถาบัน
ส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

6 นางบุษกร  เท่ียงแท้ 
นายเสถียร บุตรหนองแสง 
นางสาวดารากร  บุญสม 
นายทรงวุฒิ  ช่างเจรจา 

5. 18 ก.ค.63 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การใช้ข้อสอบออนไลน์
ด้วยโปรแกรมเอ็ดโมโด 
(Edmodo)” 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 5 

6 นางสาวดารากร  บุญสม 
นางจินตนา  วิชาบาล 
นายทรงวุฒิ  ช่างเจรจา 

6. 31 ต.ค.63 การสอนภาษาไทยให้รัก
การอ่าน : ช้ันประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา 

ชมรมส่งเสริม
ภาษาไทยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

6 นางสาวงามพันธุ์  สัยศรี 

7. 1 พ.ย.63 การอบรมหลักสูตร “การ
สอนภาษาไทยให้สนุก : ช้ัน
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา” 

ชมรมส่งเสริม
ภาษาไทยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

6 นางบุษกร  เท่ียงแท้ 
นางคำเตือน  สังข์วิเศษ 
นางจินตนา  วิชาบาล 
นายทรงวุฒิ  ช่างเจรจา 

8. 24 ธ.ค.63 การอบรมในหลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากรครูด้านการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

รร.วิเศษไชยชาญ 
“ตันติวิทยาภูมิ” 

6 นางสาวดารากร บุญสม 
นางสาวงามพันธุ์  สัยศรี 
นางบุษกร  เท่ียงแท้ 
นางคำเตือน  สังข์วิเศษ 
นางจินตนา  วิชาบาล 
นายทรงวุฒิ  ช่างเจรจา 
นายเสถียร บุตรหนองแสง 
นางสวิง  ดาวลอย 
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ท่ี วัน/เดือน/ป ี รายการ สถานที่/หน่วยงาน 
ที่จัด 

ระยะเวลา ชื่อ-สกุล 

9. 28 ม.ค.64 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ โครงการเตรียม
ความพร้อมสำหรับการ
ประเมิน O-NET และ PISA
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย สู่ความเป็นเลิศ
และความคิดสร้างสรรค์ใน
ศตวรรษท่ี 21 ระดับ
มัธยมศึกษา 

สถาบันพัฒนา
คุณภาพวิชาการ 

(พว.) 

6 นางสาวงามพันธุ์  สัยศรี 
นางจินตนา  วิชาบาล 
นางคำเตือน  สังข์วิเศษ 
นางสาวดารากร  บุญสม 
นายทรงวุฒิ  ช่างเจรจา 

10. 30 ม.ค.64 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรเรียนรู้
ภาษาไทยเชิงรุก พัฒนา
ทักษะการอ่าน เขียน ฟัง ดู 
พูด ก้าวทันศตวรรษท่ี 21 
ระดับมัธยมศึกษา 

สถาบันพัฒนา
คุณภาพวิชาการ 

(พว.) 

6 นางบุษกร  เท่ียงแท้ 
นางคำเตือน  สังข์วิเศษ 
นายเสถียร บุตรหนองแสง 
นางสาวดารากร  บุญสม 
นางจินตนา  วิชาบาล 
นายทรงวุฒิ  ช่างเจรจา 
นางสาวงามพันธุ์  สัยศรี 
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ผลงานด้านการผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ของครู 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ปีการศึกษา  2563 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อเร่ือง/ผลงาน ระดับชั้น 
ที่ใช้สื่อ 

1. นางจินตนา  วิชาบาล   
2. นางสาวดารากร  บุญสม วิชาภาษาไทย 5 : ท33101 

เอกสารประกอบการสอน/ แบบฝึกหัด/ Power 
point  

 

  วิชาภาษาไทย 6 : ท33102  
เอกสารประกอบการสอน/ ใบงาน/ Power point 

 

  วิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ : ท33203  
เอกสารประกอบการสอนเรื่องการเขียน งานเขียน
ทุกประเทศ 

 

  วิชาวรรณกรรมปัจจุบัน : ท 33202 
วรรณกรรมปัจจุบัน เช่น สารคดี  
นวนิยาย เรื่องส้ัน ฯลฯ 

 

3. นางสาวงามพันธุ์  สัยศรี วิชาภาษาไทย 5 : ท23101 
Power Point นิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณี 
Power Point บทพากย์เอราวัณ 
Power Point การเขียนอธิบาย 
เอกสารประกอบการสอน 
ใบงาน แบบฝึกหัด 

 

  วิชาภาษาไทย 6 : ท23102 
Power Point โคลงส่ีสุภาพ 
Power Point พระบรมราโชวาท 
Power Point อิศรญาณภาษิต 
เอกสารประกอบการสอน 
ใบงาน แบบฝึกหัด 

 

4. นางสาวบุษกร  เท่ียงแท้ วิชาภาษาไทย 3 : ท32101 
เอกสารประกอบการสอน/ แบบฝึกหัด/ใบงาน/ 
Power point 
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ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อเร่ือง/ผลงาน ระดับชั้น 
ที่ใช้สื่อ 

  วิชาภาษาไทย 4 : ท32102 
เอกสารประกอบการสอน/ แบบฝึกหัด/ใบงาน/ 
Power point 

 

  วิชาวรรณกรรมวิจารณ์ : ท32205 
เอกสารประกอบการสอน/ ใบงาน 

 

  วิชาภาษากับวัฒนธรรม : ท33202 
เอกสารประกอบการสอน/ ใบงาน 

 

5. นางสวิง  ดาวลอย วิชาภาษาไทย 1 : ท31101 
เอกสารประกอบการสอน/ แบบฝึกหัด/ใบงาน 

 

  วิชาภาษาไทย 2 : ท31102 
เอกสารประกอบการสอน/ แบบฝึกหัด/ใบงาน 

 

  วิชาวรรณกรรมวิจารณ์ : ท32205 
เอกสารประกอบการสอน/ ใบงาน 

 

  วิชาภาษากับวัฒนธรรม : ท33202 
เอกสารประกอบการสอน/ ใบงาน 

 

6. นางคำเตือน  สังข์วิเศษ วิชาหลักภาษาพาสนุก : ท31202 
เอกสารประกอบการสอน/ แบบฝึกทักษะการ
เรียนรู้/ ใบงาน 

 

  วิชาการค้นคว้าและการนำเสนอ : ท31204 
เอกสารประกอบการสอน/ แบบฝึกทักษะการ
เรียนรู้/ ใบงาน 

 

  วิชาวรรณกรรมวิจารณ์: ท32205 
เอกสารประกอบการสอน/ ใบงาน 

 

  วิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ : ท33206 
เอกสารประกอบการสอน/ แบบฝึกทักษะการ
เรียนรู ้

 

  วิชาภาษาไทย 3 : ท22101 
ใบความรู้/ แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ 

 

  วิชาภาษาไทย 4 : ท22102 
แบบฝึกทักษะการเรียนรู้/ ใบงาน 
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ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อเร่ือง/ผลงาน ระดับชั้น 
ที่ใช้สื่อ 

7. นายเสถียร  บุตรหนองแสง วิชาภาษาไทย 5: ท32101 
แบบฝึก/ ใบงาน/ มัลดิมีเดีย 

 

  วิชาภาษาไทย 5: ท32101 
แบบฝึก/ ใบงาน/ มัลดิมีเดีย 

 

  วิชาภาษาไทย 5: ท33101 
ใบงาน/ Power Point 

 

  วิชาภาษาไทย 6: ท33101 
ใบงาน/ Power Point 

 

8. นายทรงวุฒิ  ช่างเจรจา วิชาภาษาไทย 1 : ท21101 
แบบฝึก/ ใบงาน/ มัลดิมีเดีย 

 

  วิชาภาษากับวัฒนธรรม 
แบบฝึก/ ใบงาน/ มัลดิมีเดีย 

 

  วิชาวรรณกรรมวิจารณ์ 
ใบงาน/ Power Point 
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งานวิจัยในชั้นเรียนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อเร่ือง/ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ระดับชั้น 
1. นายทรงวุฒิ  ช่างเจรจา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการ

อ่านจับใจความสำคัญ วิธีการสอนโดยใช้ส่ือ  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ม.1 

2. นางคำเตือน  สังข์วิเศษ การศึกษาแบบฝึกคัดลายมือท่ีส่งผลต่อพัฒนาการ
ด้านลายมือของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 

ม.1 

3. นางจินตนา  วิชาบาล การพัฒนาการอ่านของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ม.2 
4. นายเสถียร  บุตรหนองแสง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการ

เรียนการสอนระบบออนไลน์กับการสอนในห้องปกติ 
เรื่องการวิเคราะห์มหัศจรรย์แห่งมะละกอของ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ม.3 

5. นางสาวงามพันธุ์  สัยศรี การพัฒนาการอ่านของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นโดยใช้การวิจัยก่อรูป 

ม.3 

6. นางสวิง  ดาวลอย การพัฒนาการอ่านออกเสียงควบกล้ำโดยใช้แบบฝึก
การอ่านท่ีมีตัว ร ล ว ควบกล้ำของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 

ม.4 

7. นางสาวบุษกร  เท่ียงแท้ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีสอนท่ีเน้น
นักเรียนเป็นสำคัญ วิชาภาษาไทย 3 ท32101  

ม.5 

8. นางสาวดารากร  บุญสม ลักษณะการใช้ภาษาการเขียนเรียงความของนักเรียน
สายวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

ม.6 

 
 

  



 

 
ตารางแสดงร้อยละผลการเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำแนกตามระดับช้ัน สาระพ้ืนฐาน 

 
 

ระดับช้ัน 
ผลการเรียน จำนวน

นักเรียน 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 35 31 55 52 46 47 21 9 298 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 9 14 46 49 52 35 35 18 261 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 33 16 25 16 24 24 95 3 242 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 47 48 34 25 22 21 10 3 210 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 32 28 28 36 35 21 17 3 202 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 38 23 26 9 18 10 6 0 130 
รวม 194 160 214 187 197 158 184 36 1343 

ร้อยละระดับผลการเรยีน 14.44 11.91 15.93 13.92 14.66 11.76 13.70 2.68 100 
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ตารางแสดงร้อยละผลการเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำแนกตามระดับช้ัน สาระเพ่ิมเติม 
 

 
ระดับช้ัน 

ผลการเรียน จำนวน
นักเรียน 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - - - - - - - - - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - - - - - - - - - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - - - - - - - - - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 30 24 19 13 11 6 20 13 136 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 18 15 24 31 15 16 2 2 124 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 11 19 16 17 10 11 4 0 88 
รวม 59 58 59 61 36 33 26 15 348 

ร้อยละระดับผลการเรยีน 16.95 16.66 16.95 17.52 10.34 9.48 7.47 4.31 100 
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BEST  PRACTICES  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ผลงานดีเด่น วัตถุประสงค์ ผลความสำเร็จในการ
ดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 

ผู้รับผิดชอบ 

ชุดแบบฝึกพัฒนาทักษะ
การอ่านตามระดับชั้น 
ม.1-6 

 100 คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

 
ผลงานด้านการผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ของครู 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ปีการศึกษา  2563 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อเร่ือง/ผลงาน ระดับชั้น 
ที่ใช้สื่อ 

1. นางจินตนา  วิชาบาล วิชาภาษาไทย 3 : ท22101 
เอกสารประกอบการสอน/ แบบฝึกหัด/ Power 
point 

 

2. นางสาวดารากร  บุญสม วิชาภาษาไทย 5 : ท33101 
เอกสารประกอบการสอน/ แบบฝึกหัด/ Power 
point  

 

  วิชาภาษาไทย 6 : ท33102  
เอกสารประกอบการสอน/ ใบงาน/ Power 
point 

 

  วิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ : ท33203  
เอกสารประกอบการสอนเร่ืองการเขียน งาน
เขียนทุกประเทศ 

 

  วิชาวรรณกรรมปัจจุบัน : ท 33202 
วรรณกรรมปัจจุบัน เช่น สารคดี  
นวนิยาย เร่ืองสั้น ฯลฯ 

 

3. นางสาวงามพันธุ์  สัยศรี วิชาภาษาไทย 5 : ท23101 
Power Point นิทานคำกลอนเร่ืองพระอภยัมณี 
Power Point บทพากย์เอราวัณ 
Power Point การเขียนอธิบาย 
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ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อเร่ือง/ผลงาน ระดับชั้น 
ที่ใช้สื่อ 

เอกสารประกอบการสอน 
ใบงาน แบบฝึกหัด 

  วิชาภาษาไทย 6 : ท23102 
Power Point โคลงสี่สุภาพ 
Power Point พระบรมราโชวาท 
Power Point อิศรญาณภาษิต 
เอกสารประกอบการสอน 
ใบงาน แบบฝึกหัด 

 

4. นางบุษกร  เที่ยงแท้ วิชาภาษาไทย 3 : ท32101 
เอกสารประกอบการสอน/ แบบฝึกหัด/ใบงาน/ 
Power point 

 

  วิชาภาษาไทย 4 : ท32102 
เอกสารประกอบการสอน/ แบบฝึกหัด/ใบงาน/ 
Power point 

 

  วิชาวรรณกรรมวิจารณ์ : ท32205 
เอกสารประกอบการสอน/ ใบงาน 

 

  วิชาภาษากับวัฒนธรรม : ท33202 
เอกสารประกอบการสอน/ ใบงาน 

 

5. นางสวิง  ดาวลอย วิชาภาษาไทย 1 : ท31101 
เอกสารประกอบการสอน/ แบบฝึกหัด/ใบงาน 

 

  วิชาภาษาไทย 2 : ท31102 
เอกสารประกอบการสอน/ แบบฝึกหัด/ใบงาน 

 

  วิชาวรรณกรรมวิจารณ์ : ท32205 
เอกสารประกอบการสอน/ ใบงาน 

 

  วิชาภาษากับวัฒนธรรม : ท33202 
เอกสารประกอบการสอน/ ใบงาน 

 

6. นางคำเตือน  สังข์วิเศษ วิชาหลักภาษาพาสนุก : ท31202 
เอกสารประกอบการสอน/ แบบฝึกทักษะการ
เรียนรู้/ ใบงาน 

 

  วิชาการค้นคว้าและการนำเสนอ : ท31204  
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ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อเร่ือง/ผลงาน ระดับชั้น 
ที่ใช้สื่อ 

เอกสารประกอบการสอน/ แบบฝึกทักษะการ
เรียนรู้/ ใบงาน 

  วิชาวรรณกรรมวิจารณ์: ท32205 
เอกสารประกอบการสอน/ ใบงาน 

 

  วิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ : ท33206 
เอกสารประกอบการสอน/ แบบฝึกทักษะการ
เรียนรู้ 

 

  วิชาภาษาไทย 3 : ท22101 
ใบความรู้/ แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ 

 

  วิชาภาษาไทย 4 : ท22102 
แบบฝึกทักษะการเรียนรู้/ ใบงาน 

 

7. นายเสถียร  บุตรหนองแสง วิชาภาษาไทย 5: ท32101 
แบบฝึก/ ใบงาน/ มัลดิมีเดีย 

 

  วิชาภาษาไทย 5: ท32101 
แบบฝึก/ ใบงาน/ มัลดิมีเดีย 

 

  วิชาภาษาไทย 5: ท33101 
ใบงาน/ Power Point 

 

  วิชาภาษาไทย 6: ท33101 
ใบงาน/ Power Point 

 

8. นายทรงวุฒิ  ช่างเจรจา วิชาภาษาไทย 1 : ท21101 
เอกสารประกอบการสอน/ แบบฝึกหัด/ใบงาน/ 
Power point 

 

  วิชาภาษาไทย 2 : ท21102 
เอกสารประกอบการสอน/ แบบฝึกหัด/ใบงาน/ 
Power point 
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ตารางแสดงข้อมูลจำนวนสื่อ ที่ใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 
คอมพิวเตอร์ SVOA 1 
คอมพิวเตอร์ SHILIPS 1 
เครื่องปริ้นส์เตอร์ Epson l360 1 
เครื่องปริ้นส์เตอร์ conon 1 
ลำโพงเคล่ือนท่ี  3 
แอร์ HANJO 2 
พัดลมเพดาน 3 ใบพัด 4 
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รางวัลที่ได้จากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนกับหน่วยงานภายนอก  

ชื่อกิจกรรม นักเรียนที่เข้าร่วมการ
แข่งขัน 

ครูผู้ฝึกซ้อม รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 

ประกวดเรียงความ หัวข้อ รวมใจ
ภักดิ์รักสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

เด็กหญิงพรปวีณ์  ฟัก
อ่อน 

นางสาวงามพันธุ์  สัยศรี 
นายทรงวุฒิ  ช่างเจรจา 

ชนะเลิศ สำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

อ่างทอง 
ประกวดเรียงความ หัวข้อ รวมใจ
ภักดิ์รักสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

เด็กหญิงชนิกานต์  เต็ม
ต่อพงษ์ 

นางสาวงามพันธุ์  สัยศรี 
นายทรงวุฒิ  ช่างเจรจา 

ชมเชย สำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

อ่างทอง 
การประกวดคัดลายมือ โครงการ
สร้างสำนึกเด็กยุคใหม่ใส่ใจ
วัฒนธรรม 

นางสาวกุลิดา  แซ่ล้ี นางคำเตือน  สังข์วิเศษ รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

สำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

อ่างทอง 
 

รางวลัท่ีได้รบัของคร ู

ชื่อครูที่ได้รับรางวัล กิจกรรมที่ได้รับรางวัล 
นางสาวดารากร บุญสม 
นางสาวงามพันธุ์  สัยศรี 
นางบุษกร  เท่ียงแท้ 
นางคำเตือน  สังข์วิเศษ 
นางจินตนา  วิชาบาล 
นายทรงวุฒิ  ช่างเจรจา 
นายเสถียร บุตรหนองแสง 
นางสวิง  ดาวลอย 

ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องใน
วันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

นางสาวดารากร   บุญสม ผู้มีผลงานด้านการสอนดีเด่นและนำผลงานด้านการ
สอนร่วมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อรับการประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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วสิัยทัศน์ของกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร ์

 

มุ่งผลสัมฤทธิ์    

เสริมกระบวนการคิดแก้ปัญหา  

 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
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แผนผังการบริหารงานกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 

 

 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
นางสาวสุมาล ี มีสกุล 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

นางกัลยา พันปี 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นางชุติมา  ไชยสิทธ์ิ 

 

หลักสูตร 
นางสาวพีรยา  คุ้มคง 

สารสนเทศ 

นางสาวสุปรีญา  กิ่งมาลา 

 

ประชาสัมพันธ์ 
นางสาวชัชดา ครองตน 

พัสดุ 
นางสาวิตรี เผือกประพันธ์ 

ประกันคุณภาพ 
นางสาวสุมาลี  มีสกุล 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย 

แผนงาน 
นางสาวรพินทร์นิภา  พลีกิตติวัฒน์ 

  

วัดผล 
นางสาวเพ็ญไพจิตร  สกุลพันธ์ 
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1.  ข้อมูลบุคลากร 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่2  ปีการศึกษา2563 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล 

 
ว/ด/ป เกิด  

 
 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

1. นางกัลยา  พันปี 9 ก.ค. 04 ชำนาญการพิเศษ คม. การจัดการเรียนรู้ 

2. 
นางชุติมา    ไชยสิทธิ์ 25 ม.ค. 23 ชำนาญการพิเศษ คม. วิธีวิทยาการวิจัย

การศึกษา 
3. นางสาวชัชดา  ครองตน 27 มี.ค. 24 ชำนาญการพิเศษ คบ. คณิตศาสตร์ 

4. 
นางสาวสุมาลี  มีสกุล 30 ต.ค. 25 ชำนาญการพิเศษ ปร.ด. การวิจัยและ

พัฒนาศักยภาพ
มนุษย์ 

5. 
นางสาวสาวิตรี  บำเพ็ญทาน 19 ก.ย. 29 ชำนาญการพิเศษ ศศม. การบริหาร

การศึกษา 
6. นางสาวเพ็ญไพจิตร  สกุลพันธุ์ 3 มี.ค. 30 ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. การสอน 

คณิตศาสตร์ 
7. นางสาวรพินท์นิภา  พลีกิตติวัฒน์ 2 ต.ค. 34 ครู คศ.1 คบ. คอมพิวเตอร์ 

คณิตศาสตร์ 
8. นางสาวพีรยา  คุ้มคง 13 เม.ย. 39 ครูผู้ช่วย คบ. คณิตศาสตร์ 
9. นางสาวสุปรีญา  กิ่งมาลา 5 มิ.ย. 36 ครูผู้ช่วย คบ. คณิตศาสตร์ 
10. นางสาวพีรยา  คุ้มคง 13 เม.ย. 39 ครูผู้ช่วย คบ. คณิตศาสตร์ 
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ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 
 

          1.   จำแนกตามตำแหน่ง 
 

 
ท่ี 

 
รายการ 

จำนวนบุคลากร  
รวม ชาย หญิง 

1. ครูอันดับ  ค.ศ.1  1 1 
2. ครูอันดับ  ค.ศ.2    
3. ครูอันดับ  ค.ศ.3  6 6 
4. ครูผู้ช่วย  2 2 
5. ครูอัตราจ้าง    
 รวม   9 

 

   2.   จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

 
ท่ี 

 
รายการ 

จำนวนบุคลากร  
รวม ชาย หญิง 

1. ต่ำกว่าปริญญาตรี    
2. ปริญญาตรี  3 3 
3. ปริญญาโท  5 5 
4. ปริญญาเอก  1 1 
 รวม  9 9 

 
 



 

 

  

ข้อมูลกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์   งานการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 1/ 2563 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล 

วิชาที่สอน 

ชั้น 
จำนวน
ห้อง 

จำนวนคาบสอน รวม
คาบ
สอน 

คาบโฮมรูม
และคาบ

ประชุมตาม
ตารางสอน 

รวมคาบ
สอน

ทั้งหมด 
รหัส ชื่อวิชา 

 
วิชากลุ่ม

สาระ 

 
กิจกรรม
ลูกเสือ/ 

เนตรนารี/ 
ยุวกาชาด 

ชุม 
นุม 

ลด
เวลา
เรียน 

1. นางกัลยา  พันปี ค23101 
ค23201 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 
คณิตศาสตร์เสริม 3 

ม.3 
ม.2 

4 
1 

พื้นฐาน 
เพิ่มเติม 

นน. 
1 

1  18 1 19 

2. นางชุติมา    ไชยสิทธิ์ ค22101 
ค22201 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 
คณิตศาสตร์เสริม 3 

ม.2 
ม.2 

5 
1 

พื้นฐาน 
เพิ่มเติม 

ลส. 
1 

1 1 18 1 19 

3. นางสาวชัชดา  ครองตน ค23101 
ค23201 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 
คณิตศาสตร์เสริม 5 

ม.3 
ม.3 

4 
2 

พื้นฐาน 
เพิ่มเติม 

นน. 
1 

1  18 1 19 

4. นางสาวสุมาลี  มีสกุล ค31101 
ค33201 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 
คณิตศาสตร์เสริม 5 

ม.4 
ม.6 

2 
3 

พื้นฐาน 
เพิ่มเติม 

 1 
 

1 14 1 15 

5. นางสาวิตรี  เผือกประพันธ์ ค21101 
ค21201 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 
คณิตศาสตร์เสริม 1 

ม.1 
ม.1 

4 
3 

พื้นฐาน 
เพิ่มเติม 

นน. 
1 

1 1 19  19 

6. น.ส.เพ็ญไพจิตร  สกุลพันธุ์ ค31101 
ค31201 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 
คณิตศาสตร์เสริม 1 

ม.4 
ม.4 

4 
2 

พื้นฐาน 
เพิ่มเติม 

 1 1 17 1 18 

7. น.ส.รพินท์นิภา พลีกิตติวัฒน ์ ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 ม.6 4 พื้นฐาน  1 1 19  19 
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ท่ี ชื่อ-สกุล 

วิชาที่สอน 

ชั้น 
จำนวน
ห้อง 

จำนวนคาบสอน รวม
คาบ
สอน 

คาบโฮมรูม
และคาบ

ประชุมตาม
ตารางสอน 

รวมคาบ
สอน

ทั้งหมด 
รหัส ชื่อวิชา 

 
วิชากลุ่ม

สาระ 

 
กิจกรรม
ลูกเสือ/ 

เนตรนารี/ 
ยุวกาชาด 

ชุม 
นุม 

ลด
เวลา
เรียน 

ค32201 คณิตศาสตร์เสริม 3 ม.4 2 เพิ่มเติม 
8. นางสาวสุปรีญา  กิ่งมาลา ค21101 

ค22101 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 

ม.1 
ม.1 

4 
2 

พื้นฐาน 
พื้นฐาน 

นน. 
1 

1 1 19 1 20 

9. นางสาวพีรยา  คุ้มคง ค32101 
ค22201 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 
คณิตศาสตร์เสริม 3 

ม.5 
ม.2 

6 
2 

พื้นฐาน 
เพิ่มเติม 

นน. 
1 

1 1 18 1 19 
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ข้อมูลกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์   งานการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 2/ 2563 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล 

วิชาที่สอน 

ชั้น 
จำนวน
ห้อง 

จำนวนคาบสอน รวม
คาบ
สอน 

คาบโฮมรูม
และคาบ

ประชุมตาม
ตารางสอน 

รวมคาบ
สอน

ทั้งหมด 
รหัส ชื่อวิชา 

 
วิชากลุ่ม

สาระ 

 
กิจกรรม
ลูกเสือ/ 

เนตรนารี/ 
ยุวกาชาด 

ชุม 
นุม 

ลด
เวลา
เรียน 

1. นางกัลยา  พันปี ค23102 
ก23910 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 
คณิตศาสตร์เสริม 6 

ม.3 
ม.3 

3 
3 

พื้นฐาน 
เพิ่มเติม 

นน. 
1 

1 1 15 1 16 

2. นางชุติมา    ไชยสิทธิ์ ค22102 
ค22202 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 
คณิตศาสตร์เสริม 4 

ม.2 
ม.2 

4 
2 

พื้นฐาน 
เพิ่มเติม 

ลส. 
1 

1 1 21 1 22 

3. นางสาวชัชดา  ครองตน ค23102 
ค23202 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 
คณิตศาสตร์เสริม 6 

ม.3 
ม.3 

4 
2 

พื้นฐาน 
เพิ่มเติม 

นน. 
1 

1 1 21 1 22 

4. นางสาวสุมาลี  มีสกุล ค31102 
ค33202 
ค33102 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 
คณิตศาสตร์เสริม 6 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน6 

ม.4 
ม.6 
ม.6 

2 
2 
1 

พื้นฐาน 
เพิ่มเติม 
พื้นฐาน 

 1 
 

1 14 1 15 

5. นางสาวิตรี  เผือกประพันธ์ ค21102 
ค21202 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 
คณิตศาสตร์เสริม 2 

ม.1 
ม.1 

4 
2 

พื้นฐาน 
เพิ่มเติม 

นน. 
1 

1 1 19  20 
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ท่ี ชื่อ-สกุล 

วิชาที่สอน 

ชั้น 
จำนวน
ห้อง 

จำนวนคาบสอน รวม
คาบ
สอน 

คาบโฮมรูม
และคาบ

ประชุมตาม
ตารางสอน 

รวมคาบ
สอน

ทั้งหมด 
รหัส ชื่อวิชา 

 
วิชากลุ่ม

สาระ 

 
กิจกรรม
ลูกเสือ/ 

เนตรนารี/ 
ยุวกาชาด 

ชุม 
นุม 

ลด
เวลา
เรียน 

6. น.ส.เพ็ญไพจิตร  สกุลพันธุ์ ค31102 
ค31202 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 
คณิตศาสตร์เสริม 2 

ม.4 
ม.4 

4 
2 

พื้นฐาน 
เพิ่มเติม 

 1 2 17 1 18 

7. น.ส.รพินท์นิภา พลีกิตติวัฒน ์ ค33102 
ค32202 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 
คณิตศาสตร์เสริม 4 

ม.6 
ม.4 

5 
2 

พื้นฐาน 
เพิ่มเติม 

 1 1 18  19 

8. นางสาวพีรยา  คุ้มคง ค32102 
ค22202 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 
คณิตศาสตร์เสริม 4 

ม.5 
ม.2 

6 
2 

พื้นฐาน 
เพิ่มเติม 

นน. 
1 

1 1 19 1 20 

9. นางสาวสุปรีญา  กิ่งมาลา ค21102 
ค22102 
ค21202 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 
คณิตศาสตร์เสริม 2 

ม.1 
ม.1 
ม.1 

4 
1 
1 

พื้นฐาน 
พื้นฐาน 
เพิ่มเติม 

นน. 
1 

1 1 20 1 19 

10. นางสาวฉัตรชัย  ถนอมสิน ค22102
ค23102 
ค23202 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 
คณิตศาสตร์เสริม 6 

ม.2 
ม.3 
ม.3 

3 
1 
1 

พื้นฐาน 
พื้นฐาน 
เพิ่มเติม 

นน. 
1 

1 1 17 1 18 
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ข้อมูลอัตรากำลัง  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จำแนก งานพิเศษ/งานระดับช้ัน ปีการศึกษา 2563 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล 

งานพิเศษ(หน้าที่) งานระดับชั้น 
กลุ่มบริหารฯ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
โครงการ
พิเศษ 

หัวหน้า
ระดับชั้น/     

ที่ปรึกษาห้อง 
1. นางกัลยา  พันปี หัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
งบประมาณ 
 - หัวหน้างานงบประมาณ  
- ผู้ตรวจเวรครูสตรี 
กิจการนักเรียน 
- ครูท่ีปรึกษา 
- ครูเวรวันจันทร์  
และวันพุธ 

หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 5.2 

2. นางชุติมา    ไชยสิทธิ์ วิชาการ 
- งานแผนงาน 
- พัฒนาหลักสูตร 
- รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
งบประมาณ 
หนง.แผนงาน ร.ร. 
กิจการนักเรียน 
ผช.งานกิจกรรม นร. 
บริหารท่ัวไป 
ผช.งานปฏิคม 

รองหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 3.2 

4. นางสาวสุมาลี  มีสกุล วิชาการ 
- หัวหน้างานประกันคณะ
คุณภาพการศึกษา 
- ผู้ช่วยงานสำนักงาน 
(งานควบคุมภายใน) 
- หัวหน้างานวิจัยและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ประกันคุณภาพ  6.1 
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ท่ี ชื่อ-สกุล 

งานพิเศษ(หน้าที่) งานระดับชั้น 
กลุ่มบริหารฯ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
โครงการ
พิเศษ 

หัวหน้า
ระดับชั้น/     

ที่ปรึกษาห้อง 
- ผู้ช่วยงานนิเทศ
การศึกษา 
- ผู้ช่วยงานสถานศึกษา
พอเพียง 
งบประมาณและบุคลากร 
 
- ผู้ช่วยงานแผนงาน 
บริหารท่ัวไป 
หัวหน้างานคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

5. นางสาวชัชดา  ครองตน กิจการนักเรียน 
หัวหน้างานสำนักงาน 
หัวหน้าระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
งานบริหารท่ัวไป 
งานประชาสัมพันธ ์

ประชาสัมพันธ ์  3.2 

6. นางสาวสาวิตรี  บำเพ็ญทาน งบประมาณและบุคลากร 
- หัวหน้างานสารบรรณ 
- หัวหน้างานทะเบียน
ประวัติและงานมาตรฐาน
วิชาชีพ 
- หัวหน้างานสารสนเทศ
โรงเรียน 
- ผู้ช่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 
- ผู้ช่วยงานอัตรากำลัง 
สรรหา บรรจุแต่งต้ัง และ
ประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ 

พัสดุ  2.1 
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ท่ี ชื่อ-สกุล 

งานพิเศษ(หน้าที่) งานระดับชั้น 
กลุ่มบริหารฯ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
โครงการ
พิเศษ 

หัวหน้า
ระดับชั้น/     

ที่ปรึกษาห้อง 
- ผู้ช่วยงานพัฒนา
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
- ผู้ช่วยงานข้อมูล
สารสนเทศกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคลากร 

7. น.ส.เพ็ญไพจิตร  สกุลพันธุ์ งบประมาณ 
หัวหน้างานระดมทรัพย์ 
เจ้าหน้าท่ีการเงิน(รับ) 

วัดผล  4.1 

8. นางสาวสุปรีญา  กิ่งมาลา กิจการนักเรียน 
-พัสดุฝ่ายกิจการนักเรียน 
ท่ัวไป 
-กรรมการสถานศึกษา 

สารสนเทศกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 1.3 

9. นางสาวพีรยา  คุ้มคง วิชาการ 
-ตารางเรียน 

หลักสูตร  2.2 

10.  นายฉัตรชัย  ถนอมสิน งบประมาณ 
- งานการเงินและบัญชี 

  2.4 
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ตารางแสดงโครงการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2563 

 
รายชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ 

โครงการพัฒนาทักษะการคิดและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   1. แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 
   2. แข่งขันทักษะชิงความเป็นเลิศ 

 
ครูชุติมา 

 

 
วิชาการ 

 
มิ.ย. 63– ส.ค. 63 

โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสำหรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 
   1. การจัดหาสื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอน 
   2. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 
ครูสุมาลี 

 

 
 

30,924 
 

5,540 

 
มี.ค. 63 – ต.ค. 63 

 

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็สำคัญ 
   1. พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
   2. ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 
   3. การจัดทำคลังข้อสอบ 
   4. การทำวิจัยในชั้นเรียน 

 
 

ครูสุมาลี 
ครูชัชดา 
ครูชุติมา 

ครูรพินท์นิภา 

  
มิ.ย. 63 –ต.ค. 63 
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BEST  PRACTICES กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ 
 

ผลงานดีเด่น วัตถุประสงค์ ผลความสำเร็จในการ
ดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 

ผู้รับผิดชอบ 

ติวโอเน็ต เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 
การทดสอบระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O - NET) 

100 คณะครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
 

ข้อมูลรายวิชาและจำนวนคาบของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปี 2563 
 

ท่ี ชั้น รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
คาบ/ 

สัปดาห์ 
จำนวน 
ห้อง 

รวม 
คาบ 

1. ม.1 ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 1.5 3 8 24 
2. ม.2 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน2 1.5 3 8 24 
3. ม.3 ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน3 1.5 3 8 24 
4. ม.4 ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 1 2 6 12 
5. ม.5 ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน2 1 2 6 12 
6. ม.6 ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน3 1 2 7 14 

สาระเพิ่มเติม 
1. ม.1 ค21201 คณิตศาสตร์เสริม 1 0.5 1+(1) 3 6 
2. ม.2 ค22201 คณิตศาสตร์เสริม 2 0.5 1+(1) 3 6 
3. ม.3 ค23201 คณิตศาสตร์เสริม 3 0.5 1+(1) 3 6 
4. ม.4 ค31201 คณิตศาสตร์เสริม 1 2 4 2 8 
5. ม.5 ค32201 คณิตศาสตร์เสริม 2 2 4 2 8 
6. ม.6 ค33201 คณิตศาสตร์เสริม 3 2 4 3 12 

รวมทั้งสิ้น 156 
คาบสอนเฉลี่ยของกลุ่มสาระ / สัปดาห์ 17.33 
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ข้อมูลรายวิชาและจำนวนคาบของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 2 ปี 2563 
 

ท่ี ชั้น รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
คาบ/ 

สัปดาห์ 
จำนวน 
ห้อง 

รวม 
คาบ 

1. ม.1 ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน2 1.5 3 8 24 
2. ม.2 ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน4 1.5 3 8 24 
3. ม.3 ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน6 1.5 3 8 24 
4. ม.4 ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน2 1 2 6 12 
5. ม.5 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน4 1 2 6 12 
6. ม.6 ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน6 1 2 7 14 

สาระเพิ่มเติม 
1. ม.1 ค21202 คณิตศาสตร์เสริม 2 0.5 1+(1) 3 6 
2. ม.2 ค22202 คณิตศาสตร์เสริม 4 0.5 1+(1) 3 6 
3. ม.3 ค23202 คณิตศาสตร์เสริม 6 0.5 1+(1) 3 6 
4. ม.4 ค31202 คณิตศาสตร์เสริม 2 2 4 2 8 
5. ม.5 ค32202 คณิตศาสตร์เสริม 4 2 4 2 8 
6. ม.6 ค33202 คณิตศาสตร์เสริม 6 2 4 3 12 

รวมทั้งสิ้น 156 
คาบสอนเฉลี่ยของกลุ่มสาระ / สัปดาห์ 17.33 
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2563 
 
 

ระดับชั้น 
  

จำนวน 

นร.
ทั้งหมด 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จำนวน
นร. 

ที่มีผล 
ร,มส 

จำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

รายวิชาพื้นฐาน 

ม.1 276 5 10 14 32 44 35 125 8 3 29 10.62 
ม.2 224 11 6 4 5 19 30 126 21 2 21 9.46 
ม.3 230 15 12 19 41 48 36 47 9 3 46 20.26 
ม.4 199 30 17 20 25 29 33 34 10 1 67 33.84 

ม.5 184 5 10 20 20 31 25 47 4 22 35 21.60 
ม.6 201 6 3 10 30 43 65 41 1 2 19 9.55 
รวม 1314 72 58 87 153 214 224 420 53 33 217 

16.94 
ร้อยละ  5.76 4.64 6.96 12.24 17.12 17.92 33.6 4.24 2.64  

รายวิชาเพิ่มเติม 

ม.1 93 3 2 5 6 19 12 45 1 0 10 10.75 

ม.2 89 3 2 5 7 5 6 56 5 0 10 11.24 
ม.3 98 7 8 14 11 18 17 19 4 0 29 29.59 

ม.4 49 2 3 4 6 9 12 11 2 0 9 18.37 
ม.5 54 1 1 6 5 18 11 12 0 0 8 14.81 
ม.6 83 4 2 1 7 9 15 45 0 0 7 8.43 
รวม 466 20 18 35 42 78 73 188 12 0 73 

15.67 
ร้อยละ  1.6 1.44 2.8 3.36 6.24 5.84 15.04 0.96 0  
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 
 
 

ระดับชั้น 
  

จำนวน 

นร.
ทั้งหมด 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จำนวน
นร. 

ที่มีผล 
ร,มส 

จำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

รายวิชาพื้นฐาน 

ม.1 270 6 5 10 21 28 47 100 52  21 7.78 
ม.2 220 2 6 4 11 21 33 87 50  12 5.45 
ม.3 222 8 12 19 33 52 36 36 18 5 39 17.97 
ม.4 196 28 7 15 14 20 35 45 26 6 50 26.32 

ม.5 180 5 14 20 13 34 27 21 23 22 39 24.68 
ม.6 199 3 5 9 15 55 59 39 10 4 17 8.72 
รวม 1287 52 49 77 107 210 237 328 179 37 178 

14.24 
ร้อยละ  4.16 3.92 6.16 8.56 16.8 18.96 26.24 14.32 2.96  

รายวิชาเพิ่มเติม 

ม.1 91 2 3 3 4 9 9 33 28  8 8.79 

ม.2 89 2 1 0 2 7 12 51 14  3 3.37 
ม.3 97 7 6 9 16 24 19 7 5 2 22 23.16 

ม.4 54 6 5 7 13 14 6 2 1  18 33.33 
ม.5 53 1  2 8 18 11 6 6 1 3 5.77 
ม.6 83 1 4 2 7 35 25 3 5 1 7 8.54 
รวม 467 19 19 23 50 107 82 102 59 4 61 

13.17 
ร้อยละ  1.52 1.52 1.84 4.00 8.56 6.56 8.16 4.72 0.32  
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การพัฒนาตนเองของคร ู
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา  2563 

ท่ี ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ป ี รายการ สถานที่/หน่วยงาน 
ที่จัด 

ระยะเวลา 

1. นางกัลยา  พันปี  การอบรมพัฒนาครูด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ EIS 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
“ตันติวิทยาภูมิ” 

12 ชม. 

  28 มิ.ย. 63 และ 
5 ก.ค. 63 

การอบรมหลักสูตร Google Apps 
for Education รุ่น 2 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
“ตันติวิทยาภูมิ” 

6 ชม. 

  9 ก.ค. 63 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิด ครั้งท่ี 4 
“STEM ศึกษาพัฒนาการคิด” 

ม.รภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

6 ชม. 

  7 และ 15 ม.ค. 
63 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การพัฒนาครูด้านการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21” 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
“ตันติวิทยาภูมิ” 

12 ชม. 

   การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและทักษะชีวิต
ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
“ตันติวิทยาภูมิ” 

6 ชม. 

2. นางชุติมา  ไชยสิทธิ์ 7 และ 15 ม.ค. 
60 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การพัฒนาครูด้านการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21” 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
“ตันติวิทยาภูมิ” 

12 ชม. 

3. นางสาวชัชดา  ครอง
ตน 

9 ก.ค. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิด ครั้งท่ี 4 
“STEM ศึกษาพัฒนาการคิด” 

ม.รภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

6 ชม. 

  7 และ 15 ม.ค. 
63 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
ครูด้านการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 
ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
“ตันติวิทยาภูมิ” 

12 ชม. 
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ท่ี ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ป ี รายการ สถานที่/หน่วยงาน 
ที่จัด 

ระยะเวลา 

ในศตวรรษท่ี 21” 
  28 มิ.ย. 63และ 

5 ก.ค. 63 
การอบรมหลักสูตร Google Apps 
for Education รุ่น 2 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
“ตันติวิทยาภูมิ” 

6 ชม. 

   การอบรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนสู่ครูท่ีปรึกษา ประจำปี
การศึกษา 2559 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
“ตันติวิทยาภูมิ” 

6 ชม. 

   การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและทักษะชีวิต
ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
“ตันติวิทยาภูมิ” 

6 ชม. 

  22-24 ก.ค.63  ผ่านการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
และนักศึกษา 

ศูนย์เสมารักษ์ประจำ
สำนักงานศึกษาธิการ

ภาค ๒ ร่วมกับโรงเรียน
วิเศษไชยชาญ “ตันติ

วิทยาภูมิ” 

18 

  14-15 ก.ย. 63 ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเครือข่ายพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา  จ.อ่างทอง 

จ.อ่างทอง 12 ชม. 

4. นางสาวสุมาลี  มีสกุล 9 ก.ค. 63 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ครั้งท่ี 4 
“STEM ศึกษาพัฒนาการคิด” 

ม.รภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

6 ชม. 

28 มิ.ย. 63 และ 
5 ก.ค. 63 

การอบรมหลักสูตร Google Apps 
for Education รุ่น 2 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
“ตันติวิทยาภูมิ” 

6 ชม. 

7 และ 15 ม.ค. 
63 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การพัฒนาครูด้านการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21” 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
“ตันติวิทยาภูมิ” 

12 ชม. 

22 ม.ค. 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการนำส่งข้อมูล
สารสนเทศท่ีจำเป็นของสถานศึกษา

สพม.5 6 ชม. 
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ท่ี ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ป ี รายการ สถานที่/หน่วยงาน 
ที่จัด 

ระยะเวลา 

เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ 
Online 

5. น.ส.สาวิตรี บำเพ็ญ
ทาน 

28 มิ.ย. 63 และ 
5 ก.ค. 63 

การอบรมหลักสูตร Google Apps 
for Education รุ่น 2 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
“ตันติวิทยาภูมิ” 

6 ชม. 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและทักษะชีวิต
ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
“ตันติวิทยาภูมิ” 

6 ชม. 

  7 และ 15 ม.ค. 
63 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การพัฒนาครูด้านการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21” 
 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
“ตันติวิทยาภูมิ” 

12 ชม. 

6. น.ส.เพ็ญไพจิตร  
สกุลพันธุ์ 

28 มิ.ย. 63 และ 
5 ก.ค. 63 

การอบรมหลักสูตร Google Apps 
for Education รุ่น 2 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
“ตันติวิทยาภูมิ” 

6 ชม. 

   การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและทักษะชีวิต
ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
“ตันติวิทยาภูมิ” 

6 ชม. 

  7 และ 15 ม.ค. 
63 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การพัฒนาครูด้านการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษ 
ท่ี 21” 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
“ตันติวิทยาภูมิ” 

12 ชม. 

7. น.ส.รพินท์นิภา  
พลีกิตติวัฒน์ 

9 ก.ค. 63 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ครั้งท่ี 4 
“STEM ศึกษาพัฒนาการคิด” 

ม.รภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

6 ชม. 

  28 มิ.ย. 63 และ 
5 ก.ค. 63 

การอบรมหลักสูตร Google Apps 
for Education รุ่น 2 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
“ตันติวิทยาภูมิ” 

6 ชม. 
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ท่ี ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ป ี รายการ สถานที่/หน่วยงาน 
ที่จัด 

ระยะเวลา 

  22-24 ก.ค.63 ผ่านการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา 

ศูนย์เสมารักษ์ประจำ
สำนักงานศึกษาธิการ

ภาค ๒  

18 

  2 ก.ค. 63 อบรมหลักสูตรครูสะเต็มศึกษา
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 

สะเต็มศึกษาภาคกลาง
ตอนบน 

12 

  7 และ 15 ม.ค. 
63 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การพัฒนาครูด้านการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21” 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
“ตันติวิทยาภูมิ” 

12 ชม. 
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ผลงานด้านการผลิตสื่อ นวตักรรมการเรียนรู้ของครู 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา  2563 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อเร่ือง/ผลงาน ระดับชั้นที่ใช้สื่อ 
1. นางกัลยา  พันปี เอกสารประกอบการสอน เร่ือง 

  - พื้นที่ผิวและปริมาตร 
  - กราฟ 
  - ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
  - ความคล้าย 
  - อสมการ 
  - ความน่าจะเป็น 
   - สถิติ 

 

2. นางสาวสุมาลี  มีสกุล - เอกสารประกอบการสอน วิชา
คณิตศาสตร์เสริม 5 เร่ือง แคลคูลัส
เบื้องต้น และกำหนดการเชิงเส้น 
- เอกสารประกอบการสอน วิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 เร่ือง การ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและแผนภาพ 
พาวเวอร์พ้อยท์ ประกอบการสอน เร่ือง 
สถิติและข้อมูล และการวิเคราะห์ช้อมูล
เบื้องต้น 
- ชุดการสอน วิชาคณิตศาสตร์เสริม 6 
และแผนภาพ พาวเวอร์พอ้ยท์ 
ประกอบการสอน เร่ือง การวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงปกติ และ
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่นระหว่างข้อมูล- 

 

3. นางสาวชัชดา  ครองตน - แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง อสมการ
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
- เกมฉันมีใคร ใครมี เร่ืองอสมการ 
- แบบฝึกทักษะ ใบงาน 
- สื่อประกอบการสอนโดยใช้โปรแกรม 
GSP เร่ือง กราฟ 
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ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อเร่ือง/ผลงาน ระดับชั้นที่ใช้สื่อ 
- ประดิษฐ์สื่อรูปทรงสามมิติ ได้แก่ พีระ
มิต ปริซิม ทรงกระบอกและกรวย 

4. นางชุติมา    ไชยสิทธิ์ แผนการจัดการเรียนรู้  
5. นางสาวเพ็ญไพจิตร  สกุลพันธุ์ เอกสารประกอบการสอน แบบฝึกทักษะ 

ใบงาน พาวเวอร์พ้อยท์ และ GSP 
 

6. นางสาวสาวิตรี  บำเพ็ญทาน แบบฝึกทักษะ 
- ระบบจำนวนเต็ม 
- เลขยกกำลัง 
- คู่อันดับและกราฟ 
- สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
- ความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต 2 มิติ 
และ 3 มิติ 

 

7. นางสาวรพินท์นิภา  พลีกิตติวัฒน์ เอกสารประกอบการเรียน และพาวเวอร์
พ้อยท์ประกอบการสอน 

 

8. นางสาวสุปรีญา  กิ่งมาลา แบบฝึกทักษะ 
- ระบบจำนวนเต็ม 
- เลขยกกำลัง 
- คู่อันดับและกราฟ 
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งานวิจัยในชั้นเรยีนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อเร่ือง/ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ระดับชั้น 
1. นางกัลยา  พันปี การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา

คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ม.3 

2. นางสาวสุมาลี  มีสกุล การพัฒนาชุดการสอนท่ีเน้นทักษะการเรียนรู้แบบค้นพบ
ด้วยตนเองเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน 

ม.6 

3. นางสาวชัชดา  ครองตน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการแก้โจทย์ปัญหา 
เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 ปีการศึกษา 2563 โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อน
คู่คิด (Think Pair Share) 

ม.3 

4. นางชุติมา    ไชยสิทธิ์ การใช้แบบฝึกทักษะและการเสริมแรงในการจัด 
การเรียนการสอน เรื่อง เส้นขนาน รายวิชา คณิตศาสตร์
พื้นฐาน 4 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

ม.2 

5. นางสาวเพ็ญไพจิตร   
สกุลพันธุ์ 

การพัฒนาผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 4  
รหัสวิชา ค32102 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้
แบบฝึกหัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์
พื้นฐาน ม.4-6 ของสำนักพิมพ์  The book  
และมาตรฐานแม็ค 

ม.5 

6. นางสาวสาวิตรี  บำเพ็ญทาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบจำนวน
เต็ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ม.1 

7. นางสาวรพินท์นิภา   
พลีกิตติวัฒน์ 

การพัฒนาทักษะความรู้เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยสรุปด้วยแผนผัง
ความคิด (Mind Mapping) 

ม.2 

8. นางสาวสุปรีญา  กิ่งมาลา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การแก้สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการใช้แบบฝึกทักษะ 
แบบกระบวนการกลุ่ม 

ม.1 
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ผลงานดีเด่นของคร ู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา  2563 

ระดับจังหวัดหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1 นางสาวสุมาลี  มีสกุล ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีดีเด่น 

สพม.5 

2 นางสาวชัชดา ครองตน ครูดีศรีวิเศษ จ.อ่างทอง 
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วสิัยทัศน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

“ พัฒนาความรูใ้ห้เข้มแข็ง 

 

เป็นแหล่งเสริมสร้างกระบวนการคิด 

 

สู่การประดิษฐ์ขั้นพื้นฐาน 

 

ประสานด้วยเทคโนโลยี 

 

มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 

สามารถรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ” 
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1.  ข้อมูลบุคลากร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
 

ว/ด/ป เกิด 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

1. นายประทีป       ผาสุภะ 19/06/2517 ครู คศ.3 ค.บ. เคมี 
2. นางฉวีวรรณ      เอกสมบัติ 23/03/2514 ครู คศ.3 ค.บ. วิทยาศาสตร์ 
3. นางภิญญดา      พัดภู่ 12/04/2518 ครู คศ.3 ค.บ. วิทยาศาสตร์ 
4. นายยุทธนา       กันตะบุตร 04/02/2524 ครู คศ.3 ศษ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ 
5. นางสาวเกศริน   ยิ้มช้อย 04/02/2526 ครู คศ.2 ศษ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ 
6. นางสาวชมนาด  ป่านแก้ว 22/06/2527 ครู คศ.1 กศ.บ ฟิสิกส์ 
7. นางสาวอัญชดา  เขียวอุไร 29/10/2528 ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
8. นางสาวกนกภัทร  พึ่งน้อย 10/12/2533 ครู คศ.1 กศ.บ ฟิสิกส์ 
9. นางสาวจินตนา    แย้มคงเมือง 20/04/2535 ครู คศ.1 กศ.ม. ชีววิทยา 
10. นางสาวบาจารีย์   รอดสุด 08/11/2537 ครูผู้ช่วย ค.บ. เคมแีละวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
11. นางสาวปวีณา  ทนงศักดิ์วิเศษ 05/03/2535 ครูผู้ช่วย วท.บ. ชีววิทยา 
12. นางสาวปรัชญาภรณ์  วะสุวัชร 11/01/2536 ครูอัตราจ้าง ค.บ. วิทยาศาสตร์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ว/ด/ป เกิด 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

1. นายประทีป       ผาสุภะ 19/06/2517 ครู คศ.3 ค.บ. เคมี 
2. นางฉวีวรรณ      เอกสมบัติ 23/03/2514 ครู คศ.3 ค.บ. วิทยาศาสตร์ 
3. นางภิญญดา      พัดภู่ 12/04/2518 ครู คศ.3 ค.บ. วิทยาศาสตร์ 
4. นายยุทธนา       กันตะบุตร 04/02/2524 ครู คศ.3 ศษ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ 
5. นางสาวเกศริน   ยิ้มช้อย 04/02/2526 ครู คศ.2 ศษ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ 
6. นางสาวอัญชดา  เขียวอุไร 29/10/2528 ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
7. นางสาวจินตนา    แย้มคงเมือง 20/04/2535 ครู คศ.1 กศ.ม. ชีววิทยา 
8. นางสาวบาจารีย์   รอดสุด 08/11/2537 ครู คศ.1 ค.บ. เคมแีละวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
9. นายวัชรพล  จันทรวงศ์ 18/04/2535 ครู คศ.1 กศ.ม วิทยาศาสตร์ศึกษา 
10. นางสาวปวีณา  ทนงศักดิ์วิเศษ 05/03/2535 ครูผู้ช่วย วท.บ. ชีววิทยา 
11. นายณัฐนนท์  ลุนพัฒน์ 05/02/2539 ครูผู้ช่วย กศ.บ. ฟิสิกส์ 
11. นางสาวปรัชญาภรณ์  วะสุวัชร 11/01/2536 ครูอัตราจ้าง ค.บ. วิทยาศาสตร์ 
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ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 

1.   จำแนกตามตำแหน่ง  
      ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 
ท่ี 

 
รายการ 

จำนวนบุคลากร  
รวม ชาย หญิง 

1. ครูอันดับ  ค.ศ.1 - 3 3 
2. ครูอันดับ  ค.ศ.2 - 2 2 
3. ครูอันดับ  ค.ศ. 3 2 2 4 
4. ครูผู้ช่วย - 2 2 
5. ครูอัตราจ้าง - 1 1 
 รวม 2 10 12 

       
      ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
 

 
ท่ี 

 
รายการ 

จำนวนบุคลากร  
รวม ชาย หญิง 

1. ครูอันดับ  ค.ศ.1 1 2 3 
2. ครูอันดับ  ค.ศ.2 - 2 2 
3. ครูอันดับ  ค.ศ. 3 2 2 4 
4. ครูผู้ช่วย - 2 2 
5. ครูอัตราจ้าง - 1 1 
 รวม 3 9 12 
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2.   จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
      ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  

 
ท่ี 

รายการ 
จำนวนบุคลากร 

รวม 
ชาย หญิง 

1. ต่ำกว่าปริญญาตรี - - - 
2. ปริญญาตรี 1 7 8 
3. ปริญญาโท 1 3 4 
4. ปริญญาเอก - - - 
 รวม 2 10 12 

 
      ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  

 
ท่ี 

รายการ 
จำนวนบุคลากร 

รวม 
ชาย หญิง 

1. ต่ำกว่าปริญญาตรี - - - 
2. ปริญญาตรี 2 5 7 
3. ปริญญาโท 2 3 5 
4. ปริญญาเอก - - - 
 รวม 2 10 12 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/ 2563 
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ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/ 2563 
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ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 
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ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 
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ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 
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ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563 
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ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563 
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ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563 
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ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563 
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ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563 
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ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563 
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ข้อมูลอัตรากำลังกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำแนก งานพิเศษ/งานระดับชั้น  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 

 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
งานพิเศษ(หน้าที่) งานระดับชั้น 

กลุ่มบริหารฯ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

โครงการ
พิเศษ 

หัวหน้าระดับชั้น/     
ที่ปรึกษาห้อง 

1 นายประทีป  ผาสุภะ กิจการ
นักเรียน 

หัวหน้า  ม.5/1 

2 นางฉวีวรรณ  เอกสมบัติ กิจการ
นักเรียน 

5 ส  ม.3/7 

3 นายยุทธนา  กันตะบุตร กิจการ
นักเรียน 

แผนงาน  ม.4/2 

4 นางสาวเกศริน  ยิ้มช้อย ท่ัวไป ประกันคุณภาพ  ม.4/1 

5 นางสาวอัญชดา  เขียวอุไร วิชาการ รองหัวหน้า  ม.2/4 

6  นางสาวชมนาด  ป่านแก้ว ท่ัวไป วัดผล  ม.5/2 

7 นางสาวกนกภัทร  พึ่งน้อย ท่ัวไป หลักสูตร  ม.6/1 

8 นางสาวจินตนา  แย้มคงเมือง กิจการ
นักเรียน 

พัสดุ 
และ

ประชาสัมพันธ์ 

 ม.5/2 

9 นางภิญญดา พัดภู่ วิชาการ วิชาการ  ม.2/8 

10 นางสาวบาจารีย์ รอดสุด วิชาการ สารสนเทศ  ม.3/2 

11 นางสาวปวีณา ทนงศักดิ์วิเศษ วิชาการ พัสดุ  ม.4/2 

12 นางสาวปรัชญาภรณ์  วะสุวัชร วิชาการ สารบรรณ  ม.1/1 
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ข้อมูลอัตรากำลัง  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำแนก งานพิเศษ/งานระดับชั้น  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 
 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
งานพิเศษ(หน้าที่) งานระดับชั้น 

กลุ่มบริหารฯ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

โครงการ
พิเศษ 

หัวหน้าระดับชั้น/     
ที่ปรึกษาห้อง 

1 นายประทีป  ผาสุภะ กิจการ
นักเรียน 

หัวหน้า  ม.5/1 

2 นางฉวีวรรณ  เอกสมบัติ กิจการ
นักเรียน 

5 ส  ม.3/7 

3 นายยุทธนา  กันตะบุตร กิจการ
นักเรียน 

แผนงาน  ม.4/2 

4 นางสาวเกศริน  ยิ้มช้อย ท่ัวไป ประกันคุณภาพ  ม.4/1 

5 นางสาวอัญชดา  เขียวอุไร วิชาการ รองหัวหน้า  ม.2/4 

6 นายวัชรพล จันทรวงศ์ กิจการ หลักสูตร  ม.2/7 

7 นายณัฐนนท์ ลุนพัฒน์ กิจการ วัดผล  ม.5/2 

8 นางสาวจินตนา  แย้มคงเมือง กิจการ
นักเรียน 

พัสดุ 
และ

ประชาสัมพันธ์ 

 ม.5/2 

9 นางภิญญดา พัดภู่ วิชาการ วิชาการ  ม.2/8 

10 นางสาวบาจารีย์ รอดสุด วิชาการ สารสนเทศ  ม.3/2 

11 นางสาวปวีณา ทนงศักดิ์วิเศษ วิชาการ พัสดุ  ม.4/2 

12 นางสาวปรัชญาภรณ์  วะสุวัชร วิชาการ สารบรรณ  ม.1/1 



 
 

   

  

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา  2563 

➢ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
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➢ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
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➢ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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➢ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
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➢ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
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➢ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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รายงานพัฒนาตนเองของบุคลากรลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 
 

• นายประทีป ผาสุภะ 

 
 
 
 
 
 
 

• นางฉวีวรรณ      เอกสมบัติ 
 
 
 
 

• นางภิญญดา      พัดภู่ 

 
 
 
 

 
 
 

• นายยุทธนา       กันตะบุตร 
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• นางสาวอัญชดา  เขียวอุไร 
 
 
 
 
 
 
 

 

• นางสาวเกศริน   ยิ้มช้อย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• นางสาวปวีณา  ทะนงศักด์ิวิเศษ 
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• นางสาวจินตนา    แย้มคงเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• นางสาวบาจารีย์   รอดสุด 
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• นางสาวบาจารีย์   รอดสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• นายวัชรพล  จันทรวงศ์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• นายณัฐนนท์  ลุนพัฒน์ 
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ฝึกทักษะอย่างบูรณาการ  

เทคโนโลยี สารสนเทศก้าวล้ำ 

มีน้ำใจ และตรงไปตรงมา 

 

วสิยัทศัน์  

(ศูนยค์อมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ)   
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แผนผังการบรหิารงาน 

ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

นางนันทนา เรืองชัยวิริยะ :: รองหัวหน้าศูนย์ฯ นายอภิรักษ์  หงส์หาญณรงค์:: หัวหน้าศูนย์ฯ 

 

นางสุมิตรา  ลี้ถาวรกุล :: ประกันคุณภาพและวิจัย 

 

นายวีรยุทธ  พูลพร :: วัดผล/หลักสูตร 

 

นางสาวปราณี พ่วงทองคำ :: สารสนเทศ/ประชาสัมพันธ์ 

 
 

 

นางสาวนนทรี  พุฒซ้อน :: วิชาการศูนย์ฯ 
นานางสาววีรวรรณ หวานล้ำ :: พัสดุ นางสาวภัคอาภา สว่างแสง :: แผนงาน 
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1.  ข้อมูลบุคลากร 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)   
ปีการศึกษา 2563 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
 

ว/ด/ป เกิด  
 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

1. นางนันทนา  เรืองชัยวิริยะ 27 ส.ค. 2505 คศ.3 ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 
2. นายอภิรักษ์  หงส์หาญณรงค์ 17 พ.ย. 2525 คศ.2 ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 
3. นางสุมิตรา  ล้ีถาวรกุล 1 เม.ย. 2527 คศ.2 ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 

4. นายวีรยุทธ  พูลพร 25 ก.ค. 2527 คศ.2 ปริญญาโท 
การบริหารการศึกษา 
 

5. นางสาวปราณี พ่วงทองคำ 
28 ก.ค. 2521 คศ.3 ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
6. นางสาววีรวรรณ หวานล้ำ 1 ต.ค. 2528 คศ.2 ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 
7. นางสาวภัคอาภา สวางแสง 15 พ.ย. 2528 คศ.1 ปริญญาตร ี วท.บ. คอมพิวเตอร 
8. นางสาวนนทรี  พุฒซ้อน 14 มิ.ย. 2533 ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์ศึกษา 
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1. จำแนกตามตำแหน่ง 
 

ท่ี รายการ 
จำนวนบุคลากร 

รวม 
ชาย หญิง 

1. ครูอันดับ  ค.ศ.3 - 2 2 
2. ครูอันดับ  ค.ศ.2 2 2 4 
3. ครูอันดับ  ค.ศ.1 - 1 1 
5. ครูอัตราจ้าง - 1 1 
 รวม 2 4 6 

         
แผนภูมิแสดงข้อมูลบุคลากร 

จำแนกตามตำแหน่ง 
 

 
 

ครูอนัดบั  ค.ศ.1 ครูอนัดบั  ค.ศ.2 ครูอนัดบั  ค.ศ. 3 ครูอตัราจา้ง

ชาย 0 2 0 0

หญิง 1 2 2 1

รวม 1 4 2 0

0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5

ชาย หญงิ รวม

ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 



 

 160 

 
   2. จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

 
 
ท่ี 

 
รายการ 

จำนวนบุคลากร 
รวม 

ชาย หญิง 
1. ต่ำกว่าปริญญาตรี - - - 
2. ปริญญาตร ี - 2 2 
3. ปริญญาโท 2 4 6 
 รวม 2 6 8 

 
แผนภูมิแสดงข้อมูลบุคลากร 
จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

ปรญิญาตรี ปรญิญาโท ครูอตัราจา้ง

ชาย 0 2 0

หญิง 2 4 1

รวม 2 6 1

0

1

2

3

4

5

6

7

ชาย หญิง รวม
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งานการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล 

วิชาที่สอน 
จำนวน
คาบ 

รวม
คาบ
สอน 

คาบโฮมรูม
และคาบ

ประชุมตาม
ตารางสอน 

รวมคาบ
สอน

ทั้งหมด 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

1 นางนันทนา  
เรืองชัยวิริยะ 

ว21283 เทคโนโลยีซอฟตแวร 
เบ้ืองตน 1 

8 19 1 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน+หน้าท่ีพลเมือง+
ลดเวลาเรียน 

10 

2 นายอภิรักษ์   
หงส์หาญณรงค ์

ว30105 วิทยาการคํานวณ 10 20 2 22 

ว33281 แฟมสะสมงานอิเล็กเทอรนิก 6 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน+หน้าท่ีพลเมือง 4 

3 นางสุมิตรา   
ล้ีถาวรกุล 

ว32281 ออกแบบผลิตภัณฑ 12 20 1 21 

พ23101 สุขศึกษา 5 3 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน+หน้าท่ีพลเมือง+
ลดเวลาเรียน 

5 

4 นายวีรยุทธ  
พูลพร 

ว23103 วิทยาการคํานวณ 3 4 20 1 21 

ว23281 เทคโนโลยีการนําเสนอ 
ขั้นสูง 1 

8 

พ23101 สุขศึกษา 5 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน+หน้าท่ีพลเมือง+
ลดเวลาเรียน 

7 

5 
 

นางสาวปราณี  
พ่วงทองคำ 

ว31281  การพัฒนาโครงงาน 12 20 2 22 

ส21201 อางทองของเรา 1 4 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน+หน้าท่ีพลเมือง 4 
ว23103 วิทยาการคํานวณ 3 4 20 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

(ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
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ท่ี ชื่อ-สกุล 

วิชาที่สอน 
จำนวน
คาบ 

รวม
คาบ
สอน 

คาบโฮมรูม
และคาบ

ประชุมตาม
ตารางสอน 

รวมคาบ
สอน

ทั้งหมด 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

6 
 

นางสาว
วีรวรรณ 
หวานล้ำ 

ว23281 เทคโนโลยีการนําเสนอ 
ขั้นสูง 1 

8 19 1 

พ23101 สุขศึกษา 5 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน+หน้าท่ีพลเมือง 6 

7 
 

นางสาว 
ภัคอาภา  
สวางแสง 

ว22103 วิทยาการคํานวณ 2 2 19 1 20 

ว22283 เทคโนโลยีพื้นฐานเพื่อการ
นําเสนอ 1 

6 

พ23101 สุขศึกษา 5 2 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน+หน้าท่ีพลเมือง 9 

8 นางสาวนนทรี   
พุฒซ้อน 

ว22283 โปรแกรมพื้นฐานเพื่อการ
นําเสนอ 

2 20 1 21 

ว21103 วิทยาการคํานวณ 1 8 
ว22103 วิทยาการคํานวณ 2 6 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน+หน้าท่ีพลเมือง+
ลดเวลาเรียน 

4 

 
เอกสารอ้างอิง : คำส่ังโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ท่ี 082/2563 เรื่อง แต่งต้ังครูปฏิบัติหน้าท่ีการ

สอน  
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
(http://shorturl.at/guMO6) 
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งานการเรียนการสอน ภาคเรยีนที่ 2/2563 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล 

วิชาที่สอน 
จำนวน
คาบ 

รวม
คาบ
สอน 

คาบโฮมรูม
และคาบ

ประชุมตาม
ตารางสอน 

รวมคาบ
สอน

ทั้งหมด 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

1 นางนันทนา  
เรืองชัยวิริยะ 

ว21284 
เทคโนโลยีซอฟตแวร 
เบ้ืองตน 2 

8 20 1 21 

ว22284 เทคโนโลยีพื้นฐานเพื่อการ
นําเสนอ 2 

1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน+หน้าท่ีพลเมือง+
ลดเวลาเรียน 

11 

2 นายอภิรักษ์   
หงส์หาญณรงค ์

ว30106 การออกแบบและเทคโนโลยี 10 20 2 22 
ว33282 ซอมบํารุงคอมพิวเตอร 6 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 

3 นางสุมิตรา   
ล้ีถาวรกุล 

ว32282 การเขียนโปรแกรม 12 21 1 22 
ว22284 เทคโนโลยีเพื่อการนําเสนอ2 2 
พ23102 สุขศึกษา6 3 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน+หน้าท่ีพลเมือง 4 

4 นายวีรยุทธ  
พูลพร 

ว23104 การออกแบบและเทคโนโลยี3 4 20 1 21 
ว23282 เทคโนโลยีการนําเสนอ 

ขั้นสูง 2 
8 

พ23102 สุขศึกษา6 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน+หน้าท่ีพลเมือง+
ลดเวลาเรียน 

7 

5 
 

นางสาวปราณี  
พ่วงทองคำ 

ว31282 สะเต็มศึกษา 12 19 2 21 
ส21202 อางทองของเรา 2 4 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน+หน้าท่ีพลเมือง 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

(ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
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ท่ี ชื่อ-สกุล 

วิชาที่สอน 
จำนวน
คาบ 

รวม
คาบ
สอน 

คาบโฮมรูม
และคาบ

ประชุมตาม
ตารางสอน 

รวมคาบ
สอน

ทั้งหมด 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

6 นางสาว
วีรวรรณ 
หวานล้ำ 

ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี3 4 20 1 21 
ว23282 เทคโนโลยีการนําเสนอ 

ขั้นสูง 2 
8 

พ23102 สุขศึกษา6 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน+หน้าท่ีพลเมือง 7 

7 นางสาว 
ภัคอาภา  
สวางแสง 

ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี2 4 20 1 21 

ว22104 
เทคโนโลยีพื้นฐานเพื่อการ
นําเสนอ 2 

5 

พ23102 สุขศกึษา 3 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน+หน้าท่ีพลเมือง 8 

8 นางสาวนนทรี   
พุฒซ้อน 

ว21104 การออกแบบและ 
เทคโนโลยี 1 

8 16 1 17 

ว21282 การออกแบบและ 
เทคโนโลยี 2 

4 

ว22284 โปรแกรมเพื่อการนําเสนอ 2 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน+หน้าท่ีพลเมือง 3 

 
เอกสารอ้างอิง : คำส่ังโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ท่ี 153/2563 เรื่อง แต่งต้ังครูปฏิบัติหน้าท่ีการ

สอน 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 
(http://shorturl.at/guMO6) 
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จำแนก งานพิเศษ/งานระดับช้ัน ปีการศึกษา 2563 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
งานพิเศษ(หน้าที่) งานระดับชั้น 

กลุ่มบริหารฯ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
โครงการ
พิเศษ 

หัวหน้าระดับชั้น/     
ที่ปรึกษาห้อง 

1 นางนันทนา 
เรืองชัยวิริยะ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
- ผูชวยงานรับนักเรียนและ

จัดทําสํามะโนผูเรียน  
(ทําบัตรประจําตัวนักเรียน) 

- ผูชวยการจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศนักเรียนรายบุคคล
และการคัดกรองขอมูล
นักเรียนยากจน 

- ผูชวยงานนิเทศการศึกษา 
งบประมาณและบุคลากร 

- ผูชวยงานพัสดุและ 

  สินทรัพยโรงเรียน 

ศูนย์คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- รองหัวหน้าศูนย์

คอมพิวเตอร์ 
 

- ท่ีปรึกษาช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 
1/6 

2 นายอภิรักษ์  
หงส์หาญ
ณรงค์ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
- ผูชวยงานจัดการเรียนการ

สอนในสถานศึกษา 
- ผูชวยงานรับนักเรียนและ

จัดทําสํามะโนผูเรียน 
- ผูชวยงานนิเทศการศึกษา 
กลุ่มบริหารท่ัวไป 
- หัวหนางานงานควบคุม
คุณภาพภายในถานศึกษา 

- ผูชวยงานบริการชุมชน 

- ผู้ชวยงานอาคารสถานท่ี/ ส่ิง
แวดลอม 

ศูนย์คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- หัวหน้าศูนย์

คอมพิวเตอร์  
 

- ท่ีปรึกษาช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 
6/1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

(ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
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ท่ี ชื่อ-สกุล 
งานพิเศษ(หน้าที่) งานระดับชั้น 

กลุ่มบริหารฯ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
โครงการ
พิเศษ 

หัวหน้าระดับชั้น/     
ที่ปรึกษาห้อง 

- ผูชวยงานโสตทัศนศึกษา 

3 นางสุมิตรา   
ลี้ถาวรกุล 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
- ผูชวยงานรับนักเรียนและ
จัดทําสํามะโนผูเรียน 

- ผู้ช่วยการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศนักเรียนรายบุคคล
และการคัดกรองข้อมูล
นักเรียนยากจน ด้วย
ฐานข้อมูลของกระทรวงใน
เว็บไซต์ (Data anagement 
Center : DMC) 

- ผู้ช่วย (ดูแลเว็บไซต์โรงเรียน) 
งานพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

- ผู้ช่วยงานพัฒนาส่ือและ
เทคโนโลยี 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 
- งานแผนงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 
- ผู้ช่วยงานโสตทัศนศึกษา 

ศูนย์คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- ประกันคุณภาพ

และวิจัยศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

 

- ท่ีปรึกษาช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 
5/3 

4 นายวีรยุทธ   
พูลพร 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
-  รองหัวหน้า งานพัฒนาส่ือ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา (ดูแล/พัฒนา
ห้องหุ่นยนต์ และดูแลระบบ/
ซ่อมบำรุงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์) 

- ผู้ช่วยงานรับนักเรียนและ
จัดทําสํามะโนผู้เรียน 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 

ศูนย์คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 - วัดผลศูนย์

คอมพิวเตอร์ 
- หลักสูตรศูนย์

คอมพิวเตอร์ 

- ท่ีปรึกษาช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 
3/1 
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ท่ี ชื่อ-สกุล 
งานพิเศษ(หน้าที่) งานระดับชั้น 

กลุ่มบริหารฯ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
โครงการ
พิเศษ 

หัวหน้าระดับชั้น/     
ที่ปรึกษาห้อง 

- หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา 

- ผูชวยงานบริการชุมชน 
- ผูชวยงานลูกจางประจําและ

ลูกจางช่ัวคราว 
- ผูชวยงานอาคารสถานท่ี/ส่ิง

แวดลอม 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
- ผู้ช่วยงานพัสดุและสินทรัพย์

โรงเรียน 
5 นางสาวปราณี 

พ่วงทองคำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
- ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยรอง

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

- หัวหน้างานรับนักเรียนและจัด
ทาสำมะโนผู้เรียน 

- หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

- รองหัวหน้างานวางแผนงาน
ด้านวิชาการ 

- ผู้ช่วย (ดูแลการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการนักเรียน) งาน
พัฒนากระบวน การเรียนรู้
นักเรียน) 

- ผู้ช่วยงานพัฒนาส่ือและ
เทคโนโลยี 

- ผู้ช่วยงานทัศนศึกษา 
- ผู้ช่วย (ดูแล/พัฒนาระบบ E-

learning และระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์) งานพัฒนาส่ือ 

ศูนย์คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- สารสนเทศศูนย์

คอมพิวเตอร์ 
- ประชาสัมพันธ์

ศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

- ดูแลและพัฒนา
ระบบ E-
learning ของ
โรงเรียน  

- ดูแลและพัฒนา
ระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

- ท่ีปรึกษาช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 
4/3 
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ท่ี ชื่อ-สกุล 
งานพิเศษ(หน้าที่) งานระดับชั้น 

กลุ่มบริหารฯ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
โครงการ
พิเศษ 

หัวหน้าระดับชั้น/     
ที่ปรึกษาห้อง 

 
 
 
 
 
 
 

นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

- สารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 
- ผู้ช่วยงานโสตทัศนศึกษา 

6 นางสาว
วีรวรรณ  
หวานล้ํา 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
- หัวหนากลุมกิจกรรมพัฒนา 

ผูเรียน 
- ผูชวยงานรับนักเรียนและ

จัดทําสํามะโนผูเรียน 
- ผูชวยงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 
กลุ่มบริหารท่ัวไป 
- ผู้ช่วยงานโสตทัศนศึกษา 

- พัสดุศูนย
คอมพิวเตอร 

 ท่ีปรึกษาช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 
3/4 

7 นางสาว 
ภัคอาภา  
สวางแสง 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
- หัวหนางานจัดการเรียน 
  การสอนในสถานศึกษา 
- ผูชวยงานทะเบียนนักเรียน 
งบประมาณและบุคลากร 
- หัวหนางานสารบรรณ 
- หัวหนางานพัฒนาขาราชการ

ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

- ผูชวยงานตรวจสอบภายใน 
กลุ่มบริหารท่ัวไป 
- ผูชวยงานเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

- ผูชวยงานธนาคารโรงเรียน 

- แผนงานศูนย
คอมพิวเตอร 

 ท่ีปรึกษาช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 
2/1 
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ท่ี ชื่อ-สกุล 
งานพิเศษ(หน้าที่) งานระดับชั้น 

กลุ่มบริหารฯ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
โครงการ
พิเศษ 

หัวหน้าระดับชั้น/     
ที่ปรึกษาห้อง 

8 นางสาวนนทรี  
พุฒซ้อน 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
- ผู้ช่วยการจัดเก็บข้อมูล

สารสนเทศนักเรียนรายบุคคล
และการคัดกรองข้อมูล
นักเรียนยากจน ด้วย
ฐานข้อมูลของกระทรวงใน
เว็บไซต์(DataManagement 
Center : DMC) 

- ผูชวยงานรับนักเรียนและ
จัดทําสํามะโนผูเรียน 

- ผู้ช่วย (ซ่อมบำรุงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์) งานพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

งบประมาณและบุคลากร 
- งานพัสดุและสินทรัพย 
โรงเรียน ผูชวย/ ลงทะเบียน
สินทรัพยครุภัณฑ 

ศูนย์คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- สารสนเทศศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

- ท่ีปรึกษาช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 
2/7 

 
เอกสารอ้างอิง :  

- คำส่ังโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ท่ี 167/2563 เรื่อง แต่งต้ังครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงาน 4 กลุ่มบริหาร ประจำปีการศึกษา 2/2563  
  ลงวันท่ี 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563  (http://shorturl.at/guMO6) 
- คำส่ังโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ท่ี 040 /2563 เรื่อง แต่งต้ังครูท่ีปรึกษา ภาคเรียนท่ี 

2/2563  
       ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 (http://shorturl.at/guMO6) 
     - คำส่ังโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ท่ี 140/2563 เรื่อง แต่งต้ังครูท่ีปรึกษา ภาคเรียนท่ี 

2/2563 
       ลงวันท่ี 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  (http://shorturl.at/guMO6) 
 

http://shorturl.at/guMO6
http://shorturl.at/guMO6
http://shorturl.at/guMO6
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ปีการศึกษา 2563 
 

รายชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ 
โครงการส่งเสริมทักษะความสามารถ
ด้าน ICT ของผู้เรียน เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ้

 104,090  

กิจกรรม    
1. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ นายอภิรักษ์ หงส์หาญณรงค์ 21,500 ต.ค. 63-เม.ย.64 
2. อุปกรณ์หุ่นยนต์และชุดเรียนรู้  
   Arduino Robot 

นายวีรยุทธ  พูลพร 53,500 ต.ค. 63-เม.ย.64 

3. แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ นายวีรยุทธ  พูลพร 5,000 ต.ค. 63-เม.ย.64 
4. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน นางสาววีรวรรณ หวานล้ำ 4,090 ต.ค. 63-เม.ย.64 
5 .แข่งขันทักษะวิชาการภายใน 
   โรงเรียน 

นายอภิรักษ์ หงส์หาญณรงค์ 
นายวีรยุทธ พูลพร 

5,000 ต.ค. 63-เม.ย.64 

6. ส่งเสริมความสามารถด้านการ 
   คิดเชิงคำนวณและการออกแบบ 

นางสาวปราณี  พ่วงทองคำ  
และนายวีรยุทธ   พูลพร 

20,000 ต.ค. 63-เม.ย.64 

 
 

อ้างอิง : แบบเสนอโครงการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ“ตันติวิทยาภูมิ” งาน / ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
            ประจำปีงบประมาณ 2563 

 
 

ตารางแสดงโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

(ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
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ข้อมูลรายวิชาและจำนวนคาบ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)  

ภาคเรียนที ่1 ปี 2563 
 

 

ที่ ช้ัน รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
คาบ/ 

สัปดาห์ 
จำนวน 
ห้อง 

รวม 
คาบ 

1 ม.1 ว21103  วิทยาการคำนวณ 1 0.5 1 8 8 
2 ม.2 ว22103  วิทยาการคำนวณ 2 0.5 1 8 8 
3 ม.3 ว23103  วิทยาการคำนวณ 3 0.5 1 8 8 
4 ม.6 ว30105 วิทยาการคํานวณ 1.0 2 5 10 
5 ม.3 พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 1 8 8 

สาระเพิ่มเติม 
1 ม.1 ว21283  เทคโนโลยีซอฟตแวรเบื้องตน1 0.5 1 8 8 
2 ม.1 ส21201 อางทองของเรา 1 1.0 2 2 4 
2 ม.2 ว22283  เทคโนโลยีพ้ืนฐานเพ่ือการนำเสนอ 

1 
0.5 1 8 8 

3 ม.3 ว23281 เทคโนโลยีเพ่ือการนําเสนอ 
ข้ันสูง 1 

1.0 2 8 16 

5 ม.4 ว31281  การพัฒนาโครงงาน 1.0 2 6 12 
6 ม.5 ว32281 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1.0 2 6 12 
7 ม.6 ว33281 แฟมสะสมงานอิเล็กเทอรนิก 1.0 2 3 6 

รวมทั้งสิ้น 108 

คาบสอนเฉลี่ยของกลุ่มสาระ / สัปดาห ์ 13.5 

 
เอกสารอ้างอิง : คำส่ังโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ท่ี 082/2563 เรื่อง แต่งต้ังครูปฏิบัติหน้าท่ีการ

สอน  
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
(http://shorturl.at/guMO6) 
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ข้อมูลรายวิชาและจำนวนคาบ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)  

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2563 
 

 

ท่ี ชั้น รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
คาบ/ 

สัปดาห์ 
จำนวน 
ห้อง 

รวม 
คาบ 

1 ม.1 ว21104  การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1 8 8 
2 ม.2 ว22104  การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 1 8 8 
3 ม.3 ว23104  การออกแบบและเทคโนโลยี 3 0.5 1 8 8 
4 ม.6 ว30106 การออกแบบและเทคโนโลยี 1.0 2 5 10 
5 ม.3 พ23102 สุขศึกษา 6 0.5 1 8 8 

สาระเพิ่มเติม 
1 ม.1 ว21284  เทคโนโลยีซอฟตแวรเบ้ืองตน2 0.5 1 8 8 
2 ม.1 ส21202 อางทองของเรา 2 1.0 2 2 4 

3 ม.2 ว22284 
เทคโนโลยีพื้นฐานเพื่อการ
นําเสนอ 2 

0.5 1 8 8 

4 ม.3 ว23284 เทคโนโลยีการนําเสนอขั้นสูง 2 1.0 2 8 16 
5 ม.4 ว31282  สะเต็มศึกษา 1.0 2 6 12 
6 ม.5 ว32282 การเขียนโปรแกรม 1.0 2 6 12 
7 ม.6 ว33282 ซอมบํารุงคอมพิวเตอร 1.0 2 3 6 

รวมทั้งสิ้น 108 

คาบสอนเฉลี่ยของกลุ่มสาระ / สัปดาห์ 13.5 
 

เอกสารอ้างอิง : คำส่ังโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ท่ี 153/2563 เรื่อง แต่งต้ังครูปฏิบัติหน้าท่ีการ
สอน 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 
(http://shorturl.at/guMO6) 
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รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (เทคโนโลยี) 

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563 
 
 

ระดับ 
ช้ัน  

จำนวน 
นร.

ทั้งหมด 

จำนวน
นร. 

ที่มีผล 
ร,มส 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ (คน) จำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

รายวิชาพื้นฐาน 

ม.1 302 0 7 11 38 58 74 43 66 5 56 18.54 

ม.2 266 1 16 25 57 31 40 34 51 11 98 36.84 
ม.3 251 3 76 68 39 28 23 3 3 8 183 72.91 
ม.6 130 0 130 0 0 0 0 0 0 0 130 100.00 
รวม 949 4 229 104 134 117 137 80 120 24 467 

 

ร้อยละ 
 

0.42 24.13 10.96 14.12 12.33 14.44 8.43 12.64 2.53 
 

49.21 
รายวิชาเพิ่มเติม 

ม.1 302 0 25 57 77 66 41 31 4 1 159 52.65 
ม.2 266 1 64 33 60 42 21 14 23 8 157 59.02 
ม.3 251 6 73 71 68 22 6 2 1 2 212 84.46 
ม.4 220 2 43 28 28 38 31 38 12 0 99 45.00 
ม.5 212 5 40 33 51 30 28 7 14 4 124 58.49 
ม.6 88 0 88 0 0 0 0 0 0 0 88 100.00 
รวม 1339 14 333 222 284 198 127 92 54 15 839 

 

ร้อยละ 
 

1.05 24.87 16.58 21.21 14.79 9.48 6.87 4.03 1.12 
 

62.66 

 
 อ้างอิง : รายงานการประเมนิผลการเรียนภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ที่ได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป รายวชิาพื้นฐาน และ รายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (เทคโนโลยี) 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2563  

 
 

 
 
 
 

 หมายเหตุ  วิชาพื้นฐานระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ไม่มีเปิดสอนรายวิชา
พื้นฐาน 
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แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (เทคโนโลยี) 

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563  
 
 

ระดับ 
ช้ัน 

จำนวน 
นร.ทั้งหมด 

ผลการประเมิน จำนวน นร.ที่ได้
ระดับ ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ดีขึ้นไป ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

รายวิชาพื้นฐาน 
ม.1 302 0 299 3 0 276 91.01 
ม.2 266 155 103 8 0 258 96.99 
ม.3 251 251 0 0 0 251 100.00 
ม.6 130 130 0 0 0 130 100.00 
รวม 949 536 402 11 0 938  

ร้อยละ 100.00 56.48 42.36 1.16 0.00  98.84 
รายวิชาเพิ่มเติม 

ม.1 303 99 201 3 0 300 99.01 
ม.2 266 260 4 2 0 264 99.25 
ม.3 251 220 28 3 0 248 98.80 
ม.4 220 159 55 6 0 214 97.27 
ม.5 212 151 61 0 0 212 100.00 
ม.6 88 88 0 0 0 88 100.00 
รวม 1340 977 349 14 0 1326  

ร้อยละ 100.00 72.91 26.04 1.04 0.00  98.96 
 

อ้างอิง : รายงานการประเมนิผลการเรียนภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

นักเรียนที่ได้ระดบั 3 ขึ้นไป รายวิชาพืน้ฐาน และ รายวชิาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (เทคโนโลยี) 

ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2563  
 
 

 
 

หมายเหตุ  วิชาพื้นฐานระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ไม่มีเปิดสอนรายวิชาพื้นฐาน 
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แบบสรุปผลการประเมินทักษะการอ่าน  คิดวิเคราะห์  เขียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (เทคโนโลยี) 

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563  
 
 
 

ระดับ 
ช้ัน 

จำนวน 
นร.ทั้งหมด 

ผลการประเมิน จำนวน นร.ที่ได้
ระดับ ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ดีขึ้นไป ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

รายวิชาพื้นฐาน 
ม.1 302 264 38 0 0 302 100.00 
ม.1 302 24 276 2  0 300 99.34 
ม.2 266 172 59 35  0 231 86.84 
ม.3 251 220 30 1  0 250 99.60 
ม.6 130 0 130 0 0 130 100.00 
รวม 949 416 495 38 0 911  

ร้อยละ   43.84 52.16 4.00 0.00  96.00  
รายวิชาเพิ่มเติม 

ม.1 302 289 13  0 302 100.00 
ม.2 266 188 34 44 0 222 83.46 
ม.3 251 220 26 5 0 246 98.01 
ม.4 220 148 69 3 0 217 98.64 
ม.5 212 151 61 0 0 212 100.00 
ม.6 88 88 0 0 0 88 100.00 
รวม 1641 1108 479 54 0 1587  

ร้อยละ  67.52 29.19 3.29 0.00 96.71 96.71 
 

อ้างอิง : รายงานการประเมินผลการเรียนภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของการประเมินทักษะการอ่าน  คิดวิเคราะห์  

เขียน 

นักเรียนที่ได้ระดบั 3 ขึ้นไป รายวิชาพืน้ฐาน และ รายวชิาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (เทคโนโลยี) 

ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2563  
 
 

 
 
 

หมายเหตุ  วิชาพื้นฐานระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ไม่มีเปิดสอนรายวิชาพื้นฐาน 
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รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (เทคโนโลยี) 

ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2563 
 
 
 

ระดับ 
ชั้น 

  

จำนวน 
นร.

ทั้งหม
ด 

จำนวน
นร. 

ที่มีผล 
ร,มส 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ (คน) จำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

รายวิชาพื้นฐาน 
ม.1 299 24 3 10 19 60 67 96 20 24 89 29.77 
ม.2 261 2 26 28 55 49 48 21 18 14 109 41.76 
ม.3 242 0 97 56 38 26 14 5 4 2 191 78.93 
ม.6 130 0 78 44 8 0 0 0 0 0 130 100.00 
รวม 932 5 211 147 161 142 158 46 46 40 519 

 

ร้อยละ 
 

0.54 22.64 15.77 17.27 15.24 16.95 4.94 4.94 4.29 
 

55.69 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ม.1 299 1 50 39 46 51 39 48 24 1 135 45.15 
ม.2 261 1 82 45 44 27 30 16 12 4 171 65.52 
ม.3 242 0 128 56 21 16 13 4 2 2 205 84.71 
ม.4 210 2 56 29 36 16 37 20 11 3 121 57.62 
ม.5 201 2 78 33 34 19 17 13 3 2 145 72.14 
ม.6 88 0 54 28 6 0 0 0 0 0 88 100.00 
รวม 1301 6 448 230 187 129 136 101 52 12 865 

 

ร้อยละ   0.46 34.44 17.68 14.37 9.92 10.45 7.76 4.00 0.92   66.49 

 
 อ้างอิง : รายงานการประเมนิผลการเรียนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ที่ได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป รายวิชาพื้นฐาน และ รายวิชาเพิ่มเตมิ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (เทคโนโลยี) 
ภาคเรียนที ่ 2  ปีการศึกษา 2563  

 
 

 
 
 

หมายเหตุ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 วิชาพื้นฐานไม่เปิดสอน 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (เทคโนโลยี) 
ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2563  

 
 
 

ระดับ 
ช้ัน 

จำนวน 
นร.ทั้งหมด 

ผลการประเมิน จำนวน นร.ที่ได้
ระดับ ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ดีขึ้นไป ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

รายวิชาพื้นฐาน 
ม.1 299 23 259 17 0 282 94.31 
ม.2 261 121 101 39 0 222 85.06 
ม.3 242 185 55 2 0 240 99.17 
ม.6 130 6 124 0 0 130 100 

รวม 932 335 539 58 0 874   
ร้อยละ 100 35.94 57.83 6.22 0.00   93.78 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ม.1 299 127 169 3 0 296 99.00 
ม.2 261 168 77 16 0 245 93.87 
ม.3 242 213 27 2 0 240 99.17 
ม.4 210 123 74 13 0 197 93.81 
ม.5 201 118 82 1 0 200 99.50 
ม.6 88 0 88 0 0 88 100 
รวม 1301 749 517 35 0 1266   

ร้อยละ 100 57.57 39.74 2.69 0.00   97.31 
 

อ้างอิง : รายงานการประเมนิผลการเรียนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
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แผนภูมิสรุปผลการประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน 
นักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป รายวิชาพื้นฐาน และ รายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (เทคโนโลยี) 
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2563  

 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 วิชาพื้นฐานไม่เปิดสอน 
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แบบสรุปผลการประเมินทักษะการอ่าน  คิดวิเคราะห์  เขียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (เทคโนโลยี) 
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2563  

 
 
 

ระดับ 
ช้ัน 

จำนวน 
นร.ทั้งหมด 

ผลการประเมิน จำนวน นร.ที่ได้
ระดับ ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ดีขึ้นไป ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

รายวิชาพื้นฐาน 
ม.1 299 28 130 141 0 158 52.84 

ม.2 261 108 94 59 0 202 77.39 
ม.3 242 185 47 9 1 232 95.87 
ม.6 130 130 0 0 0 130 100.00 

รวม 932 451 271 209 1 722 77.47 
ร้อยละ   48.39 29.08 22.42 0.11 77.47   

รายวิชาเพิ่มเติม 
ม.1 299 134 91 73 1 225 75.25 
ม.2 261 172 58 31 0 230 88.12 

ม.3 242 200 34 8 0 234 96.69 
ม.4 210 129 68 13 0 197 93.81 
ม.5 201 147 34 19 1 181 90.05 
ม.6 88 88 0 0 0 88 100.00 

รวม 1600 898 415 285 2 1313 82.06 

ร้อยละ   56.13 25.94 17.81 0.13 82.06   
 

อ้างอิง : รายงานการประเมนิผลการเรียนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
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แผนภูมิสรุปผลการประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน 
นักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป รายวิชาพื้นฐาน และ รายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (เทคโนโลยี) 
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2563 

 
 

 
 
 

หมายเหตุ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 วิชาพื้นฐานไม่เปิดสอน 
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ปีการศึกษา 2563 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ป ี รายการ 
สถานที่/หน่วยงาน 

ที่จัด 
ระยะ
เวลา 

1. นางนันทนา   
เรืองชัยวิริยะ 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษาปการศึกษา 2563  

คลิก link 

 

รวม 55 

กิจกรรม PLC :  เรื่อง New Learning in Disruptive Era : การเรียนรูใหม่ในยุค 
                     พลิกผัน 

30 

2. นายอภิรักษ์   
หงส์หาญณรงค์ 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 

คลิก link 

 

รวม 52 

กิจกรรม PLC : เรื่อง New Learning in Disruptive Era : การเรียนรูใหม่ในยุค 
                    พลิกผัน 

50 

3. นางสุมิตรา   
ล้ีถาวรกุล 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 

คลิก link 

 

รวม 48 

กิจกรรม PLC : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ตดวย 
                    แพลตฟอรม Google classroom โดยการจัดการเรียนรูแบบ  
                    Active learning 

86 

4. นายวีรยุทธ   
พูลพร 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 

 

การพัฒนาตนเองของคร ู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

(ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

https://drive.google.com/drive/folders/1jCtK52MrEVawwBQOILXrsgT-wB6Z1c8d?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jCtK52MrEVawwBQOILXrsgT-wB6Z1c8d?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jCtK52MrEVawwBQOILXrsgT-wB6Z1c8d?usp=sharing
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ท่ี ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ป ี รายการ 
สถานที่/หน่วยงาน 

ที่จัด 
ระยะ
เวลา 

คลิก link 

รวม 90 

กิจกรรม PLC : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ตดวย 
                    แพลตฟอรม Google classroom โดยการจัดการเรียนรูแบบ  
                    Active learning 
นวัตกรรม      : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนตอการ 
                    จัดการเรียนการสอนผาน Google Classroom รายวิชา  
                    วิทยาการคํานวณ (ว 23281) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

60 

5. นางสาวปราณี  
พ่วงทองคำ 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 

คลิก link 

 

  รวม  140 

กิจกรรม PLC :  เรื่อง New Learning in Disruptive Era : การเรียนรูใหม่ในยุค
พลิกผัน  

นวัตกรรม      : Tanti Learning วิชาการพัฒนาโครงงาน 

50 

6. นางสาว
วีรวรรณ  
หวานล้ำ 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปการศึกษา 2563 

คลิก link 

 

  รวม 140 

กิจกรรม PLC: การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ตดวย 
                    แพลตฟอรม Google classroom โดยการจัดการเรียนรูแบบ  
                    Active learning 
นวัตกรรม      :  

86 

7. นางสาว 
ภัคอาภา  
สวางแสง 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปการศึกษา 2563 

คลิก link 

 

  รวม 100 

กิจกรรม PLC :New Learning in Disruptive Era : การเรียนรูใหมในยุคพลิกผัน 50 

8. นางสาวนนทรี   
พุฒซ้อน 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปการศึกษา 2562 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1jCtK52MrEVawwBQOILXrsgT-wB6Z1c8d?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jCtK52MrEVawwBQOILXrsgT-wB6Z1c8d?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jCtK52MrEVawwBQOILXrsgT-wB6Z1c8d?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jCtK52MrEVawwBQOILXrsgT-wB6Z1c8d?usp=sharing
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ท่ี ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ป ี รายการ 
สถานที่/หน่วยงาน 

ที่จัด 
ระยะ
เวลา 

คลิก link 

  รวม 72 

กิจกรรม PLC : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ตดวย 
                    แพลตฟอรม Google classroom โดยการจัดการเรียนรูแบบ  
                    Active learning 
 

88 

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2563 
ท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง/ผลงาน ระดับช้ันท่ีใช้ส่ือ 
1 นางนันทนา   

เรืองชัยวิริยะ 
ส่ือการสอนโปรแกรม PowerPoint 
ส่ือการสอนโปรแกรม Scratch 2.0 
ส่ือบทเรียนออนไลน์อื่น ๆ 

ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 

2 นายอภิรักษ์   
หงส์หาญณรงค์ 

ห้องเรียน social network facebook ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 6 

3 นางสุมิตรา   
ล้ีถาวรกุล 

จัดทำ e-learning เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษา C++ 

ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 5 

  จัดทำวิดีโอออนไลน์  เรื่อง การสร้างโมเดล 3 มิติ  
ด้วย Google SketchUp 

ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 5 

5 นายวีรยุทธ   
พูลพร 

www.classroom.google.com 
ห้องเรียนsocial network facebook 

ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 

4 นางสาวปราณี  
พ่วงทองคำ 

วิชา การพัฒนาโครงงาน Tanti Learning ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4 

ผลงานด้านการผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ของครู 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

(ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

https://drive.google.com/drive/folders/1jCtK52MrEVawwBQOILXrsgT-wB6Z1c8d?usp=sharing
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URL http://www.tanti.ac.th/tanti-
learning/course/view.php?id=2 
วิชา สะเต็มศึกษา Tanti Learning 
URL http://www.tanti.ac.th/tanti-
learning/course/view.php?id=134 

5 นางสาววีรวรรณ  
หวานล้ำ 
 

ห้องเรียน google classroom วิชาวิทยาการคำนวณ ม.3 
ส่ือประกอบการเรียนเรื่อง อุปกรณ์และเครื่องมือช่าง ม.3 
ส่ือการเรียนการสอน power point วิชาวิทยาการคำนวณ ม.3 

ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 

6 นางสาว 
ภัคอาภา  
สวางแสง 

ห้องเรียน Google Classroom และ Social Network 
Facebook  
ส่ือการเรียนการสอน Power point 

ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2 

7 นางสาวนนทรี   
พุฒซ้อน 

วิชา โปรแกรมเพื่อการนําเสนอ 2 
https://classroom.google.com/u/0/c/MTE3MDA3MTIz
NjQz 
วิชา วิทยาการคำนวณ 2 
https://classroom.google.com/u/0/w/MTA1OTcxMDQ
1Njcx/t/all 

ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2 

 
  

http://www.tanti.ac.th/tanti-learning/course/view.php?id=2
http://www.tanti.ac.th/tanti-learning/course/view.php?id=2
http://www.tanti.ac.th/tanti-learning/course/view.php?id=134
http://www.tanti.ac.th/tanti-learning/course/view.php?id=134
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ปีการศึกษา 2563 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง/ผลงานวิจัยในช้ันเรียน ระดับช้ัน 
1. นางนันทนา  เรืองชัยวิริยะ การใช้งานคำนวณ ในชีวิตประจำวันด้วยโปรแกรม 

Microsoft Excel 
มัธยมศึกษา 

ปีท่ี 1 
2. นายอภิรักษ์  หงส์หาญณรงค์ การศึกษาผลของการใช้Facebook Group 

ในการจัดการเรียนการสอน ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 6 

3. นางสุมิตรา  ล้ีถาวรกุล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตด้วยแพลตฟอร์ม Google classroom 
โดยการจัดการเรียนรูแบบ Active learning และ
ความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 เรื่อง คําส่ังควบคุมแบบมี
ทางเลือก (if-else) 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 5 

4. นายวีรยุทธ  พูลพร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนผ่าน Google 
Classroom รายวิชา วิทยาการคำนวณ (ว 23281) 
ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 

5. นางสาวปราณี พ่วงทองคำ การประยุกต์ใช้ระบบ e-Learning ในกระบวนการ
เรียนการสอนร่วมกับเทคโนโลยีบนฐานชีวิตวิถีใหม่ท่ี
มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 วิชาสะเต็มศึกษา 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4 

6. นางสาววีรวรรณ หวานล้้า การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาการออกแบบและ
เทคโนโลยี 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดย
ใช้ห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 

งานวิจัยในชั้นเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

(ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
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ท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง/ผลงานวิจัยในช้ันเรียน ระดับช้ัน 
7. นางสาวภัคอาภา สว่างแสง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา

เทคโนโลยีพื้นฐานเพื่อนการนำเสนอ โดยใช้ 
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ของนกัเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ“ตันติวิทยาภูมิ” 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2 

8. นางสาวนนทรี  พุฒซ้อน การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์โดยใช้ส่ือ
ประกอบการฝึกเรื่องการใส่ลูกเล่นในแผ่นสไลด์ 
โปรแกรม PowerPoint  
 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2 
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ปีการศึกษา 2563 
ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่การศึกษา 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1 นางสาวปราณี 

พ่วงทองคำ 
ครูดีไมมีอบายมุข ประจําปการศึกษา 2563 สํานักงานเครือขาย องคกรงดเหลา,

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ, มหาวิทยาลัยจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย 

3 นายวีระยุทธ  
พูลพร 

เปนผูฝกสอนกองลูกเสือสามัญรุนใหญ โรงเรียนวิเศษ
ไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ไดรบัรางวัล ชนะเลิศ 
ประเภทลูกเสือสามัญรุนใหญการประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจําป 2563 

กระทรวงศึกษาธิการ 

เปนผูฝกสอนกองลูกเสือสามัญรุนใหญ โรงเรียนวิเศษ
ไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ไดรบัรางวัล ชมเชย ประเภท
ลูกเสือสามัญรุนใหญการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 
เนตรนารี ระดับประเทศ ประจําป 2563 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูผูฝกสอน กิจกรรม การแขงขันหุนยนตพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนไทยดานหนุยนตครั้งท่ี1 Thailand 
Robot & Robotic Olympiad 2020 ประเภท 
LEGO Sumo 1 Kg. Auto ม.4-6 ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น 
พื้นฐาน 

3 นายอภิรักษ์ 
หงส์หาญรณงค์ 

ครูผูฝกสอน กิจกรรม การแขงขันหุนยนตพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนไทยดานหนุยนตครั้งท่ี1 Thailand 
Robot & Robotic Olympiad 2020 ประเภท 
LEGO Sumo 1 Kg. Auto ม.1-3  
ไดรับรางวัลระดับ เหรียญทองแดง 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน 

ผลงานดเีด่นของครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

(ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
4 นางสุมิตรา  

ล้ีถาวรกุล 
ครูผูฝกสอน กิจกรรม การแขงขันหุนยนตพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนไทยดานหนุยนตคร้งัท่ี1 Thailand 
Robot & Robotic Olympiad 2020 ประเภท 
LEGO Sumo 1 Kg. Auto ม.1-3  
ไดรับรางวัลระดับ เหรียญทองแดง 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
พื้นฐาน 

ผูมีผลงานดานการสอนดีเดนและนําผลงานดานการ
สอน ร่วมมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อรับการประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยา
ภูมิ" 

ครูดีไมมีอบายมุข ประจําปการศึกษา 2563 สํานักงานเครือขาย องคกรงดเหลา,
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ, มหาวิทยาลัยจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย 

5 นางสาว
วีรวรรณ  
หวานลํ้า 

เปนผูฝกสอนกองลูกเสือสามัญรุนใหญ โรงเรียนวิเศษ
ไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ไดรบัรางวัล ชนะเลิศ 
ประเภทลูกเสือสามัญ 
รุนใหญการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  
ระดับจังหวัด ประจําป 2563 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 

  เปนผูฝกสอนกองลูกเสือสามัญรุนใหญ โรงเรียนวิเศษ
ไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ไดรบัรางวัล ชมเชย ประเภท
ลูกเสือสามัญ 
รุนใหญการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 
ระดับประเทศ ประจําป 2563 

กระทรวงศึกษาธิการ 

  ครูดีไมมีอบายมุข ประจําปการศึกษา 2563 สํานักงานเครือขาย องคกรงดเหลา,
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ, มหาวิทยาลัยจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย 
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ผลงานดเีด่นของนักเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

(ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 
 
 
 
 

 
ปีการศึกษา 2563 

ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่การศึกษา 

ท่ี ชื่อ-สกุล รายการแข่งขัน 
รางวัล 
ที่ได้รับ 

สถานที่ 
จัดการแข่งขัน 

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล 

1 

1. นายกิตติพล  
   พรอนันตฤกษ 
2. นายชัชวาล  
   เสงโสภณ 

การแขงขันหุนยนตพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนไทยด
านหนุยนตครั้งท่ี 1 
Thailand Robot & 
Robotic Olympiad 
2020  กิจกรรม LEGO 
Sumo1 Kg. Autoม.4-6  

รางวัลระดับ
เหรียญเงิน 

สํานักงาน
คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

สํานักงาน
คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

3 

1. นายปญญา  
   ทรัพย์มี 
2. นายพัทรดนย  
   กระถินทอ 
3. นายวรากร  
    พากรพาด  
4. นายพงศกร  
   แสงคำ  

การแขงขันหุนยนตพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนไทยด
านหนุยนตครั้งท่ี 1 
Thailand Robot & 
Robotic Olympiad 
2020 กิจกรรม LEGO 
Sumo1Kg. Auto ม.1-3 

รางวัลระดับ 
เหรียญทองแดง 
 

สํานักงาน
คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

สํานักงาน
คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

4 

1. นายพงศกร  
   เอี่ยมสำอางค์ 
2. นายกฤตภัค  
   ขัดวิลาศ 

การแขงขันหุนยนตพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนไทยด
านหนุยนตครั้งท่ี 1 
Thailand Robot & 
Robotic Olympiad 
2020 กิจกรรม 

รางวัลระดับ 
เหรียญทองแดง 
 

สํานักงาน
คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รายการแข่งขัน 
รางวัล 
ที่ได้รับ 

สถานที่ 
จัดการแข่งขัน 

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล 

Sumo300g.  
Auto ม.1-3 

 

 

 

ภาคผนวก 
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การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์  
พิธีมอบเกียรติบัตร 

การแข่งขันหุน่ยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุน่ยนต์ ครั้งที่ 1  
Thailand Robot & Robotic Olympiad 2020  
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กิจกรรมค่ายทักษะทางคอมพิวเตอร์ 

ด้านหุ่นยนต ์
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การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ครั้งท่ี 1 Thailand 
Robot & Robotic Olympiad 2020 ระหว่างวันท่ี 20-22 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรยีน
หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 

 
 
รางวัลระดับเหรียญเงิน การแขงขันหุนยนตพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยดานหนุยนตครั้งท่ี 1 

Thailand Robot & Robotic Olympiad 2020  กิจกรรม LEGO Sumo1 Kg. Autoม.4-6    
1. นายกิตติพล    พรอนันตฤกษ  2. นายชัชวาล    เสงโสภณ  

 ครูผู้ฝึกซ้อม 1. นายวีรยุทธ พูลพร  

   
 

 รางวัลระดับ เหรียญทองแดง การแขงขันหุนยนตพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยดานหนุยนตครั้งท่ี 1 
Thailand Robot & Robotic Olympiad 2020 กิจกรรม LEGO Sumo1Kg. Auto ม.1-3  

1. นายปญญา    ทรัพย์มี 2. นายพัทรดนย  กระถินทอ  
ครูผู้ฝึกซ้อม นางสุมิตรา ล้ิมถาวรกุล 
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รางวัลระดับ เหรียญทองแดง การแขงขันหุนยนตพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยดานหุนยนตครั้งท่ี 1 

Thailand Robot & Robotic Olympiad 2020 กิจกรรม LEGO Sumo1Kg. Auto ม.1-3  

1. นายวรากร พากรพาด  2. นายพงศกร แสงคำ  

ครูผู้ฝึกซ้อม นางสุมิตรา ล้ิมถาวรกุล 

    
 

รางวัลระดับ เหรียญทองแดง การแขงขันหุนยนตพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยดานหุนยนตครั้งท่ี 1 
Thailand Robot & Robotic Olympiad 2020 กิจกรรม Sumo300g. Auto ม.1-3  

1. นายพงศกร เอี่ยมสำอางค์ 2. นายกฤตภัค ขัดวิลาศ  
 ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาววีรวรรณ หวานล้ำ 
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กิจกรรมมอบเกียรติบัตร  
กิจกรรมแข่งขัน E-Sport ปีการศึกษา 2563 
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ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 
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วิทยากรอบรม 
หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างห้องเรียนออนไลน ์

ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563 

โดยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ร่วมกับโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 
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ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  

ตารางการอบรมและชมคลิปวีดีย้อนหลัง 
https://www.facebook.com/pg/tantiadvance/photos/?ref=page_internal 

 

https://www.facebook.com/pg/tantiadvance/photos/?ref=page_internal
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วิทยากรอบรม  
วิทยากรการอบรมการอบรมพัฒนากระบวนการจัดเรียนรู้ครูภาษาต่างประเทศ โรงเรยีนใน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษาเขต 5 ในการสร้างสื่อออนไลน์ 

วันท่ี 8 สิงหาคม 2563 
ณ ห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
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วิทยากรอบรม  
วิทยากรการอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในศตวรรษท่ี 21 

โดยการใช้ชีวิตปกติรูปแบบใหม่ (Learning in 21st Century by using Normal) 

ระหว่างวันท่ี 22-23 มิถุนายน 2563 
ณ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม จังหวัดอ่างทอง 
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วิทยากร กิจกรรมค่ายวิชาการ (Coding For Kids)  
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรูแ้ละพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน ICT  

 วันท่ี 9 เม.ย. 2564 
ณ โรงเรียนวัดสว่าง จังหวัดอ่างทอง 

บรรยากาศกิจกรรม http://shorturl.at/orDW5 
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วิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี 

มีความรู้  คู่คุณธรรม  ยกระดับคุณภาพการ 

ศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล  น้อมนำ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และมีสมรรถนะตามคุณลักษณะของ 

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
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ผูอ้  ำนวยกำร 

รองผูอ้  ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

หวัหน้ากลุ่มสาระฯ 

นางวรรณา  ทองแดง 

หลกัสูตร 

นายปัญญา  ใจปัญโญ 

วชิาการ 

นางวนิิดา  คหกจิไพศาล 

สารสนเทศ 

นางสาวทศันีย ์ ธรีะยุทธ 

นางสาวพาขวญั  ทบัไทย 

ประชาสมัพนัธ์ 

นางสาวเสาวลกัษณ์  สกุลด่าน 

พสัดุ 

นายอฐัวุฒ ิ คนเจนด ี

นางสาวเสาวลกัษณ์  สกุลด่าน 

ประกนัคุณภาพ 

นางสาวระพพีรรณ  เฮงเจรญิ 

วดัผล 

นางวนิิดา  คหกจิไพศาล 

รองหวัหน้ากลุ่มสาระฯ 

นางสาวรพพีรรณ  เฮงเจรญิ 
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1. รายชื่อบุคลากร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
 

ว/ด/ป เกิด 
 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

1. นางวรรณา  ทองแดง 15/08/2508 ครู คศ.3 ปรญิญาตร ี สังคมศึกษา 
2. นางสาวระพีพรรณ  เฮงเจริญ 25/02/2515 ครู คศ.2 ปรญิญาตร ี สังคมศึกษา 
3. นางวินิดา  คหกิจไพศาล 29/09/2526 ครู คศ.2 ปริญญาตร ี วัดผลการศึกษา 
4. นายทินกร  เอนก 22/09/2507 ครู คศ.3 ปรญิญาตร ี สังคมศึกษา 
5. นางสาวสุนารี  รุ่งมี 7/06/2531 ครู คศ.1 ปรญิญาตร ี สังคมศึกษา 
6. นายปัญญา  ใจปัญโญ 10/12/2529 ครู คศ.1 ปริญญาตร ี รัฐศาสตร์ 
7. นางสาวทัศนีย์  ธีระยุทธ 12/12/2531 ครู คศ.1 ปรญิญาตร ี สังคมศึกษา 
8. นางสาวเสาวลักษณ์  สกุลด่าน 30/03/2534 ครู คศ.1 ปริญญาตร ี สังคมศึกษา 
9. นายอัฐวุฒิ  คนเจนดี 14/05/2539 ครูผู้ช่วย ปรญิญาตร ี สังคมศึกษา 
10. นางสาวพาขวัญ ทับไทย 26/08/2534 ครูผู้ช่วย ปริญญาตร ี ศาสนศึกษา 

 
2. ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 

       จำแนกตามตำแหน่ง 

ท่ี รายการ 
จำนวนบุคลากร 

รวม 
ชาย หญิง 

1. ครูอันดับ  ค.ศ.1 1 3 4 
2. ครูอันดับ  ค.ศ.2 - 2 2 
3. ครูอันดับ  ค.ศ.3 1 1 2 
4. ครูผู้ช่วย 1 1 2 
 รวม 3 7 10 

       
จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

 
ท่ี 

รายการ 
จำนวนบุคลากร 

รวม 
ชาย หญิง 

1. ต่ำกว่าปริญญาตรี - - - 
2. ปริญญาตรี 3 7 10 
3. ปริญญาโท - - - 
4. ปริญญาเอก - - - 
 รวม 3 7 10 

3. ข้อมูลงานการเรียนการสอน  
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ภาคเรียนที่ 1/ 2563 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล 

วิชาที่สอน 

ชั้น 

จำ
นว

นห
้อง

 

จำนวนคาบสอน 

โฮ
มรู

ม 
แล

ะป
ระ

ชุม
 

รว
มค

าบ
สอ

นท
ั้งห

มด
 

รหัส ชื่อวิชา 

วิช
าก

ลุ่ม
สา

ระ
 

ลูก
เส

ือ 
เน

ตร
นา

รี 
ยุว

กา
ชา

ด 

ชุม
นุม

 แ
ละ

ลด
เว

ลา
เรีย

น 
ฯ 

1 นางวรรณา  ทองแดง 

ส33101 สังคมศึกษา5 ม.6 5 

16 - 1 1 18 
ส32251 เศรษฐกิจพอเพียง ม.5 3 
ก21905 ชุมนุม ม.1 1 

 ประชุม   

2 

 
 
 
นางสาวระพีพรรณ  เฮง
เจรญ 

ส21102 ประวัติศาสตร์1 ม.1 8 

20 1 1 1 26 

ส21101 สังคมศึกษา1 ม.1 3 
ส23101 สังคมศึกษา ม.3 1 

 ลดเวลาเรียน  ม.1 1 
 ลูกเสิอ  1 
 ชุมนุม  1 
 PLC  1 
 กีฬา  1 
 โฮมรูม  1 

3 นางวินิดา  คหกิจไพศาล 

ส21101 สังคมศึกษา1 ม.1 5 

18 1 1 1 21 

ส23101 สังคมศึกษา ม.3 1 
ก21901 เนตรนารี ม.1 1 
ก21905 ชุมนุม ม.1 1 

 ลดเวลาเรียน  ม.1 1 
 กีฬา  1 
 โฮมรูม  1 
 PLC   

4 
 
 

ส22101 สังคมศึกษา3 ม.2 3 
17 1 1 1 22 

ส22102 ประวัติศาสตร์3 ม.2 8 
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นายณรงญ์ฤทษ์  กัลยา 

ก2201 ลูกเสิอ ม.2 1 
ก22905 ชุมนุม ม.2 1 

 PLC  1 
 กีฬา  1 
 โฮมรูม  1 

5 

 
 
 
นางสาวสุนารี  รุ่งมี 

ส22101 สังคมศึกษา3 ม.2 5 

19 1 1 1 23 

ส23102 ประวัติศาสตร์5 ม.3 4 
ก21905 ชุมนุม ม.2 1 
ก22901 เนตรนารี ม.2 1 

 PLC  1 
 กีฬา  1 
 โฮมรูม  1 

6 

 
 
 
นายปัญญา  ใจปัญโญ 

ส32101 สังคมศึกษา3 ม.5 6 

19 1 1 1 19 

ส23201 กฎหมาย ม.3 2 
 แนะแนว ม.5 1 
 ชุมนุม ม.6 1 
 PLC  1 
 กีฬา  1 
 O-net ม.6 1 

7 

 
 
นางสาวทัศนีย์  ธีระยุทธ 

ส23101 สังคมศึกษา5 ม.3 4 

18 1 1 1 23 

ส32102 ประวัติศาสตร์สากล1 ม.5 6 
ก22905 ชุมนุม ม.5 1 

 ลดเวลา  1 
 PLC  1 
 ลูกเสือ ม.3 1 
 กีฬา  1 

8 

 
 
นางสาวเสาวลักษณ์  สกุล
ด่าน 

ส23102 ประวัติศาสตร์5 ม.3 3 

17 1 1 1 19 

ส31101 สังคมศึกษา1 ม.4 6 
 O-net ม.6 1 
 ลูกเสือ ม.3 1 
 ชุมนุม ม.6 1 
 PLC  1 
 กีฬา  1 
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9 

 
 
 
นายทินกร  เอนก 

ส31221  ม.4 2 

17 1 1 1 20 

ส23201 
กฎหมายใน
ชีวิตประจำวัน 

ม.3 2 

ส31102 ประวัติศาสตร์ไทย1 ม.4 6 
O-NET สังคมศึกษา ม.6 3 
ก31902 ชุมนุม ม.4 1 

 PLC  1 
 โฮมรูม  1 
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ภาคเรียนที่ 2/ 2563 

ท่ี ชื่อ-สกุล 

วิชาที่สอน 

ชั้น 

จำ
นว

นห
้อง

 

จำนวนคาบสอน 

โฮ
มรู

ม 
แล

ะป
ระ

ชุม
 

รว
มค

าบ
สอ

นท
ั้งห

มด
 

รหัส ชื่อวิชา 

วิช
าก

ลุ่ม
สา

ระ
 

ลูก
เส

ือ 
เน

ตร
นา

รี 
ยุว

กา
ชา

ด 

ชุม
นุม

 แ
ละ

ลด
เว

ลา
เรีย

น 
ฯ 

1 นางวรรณา  ทองแดง 

ส33102 สังคมศึกษา6 ม.6 6 

18 - - 1 21 
ส31104 ประวัติศาสตร์ ม.4 6 

 เนตรนารี ม.1 1 
ก33905 ชุมนุม ม.6 1 

 PLC  1 

2 
นางสาวระพีพรรณ  เฮง
เจริญ 

ส21103 สังคมศึกษา2 ม.1 2 

20 1 1 1 25 

ส21104 ประวัติศาสตร์2 ม.1 8 
ส23103 สังคมศึกษา6 ม.3 2 

 ลูกเสิอ  1 
 ชุมนุม  1 
 PLC  1 
 กีฬา  1 
 โฮมรูม  1 

3 นางวินิดา  คหกิจไพศาล 

ส21103 สังคมศึกษา1 ม.1 5 

18 1 1 1 21 
ส21104 ประวัติศาสตร์ ม.1 3 
ก21907 เนตรนารี ม.1 1 
ก21911 ชุมนุม  1 

 PLC  1 

4 

 
 
 
นางสาวสุนารี  รุ่งมี 

ส22103 สังคมศึกษา ม.2 5 

18 1 1 1 23 
ส23103 สังคมศึกษา ม.3 1 
ก22911 ชุมนุม  1 
ก22907 เนตรนารี ม.2 1 
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ท่ี ชื่อ-สกุล 

วิชาที่สอน 

ชั้น 

จำ
นว

นห
้อง

 

จำนวนคาบสอน 

โฮ
มรู

ม 
แล

ะป
ระ

ชุม
 

รว
มค

าบ
สอ

นท
ั้งห

มด
 

รหัส ชื่อวิชา 

วิช
าก

ลุ่ม
สา

ระ
 

ลูก
เส

ือ 
เน

ตร
นา

รี 
ยุว

กา
ชา

ด 

ชุม
นุม

 แ
ละ

ลด
เว

ลา
เรีย

น 
ฯ 

 PLC  1 
 กีฬา  1 
 โฮมรูม  1 

5 

 
 
 
นายอัฐวุฒิ  คนเจนดี 

ส23104 ประวัติศาสตร์ ม.3 4 

13 1 1 1 18 

ส22104 ประวัติศาสตร์4 ม.2 8 
ก21910 แนะแนว ม.3 1 

 ลูกเสิอ ม.2 1 
ก22905 ชุมนุม ม.2 1 

 กีฬา  1 
 โฮมรูม  1 

6 

 
 
 
นางสาวทัศนีย์  ธีระยุทธ 

ส23103 สังคมศึกษา6 ม.3 4 

18 1 1 1 22 

ส32104 ประวัติศาสตร์สากล2 ม.5 6 
ก22905 ชุมนุม ม.2 1 

 PLC  1 
 โฮมรูม  1 
 กีฬา  1 

7 

 
 
นายปัญญา  ใจปัญโญ 

ส32102 สังคมศึกษา ม.5 6 

19 - - 1 21 
 O-NET ม.6 3 

ส23202 กฎหมาย ม.3 2 
 PLC  1 
 โฮมรูม  1 

 
 

 
 

ส31222 ประวัติศาสตร์ไทย ม.4 3 
13 1 1 1 18 

ส23103 สังคมศึกษา ม.3 1 
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ท่ี ชื่อ-สกุล 

วิชาที่สอน 

ชั้น 

จำ
นว

นห
้อง

 

จำนวนคาบสอน 

โฮ
มรู

ม 
แล

ะป
ระ

ชุม
 

รว
มค

าบ
สอ

นท
ั้งห

มด
 

รหัส ชื่อวิชา 

วิช
าก

ลุ่ม
สา

ระ
 

ลูก
เส

ือ 
เน

ตร
นา

รี 
ยุว

กา
ชา

ด 

ชุม
นุม

 แ
ละ

ลด
เว

ลา
เรีย

น 
ฯ 

 
8. 

 
นายทินกร  เอนก 

 กีฬา  1 
ก31905 ชุมนุม  1 

 PLC  1 
 ประชุม  1 
 โฮมรูม  1 

9 

 
 
 
นางสาวเสาวลักษณ์   
สกุลด่าน 

ส31103 สังคมศึกษา ม.4 6 

 
 
 

18 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 

22 

ส23104 ประวัติศาสตร์6 ม.3 4 
ส32252 เศรษฐกิจพอพียง2 ม.5 2 
ก22911 ชุมนุม  1 

 PLC  1 
 โฮมรูม  1 
 กีฬา  1 

10. 

 

 
นางสาวพาขวัญ  ทับไทย 

ส22103 สังคมศึกษา ม.2 3 

9 1 - 1 23 

ก31904 แนะแนว ม.4 4 
ก21910 แนะแนว ม.2 3 

 PLC  1 
 โฮมรูม  1 
 กีฬา  1 
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4. ข้อมูลอัตรากำลัง  งานพิเศษ/งานระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล 

งานพิเศษ (หนา้ที่) งานระดับชั้น 

กลุ่มบริหารฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โครงการ
พิเศษ 

หัวหน้าระดับชั้น 
/ ที่ปรึกษาห้อง 

1 นางวรรณา  ทองแดง งานวิชาการ - หัวหน้ากลุ่มสาระ - ท่ีปรึกษา ม.6/2 

2 นางสาวระพีพรรณ  เฮงเจริญ - - รองหัวหน้ากลุ่มสาระ - ท่ีปรึกษา ม.1 

3 นางวินิดา  คหกิจไพศาล งานวิชาการ -งานวัดผล - ท่ีปรึกษา ม.1 

4 นายทินกร  อเนก บริหารท่ัวไป -งานประชาสัมพันธ์ - ท่ีปรึกษา ม.4 

5 นายปัญญา  ใจปัญโญ บริหารท่ัวไป -งานหลักสูตร - ท่ีปรึกษา ม.5/5 

6 นางสาวพาขวัญ  ทับไทย งานวิชาการ -งานสารสนเทศ - ท่ีปรึกษา ม.6/5 

7 นางสาวเสาวลักษณ์  สกุลด่าน 
กิจการนักเรียน 
งานวิชาการ 
งานบริหารท่ัวไป 

-งานพัสดุ 
- 

ท่ีปรึกษา ม.3/2 

7 นางสาวทัศนีย์  ธีระยุทธ 
กิจการนักเรียน 
งานวิชาการ 
งานบริหารท่ัวไป 

-งานสารสนเทศ 
- 

ท่ีปรึกษา ม.3/3 

8 นางสาวสุนารี  รุ่งมี 
กิจการนักเรียน 
งานวิชาการ 

-งานวัดผล 
- 

ท่ีปรึกษา ม.2/5 

9 นายอัฐวุฒิ  คนเจนดี งานบริหารท่ัวไป - งานพัสดุ  ท่ีปรึกษา ม.6/3 

 
5. ตารางแสดงโครงการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ธนาคารโรงเรียน นางสาวทัศนีย์  ธีระยุทธ - ตลอดปีงบประมาณ 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 

นางสาวเสาวลักษณ์  สกุลด่าน 18,000 ตลอดปีงบประมาณ 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงระหว่าง
บ้านกับโรงเรียน 

นางสาวเสาวลักษณ์  สกุลด่าน 8,600 ตลอดปีงบประมาณ 
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6. ข้อมูลรายวิชาและจำนวนคาบ ภาคเรียนที่ 1/2563 
 

ท่ี ชั้น รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต คาบ/ 
สัปดาห์ 

จำนวน 
ห้อง 

รวม 
คาบ 

1 ม.1 ส21101 สังคมศึกษา1 1.5 3 8 24 
2 ม.1 ส21102 ประวัติศาสตร์1 0.5 1 8 8 
3 ม.2 ส22101 สังคมศึกษา3 1.5 3 8 24 
4 ม.2 ส22102 ประวัติศาสตร์3 0.5 1 8 8 
5 ม.3 ส23101 สังคมศึกษา5 1.5 3 8 24 
6 ม.3 ส23102 ประวัติศาสตร์5 0.5 1 8 8 
7 ม.4 ส31101 สังคมศึกษา1 1.0 2 5 10 
8 ม.4 ส31102 ประวัติศาสตร์1 0.5 1 5 5 
9 ม.5 ส32101 สังคมศึกษา3 1.0 2 5 10 
10 ม.5 ส32102 ประวัติศาสตร์3 0.5 1 5 5 
11 ม.6 ส33101 สังคมศึกษา5 1.0 2 5 10 

สาระเพิ่มเติม 
1 ม.2 ส22201 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้1 1.0 2 2 4 
2 ม.3 ส23201 กฎหมายในชีวิตประจำวัน1 1.0 2 2 4 
3 ม.1 ส20231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 1 8 8 
4 ม.2 ส20233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 1 8 8 
5 ม.3 ส20235 หน้าท่ีพลเมือง 5 0.5 1 8 8 
6 ม.4 ส31221 กฎหมายเบื้องต้น 1.0 2 2 4 
7 ม.5 ส32251 เศรษฐกิจพอเพียง 1 1.0 2 2 4 
8 ม.4 ส30241 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 1 5 5 
9 ม.5 ส20235 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 1 5 5 
10 ม.6 ส33281 อาเซียนศึกษา 1.0 2 2 4 

รวมทั้งสิ้น  

คาบสอนเฉลี่ยของกลุ่มสาระ / สัปดาห์  
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ข้อมูลรายวิชาและจำนวนคาบ ภาคเรียนที่ 2/2563 
 

ท่ี ชั้น รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต คาบ/ 
สัปดาห์ 

จำนวน 
ห้อง 

รวม 
คาบ 

1 ม.1 ส21103 สังคมศึกษา2 1.5 3 8 24 
2 ม.1 ส21104 ประวัติศาสตร์2 0.5 1 8 8 
3 ม.2 ส22103 สังคมศึกษา4 1.5 3 8 24 
4 ม.2 ส22104 ประวัติศาสตร์4 0.5 1 8 8 
5 ม.3 ส23103 สังคมศึกษา6 1.5 3 8 24 
6 ม.3 ส23104 ประวัติศาสตร์6 0.5 1 8 8 
7 ม.4 ส31103 สังคมศึกษา2 1.0 2 5 10 
8 ม.4 ส31104 ประวัติศาสตร์2 0.5 1 5 5 
9 ม.5 ส32103 สังคมศึกษา4 1.0 2 5 10 
10 ม.5 ส32104 ประวัติศาสตร์4 0.5 1 5 5 
11 ม.6 ส33102 สังคมศึกษา6 1.0 2 5 10 

สาระเพิ่มเติม 
1 ม.2 ส22202 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้2 1.0 2 2 4 
2 ม.3 ส23202 กฎหมายในชีวิตประจำวัน2 1.0 2 2 4 
3 ม.1 ส20232 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 1 8 8 
4 ม.2 ส20234 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 1 8 8 
5 ม.3 ส20236 หน้าท่ีพลเมือง 6 0.5 1 8 8 
6 ม.4 ส31222 กฎหมายมหาชน 1.0 2 2 4 
7 ม.5 ส32252 เศรษฐกิจพอเพียง 2 1.0 2 2 4 
8 ม.2 ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 1 5 5 
9 ม.3 ส30234 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 1 5 5 
10 ม.6 ส33282 เมืองไทยน่ารู ้ 1.0 2 2 4 

รวมทั้งสิ้น  

คาบสอนเฉลี่ยของกลุ่มสาระ / สัปดาห์  
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7. การพัฒนาตนเองของครู                                  
ปีการศึกษา 2563 

ท่ี ชื่อ-สกุล 

วัน
/เดื

อน
/ป

 ี

รายการ 

สถ
าน

ที่/
หน

่วย
งา

นท
ี่จัด

 

ระ
ยะ

เว
ลา

 
(ช

ม.
) 

1 นางวรรณา  ทองแดง 

11-15 
พ.ย. 63 

การอบรมออนไลน์เชิงปฎิบัติการการสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนวิเศษไชย
ชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 

12 

30 พ.ย. 
63 

การอบรมในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ครูด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

โรงเรียนวิเศษไชย
ชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 

6 

 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ณ 
จังหวัดประจวบศีรีขันธ์ 

โรงเรียนวิเศษไชย
ชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 

12 

2 

 
นางสาวระพีพรรณ  เฮง
เจริญ 
 

11-15 
พ.ย. 63 

การอบรมออนไลน์เชิงปฎิบัติการการสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนวิเศษไชย
ชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 

12 

28-29 
พ.ย. 63 

การสร้างคลิปการสอนของครูสู่วิทยฐานะ
แนวอนาคต ยุค ศตวรรษท่ี 21  

โรงแรมไออุน่รีสอร์ท 
อำเภอเมือง  จังหวัด

สระบุรี 

7 

28-29 
พ.ย. 63 

การเขียนองค์ความรู้ใหม่ของครูสู่ศิษย์ ยุค 
Thailand4.0 ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  

โรงแรมไออุน่รีสอร์ท 
อำเภอเมือง  จังหวัด

สระบุรี 

14 

30 พ.ย. 
63 

การอบรมในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ครูด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

โรงเรียนวิเศษไชย
ชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 

6 

 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ณ 
จังหวัดประจวบศีรีขันธ์ 

โรงเรียนวิเศษไชย
ชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 

12 

3 นางวินิดา  คหกิจไพศาล 

11-15 
พ.ย. 63 

การอบรมออนไลน์เชิงปฎิบัติการการสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนวิเศษไชย
ชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 

12 

30 พ.ย. 
63 

การอบรมในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ครูด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

โรงเรียนวิเศษไชย
ชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 

6 

 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ณ 
จังหวัดประจวบศีรีขันธ์ 

โรงเรียนวิเศษไชย
ชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 

12 



 

  
223 

ท่ี ชื่อ-สกุล 

วัน
/เดื

อน
/ป

 ี

รายการ 

สถ
าน

ที่/
หน

่วย
งา

นท
ี่จัด

 

ระ
ยะ

เว
ลา

 (ช
ม.

) 

4 นายทินกร  เอนก 

11-15 
พ.ย. 63 

การอบรมออนไลน์เชิงปฎิบัติการการสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนวิเศษไชย
ชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 

12 

30 พ.ย. 
63 

การอบรมในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ครูด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

โรงเรียนวิเศษไชย
ชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 

6 

 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ณ 
จังหวัดประจวบศีรีขันธ์ 

โรงเรียนวิเศษไชย
ชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 

12 

5 นางสาวทัศนีย์  ธีระยุทธ 

11-15 
พ.ย. 63 

การอบรมออนไลน์เชิงปฎิบัติการการสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนวิเศษไชย
ชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 

12 

30 พ.ย. 
63 

การอบรมในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ครูด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

โรงเรียนวิเศษไชย
ชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 

6 

28-31 
สิงหาคม 
2563 

Education 4.0 ถอดบทเรียนจากการลง
พื้นท่ีโบราณสถานในเมืองมรดกโลกของ
ไทย เพื่อสร้างองค์ความรู้บูรณาการ 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนใน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
“พระนครศรีอยุธยา” 

24 

 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ณ 
จังหวัดประจวบศีรีขันธ์ 

โรงเรียนวิเศษไชย
ชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 

12 

6 
นางสาวเสาวลักษณ์  
สกุลด่าน 

11-15 
พ.ย. 63 

การอบรมออนไลน์เชิงปฎิบัติการการสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนวิเศษไชย
ชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 

12 

30 พ.ย. 
63 

การอบรมในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ครูด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

โรงเรียนวิเศษไชย
ชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 

6 

28-31 
สิงหาคม 
2563 

Education 4.0 ถอดบทเรียนจากการลง
พื้นท่ีโบราณสถานในเมืองมรดกโลกของ
ไทย เพื่อสร้างองค์ความรู้บูรณาการ 8 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
“พระนครศรีอยุธยา” 

24 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนใน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ณ 
จังหวัดประจวบศีรีขันธ์ 

โรงเรียนวิเศษไชย
ชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 

12 

7 นายปัญญา  ใจปัญโญ 

11-15 
พ.ย. 63 

การอบรมออนไลน์เชิงปฎิบัติการการสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนวิเศษไชย
ชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 

12 

30 พ.ย. 
63 

การอบรมในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ครูด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

โรงเรียนวิเศษไชย
ชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 

6 

 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ณ 
จังหวัดประจวบศีรีขันธ์ 

โรงเรียนวิเศษไชย
ชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 

12 

8 นางสาวสุนารี  รุ่งมี 

11-15 
พ.ย. 63 

การอบรมออนไลน์เชิงปฎิบัติการการสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนวิเศษไชย
ชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 

12 

30 พ.ย. 
63 

การอบรมในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ครูด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

โรงเรียนวิเศษไชย
ชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 

6 

 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ณ 
จังหวัดประจวบศีรีขันธ์ 

โรงเรียนวิเศษไชย
ชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 

12 
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8. ผลงานด้านการผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ของครู 

ภาคเรียนที่ 1/2563 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อเร่ือง/ผลงาน ระดับชั้นที่ใช้สื่อ 

1. นางวรรณา  ทองแดง เอกสารประกอบการเรียนวิชาสังคมศึกษา ม.6 
 

2. นางสาวระพีพรรณ  เฮงเจริญ 
เอกสารประกอบการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
เอกสารประกอบการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 

ม.1  

เอกสารประกอบการเรียนวิชาสังคมศึกษา ม.3 

 
3. นางวินิดา  คหกิจไพศาล 

เอกสารประกอบการเรียนวิชาสังคมศึกษา ม.1 
เอกสารประกอบการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 
เอกสารประกอบการเรียนวิชาสังคมศึกษา ม.3 

4. 
นางสาวสุนารี  รุ่งมี 

เอกสารประกอบการเรียนวิชาสังคมศึกษา ม.2 
เอกสารประกอบการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ม.3 

5. 
นายณรงญ์ฤทษ์  กัลยา 

เอกสารประกอบการเรียนวิชาสังคมศึกษา ม.2 
เอกสารประกอบการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ม.2 

6 
นางสาวเสาวลักษณ์  สกุลด่าน 

เอกสารประกอบการเรียนวิชาสังคมศึกษา ม.4 
เอกสารประกอบการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ม.3 

7 
นายปัญญา  ใจปัญโญ 

เอกสารประกอบการเรียนวิชาสังคมศึกษา ม.5 
เอกสารประกอบการเรียนวิชากฎหมาย ม.3 

8 
นางสาวทัศนีย์  ธีระยุทธ 

เอกสารประกอบการเรียนวิชาสังคมศึกษา ม.3 
เอกสารประกอบการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ม.5 

9 นายทินกร  เอนก เอกสารประกอบการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ม.4 
  



 

  
226 

ภาคเรียนที่ 2/2563 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อเร่ือง/ผลงาน ระดับชั้นที่ใช้สื่อ 

1. นางวรรณา  ทองแดง เอกสารประกอบการเรียนวิชาสังคมศึกษา ม.6 
 

2. นางสาวระพีพรรณ  เฮงเจริญ 
เอกสารประกอบการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
เอกสารประกอบการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 

ม.1  

เอกสารประกอบการเรียนวิชาสังคมศึกษา ม.3 

3. 
นางวินิดา  คหกิจไพศาล 

เอกสารประกอบการเรียนวิชาสังคมศึกษา ม.1 

เอกสารประกอบการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 

4. 
นางสาวสุนารี  รุ่งมี 

เอกสารประกอบการเรียนวิชาสังคมศึกษา ม.2 
เอกสารประกอบการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ม.3 

5. 
นายอัฐวุฒิ  คนเจนดี 

เอกสารประกอบการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ม.3 
เอกสารประกอบการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ม.2 

6 
นางสาวเสาวลักษณ์  สกุลด่าน 

เอกสารประกอบการเรียนวิชาสังคมศึกษา ม.4 
เอกสารประกอบการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ม.3 

7 
นายปัญญา  ใจปัญโญ 

เอกสารประกอบการเรียนวิชาสังคมศึกษา ม.5 
เอกสารประกอบการเรียนวิชากฎหมาย ม.3 

8 
นางสาวทัศนีย์  ธีระยุทธ 

เอกสารประกอบการเรียนวิชาสังคมศึกษา ม.3 
เอกสารประกอบการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ม.5 

9 นายทินกร  เอนก เอกสารประกอบการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ม.4 
10 นางสาวพาขวัญ  ทับไทย เอกสารประกอบการเรียนวิชาสังคมศึกษา ม.2 
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9. งานวิจัยในชั้นเรียน 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อเร่ือง/ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ระดับชั้น 

1. นางวรรณา  ทองแดง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6โดยใช้
กระบวนการสืบค้นด้วยส่ือเทคโนโลยี 

ม.6 

2. นางสาวระพีพรรณ  เฮง
เจริญ 

เรื่องผลของการแก้ไขปัญหาทักษะการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาสังคม
ศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/5 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
“ตันติวิทยาภูมิ”โดยการใช้คำถามเปิดประเด็นก่อนเข้าสู่บทเรียน 

ม.1 

3. นางวินิดา  คหกิจไพศาล การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องพิกัดภมูิศาสตร์และการ
เปรียบเทียบวัน เวลาโลก โดยใช้การเรียนรู้แบบ 4 MAT ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ม.1 

4. นายปัญญา  ใจปัญโญ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาด้วยการสอบ
ย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ม.5 

  
5. 

นางสาวสุนารี  รุ่งมี กระบวนการทำงานกลุ่มของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 โรงเรียน
วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” จังหวัดอ่างทอง ปีการศึกษา2563 

ม.2 

6. นางสาวพาขวัญ ทับไทย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคSTAD และกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ เรื่องลักษณะท่ัวไปของทวีปยุโรป ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 

ม.2 

7. นางสาวเสาวลักษณ์  สกุล
ด่าน 

การศึกษาผลของการใช้วิธีการสอนแล้วสอบ ท่ีมีต่อการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”  เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 

ม.4 

8. นางสาวทัศนีย์  ธีระยุทธ การพัฒนาทักษะทางภูมิศาสตร์ เรื่องการใช้เทคนิค 
และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์รายวิชา ส23103 สังคมศึกษา 6  
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ม.3 

9. นายอัฐวุฒิ  คนเจนดี การพัฒนาผลการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”  

ม.3 
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10. ผลงานดีเด่นของครู 
ปีการศึกษา 2563 

ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่การศึกษา 
ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1. นายอัฐวุฒิ  คนเจนดี รับรางวัล ดีเย่ียม การประกวดโครงงาน
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำ
ดีถวายในหลวง ประจำปีการศึกษา 2563” 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 

  ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดบรรยาย
ธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2564 

จังหวัดอ่างทอง 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
อ่างทอง 

2. นางสาวพาขวัญ  ทับไทย รับรางวัล ดีเย่ียม การประกวดโครงงาน
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำ
ดีถวายในหลวง ประจำปีการศึกษา 2563” 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 

3. นางสาวสุนารี  รุ่งสว่าง ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัล ชมเชย 
การประกวดสวดมนต์ ระดับจังหวัด 
ประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดอ่างทอง 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
อ่างทอง 
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ระดับประเทศ 
ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1 นางสาวทัศนีย์  ธีระยุทธ 
 

เป็นผู้ฝึกซ้อม และนำนักเรียนเข้าร่วมการ
ประกวดได้รับผลคะแนนระดับ เหรียญ
ทองแดง ในการประกวดมารยาทไทย
ระดับชาติ ครั้งท่ี ๔ ระดับมัธยมศึกษา 
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ 

2 นางสาวเสาวลักษณ์  สกุลด่าน เป็นผู้ฝึกซ้อม และนำนักเรียนเข้าร่วมการ
ประกวดได้รับผลคะแนนระดับ เหรียญ
ทองแดง ในการประกวดมารยาทไทย
ระดับชาติ ครั้งท่ี ๔ ระดับมัธยมศึกษา 
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ 
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11. ผลงานดีเด่นของนักเรียน 
ปีการศึกษา 2563 

ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่การศึกษา 
ท่ี ชื่อ-สกุล รายการแข่งขัน รางวัลที่

ได้รับ 
สถานที่ หน่วยงาน 

1 นางสาวขนิษฐา  จรตระการ โครงงานคุณธรรม 
ระดับช้ัน ม.ปลาย 

ระดับดีเย่ียม สพม.5 สพม.5 

2 นางสาวธนิศา  คงการุญ โครงงานคุณธรรม 
ระดับช้ัน ม.ปลาย 

ระดับดีเย่ียม สพม.5 สพม.5 

3 นางสาวสาวิตรี  แตงนิ่ม โครงงานคุณธรรม 
ระดับช้ัน ม.ปลาย 

ระดับดีเย่ียม สพม.5 สพม.5 

4 นางสาวสุธาสินี  สุคต โครงงานคุณธรรม 
ระดับช้ัน ม.ปลาย 

ระดับดีเย่ียม สพม.5 สพม.5 

5 นางสาวอริศรา  ร่มโพธิ์ชี โครงงานคุณธรรม 
ระดับช้ัน ม.ปลาย 

ระดับดีเย่ียม สพม.5 สพม.5 

6. นางสาวนวนันท์  ผิวบาง โครงงานคุณธรรม 
ระดับช้ัน ม.ปลาย 

ระดับดีเย่ียม สพม.5 สพม.5 

7. นางสาวน้ำทิพย์  แก้วกลัด โครงงานคุณธรรม 
ระดับช้ัน ม.ปลาย 

ระดับดีเย่ียม สพม.5 สพม.5 

8. นางสาวภัทราพร  ดีมั่น โครงงานคุณธรรม 
ระดับช้ัน ม.ปลาย 

ระดับดีเย่ียม สพม.5 สพม.5 

9. นางสาวนเรศ  กล่ินกุหลาบ โครงงานคุณธรรม 
ระดับช้ัน ม.ปลาย 

ระดับดีเย่ียม สพม.5 สพม.5 

10. นางสาววรัญญา  รัศมี โครงงานคุณธรรม 
ระดับช้ัน ม.ปลาย 

ระดับดีเย่ียม สพม.5 สพม.5 

11. นางสาวชนิสร  เจียมมี การประกวดบรรยาย
ธรรม ระดับจังหวัด 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

วัดขุนอินทประมูล สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอ่างทอง 

12. เด็กหญิงกชกร  จันทร์รักษา การประกวดสวด
มนต์ ระดับจังหวัด 

ชมเชย วัดขุนอินทประมูล สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอ่างทอง 

13. เด็กหญิงณัฐรัตน์ มีศักดิ์ การประกวดสวด
มนต์ ระดับจังหวัด 

ชมเชย วัดขุนอินทประมูล สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอ่างทอง 

14. เด็กหญิงปาริชาติ อาจ
จำเนียน 

การประกวดสวด
มนต์ ระดับจังหวัด 

ชมเชย วัดขุนอินทประมูล สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอ่างทอง 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รายการแข่งขัน รางวัลที่
ได้รับ 

สถานที่ หน่วยงาน 

15. เด็กหญิงธัญยพร  อนันต
ศาลา 

การประกวดสวด
มนต์ ระดับจังหวัด 

ชมเชย วัดขุนอินทประมูล สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอ่างทอง 

16. เด็กหญิงศศิธร  แสงทอง การประกวดสวด
มนต์ ระดับจังหวัด 

ชมเชย วัดขุนอินทประมูล สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอ่างทอง 

 
ระดับภาค 

ท่ี ชื่อ-สกุล รายการแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ สถานที่ หน่วยงาน 

- - - - - - 

 
 

ระดับประเทศ 
ท่ี ชื่อ-สกุล รายการแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ สถานที่ หน่วยงาน 

1. นางสาวญดา กะหล่ำ
พันธ 

การประกวดมารยาท
ไทยระดับชาติ 

เหรียญทองแดง ในการ
ประกวดมารยาทไทย
ระดับชาติ ครั้งที ๔ ระดับ
มัธยมศึกษา 
ถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมาร 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ 

2. นายระวี เทศเพ็ญ การประกวดมารยาท
ไทยระดับชาติ 

เหรียญทองแดง ในการ
ประกวดมารยาทไทย
ระดับชาติ ครั้งที ๔ ระดับ
มัธยมศึกษา 
ถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ 
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รัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมาร 

ท่ี ชื่อ-สกุล รายการแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ สถานที่ หน่วยงาน 
3. นางสาววรัญญา รัศม ี การประกวดมารยาท

ไทยระดับชาติ 
เหรียญทองแดง ในการ
ประกวดมารยาทไทย
ระดับชาติ ครั้งที ๔ ระดับ
มัธยมศึกษา 
ถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมาร 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ 

4. นายกานต์ดนัย ญาณ
โกมุท 

การประกวดมารยาท
ไทยระดับชาติ 

เหรียญทองแดง ในการ
ประกวดมารยาทไทย
ระดับชาติ ครั้งที ๔ ระดับ
มัธยมศึกษา 
ถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมาร 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ 
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ภาคผนวก 
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แผนผังการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

นางสาวสุมาลี  มีสกุล 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

นายเอกสิทธิ์ ทิพนันท ์

งเนตร 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

นายเอกภพ ทับทิมทอง 

แผนงาน 
ว่าท่ีร้อยตรีปฐมพร กิ่งแก้ว 

วิชาการ 
นายเอกสิทธ์ิ ทิพนันท์ 

สารสนเทศ 
ว่าท่ีร้อยตรีปฐมพร กิ่งแก้ว 

ประชาสัมพันธ์ 

นายเอกสิทธ์ ทิพนันท์ 

. 

พัสดุ 

นายเอกภพ ทับทิมทอง 
      ประกันคุณภาพ 

นายเอกสิทธิ์ ทิพนันท์ 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นางมยุรีย์ แพร่หลาย 

วัดผลกลุ่มสาระ 
นายเอกภพ ทับทิมทอง 
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1.  ข้อมูลบุคลากร 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนท่ี 1-2  ปีการศึกษา 2563 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล 

 
ว/ด/ป เกิด  

 
 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

1. นายเอกภพ     ทับทิมทอง 28 พ.ค. 2536 คศ.1 ศษ.บ พลศึกษาและสุขศึกษา 
2. นายเอกสิทธิ์ ทิพนนัท ์ 24 ก.พ. 2538 คศ.1 กศ.บ สุขศึกษา 
3. ว่าที่ร้อยตรีปฐมพร ก่ิงแก้ว 25 ก.ย. 2539 ครูผู้ช่วย กศ.บ พลศึกษา 

 
ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 

          1.   จำแนกตามตำแหน่ง 
 
         

   2.   จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

 
ท่ี 

 
รายการ 

จำนวนบุคลากร  
รวม ชาย หญิง 

1. ต่ำกว่าปริญญาตรี - - - 
2. ปริญญาตรี 3 - 3 
3. ปริญญาโท - - - 
4. ปริญญาเอก - - - 
 รวม 3 - 3 

ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    

 
ท่ี 

 
รายการ 

จำนวนบุคลากร  
รวม ชาย หญิง 

1. ครูอันดับ  ค.ศ.1 2 - 2 
2. ครูอันดับ  ค.ศ.2 - - - 
3. ครูอันดับ  ค.ศ. 3 - - - 
4. ครูผู้ช่วย 1 - 1 
 รวม 3 - 3 
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งานการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/ 2563 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
วิชาที่สอน 

ชั้น 
จำนวน
ห้อง 

รวม
คาบ
สอน รหัส ชื่อวิชา 

1. ว่าที่ร้อยตรีปฐมพร ก่ิงแก้ว พ22102 พลศึกษา3 ม.2 8 8 

  พ22101 สุขศึกษา3 ม.2 8 8 

  พ22201 วอลเลย์บอล1 ม.2 3 3 

  พ31201 เทเบิลเทนนิส ม.4 3 3 

  พ30201 กีฬาไทย ม.5 3 3 

  ก22905 ชุมนุม - - 1 

2. นายเอกภพ ทับทิมทอง พ21102 พลศึกษา1 ม.1 8 8 

  พ21101 สุขศึกษา1 ม.1 8 8 

  พ21201 ฟุตบอล1 ม.1 3 3 

  พ33101 สุขศึกษา3 ม.6 5 5 

  พ33201 แบดมินตัน ม.6 2 2 

  ก32905 ชุมนุม - - 1 

  ก21901 ลูกเสือ ม.1 - 1 

3. นายเอกสิทธิ์ ทิพนนัท ์ พ23102 พลศึกษา5 ม.3 8 8 

  พ31101 สุขศึกษา1 ม.4 6 6 

  พ23201 ตะกร้อ1 ม.3 3 3 

  พ32101 สุขศึกษา2 ม.5 6 6 

  ก33203 เซปักตะกร้อ1 ม.6 2 2 

  ก32902 ชุมนุม ม.5 4 1 

  ก21901 เนตรนารี ม.1 - - 

16. นายปองภพ ยืนยง พ22102 พลศึกษา3 ม.2 8 8 

  พ22201 วอลเลย์บอล1 ม.2 3 3 
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ท่ี ชื่อ-สกุล 
วิชาที่สอน 

ชั้น 
จำนวน
ห้อง 

รวม
คาบ
สอน รหัส ชื่อวิชา 

17. นายชนะชล หนองทองทา พ21102 พลศึกษา1 ม.1 8 8 

  พ21201 ฟุตบอล1 ม.1 3 3 

18. นายฐธนกรยศ โพธิ์ผล พ23102 พลศึกษา5 ม.3 8 8 

  พ23212 ตะกร้อ1 ม.3 3 3 
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ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    

งานการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/ 2563 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล 

วิชาที่สอน 

ชั้น 
จำนวน
ห้อง 

รวม
คาบ
สอน รหัส ชื่อวิชา 

1. ว่าที่ร้อยตรีปฐมพร ก่ิงแก้ว พ22103 สุขศึกษา4 ม.2 8 8 

  พ22104 พลศึกษา4 ม.2 8 8 

  พ22202 วอลเลย์บอล2 ม.2 3 3 

  พ31202 เทเบิลเทนนิส2 ม.4 3 3 

  พ30202 กีฬาไทย2 ม.5 3 3 

  ก31905 ชุมนุม ม.4 - 1 

  ก22907 ลูกเสือ ม.2 - 1 

  ลดเวลา ลดเวลาเรียน ม.2 1 1 

2. นายเอกภพ ทับทิมทอง พ21103 สุขศึกษา2 ม.1 8 8 

  พ21104 พลศึกษา2 ม.1 8 8 

  พ21202 ฟุตบอล2 ม.1 3 3 

  พ33102 พลศึกษา3 ม.6 5 5 

  พ33202 วอลเลย์บอล ม.6 2 2 

  ก32905 ชุมนุม ม.5 - 1 

  ก21907 ลูกเสือ ม.1 - 1 

  ลดเวลา ลดเวลาเรียน ม.1 8 1 

3. นายเอกสิทธิ์ ทิพนนัท ์ พ23104 พลศึกษา6 ม.3 8 8 

  พ23202 ตะกร้อ2 ม.3 3 3 

  พ31102 พลศึกษา1 ม.4 6 6 

  พ33204 เซปัคตะกร้อ2 ม.6 2 2 

  ก32904 แนะแนว ม.5 1 1 

  ก32905 ชุมนุม ม.5 - 1 
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ท่ี ชื่อ-สกุล 

วิชาที่สอน 

ชั้น 
จำนวน
ห้อง 

รวม
คาบ
สอน รหัส ชื่อวิชา 

16. นายปองภพ ยืนยง พ22104 พลศึกษา4 ม.2 8 8 

  พ22202 วอลเลย์บอล2 ม.2 3 3 

17. นายชนะชล หนองทองทา พ21104 พลศึกษา2 ม.1 8 8 

  พ21202 ฟุตบอล2 ม.1 3 3 

18. นายฐธนกรยศ โพธิ์ผล พ23104 พลศึกษา6 ม.3 8 8 

  พ23202 ตะกร้อ2 ม.3 3 3 

 
 

ข้อมูลอัตรากำลัง  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา จำแนก งานพิเศษ/งานระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล 

งานพิเศษ(หน้าที่) งานระดับชั้น 
กลุ่มบริหารฯ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
โครงการพิเศษ หัวหน้า

ระดับชั้น/ ท่ี
ปรึกษาห้อง 

1 ว่าที่ร้อยตรีปฐมพร ก่ิงแก้ว กิจการนักเรียน   ที่ปรึกษาห้องม.
4/6 

2 นายเอกภพ ทับทิมทอง กิจการนักเรียน   หัวหน้าระดับชั้น 
ม.6 

3 นายเอกสิทธิ์ ทิพนนัท ์ กิจการนักเรียน หัวหน้ากลุ่ม
สาระ 

 ที่ปรึกษาห้องม.
5/5 
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ตารางแสดงโครงการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

รายชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ 
พัฒนาส่ือการเรียนการ

สอน 
นายเอกภพ ทับทิมทอง 20,000 มิถุนายน2562-กันยายน

2562 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ นายเอกสิทธิ์ ทิพย์นันท์ - มิถุนายน2562-กันยายน

2562 
แข่งขันกีฬา- กรีฑา
ระหว่างโรงเรียน 

นายเอกภพ ทับทิมทอง
และว่าท่ีร้อยตรีปฐมพร 

กิ่งแก้ว 

30,000 มิถุนายน2562-กันยายน
2562 

พัฒนาคร ู นายเอกสิทธิ์ ทิพย์นันท์
และนายเอกภพ  

4,000 มิถุนายน2562-กันยายน
2562 
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ข้อมูลรายวิชาและจำนวนคาบของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 
 

ท่ี ชั้น รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต คาบ/ 
สัปดาห์ 

จำนวน 
ห้อง 

รวม 
คาบ 

ระดับช้ัน ม.ต้น 
1. ม.1 พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 1 8 8 
  พ21102 พลศึกษา 1  0.5 1 8 8 
2. ม.2 พ22102 พลศึกษา 3 0.5 1 8 8 
  พ22101 สุขศึกษา3 0.5 1 8 8 
3. ม.3 พ23102 พลศึกษา 5 0.5 1 8 8 

ระดับช้ัน ม.ปลาย 
4. ม.4 พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 1 6 6 
5. ม.5 พ22101 สุขศึกษา 2 0.5 1 6 6 
6. ม.6 พ33101 สุขศึกษา 3 0.5 1 6 6 

สาระเพิ่มเติม 
ระดับช้ัน ม.ต้น 

1. ม.1 พ21201 ฟุตบอล 1 0.5 1 3 3 
2. ม.2 พ22201  วอลเล่ย์บอล 1 0.5 1 3 3 
3. ม.3 พ23201 กีฬา 5 ตะกร้อ 1 0.5 1 3 3 

ระดับช้ัน ม.ปลาย 
4. ม.4 พ31201 กีฬา 1 ปิงปอง 1 0.5 1 3 3 
5. ม.5 พ32201 กีฬา 3 กีฬาไทย 1 0.5 1 3 3 
6 ม.6 พ33202 แบดมินตัน1 0.5 1 3 3 

รวมทั้งสิ้น 76 
คาบสอนเฉลี่ยของกลุ่มสาระ / สัปดาห์ 25.3 
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2563 
 

ระดับชั้น 
  

จำนว
น 

นร.
ทั้งหม

ด 

จำนว
นนร. 
ที่มี

ผล ร 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
จำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

รายวิชาพื้นฐาน 

ม.1 พ21101 304 2 - - 1 9 37 60 106 87 253 83.22 

ม.1 พ21102 304 2 1 - - - 8 41 57 194 292 96.05 
ม.2 พ21101 267 3 1 21 38 39 46 42 36 39 117 43.82 
ม.2 พ22102 267 3 1 - - - - - 20 241 261 97.75 
ม.3 พ23101 253 3 6 16 16 26 23 63 44 53 160 63.24 

ม.3 พ23102 253 3 4 2 5 13 20 34 55 114 203 80.23 
ม.4 219 4 - - 2 6 11 20 35 141 196 89.49 
ม.5 212 4 - - - 3 7 23 38 136 197 92.92 
ม.6 132 - 1 - - 1 18 13 30 68 111 84.09 
รวม 2211 24 14 39 62 97 170 296 421 1073 1790 80.95 

ร้อยละ - 0.10 6.63 1.76 2.80 4.38 7.68 13.38 19.04 48.53 80.95 - 
รายวิชาเพิ่มเติม 

ม.1 112 1 - - - - 4 3 9 95 107 95.53 
ม.2 103 2 - - - - - - 18 83 101 98.05 

ม.3 98 1 - 15 19 9 17 14 10 11 35 35.71 

ม.4 108 2 - - 3 32 15 8 17 31 56 51.85 
ม.5 93 1 - 3 2 11 9 12 16 38 66 70.96 
ม.6 57 - 1 - - - - - 7 49 56 98.24 
รวม 571 7 1 18 24 52 45 37 77 307 421 73.73 

ร้อยละ - 1.22 0.17 3.15 4.20 9.10 7.88 6.47 13.48 53.76 73.73 - 
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ข้อมูลรายวิชาและจำนวนคาบของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปี 2563 
 

ท่ี ชั้น รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต คาบ/ 
สัปดาห์ 

จำนวน 
ห้อง 

รวม 
คาบ 

ระดับช้ัน ม.ต้น 
1. ม.1 พ21103 สุขศึกษา 2 0.5 1 8 8 
  พ21104 พลศึกษา 2 0.5 1 8 8 
2. ม.2 พ22103 สุขศึกษา 4 0.5 1 8 8 
  พ22104 พลศึกษา 4  0.5 1 8 8 
3. ม.3 พ23104 พลศึกษา6 0.5 1 8 8 

ระดับช้ัน ม.ปลาย 
4. ม.4 พ31102 พลศึกษา 1 0.5 1 6 6 
5. ม.5 พ32102 พลศึกษา 2 0.5 1 6 6 
6. ม.6 พ33102 พลศึกษา3 0.5 1 6 6 

สาระเพิ่มเติม 
ระดับช้ัน ม.ต้น 

1. ม.1 พ21202 ฟุตบอล 2 0.5 1 3 3 
2. ม.2 พ22202  วอลเล่ย์บอล 2 0.5 1 3 3 
3. ม.3 พ23202 ตะกร้อ 2 0.5 1 3 3 

ระดับช้ัน ม.ปลาย 
4. ม.4 พ31202 เทเบิลเทนนิส2 0.5 1 3 3 
5. ม.5 พ32202 กีฬาไทย2 0.5 1 3 3 
6. ม.6 พ33202 วอลเลย์บอล 0.5 1 2 2 

รวมทั้งสิ้น 75 
คาบสอนเฉลี่ยของกลุ่มสาระ / สัปดาห์ 25 
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2563 

 

ระดับชั้น 
  

จำนวน 
นร.

ทั้งหมด 

จำนวน 
นร. 

ที่มีผล ร 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

รายวิชาพื้นฐาน 
ม.1 พ21103 300 - - 23 15 22 16 46 63 113 222 74 
ม.1 พ21104 300 1 1 - - 2 14 14 41 226 281 93.66 

ม.2 พ21103 263 2 6 40 79 52 26 19 13 24 56 21.29 

ม.2 พ21104 263 - - - - - - 4 49 208 261 99.23 
ม.3 พ23103 244 1 - 13 19 39 31 43 35 56 134 54.91 
ม.3 พ23104 244 - - 2 14 84 23 19 19 80 118 48.36 

ม.4 210 - 2 - - - - 16 24 168 208 99.04 

ม.5 207 - 2 - 2 2 2 8 19 166 193 93.23 
ม.6 130 - - - - 4 8 11 19 88 118 90.76 
รวม 2161 4 11 78 129 205 120 180 282 1129 1591 73.62 

ร้อยละ 
- 0.18 0.50 3.60 5.96 9.48 5.55 8.32 

13.0
4 

52.2
4 73.62 - 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ม.1 111 - - - - 3 7 16 13 71 100 90.09 
ม.2 101 - - - - - - - 17 83 100 99.00 
ม.3 94 - - 7 4 20 16 12 20 13 45 47.87 
ม.4 100 - 2 5 7 16 17 27 20 6 53 53 

ม.5 88 - 4 1 - 1 2 8 10 57 75 85.22 
ม.6 พ33202 56 - - - - - 6 12 20 18 50 89.28 
ม.6 พ33204 56 - - - - - 1 3 8 44 55 98.21 

รวม 606 - 6 13 11 40 49 78 108 292 478 78.87 

ร้อยละ - - 0.99 2.14 1.81 6.60 8.08 
12.8

7 
17.8

2 
48.1

8 
78.87 - 
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การพัฒนาตนเองของครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาภาคเรียนที่ 1- 2 ปีการศึกษา 2563 

 
นายเอกสิทธิ์ ทิพนนัท ์

ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
ชื่อ-สกุล รายการ 

สถานที่/หน่วยงาน 
ที่จัด 

ระยะเวลา 

1  24 ธ.ค. 63 นายเอกสิทธ์ ทิพนันท์ เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรการพัฒนา 
บุคลากรครูด้านการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
     “ตันติวิทยาภูมิ” 

1 วัน 

2 6 ก.พ.64 นายเอกสิทธ์ ทิพนันท์ การออกแบบกลยุทธ์การสอนแบบ  
Active learning ท่ีสอดคล้องกับความ 
หลากหลายของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ 
GPAS 5Steps เพื่อต่อยอดไปสู่นวัตกรรม 
อย่างสร้างสรรค์ระดับมัธยมศึกษา 

พว 8 ช.ม. 

3 2  มี.ค. 64 นายเอกสิทธ์ ทิพนันท์ เป็นครูท่ีปรึกษาท่ีได้ให้การสนับสนุน
นักเรียน 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
    “ตันติวิทยาภูมิ” 

1 วัน 

4  มี.ค.64 นายเอกสิทธ์ ทิพนันท์ ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5/5   
ครูท่ีปรึกษาดีเด่นระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนโครงการเยี่ยมบ้าน 
 ประจำปีการศึกษา  2563 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
   “ตันติวิทยาภูมิ” 

1 วัน 
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นายเอกภพ ทับทิมทอง 

ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
ชื่อ-สกุล รายการ 

สถานที่/หน่วยงาน 
ที่จัด 

ระยะเวลา 

1  24 ธ.ค. 63 นายเอกภพ ทับทิมทอง 
 

เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรการพัฒนา 
บุคลากรครูด้านการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
     “ตันติวิทยาภูมิ” 

1 วัน 

2 6 ก.พ.64 นายเอกภพ ทับทิมทอง 
 

การออกแบบกลยุทธ์การสอนแบบ  
Active learning ท่ีสอดคล้องกับความ 
หลากหลายของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ 
GPAS 5Steps เพื่อต่อยอดไปสู่นวัตกรรม 
อย่างสร้างสรรค์ระดับมัธยมศึกษา 

พว 8 ช.ม. 

3 2  มี.ค. 64 นายเอกภพ ทับทิมทอง 
 

เป็นครูท่ีปรึกษาท่ีได้ให้การสนับสนุน
นักเรียน 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
    “ตันติวิทยาภูมิ” 

1 วัน 

4  มี.ค.64 นายเอกภพ ทับทิมทอง 
 

ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6/4   
ครูท่ีปรึกษาดีเด่นระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนโครงการห้องเรียนสะอาด 
 ประจำปีการศึกษา  2563 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
   “ตันติวิทยาภูมิ” 

1 วัน 
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ว่าที่ร้อยตรีปฐมพร ก่ิงแก้ว 

ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
ชื่อ-สกุล รายการ 

สถานที่/หน่วยงาน 
ที่จัด 

ระยะเวลา 

1  24 ธ.ค. 63 ว่าที่ร้อยตรีปฐมพร ก่ิง
แก้ว 

 

เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรการพัฒนา 
บุคลากรครูด้านการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
     “ตันติวิทยาภูมิ” 

1 วัน 

2 6 ก.พ.64 ว่าที่ร้อยตรีปฐมพร ก่ิง
แก้ว 

 

การออกแบบกลยุทธ์การสอนแบบ  
Active learning ท่ีสอดคล้องกับความ 
หลากหลายของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ 
GPAS 5Steps เพื่อต่อยอดไปสู่นวัตกรรม 
อย่างสร้างสรรค์ระดับมัธยมศึกษา 

พว 8 ช.ม. 

3 2  มี.ค. 64 ว่าที่ร้อยตรีปฐมพร ก่ิง
แก้ว 

 

เป็นครูท่ีปรึกษาท่ีได้ให้การสนับสนุน
นักเรียน 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
    “ตันติวิทยาภูมิ” 

1 วัน 

4  มี.ค.64 ว่าที่ร้อยตรีปฐมพร ก่ิง
แก้ว 

 

ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/6   
ครูท่ีปรึกษาดีเด่นระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนโครงการห้องเรียนสะอาด 
 ประจำปีการศึกษา  2563 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
   “ตันติวิทยาภูมิ” 

1 วัน 
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ผลงานด้านการผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ของครู 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนที่ 1- 2 ปีการศึกษา 2563 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อเร่ือง/ผลงาน ระดับชั้นที่ใช้สื่อ 
1. เอกภพ ทับทิมทอง การพัฒนาการสอนเร่ืองสุขภาพในชุมชน ม.1 
2. เอกภพ ทับทิมทอง VDO น้ำตาลอันตราย ม.1 
3. เอกสิทธิ์ ทิพนันท ์ ตาราง  9 ช่อง ม.6 
4. ปฐมพร ก่ิงแก้ว ขั้นตอนการตีกระบี่กระบอง ม.5 

 

งานวิจัยในชั้นเรียนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อเร่ือง/ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ระดับชั้น 
1. เอกภพ ทับทิมทอง การเสิร์ฟลูกมือบนเหนอืศีรษะ ม.6 
2. เอกสิทธิ์ ทิพนันท ์ แบบฝึกเพื่อพัฒนากีฬาฟุตซอลทักษะการยิง

ประตูด้วยหลังเท้าของนักเรียนชั้ยมัธยมศึกษาปีที่
4 

ม.4 

3. ปฐมพร ก่ิงแก้ว การศึกษาผลของการใช ้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้พลศึกษาโดยวิธีการสอนแบบเพือ่นช่วย

เพื่อน 
ที่มีต่อ ทักษะการตีกระบี่กระบองไม้ตีที่3 

 

ม.5 
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ผลงานดีเด่นของนักเรียน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  ภาคเรียนที่ 1- 2 ปีการศึกษา  2563 

ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่การศึกษา 

ท่ี ชื่อ-สกุล รายการแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ 
สถานที่ 

จัดการแข่งขัน 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

1 
 
 
 

 

นักกีฬาบาสเกตบอลรุ่นอายุ
ไม่เกิน18ปีจำนวน15คน 

การแข่งขัน
บาสเกตบอลกีฬา
นักเรียนจังหวัด

อ่างทอง 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสตรี
อ่างทอง 

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

อ่างทอง 
 
 

2 นักกีฬาบาสเกตบอลรุ่นอายุ
ไม่เกิน16ปีจำนวน20คน 

กีฬาฟุตบอล
เยาวชนและ

ประชาชนรุ่นอายุ
ไม่เกิน16ปีชาย 

รองชนะเลิศอันดับ
ท่ี1 

สนามฟุตบอลอบจ.
อ่างทอง 

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

อ่างทอง 
 

3 นักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุไม่
เกิน18ปีจำนวน20คน 

กีฬาฟุตบอล
เยาวชนและ

ประชาชนรุ่นอายุ
ไม่เกิน15ปีชาย 

รองชนะเลิศอันดับ
ท่ี2 

สนามฟุตบอลอบจ.
อ่างทอง 

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

อ่างทอง 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รายการแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ 
สถานที่ 

จัดการแข่งขัน 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

4. นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง
รุ่นอายุไม่เกิน18ปีจำนวน

15คน 

กีฬาเยาวชนชิง
ชนะเลิศจังหวัด

อ่างทอง 

รอบชนะเลิศ
อันดับที่2 

สนามวอลเลย์บอล
อบจ.อา่งทอง 

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

อ่างทอง 
 

5. นักกีฬาฟุตซอลชายรุ่นอายุ
ไม่เกิน14ปีจำนวน15คน 

กีฬาฟุตซอลชิง
ชนะเลิศจังหวัด

อ่างทอง 

รองชนะเลิศอันดับ
ท่ี2 

สนามฟุตซอล 
วิทยาลัยเทคนิค

อ่างทอง 

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

อ่างทอง 
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วิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระการเรยีนรู้    

ศิลปะ 

 

“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียศาสตร์   

มีความรู้คู่คุณธรรม 

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย” 
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แผนผังการบริหารงานกลุ่มสาระการเรยีนรู้  ศิลปะ 

 

งานที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  

หลักสูตรกลุ่มสาระ 

สารสนเทศกลุ่มสาระ 

นางประชุม   อ้วนแก้ว 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้

แผนงานกลุ่มสาระ 

นายคนึง    เจียรนันท์ 

วิชาการกลุ่มสาระ 

 

นายพรชัย    ทองแดง 

 

พัสดุกลุ่มสาระ 

วัดผล 

 

นางสาวณัฎฐ์ธนิน   โพธิ์พ่วง 

ประชาสัมพันธ์ นางสาวมณีรัตน์   หุ่นแสวง 
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1.  ข้อมูลบุคลากร 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้   ศิลปะ   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา   2563 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล 

 
ว/ด/ป เกิด  

 
 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

1. นายพรชัย   ทองแดง 14   ธ.ค.2505 ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ( คม.) ศิลปศึกษา 
2. นางประชุม   อ้วนแก้ว 22  ก.ย.2509 ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ( คบ.) นาฏศิลป์ 
3. นายคนึง   เจียรนันท์ 29  ม.ค.2514 ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ( คบ.) ดนตรีศึกษา 
4. นางสาวณัฏฐ์ธนิน   โพธิ์พ่วง 22  ก.ย. 2528 ชำนาญการ ปริญญาตรี (ศษ.บ.) 

ปริญญาโท( กศ.ม. ) 
ดุริยางค์ไทย 
การบริหาร
การศึกษา 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้   ศิลปะ   ภาคเรียนที่   2   ปีการศึกษา   2563 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล 

 
ว/ด/ป เกิด  

 
 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

1. นายพรชัย   ทองแดง 14   ธ.ค.2505 ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ( คม.) ศิลปศึกษา 
2. นางประชุม   อ้วนแก้ว 22  ก.ย.2509 ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ( คบ.) นาฏศิลป์ 
3. นายคนึง   เจียรนันท์ 29  ม.ค.2514 ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ( คบ.) ดนตรีศึกษา 
4. นางสาวณัฏฐ์ธนิน   โพธิ์พ่วง 22  ก.ย. 2528 ชำนาญการ ปริญญาตรี (ศษ.บ.) 

ปริญญาโท( กศ.ม. ) 
ดุริยางค์ไทย 
การบริหาร
การศึกษา 

5. นางสาวมณีรัตน์   หุ่นแสวง 7  ม.ค.2539 ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี (กศ.บ) ศิลปศึกษา 
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ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 
          1.   จำแนกตามตำแหน่ง    
 

 
ท่ี 

 
รายการ 

จำนวนบุคลากร  
รวม ชาย หญิง 

1. ครูอันดับ  ค.ศ.1 - 1 1 
2. ครูอันดับ  ค.ศ.2 - - - 
3. ครูอันดับ  ค.ศ. 3 2 1 3 
4. ครูผู้ช่วย - 1 1 
 รวม 2 3 5 

         

   2.   จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

 
ท่ี 

 
รายการ 

จำนวนบุคลากร  
รวม ชาย หญิง 

1. ต่ำกว่าปริญญาตรี - - - 
2. ปริญญาตรี 1 2 3 
3. ปริญญาโท 1 1 2 
4. ปริญญาเอก - - - 
 รวม 2 3 5 

 
 



 

 

 
ข้อมูลกลุ่มสาระการเรยีนรู้  ศิลปะ  งานการเรียนการสอน  

ภาคเรียนท่ี 1/ 2563 

ท่ี ชื่อ-สกุล 

วิชาที่สอน 

ชั้น 
จำนวน
ห้อง 

จำนวนคาบสอน รวม
คาบ
สอน 

คาบโฮมรูมและ
คาบประชุม

ตามตารางสอน 

รวมคาบสอน
ทั้งหมด 

รหัส ชื่อวิชา 

 
วิชา
กลุ่ม
สาระ 

 
กิจกรรม
ลูกเสือ/ 

เนตรนารี/ 
ยุวกาชาด 

ชุมนุม 

1. นายคนึง   เจียรนันท์ ศ21101 ศิลปะ 1 1/2 1 ศิลปะ ลูกเสือ ดนตรี
สากล 

2  17 

ศ23203 การขับร้อง
เพลงลูกทุ่ง 

2/6-2/8 3 ศิลปะ   3   

ศ22101 ศิลปะ 3 2/1-2/3 3 ศิลปะ   6   
ศ32101 ศิลปะ3 5/1-5/6 6 ศิลปะ   6   

3 นายพรชัย   ทองแดง ศ23205 การวาดภาพ
การ์ตูน 

3/6-3/8 3 ศิลปะ เนตรนารี ศิลปะ 3  18 

ศ30203 การวาดภาพ
ลายเส้น 1 

5/4-5/6 3 ศิลปะ   6   

ศ33101 ศิลปะ5 6/1-6/5 2 ศิลปะ   5   
ศ33202 การเขียน

การ์ตูน3 
6/4-6/5 2 ศิลปะ   4   
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ท่ี ชื่อ-สกุล 

วิชาที่สอน 

ชั้น 
จำนวน
ห้อง 

จำนวนคาบสอน รวม
คาบ
สอน 

คาบโฮมรูมและ
คาบประชุม

ตามตารางสอน 

รวมคาบสอน
ทั้งหมด 

รหัส ชื่อวิชา 

 
วิชา
กลุ่ม
สาระ 

 
กิจกรรม
ลูกเสือ/ 

เนตรนารี/ 
ยุวกาชาด 

ชุมนุม 

4 นางประชุม   อ้วนแก้ว ศ21101 ศิลปะ 1 1/1 2 ศิลปะ ลูกเสือ นาฏศิลป์ 2  17 
ศ21231 นาฎศิลป์ไทย

เบ้ืองต้น 
1/6-1/8 3 ศิลปะ   3   

ศ31101 ศิลปะ 1 4/1-4/6 6 ศิลปะ   6   
ศ30231 การประดิษฐ์

เครื่องประดับ
นาฎศิลป์ 

4/4-4/6 3 ศิลปะ   6   

6 นางสาวณัฎฐ์ธนิน  โพธิ์พ่วง ศ21101 ศิลปะ 1 1/3 1 ศิลปะ ยุวกาชาด ดนตรี
ไทย 

2  18 

ศ33101 ศิลปะ 5 3/1-3/8 8    16   
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ข้อมูลกลุ่มสาระการเรยีนรู้  ศิลปะ  งานการเรียนการสอน  
ภาคเรียนท่ี 2/ 2563 

ท่ี ชื่อ-สกุล 

วิชาที่สอน 

ชั้น 
จำนวน
ห้อง 

จำนวนคาบสอน รวมคาบ
สอน 

คาบโฮมรูม
และคาบ

ประชุมตาม
ตารางสอน 

รวมคาบสอน
ทั้งหมด 

รหัส ชื่อวิชา 
 

วิชากลุ่ม
สาระ 

 
กิจกรรม
ลูกเสือ/ 

เนตรนารี/ 
ยุวกาชาด 

ชุมนุม 

1. นายคนึง   เจียรนันท์ ศ21102 ศิลปะ 1 1/2 1 ศิลปะ ลูกเสือ ดนตรี
สากล 

2  19 

ศ22203 การขับร้องเพลง
ไทยสากล 

2/6-2/8 3 ศิลปะ   3   

ศ22102 ศิลปะ 4 2/1-2/4 4 ศิลปะ   8   
ศ32102 ศิลปะ4 5/1-5/6 6 ศิลปะ   6   

2 นายพรชัย   ทองแดง ศ23206 การออกแบบ1 3/6-3/8 3 ศิลปะ เนตรนารี ศิลปะ 3  18 
ศ30204 การวาดภาพ

ลายเส้น 2 
5/4-5/6 3 ศิลปะ   6   

ศ33101 ศิลปะ5 6/1-6/5 5 ศิลปะ   5   
ศ33205 การออกแบบ 6/4-6/5 2 ศิลปะ   4   

3 นางประชุม   อ้วนแก้ว ศ21102 ศิลปะ 2 1/1 2 ศิลปะ ลูกเสือ นาฏศิลป์ 2  17 
ศ21232 นาฎศิลป์ไทย1 1/6-1/8 3 ศิลปะ   3   
ศ31102 ศิลปะ 2 4/1-4/6 6 ศิลปะ   6   
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ท่ี ชื่อ-สกุล 

วิชาที่สอน 

ชั้น 
จำนวน
ห้อง 

จำนวนคาบสอน รวมคาบ
สอน 

คาบโฮมรูม
และคาบ

ประชุมตาม
ตารางสอน 

รวมคาบสอน
ทั้งหมด 

รหัส ชื่อวิชา 
 

วิชากลุ่ม
สาระ 

 
กิจกรรม
ลูกเสือ/ 

เนตรนารี/ 
ยุวกาชาด 

ชุมนุม 

ศ30232 การประดิษฐ์
เครื่องประดับ
ระบำ 

4/4-4/6 3 ศิลปะ   6   

4 นางสาวณัฎฐ์ธนิน  โพธิ์พ่วง ศ21102 ศิลปะ 2 1/3 1 ศิลปะ ยุวกาชาด ดนตรี
ไทย 

2  18 

ศ33102 ศิลปะ 6 3/1-3/8 8    16   
          

5 นางสาวมณีรัตน์   หุ่นแสวง ศ21102 ศิลปะ 1 1/4-1/8 5 ศิลปะ ยุวกาชาด - 10  18 
ศ22102 ศิลปะ 2 2/5-8 4 ศิลปะ   8   
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ข้อมูลอัตรากำลัง  กลุ่มสาระ ศิลปะ  จำแนก งานพิเศษ/งานระดับช้ัน  
ภาคเรียนท่ี 1ปีการศึกษา 2563 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
งานพิเศษ(หน้าที่) งานระดับชั้น 

กลุ่ม
บริหารฯ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

โครงการ
พิเศษ 

หัวหน้าระดับชั้น/     
ที่ปรึกษาห้อง 

1 นางประชุม    อ้วนแก้ว วิชาการ 
 
 
 
 
 
 

-หัวหน้ากลุ่ม
สาระ 
- หลักสูตรกลุ่ม
สาระ 

 ท่ีปรึกษาช้ัน ม.4/3 

2 นายคนึง     เจียรนันท์ วิชาการ -รองหัวหน้ากลุ่ม
สาระ 
-แผนงานกลุ่ม
สาระ 
-วิชาการกลุ่ม
สาระ 
  

 ท่ีปรึกษาช้ัน ม.2/2 

3 นายพรชัย   ทองแดง วิชาการ -วัดผลกลุ่มสาระ 
 

 ท่ีปรึกษาช้ัน ม.6/2 

4 นางสาวณัฎฐ์ธนิน  โพธิ์พ่วง วิชาการ -  พัสดุกลุ่ม
สาระ 
-ประชาสัมพันธ์ 

 ท่ีปรึกษาช้ัน ม.3/7 
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ข้อมูลอัตรากำลัง  กลุ่มสาระ ศิลปะ  จำแนก งานพิเศษ/งานระดับช้ัน  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
งานพิเศษ(หน้าที่) งานระดับชั้น 

กลุ่ม
บริหารฯ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

โครงการ
พิเศษ 

หัวหน้าระดับชั้น/     
ที่ปรึกษาห้อง 

1 นางประชุม    อ้วนแก้ว วิชาการ 
 
 
 
 
 
 

-หัวหน้ากลุ่ม
สาระ 
- หลักสูตรกลุ่ม
สาระ 
 

 ท่ีปรึกษาช้ัน ม.4/3 

2 นายคนึง     เจียรนันท์ วิชาการ -รองหัวหน้ากลุ่ม
สาระ 
-แผนงานกลุ่ม
สาระ 
-วิชาการกลุ่ม
สาระ 
  

 ท่ีปรึกษาช้ัน ม.2/2 

3 นายพรชัย   ทองแดง วิชาการ -วัดผลกลุ่มสาระ 
 

 ท่ีปรึกษาช้ัน ม.6/2 

4 นางสาวณัฎฐ์ธนิน   โพธิ์พ่วง วิชาการ -พัสดุกลุ่มสาระ- 
-ประชาสัมพันธ์ 
 

 ท่ีปรึกษาช้ัน ม.3/7 

5 นางสาวมณีรัตน์  หุ่นแสวง วิชาการ -สารสนเทศ  ท่ีปรึกษาช้ัน ม.1/8 
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ตารางแสดงโครงการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   ศิลปะ 

 
รายชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ 

1.  โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนนาฏศิลป์
ไทย 

นางประชุม  อ้วนแก้ว 10,000 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63 

2..โครงการประดิษฐ์
เครื่องประดับนาฏศิลป์
ไทย 

นางประชุม  อ้วนแก้ว 10,000 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63 

3.โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาด้านดนตรีสากล 

นายคนึง  เจียรนันท์ 43,500 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63 

4. โครงการส่งเสริมพัฒนา 
การเรียนการสอนศิลปะ 

นายพรชัย   ทอแดง 3,740 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63 

5.โครงการซ่อมบำรุง
เครื่องดนตรีไทย 

นางสาวณัฎฐ์ธนิน  โพธิ์พ่วง 8,000 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63 
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BEST  PRACTICES  กลุ่มสาระการเรียนรู ้  ศิลปะ 
ผลงานดีเด่น วัตถุประสงค์ ผลความสำเร็จในการ

ดำเนินงานคิดเป็นร้อย
ละ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การปฎิบัติงานท่ีเป็น
เลิศด้านนาฎศิลป์ไทย 

-เพื่อเป็นการอนุรักษ์
นาฏศิลป์ไทย 
-เพื่อให้นักเรียนมี
ประสบการณ์ตรงและกล้า
แสดงออกในทางท่ีถูกต้อง 
-นักเรียนได้ค้นพบ
ความสามารถและความถนัด
ของตนเอง 
-เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และสามารถนำไป
ประกอบอาชีพได้ 

ร้อยละ 95 นางประชุม  อ้วนแก้ว 

2. การประดิษฐ์
เครื่องประดับนาฏศิลป์
ไทย 

-เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะ
ไทย 
-เพื่อฝึกสมาธิ 
-เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และสามารถนำไป
ประกอบอาชีพได้ 

ร้อยละ 96 นางประชุม  อ้วนแก้ว 

3. วงโยธวาทิต / วง
ดนตรีลูกทุ่ง / สตริง 

-เพื่อฝึกให้นักเรียนกล้า 
แสดงออก 
-ฝึกให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และสามารถ
นำไปประกอบอาชีพได้ 

ร้อยละ  95 นายคนึง   เจียรนันท์ 

4. วงดนตรีไทย -เพื่อฝึกให้นักเรียนกล้า 
แสดงออก 
-ฝึกให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และสามารถ
นำไปประกอบอาชีพได้ 
 

ร้อยละ  95 นางสาวณัฎฐ์ธนิน  โพธิ์พ่วง 
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ข้อมูลรายวิชาและจำนวนคาบของกลุ่มสาระ  ศิลปะ  ภาคเรียนท่ี 1 ปี 2563 
 

ท่ี ชั้น รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต คาบ/ 
สัปดาห์ 

จำนวน 
ห้อง 

รวม 
คาบ 

1. ม.1 ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 2 8 16 
2. ม.2 ศ22101 ศิลปะ 3  1.0 2 8 16 
3. ม.3 ศ23101 ศิลปะ 5 1.0 2 8 16 
4. ม.4 ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 1 5 5 
5. ม.5 ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 1 6 6 
6. ม.6 ศ33101 ศิลปะ  5 0.5 1 6 6 

สาระเพิ่มเติม 
1. ม.1 ศ21231 นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น 0.5 1 3 3 
2. ม.2 ศ22204 การเขียนการ์ตูน 2 0.5 1 3 3 
3. ม.3 ศ23205 การวาดภาพการ์ตูน 0.5 1 3 3 
4. ม.4 ศ30231 การประดิษฐ์เครื่องประดับ

นาฏศิลป์ 
 

1.0 
 
2 

 
3 

 
6 

5. ม.5 ศ30203 การวาดภาพลายเส้น 1 1.0 2 3 6 
6 ม.6 ศ33202 การเขียนการ์ตูน 3 1.0 2 2 4 
        
        
    9 18 60 90 

รวมทั้งสิ้น 90 
คาบสอนเฉลี่ยของกลุ่มสาระ / สัปดาห์ 22.5 
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ    ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา  2563 
 
 

ระดับชั้น 
  

จำนวน 

นร.
ทั้งหมด 

จำนวน 

นร. 
ที่มีผล ร 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

รายวิชาพื้นฐาน 

ม.1 304 1 1 1 2 29 30 86 65 87 238 78.29 
ม.2 267 - 14 4 5 41 23 57 29 87 173 64.80 
ม.3 253 2 3 - 1 18 34 68 54 70 192 75.89 
ม.4 219 - 1 - 3 7 11 38 55 103 196 84.49 
ม.5 212 3 1 9 14 28 37 45 38 34 117 55.18 

ม.6 132 - - - - 2 5 6 13 104 123 93.18 
รวม 1,387 6 20 15 23 125 140 300 254 485 1,039 74.91 

ร้อยละ - 0.43 1.44 1.08 1.66 9.01 10.09 21.63 18.31 34.97 74.91 - 
รายวิชาเพิ่มเติม 

ม.1 112 - - - - 2 12 31 31 35 97 86.61 

ม.2 103 2 - 1 4 6 11 12 27 40 79 76.70 

ม.3 98 1 - 3 7 2 2 11 13 57 81 82.66 

ม.4 108 - 1 - - - 8 17 30 41 88 81.48 

ม.5 93 - 2 6 8 2 6 6 14 47 67 72.04 

ม.6 57 - - - - - 7 1 6 42 49 85.97 

รวม 571 3 3 10 89 12 46 78 121 262 461 80.74 

ร้อยละ - 0.52 0.52 1.75 15.60 2.10 8.05 13.67 21.19 45.89 80.74 - 
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ข้อมูลรายวิชาและจำนวนคาบของกลุ่มสาระ  ศิลปะ  ภาคเรียนท่ี 2 ปี 2563 
 

ท่ี ชั้น รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต คาบ/ 
สัปดาห์ 

จำนวน 
ห้อง 

รวม 
คาบ 

1. ม.1 ศ21102 ศิลปะ 2 1.0 2 8 16 
2. ม.2 ศ22102 ศิลปะ 4 1.0 2 8 16 
3. ม.3 ศ23102 ศิลปะ 6  1.0 2 8 16 
4. ม.4 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 1 5 5 
5. ม.5 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 1 6 6 
6. ม.6 ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 1 6 6 

สาระเพิ่มเติม 
1. ม.1 ศ21232 นาฏศิลป์ไทย 1 0.5 1 3 3 
2. ม.2 ศ23203 การขับร้องเพลงลูกทุ่ง 0.5 1 3 3 
3. ม.3 ศ23206 การออกแบบ 1 0.5 1 3 3 
4. ม.4 ศ30232 การประดิษฐ์เครื่องประดับ

ระบำ 
 

1.0 
 
2 

 
3 

 
6 

5. ม.5 ศ30204 การวาดภาพลายเส้น 2 1.0 2 3 6 
6. ม.6 ศ33205 การออกแบบ 1.0 2 2 4 
        
        
    9 18 58 90 

รวมทั้งสิ้น 90 
คาบสอนเฉลี่ยของกลุ่มสาระ / สัปดาห์ 18 
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ    ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 
 
 

ระดับชั้น 
  

จำนวน 

นร.
ทั้งหมด 

จำนวน 

นร. 
ที่มีผล ร 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

รายวิชาพื้นฐาน 

ม.1 298 1 1 33 26 38 39 51 46 64 161 54.02 
ม.2 265 2 1 51 23 29 30 23 35 65 123 46.41 
ม.3 243 1 - - 8 41 42 31 37 81 149 61.31 
ม.4 210 - 1 1 - 4 8 25 34 136 195 92.86 
ม.5 202 1 2 - 4 9 18 20 32 116 168 83.16 

ม.6 130 - - - - - 1 29 42 58 129 99.23 
รวม 1,348 5 5 85 61 121 138 179 226 520 925 68.63 

ร้อยละ -- 0.38 0.38 58.23 4.53 8.98 10.23 13.27 16.77 38.58 68.63 - 
รายวิชาเพิ่มเติม 

ม.1 111 1 1 1 1 5 10 27 24 41 92 83.64 

ม.2 100 - - 22 31 8 9 5 4 21 30 30 

ม.3 93 1 1 - 1 6 16 19 13 36 68 73.11 

ม.4 97 - - - - - - 19 28 50 97 100 

ม.5 84 - 3 - - 4 17 7 13 40 60 71.42 

ม.6 56 - - - - - - 4 16 36 56 100 

รวม 541 2 5 23 33 19 52 81 98 224 537 99.26 

ร้อยละ - 0.37 0.93 4.25 6.10 3.52 9.62 14.98 18.11 41.40 99.26 - 
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การพัฒนาตนเองของคร ู

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้   ศิลปะ    ภาคเรียนท่ี  1 – 2  ปีการศึกษา  2563 
นางประชุม   อ้วนแก้ว 

ท่ี วัน/เดือน/ป ี ชื่อ-สกุล รายการ 
สถานที่/หน่วยงาน 

ที่จัด 
ระยะเวลา 

1 1 เม.ย.63 นางประชุม   อ้วนแก้ว ผ่านการทดสอบความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเช้ือ
ไวรัส   COVID -19 

โรงเรียนอุทัย  สพม.3    1  วัน 

2 9 เม.ย.63 นางประชุม   อ้วนแก้ว รางวัลการคัดเลือก/ประกวดวิธีปฏิบัติท่ีเป็น 
เลิศ( Best –Practice ) ประจำปี  พ.ศ. 2563 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
     “ตันติวิทยาภูมิ”    

 

3 2 พ.ค.63 นางประชุม   อ้วนแก้ว -ผ่านการวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital 
Literacy 
-ผ่านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ระดับช้ันเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
-ผ่านการทดสอบความรู้เรื่องสุนทรียภาพทาง 
นาฏศิลป์ 

    สพม.สห อท   
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
จันทรเกษม 

1 วัน 

4 3  พ.ค.63 ประชุม   อ้วนแก้ว -ผ่านการทดสอบความรู้ด้านนาฏศิลป์เบ้ืองต้น  เรื่อง 
รำวงมาตรฐาน 
 
- ผ่านการทดสอบความรู้ด้านดนตรีไทย 
- ผ่านการทดสอบความรู้ด้านศิลปะ 
 ( ทัศนศิลป์ 

โรงรียนบ้านง่อนหนอง 
พะเนาว์มิตรภาพท่ี 126 
สพป.สกลนครเขต 2 
- สพม.สห  อท 
- สพม.สห  อท 

1  วัน 

5  7  พ.ค. 63 นางประชุม   อ้วนแก้ว ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอน 
ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 

 สพฐ. 1  วัน 

6 10  พ.ค. 63 นางประชุม   อ้วนแก้ว ผ่านการทดสอบความรู้ออนไลน์เรื่อง 
วงปี่พาทย์ไทย 

    วิทยาลัยนาฏศิลป 
   นครราชสีมา 

1 วัน 

7 11-15พ.ค.
63 

นางประชุม   อ้วนแก้ว ผ่านการอบรมหลักสูตรการอบรมออนไลน ์
เชิงปฏิบัติารการสร้างห้องเรียนออนไลน์  
 ปีการศึกษา 2563 

สพม.5  ร่วมกับ 
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 

   “ตันติวิทยาภูมิ” 

5 วัน 
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ท่ี วัน/เดือน/ป ี ชื่อ-สกุล รายการ 
สถานที่/หน่วยงาน 

ที่จัด 
ระยะเวลา 

8 15  พ.ค. 63 นางประชุม   อ้วนแก้ว ผ่านการทดสอบหลังการอบรมการจัดการเรียน 
การสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
DLTV  TELETRAINING 
-ผ่านการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรอบรม 
ออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู
มัธยม 
ศึกษาปีท่ี  1 – 3 Coding For Grade  7-9 
Teacher ( C4T-8) 

  สพฐ. 1  วัน 

9 5  ก.ค.63 นางประชุม   อ้วนแก้ว ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยระบบออนไลน์เรื่อง   
รำวงมาตรฐาน 

โรงเรียนสามชุกรัตน 
โภคาราม  สพม.9 

1 วัน 

10 26 ส.ค. 63 นางประชุม   อ้วนแก้ว ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีผลงานด้านการสอนดีเด่น 
และนำผลงานด้านการสอนร่วมจัดแสดง 
นิทรรศการเพื่อรับการประเมินมาตรฐานการ 
ปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 

  โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
     “ตันติวิทยาภูมิ” 

1 วัน 

11 29 พ.ย. 63 ประชุม   อ้วนแก้ว ผ่านการอบรมหลักสูตรพระปริยัติธรรม  
แผนกธรรมศึกษาช้ันโท  ระดับอุดมศึกษา  
 ประจำปีการศึกษา 2563 

ศูนย์พัฒนาคุณธรรม 
     จังหวัดอ่างทอง 

5 วัน 

12 24  ธ.ค. 63 นางประชุม   อ้วนแก้ว เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรการพัฒนา 
บุคลากรครูด้านการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
     “ตันติวิทยาภูมิ” 

1 วัน 

13 2  มี.ค. 64 นางประชุม   อ้วนแก้ว เป็นครูท่ีปรึกษาท่ีได้ให้การสนับสนุน
นักเรียน 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
    “ตันติวิทยาภูมิ” 

1 วัน 

14 31  มี.ค.64 นางประชุม   อ้วนแก้ว ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3   
ครูท่ีปรึกษาดีเด่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงการ 
เย่ียมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา  2563 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
   “ตันติวิทยาภูมิ” 

1 วัน 
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นางสาวณัฎฐ์ธนิน   โพธิ์พ่วง 

ท่ี วัน/เดือน/ป ี ชื่อ-สกุล รายการ 
สถานที่/หน่วยงาน 

ที่จัด 
ระยะเวลา 

1 2 พ.ค. 63 นางสาวณัฏฐ์ธนิน  โพธิ์พ่วง -ผ่านการวัดประเมินผลทักษะด้าน 
Digital Literacy  
- ผ่านการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ ระดับช้ันเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
-ผ่านการทดสอบความรู้ด้านดนตรี
ไทยระบบออนไลน ์

สพม.สห.อท. 1วัน 

2 7 พ.ค. 63 นางสาวณัฏฐ์ธนิน  โพธิ์พ่วง การอบรมการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล 

สนง.คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1  วัน 

3 15 พ.ค. 63 นางสาวณัฏฐ์ธนิน  โพธิ์พ่วง หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

สสวท 1   วัน 

4 16 พ.ค. 63 นางสาวณัฏฐ์ธนิน  โพธิ์พ่วง หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู
มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 

สสวท 1 วัน 

5 10 ก.ค. 63   นางสาวณัฏฐ์ธนิน  โพธิ์พ่วง การประชุมนิเทศเพื่อติดตามการ
ดำเนินงานการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

ณ ห้องประชุมพลายบัว  
โรงเรียนสตรีอ่างทอง 
โดย สพม.สห.อท. 

1 วัน 

6 10 ก.ย. 63 
11 ก.ย. 63 

นางสาวณัฏฐ์ธนิน  โพธิ์พ่วง การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางาน
แผนงาน ประจำปีงบประมาณ 63 

ณ โรงแรมบลูเวฟ หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

2 วัน 

7 19 ก.ย. 63 
ถึง 

21 ก.ย. 63 

นางสาวณัฏฐ์ธนิน  โพธิ์พ่วง โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและ
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด   
หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด 
รุ่นท่ี 430 (แบบไม่พักค้างคืน)   

ณ ห้องประชุมพลายบัว  
โรงเรียนสตรีอ่างทอง   

สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
อ่างทอง 

3  วัน   
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ท่ี วัน/เดือน/ป ี ชื่อ-สกุล รายการ สถานที่/หน่วยงาน 
ที่จัด 

ระยะเวลา 

8 16 ม.ค. 64 นางสาวณัฏฐ์ธนิน  โพธิ์
พ่วง 

เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 
เนื่องในโอกาสงานวันครู ครั้งท่ี 65  
พ.ศ.2564 (รูปแบบออนไลน์) 

สนง.เลขาธิการคุรุ
สภา 

1 วัน 

9 29 มี.ค.64 นางสาวณัฏฐ์ธนิน  โพธิ์
พ่วง 

การนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
ในสถานศึกษา 

สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดอ่างทอง 

1 วัน 

 
นายพรชัย   ทองแดง 

ท่ี วัน/เดือน/ป ี ชื่อ-สกุล รายการ 
สถานที่/หน่วยงาน 

ที่จัด 
ระยะเวลา 

1  11-15พ.ค.63 นายพรชัย  ทองแดง ผ่านการอบรมหลักสูตรการอบรมออนไลน ์
เชิงปฏิบัติการสร้างห้องเรียนออนไลน์  
 ปีการศึกษา 2563 

   สพม.5  ร่วมกับ 
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 

   “ตันติวิทยาภูมิ” 

5 วัน 

2 24  ธ.ค. 63 นายพรชัย  ทองแดง เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรการพัฒนา 
บุคลากรครูด้านการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
     “ตันติวิทยาภูมิ” 

1 วัน 

3 2  มี.ค. 64 นายพรชัย  ทองแดง เป็นครูท่ีปรึกษาท่ีได้ให้การสนับสนุน
นักเรียน 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
    “ตันติวิทยาภูมิ” 

1 วัน 

4 31  มี.ค.64 นายพรชัย  ทองแดง ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2   
ครูท่ีปรึกษาดีเด่นระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 ประจำปีการศึกษา  2563 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
   “ตันติวิทยาภูมิ” 

1 วัน 
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นายคนึง   เจียรนันท ์

ท่ี วัน/เดือน/ป ี ชื่อ-สกุล รายการ 
สถานที่/หน่วยงาน 

ที่จัด 
ระยะเวลา 

1  11-15พ.ค.63 นายคนึง เจียรนันท์ ผ่านการอบรมหลักสูตรการอบรมออนไลน ์
เชิงปฏิบัติการสร้างห้องเรียนออนไลน์  
 ปีการศึกษา 2563 

   สพม.5  ร่วมกับ 
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 

   “ตันติวิทยาภูมิ” 

5 วัน 

2 24  ธ.ค. 63 นายคนึง เจียรนันท์ เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรการพัฒนา 
บุคลากรครูด้านการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
     “ตันติวิทยาภูมิ” 

1 วัน 

3 2  มี.ค. 64 นายคนึง เจียรนันท์ เป็นครูท่ีปรึกษาท่ีได้ให้การสนับสนุน
นักเรียน 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
    “ตันติวิทยาภูมิ” 

1 วัน 

4 31  มี.ค.64 นายคนึง เจียรนันท์ ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2   
ครูท่ีปรึกษาดีเด่นระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 ประจำปีการศึกษา  2563 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
   “ตันติวิทยาภูมิ” 

1 วัน 

 
นางสาวมณีรัตน์    หุ่นแสวง 

ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
ชื่อ-สกุล รายการ 

สถานที่/หน่วยงาน 
ที่จัด 

ระยะเวลา 

1  24 ธ.ค. 63 นางสาวมณีรัตน์ หุ่นแสวง เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรการพัฒนา 
บุคลากรครูด้านการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
     “ตันติวิทยาภูมิ” 

1 วัน 

2 2  มี.ค. 64 นางสาวมณีรัตน์ หุ่นแสวง เป็นครูท่ีปรึกษาท่ีได้ให้การสนับสนุน
นักเรียน 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
    “ตันติวิทยาภูมิ” 

1 วัน 

3 31  มี.ค.64 นางสาวมณีรัตน์ หุ่นแสวง ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/ 8   
ครูท่ีปรึกษาดีเด่นระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 ประจำปีการศึกษา  2563 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
   “ตันติวิทยาภูมิ” 

1 วัน 
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ผลงานด้านการผลิตสื่อ นวตักรรมการเรียนรู้ของครู 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  ภาคเรียนท่ี  1 – 2   ปีการศึกษา  2563 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อเร่ือง/ผลงาน ระดับชั้นที่ใช้สื่อ 
1 นางสาวณัฏฐ์ธนิน  โพธิ์พ่วง -เครื่องดนตรีไทยรีไซเคิล 

-การใช้ชุดฝึกการขับร้องเพลงชาติไทย  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
-ส่ือแม่เหล็กส่วนประกอบของเครื่องดนตรี 
ระนาดเอก,จะเข้,ขลุ่ยเพียงออ 
-โมเดลเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล 
- ประเภทของวงดนตรีไทย 
- การอ่านออกเสียงโน้ตไทย 
-การอ่านโน้ตสากล 

ม.1 และ ม.3 
ม.1 

 
ม.1 และ ม.3 

 
ม.3 

ม.1 และ ม.3 
ม.1 และ ม.3 
ม.1 และ ม.3 

2 นางประชุม   อ้วนแก้ว -ชุดแบบฝึกทักษะนาฏยศัพท์ 
-ใบความรู้ “ประเภทนาฏศิลป์ไทย” 
-ใบความรู้ ใบงาน “โน้ตสากล” 
-ใบความรู้ ใบงาน “ประเภทของดนตรี 
-ใบความรู้ ใบงาน “การดูแลรักษาเครื่อง
ดนตรี” 
-เอกสารประกอบการเรียน  
“ความรู้เบ้ืองต้นการประดิษฐ์เครื่องประดับ
นาฏศิลป์ไทย” 

ม.1 และ ม.4 
ม.1 และ ม.4 

ม.1 
ม.1 
ม.1 

 
ม.4 

3 นายคนึง  เจียรนันท์ ใบความรู้   ใบงาน ม.1 , ม.2 ,ม.5 
4 นายพรชัย    ทองแดง ใบความรู้    ใบงาน ม.6 
5 นางสาวมณีรัตน์  หุ่นแสวง -ใบความรู้ ใบงาน “โน้ตสากล” 

-ใบความรู้ ใบงาน “ประเภทของดนตรีสากล” 
-ใบความรู้ ใบงาน “การดูแลรักษาเครื่อง
ดนตรี” 

ม.1 
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งานวิจัยในชั้นเรยีนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้   ศิลปะ 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อเร่ือง/ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ระดับชั้น 
1 นางสาวณัฏฐ์ธนิน  โพธิ์พ่วง การใช้ชุดฝึกการขับร้องเพลงชาติไทย  นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1  
 

ม.1 

2 นางสาวณัฏฐ์ธนิน  โพธิ์พ่วง การวัดเจตคติท่ีมีต่อวิชาศิลปะ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/7  
 

ม.3 

3 นางประชุม   อ้วนแก้ว การศึกษาผลของการใช้ชุดแบบฝึกทักษะนาฏยศัพท์
ทางนาฏศิลป์ไทยท่ีมีผลต่อการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติ
นาฏยศัพท์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 
 

ม.1 

4 นายพรชัย   ทองแดง การศึกษาการวาดเส้นตามการรับรู้ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยา
ภูมิ” ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2563 
 

ม.5 

5 นายคนึง  เจียรนันนท์ การพัฒนาทักษะการขับร้องเด่ียวของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติ
วิทยาภูม”ิภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 โดยใช้
เทคนิคการแชร์คลิปวีดีโอผลงานการขับร้องเด่ียวของ
ตนเองในกลุ่มห้องเรียนออนไลน ์
 

ม.2 

6 นางสาวมณีรัตน์  หุ่นแสวง การศึกษาผลของการใช้รูปแบบการสอนแบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-Based 
Learning :CBL ) ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง ศิลปะแขนงอื่นๆ
กับการแสดง 
 

ม.2 
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หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

นางสาวอารี  เขียวฉิม 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

นางมยุรีย์  แพร่หลาย 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

นางสาวณัฏฐ์ชนากานต์  ศรีลือ 

แผนงาน 

นางสาวอารี  เขียวฉิม 

งานหลักสูตร 

นายเมธา  โตสวัสดิ์ 

สารสนเทศ 

นายเมธา  โตสวัสดิ์ 

 

ประชาสัมพันธ์ 

นางสาวมลฤดี  ศรีพรมมา 

 

พัสดุ 

นางสาวมลฤดี  ศรีพรมมา 

ประกันคุณภาพ 

นางสาวณัฏฐ์ชนากานต์  ศรีลือ 

 

วัดผลประเมินผล 

นายอธิชนัน เชิดศิริ 

แผนผังการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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1.  ข้อมูลบุคลากร 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ปีการศึกษา 2563 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล 

 
ว/ด/ป เกิด  

 
 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

1. 
นางสาวอารี  เขียวฉิม 11/มี.ค./2525 คศ.1 วทบ. บริหารธุรกิจเกษตร 

ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 

2. 
นางสาวณัฏฐ์ชนากานต์  ศรีลือ 03/ม.ค./2525 คศ.1 บธ.บ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 

3. 
นางสาวมลฤดี  ศรีพรมมา 29/ธ.ค./2527 คศ.1 วทบ. คหกรรมศาสตร์บัณฑิต 

ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 

4. 
นายอธิชนัน เชิดศิริ 21/ก.ย./2529 ครูอัตราจ้าง วทบ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 

5. 
นายเมธา โตสวัสด์ิ 4/เม.ย./2534 ครูอัตราจ้าง วทบ. นิเทศศาสตร์เกษตร 

ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 
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ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 
          1. จำแนกตามตำแหน่ง 
 

ท่ี รายการ 
จำนวนบุคลากร 

รวม 
ชาย หญิง 

1. ครูอันดับ  ค.ศ.1 - 3 3 
2. ครูอันดับ  ค.ศ.2 - - - 
3. ครูอันดับ  ค.ศ.3 - - - 
4. ครูผู้ช่วย    
5. ครูอัตราจ้าง 2 - 2 
 รวม 2 3 5 

   2. จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

 
ท่ี 

 
รายการ 

จำนวนบุคลากร 
รวม 

ชาย หญิง 
1. ต่ำกว่าปริญญาตรี - - - 
2. ปริญญาตร ี - 1 - 
3. ปริญญาโท 2 3 5 
4. ปริญญาเอก - - - 
 รวม 2 4 6 
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กลุ่มสาระ การงานอาชีพ  

งานการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล 

วิชาที่สอน 

ชั้น 
จำนวน
ห้อง 

คาบ
กิจกรรม 

รวมคาบ
สอน 

ทั้งหมด 
รหัส ชื่อวิชา 

1. นายเมธี  นาคพนม 
ง 31101 การงานอาชีพ 1 ม.4 6 

2 14 
ง 32102 การงานอาชีพ 3 ม.5 6 

2. น.ส.อารี  เขียวฉิม 
ง 22101 การงานอาชีพ 3 ม.2 8 

4 16 ง 30274 งานผลิตเครื่องด่ืมสมุนไพร ม.5 3 
ง 30280 การเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ ม.5 1 

3. 
น.ส.ณัฏฐ์ชนากานต์ 
ศรีลือ 

ง 21101 การงานอาชีพ 1 ม.1 8 
4 18 ง 23101 การงานอาชีพ 5 ม.3 4 

ง 30277 งานใบตองกรองผกา ม.6 2 

4. 
น.ส.มลฤดี 
ศรีพรมมา 

ง 23211 งานเย็บผ้าเบ้ืองต้น ม.3 6 
4 18 ง30272 งานถนอมอาหาร ม.4 6 

ง 30276 งานประดิษฐ์ของชำร่วย ม.6 4 

5. นายอธิชนัน  เชิดศิริ 
ง 30265 งานจัดสวนถาด สวนแก้ว  ม.4 6 

4 19 ง 30280 การเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ ม.5 4 
ศ 21101 ศิลปะ 1 ม.1 5 

6. นายเมธา  โตสวัสด์ิ 
ง 21201 งานปลูกพืชผักสวนครัว ม.1 6 

4 24 ง 23101 การงานอาชีพ 5 ม.3 4 
ง 22101 ศิลปะ 3 ม.2 10 
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กลุ่มสาระ การงานอาชีพ  
งานการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563 

 

 
 
 
 
 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล 

วิชาที่สอน 

ชั้น 
จำนวน
ห้อง 

คาบ
กิจกรรม 

รวมคาบ
สอน 

ทั้งหมด 
รหัส ชื่อวิชา 

1. น.ส.อารี  เขียวฉิม 
ง 22102  การงานอาชีพ 4  ม.2  8 

3 19 ง 30268 งานปลูกไม้ตัดดอก ม.5 6 
ง 30264 งานผลิตพันธุ์พืช ม.4 2 

2. 
 
น.ส.ณัฏฐ์ชนากานต์ 
ศรีลือ 

ง 21102 การงานอาชีพ 2 ม.1 8 
3 19 ง 30269 บัญชีเบื้องต้น ม.5 6 

ง 30264 งานผลิตพันธุ์พืช ม.4 2 

3. 

 
น.ส.มลฤดี 
ศรีพรมมา 

ง 32102 การงานอาชีพ 4 ม.5 6 

4 20 
ง 23202 ดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษ

วัสดุ 
ม.3 6 

ง 30277 ใบตองกรองผกา ม.4 4 

4. 
 

นายอธิชนัน  เชิดศิริ 

ง 31102 การงานอาชีพ 2 ม.4 6 

3 21 
ง 30278 งานขนมอบ ม.6 4 
ง 30272 งานถนอมอาหาร ม.6 4 
ง 30264 งานผลิตพันธุ์พืช ม.4 2 
ง 30277 ใบตองกรองผกา ม.4 2 

5. 

 
นายเมธา  โตสวัสด์ิ 

ง 23102 การงานอาชีพ 6 ม.3 8 

3 23 ง 21202 
งานขนมไทยในท้องถิ่น
อ่างทอง 

ม.1 6 

ส 32252 เศรษฐกิจพอเพียง 2 ม.5 6 
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กลุ่มสาระ การงานอาชีพ 
จำแนก งานพิเศษ/งานระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
งานพิเศษ(หน้าที่) งานระดับชั้น 

กลุ่มบริหารฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โครงการ
พิเศษ 

หัวหน้าระดับชั้น/     
ที่ปรึกษาห้อง 

1 นางสาวอารี  
เขียวฉิม 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
- หัวหนากลุมสาระการ

เรียนรกูารงานอาชีพ 
กลุ่มบริหารงบประมาณ

และบุคลากร 
-หัวหนางานพัสดุและ 
สินทรัพยโรงเรียน 
กลุ่มบริหารท่ัวไป 
-หัวหนาอาคารคหกรรม 
-ผูชวยงานโภชนาการ 
-ผูชวยงานควบคุม

คุณภาพอาหาร น้ำด่ืม
และรานคาในโรงเรียน 

- หัวหนากลุมสาระการ
เรียนรกูารงานอาชีพ 

-แผนงานกลุมสาระการ
เรียนรกูารงานอาชีพ 

- ท่ีปรึกษาช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 
2/6 

2 นางสาว 
ณัฏฐ์ชนากานต์ 
ศรีลือ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
- รองหัวหนากลุมสาระ

การเรียนรกูารงาน
อาชีพ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ
และบุคลากร 

-หัวหนางานการเงินและ
บัญช ี

-ผูชวยงานระดมทรัพย
เพื่อการศึกษา 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 
-ผูชวยงานสวัสดิการและ 
รานคาโรงเรียน 
-ผูชวยงานโภชนาการ 

รองหัวหนากลุมสาระ
การเรียนรกูารงาน
อาชีพ 

 
งานประกนัคุณภาพ

และวิจัยกลุมสาระ
การเรียนรกูารงาน
อาชีพ 

 ท่ีปรึกษาช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 
1/5 
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ท่ี ชื่อ-สกุล 
งานพิเศษ(หน้าที่) งานระดับชั้น 

กลุ่มบริหารฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โครงการ
พิเศษ 

หัวหน้าระดับชั้น/     
ที่ปรึกษาห้อง 

3 นางสาวมลฤดี  
ศรีพรมมา 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 
-ผูชวยงานโภชนาการ 

- พัสดุกลุ่มสาระ 
- ประชาสัมพันธ์ 

- ท่ีปรึกษาช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 
4/4 

4 นายอธิชนัน   
เชิดศิริ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
-งานสำนักงานวิชาการ 
-งานวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู ้
กลุ่มบริหารท่ัวไป 
-ผูชวยงานโภชนาการ 
 
 
 
 
 
 
 

- วัดผลกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

- ท่ีปรึกษาช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 
1/6 

5 นายเมธา  
โตสวัสด์ิ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
- งานสํานักงานวิชาการ 
- งานวัดและประเมินผล
การเรียนรู 
- งานหองสมุด 
กลุ่มบริหารงบประมาณ

และบุคลากร 
- ผูชวยหัวหนางานพัสดุ 
กลุ่มบริหารท่ัวไป 
- ผูชวยหัวหนาอาคาร
กาญจนาภิเษก 
 

- งานหลักสูตร 
กลุมสาระการเรียนรู 
- สารสนเทศกลุมสาระ

การเรียนรู ้
 

- ท่ีปรึกษาช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 
1/7 
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ตารางแสดงโครงการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ปีการศึกษา 2563 
 

รายชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ 
1.พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสำหรับใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 

นางสาวอารี  เขียวฉิม 
นางสาวณัฏฐ์ชนากานต์  ศรีลือ 

7.000 เมษายน 2563 

2.พัฒนาศักยภาพทางด้านการเกษตร นางสาวอารี  เขียวฉิม 
นายเมธา  โตสวัสด์ิ 

6,000 ตุลาคม 2562- 
เมษายน 2563 

3.พัฒนาศักยภาพทางด้านขนมหวาน นางสาวมลฤดี  ศรีพรมมา 
นายอธิชนัน  เชิดศิริ 

2,770 ตุลาคม 2562- 
เมษายน 2563 

4.พัฒนาศักยภาพทางด้านอาหาร นางสาวมลฤดี  ศรีพรมมา 
นายเมธา  โตสวัสด์ิ 

6,000 ตุลาคม 2562- 
เมษายน 2563 

5.พัฒนาศักยภาพทางด้านงานประดิษฐ ์ นางสาวมลฤดี  ศรีพรมมา 
นางสาวอารี  เขียวฉิม 

2,900 ตุลาคม 2562- 
เมษายน 2563 

6.พัฒนาทักษะการคิดและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แข่งขันยำรสเด็ด 

นางสาวมลฤดี  ศรีพรมมา 
นายเมธา  โตสวัสด์ิ 

3,000 ตุลาคม 2562- 
กันยายน 2563 

7.พัฒนาทักษะการคิดและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น 

นางสาวอารี  เขียวฉิม 
นายอธิชนัน  เชิดศิริ 

3,000 ตุลาคม 2562- 
กันยายน 2563 

8.พัฒนาทักษะการคิดและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม จัดสวนถาด
แบบชื้นชัน้ ม.ต้น 

นางสาวอารี  เขียวฉิม 
นายอธิชนัน  เชิดศิริ 

3,000 ตุลาคม 2562- 
กันยายน 2563 

9.พัฒนาทักษะการคิดและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม น้ำพริกผักสด
และเคร่ืองเคียง ม.ต้น 

นางสาวอารี  เขียวฉิม 
นายเมธา  โตสวัสด์ิ 

4,000 ตุลาคม 2562- 
กันยายน 2563 

10.พัฒนาทักษะการคิดและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม น้ำพริกผักสด
และเคร่ืองเคียง ม.ปลาย 

นางสาวอารี  เขียวฉิม 
นายเมธา  โตสวัสด์ิ 

4,000 ตุลาคม 2562- 
กันยายน 2563 



 

 295 

รายชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ 
11.พัฒนาทักษะการคิดและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม พานธูปเทียน
แพ ม.ต้น 

นางสาวมลฤดี  ศรีพรมมา 
นางสาวณัฏฐ์ชนากานต์  ศรีลือ 

4,000 ตุลาคม 2562- 
กันยายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) 
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ข้อมูลรายวิชาและจำนวนคาบของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่1 ปี 2563 
 

ท่ี ชั้น รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต คาบ/ 
สัปดาห์ 

จำนวน 
ห้อง 

รวม 
คาบ 

1. ม.1 ง21101 การงานอาชีพฯ1 1 2 8 16 
2. ม.2 ง22201 การงานอาชีพฯ3 1 2 8 16 
3. ม.3 ง23101 การงานอาชีพฯ5 1 2 8 16 
4. ม.4 ง31101 การงานอาชีพฯ1 0.5 1 6 6 
5. ม.5 ง32101 การงานอาชีพฯ3 0.5 1 6 6 
6. ม.6 ง33101 การงานอาชีพฯ5 0.5 1 6 6 

สาระเพิ่มเติม 
1. ม.1 ง21201 งานปลูกพืชสวนครัว 1 2 3 6 
2. ม.2 ง22201 งานขนมไทยในอ่างทอง 1 2 3 6 
3. ม.3 ง23211 งานตัดเย็บเส้ือผ้าเบื้องต้น 1 2 3 6 
4. ม.4 

ง30257 
งานผลิตภัณฑ์วัสดุท้องถิ่น
1 1 2 3 6 

5. ม.4 ง30276 งานประดิษฐ์ 1 2 3 6 
6. ม.5 

ง30274 
งานผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร
ท้องถิ่น 1 2 3 6 

7. ม.5 ง30280 การเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ 1 2 3 6 
8. ม.6 ง30270 งานจัดสวน 1 2 3 6 
 ม.6 ง30275 งานวัสดุท้องถิ่น 1 2 3 6 

รวมทั้งสิ้น 120 
 

คาบสอนเฉลี่ยของกลุ่มสาระ / สัปดาห์  
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ข้อมูลรายวิชาและจำนวนคาบของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่2 ปี 2563 
 

ท่ี ชั้น รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต คาบ/ 
สัปดาห์ 

จำนวน 
ห้อง 

รวม 
คาบ 

1. ม.1 ง21102 การงานอาชีพฯ2 1.0 2 8 16 
2. ม.2 ง22102 การงานอาชีพฯ4 1.0 2 8 16 
3. ม.3 ง23102 การงานอาชีพฯ6 1.0 2 8 16 
4. ม.4 ง31102 การงานอาชีพฯ2 0.5 1 6 6 
5. ม.5 ง32102 การงานอาชีพฯ4 0.5 1 7 7 
6. ม.6 ง33102 การงานอาชีพฯ6 0.5 1 7 7 

สาระเพิ่มเติม 
1. ม.1 (ง 21204) งานดอกไม้ประดิษฐ์ 1.0 2 3 6 
2. ม.2 (ง 22204) งานผักตบชวา 1.0 2 3 6 
3. ม.3 (ง23202) งานนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 1.0 2 3 6 
4. ม.4 (ง 30264) งานผลิตพันธุ์ไม ้ 1.0 2 3 6 
5. ม.5 (ง 30268) งานปลูกไม้ตัดดอก 1.0 2 3 6 

6. ม.6 (ง 30272) งานถนอมอาหาร 1.0 2 3 6 
รวมทั้งสิ้น 104 

คาบสอนเฉลี่ยของกลุ่มสาระ / สัปดาห์  
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ ปกีารศึกษา2563 

 

ระดับชั้น 
  

จำนวน 
นร.

ทั้งหมด 

จำนว
นนร. 
ที่มี

ผล ร 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ม.1 298 - - 1 3 71 46 47 48 82 177 
ม.2 261 2 - 12 27 30 50 47 39 54 140 
ม.3 241 - 1 13 10 21 28 47 23 98 168 
ม.4 208 - - 2 1 2 12 12 23 155 190 
ม.5 202 - 2 2 3 17 14 24 29 111 164 
ม.6            
รวม 1210 2 3 30 44 141 150 177 162 500 839 

ร้อยละ  0.16 0.24 2.47 3.63 11.61 12.39 14.62 13.38 41.32 69.33 
เพิ่มเติม 

ม.1 110  - 22 15 17 18 16 6 16 38 
ม.2            
ม.3 93  3 13 20 1 2 6 5 43 54 
ม.4 199  4 1 - 3 16 40 47 88 175 
ม.5 162  3 2 5 10 27 35 35 45 115 
ม.6 112  2 1 1 1 7 11 12 77 100 
รวม 676  12 39 41 32 70 108 105 269 482 

ร้อยละ   1.77 5.76 6.06 4.73 10.35 15.97 15.53 39.79 71.30 
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การพัฒนาตนเองของครู 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพ ภาคเรียนที่  1-2  ปีการศึกษา  2563 
 

ท่ี วัน/เดือน/ป ี ชื่อ-สกุล รายการ สถานที่/หน่วยงาน 
ที่จัด 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

 16-22 พ.ย. 
2563 

นางสาวอารี  เขียวฉิม ผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ 
ขั้นความรูช้ันสูง 

คายลูกเสือจังหวัดนครนายก
(สาริกา) 

42 

 24 ธ.ค. 2563 นางสาวอารี  เขียวฉิม การพัฒนาบุคลากรครูดานการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อความ 
กาวหนาในวิชาชีพ 

ร.ร.วิเศษไชยชาญ "ตันติ
วิทยาภูมิ" 

6 

 24 ธ.ค. 2563 นางสาวณัฏฐ์ชนา
กานต์  ศรีลือ 

การพัฒนาบุคลากรครูดานการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อความ 
กาวหนาในวิชาชีพ 

ร.ร.วิเศษไชยชาญ "ตันติ
วิทยาภูมิ" 

6 

 30 ธ.ค. 2563  
 

นางสาวมลฤดี  ศรี
พรมมา 

ไดผานการเรียนการสอน
ออนไลน ์
หลักสูตรโควิด 19 และระบาด
วิทยา 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

8 

 15 - 29 พ.ย. 
2563 

นางสาวมลฤดี  ศรี
พรมมา 

หลักสูตรพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรมศึกษาช้ันโท 

ศูนยพัฒนาคุณธรรมจังหวัดอ
างทอง 

40 

 24 ธ.ค. 2563 นางสาวมลฤดี  ศรี
พรมมา 

การพัฒนาบุคลากรครูดานการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อความ 
กาวหนาในวิชาชีพ 

ร.ร.วิเศษไชยชาญ "ตันติ
วิทยาภูมิ" 

6 

 24 ธ.ค. 2563 นายอธิชนันท์  เชิดศิริ การพัฒนาบุคลากรครูดานการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อความ 
กาวหนาในวิชาชีพ 

ร.ร.วิเศษไชยชาญ "ตันติ
วิทยาภูมิ" 

6 

 11 พ.ค.-15 
พ.ค. 2563 

นายเมธา  โตสวัสด์ิ การจัดอบรมการสรางหอง
เรียนออนไลน 

ร.ร.วิเศษไชยชาญ "ตันติ
วิทยาภูมิ" 

30 

 30 พ.ย. 2563 นายเมธา  โตสวัสด์ิ การดำเนินงานชุมชนแหง 
การเรียนรทูางวิชาชีพและการ
เตรียมความพรอมในการ 
ปฏิบัติงานเพื่อความกาวหน
าในวิชาชีพ 

ดร.อิทธิฤทธิ์  
พงษปยะรัตน 
สํานักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 

6 



 

 300 

ท่ี วัน/เดือน/ป ี ชื่อ-สกุล รายการ สถานที่/หน่วยงาน 
ที่จัด 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

 19 ก.ย.-21 
ก.ย. 2563 

นายเมธา  โตสวัสด์ิ การฝกอบรมเจาหนาท่ีและ 
ผูบังคับ บัญชายุวกาชาด 
หลักสูตรครูผูสอนกิจกรรมยุว
กาชาด 

สํานักการลูกเสือยุวกาชาด
และกิจการนักเรียนรวมกับ 
สํานักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาจังหวัดอางทอง 

12 

 15 พ.ค.2563 นายเมธา  โตสวัสด์ิ หลักสูตรอบรมออนไลนการ
จัดการ 
เรยีนรูวิทยาการคาํ นวณ
สําหรับครู 
มัธยมศึกษาปท่ี 1-3 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การศกึษาข้ันพื้นฐาน 
สถาบันสงเสริมการสอน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

6 

 7 พ.ค. 2563 นายเมธา  โตสวัสด์ิ การอบรมการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลในสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019(Covid-19 )ผาน
ระบบการประชุมทางไกล
หลักสูตรอบรมออนไลนการ 
จัดการเรียนรวูิทยาการคํานวณ
สําหรับครูมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สถาบันสงเสริมการสอน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 301 

ผลงานด้านการผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ของครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ  

ปีการศึกษา  2563 
ท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง/ผลงาน ระดับช้ันท่ีใช้ส่ือ 

1 น.ส.อารี  เขียวฉิม ส่ือการสอนโปรแกรม PowerPoint รายวิชาการงานอาชีพ ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2 

2 น.ส.ณัฏฐ์ชนากานต์ 
ศรีลือ 

ส่ือการสอนโปรแกรม PowerPoint รายวิชาการงานอาชีพ ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 

3 น.ส.มลฤดี 
ศรีพรมมา 

ส่ือการสอนโปรแกรม PowerPoint รายวิชาการงานอาชีพ ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 5 

4 นายอธิชนัน  เชิดศิริ 
 

ส่ือการสอนโปรแกรม PowerPoint รายวิชาการงานอาชีพ ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4 

5 นายเมธา  โตสวัสด์ิ 
 

ส่ือการสอนโปรแกรม PowerPoint รายวิชาการงานอาชีพ ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3  

 
 



 

 302 

งานวิจัยในชั้นเรียน 
ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ  

ปีการศึกษา  2563 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อเร่ือง/ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ระดับชั้น 
1. น.ส.อารี  เขียวฉิม การแก้ปัญหานักเรียนไม่เตรียมอุปกรณ์ในการจัดการ

เรียนการสอนนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

2. น.ส.ณัฏฐ์ชนากานต์ 
ศรีลือ 
 

การใช้ชุดฝึกปฏิบัติวิชาบัญชีเบื้องต้นของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2563 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

3. น.ส.มลฤดี 
ศรีพรมมา 
 

การพัฒนาส่ือการสอนรายวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี3/6-8 
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

4. นายอธิชนัน  เชิดศิริ 
 

สำรวจทัศนคติของนักเรียนระดับช้ันม.4ท่ีมีต่อ
วิชาการงานอาชีพ(ด้านงานเกษตร) 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

5. นายเมธา  โตสวัสด์ิ 
 

การพัฒนาส่ือมัลติมีเดียในการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลภายใต้สถานการณ์COVID – 19 รายวิชา
การงานอาชีพระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

ผลงานดีเด่นของครู 
ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1 นางสาวณัฏฐ์ชนากานต์ 
ศรีลือ 

ครูดีไมมีอบายมุข ประจําปการศึกษา 2563 สํานักงานเครือขาย องคกรงดเหลา,
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

2 นายเมธา  โตสวัสด์ิ ครูดีไมมีอบายมุข ประจําปการศึกษา 2563 สํานักงานเครือขาย องคกรงดเหลา,
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
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