
 
 
 
 

ยินดีต้อนรับ 
คณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล

การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  ด้วยความยินดียิ่ง 

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 



นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดวง 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรยีน 

 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 



กลุ่มบริหารวิชาการ 
รองผู้อ านวยการจันทร์เพ็ญ  ทองดวง 

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 



  ชื่อ – สกุล  :  นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดวง 
  เกิดวันที่    :  9  พฤษภาคม พ.ศ. 2514 
  ภูมิล าเนา   :  ต าบลนาเชือก อ าเภอนาเชือก    

               จังหวัดมหาสารคาม       

ข้อมูลพื้นฐาน 



ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ วิชาเอก วัน เดือน ปี สถานศึกษา 

ค.บ. สังคมศึกษา 14  มี.ค.2537 วิทยาลัย 
ร าไพพรรณ ี 
จ.จันทบุร ี

ค.บ. ภาษาอังกฤษ 27  ต.ค. 2541 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม 

กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

13  ก.ย. 2556 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 



  เริ่มรับราชการเมื่อ  :  16  สิงหาคม พ.ศ. 2553       
                       ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย ขั้น 7,940 บาท         

                             โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์   
                             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 26 
  ปฏิบัติหน้าที่ ด้านสายบริหารสถานศึกษา  :  9  ธันวาคม  2558 
                          ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                          โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา  อ.โกสุมพิสัย 
                          ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 26 
  ปัจจุบันรับราชการต าแหน่ง :   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  ระดับ : คศ.2    

                   ขั้น : 30,130  บาท โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์   
           อ าเภอนาเชือก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม    
                           รวมอายุราชการนับถึงปัจจุบัน  :  10  ปี    

ประวัติการรับราชการ 





กลุ่มงานวิชาการ 

(ผช.ค าไพ  จะโนรัตน์) 

กลุ่มส่งเสรมิและสนับสนุนการศึกษา 

(ผช.ประจักษ์  อะนันทา) 

1. ส านักงานวิชาการ 

2. การวางแผนและการรวบรวมข้อมูล 

3. งานหลักสูตรสถานศึกษา   

4. งานวัดผล 

5. งานทะเบียน 

6. งานส ามะโน 

7. การทดสอบระดับชาติ 

8. การด าเนินการวัดและประเมินผลการเรยีน 

9. การด าเนินงานเก่ียวกับงานทะเบียนนักเรียน 

1. ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 

2. งานวางแผนงานและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ 

3. งานจัดการเรียนการสอน   

4. งานนิเทศภายในสถานศึกษา 

5. งานกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   

6. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

7. งานพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ 

8. งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานทางวิชาการ    

9. โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทย์ - คณิต สพฐ.   

10. โครงการห้องเรียนพิเศษคู่ขนาน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.   

11. โครงการห้องเรียนพิเศษต้นกล้า STEM วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี   

12. งานก ากับดูแลและเป็นที่ปรึกษากลุ่มบริหารงานวิชาการ 



กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
 

 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองดวง   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  
 นางสาววรงค์พร จันทะสาร   ครู   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส านักงาน  
 
 มีหน้าที่  
 1. ก าหนดนโยบายขอบข่าย โครงสร้าง ทิศทาง การพัฒนางานวิชาการ  
 2. ก ากับดูแลการบริหารงานวิชาการให้เป็นไปในกรอบ และทิศทางที่โรงเรียนก าหนด  
 3. ให้ค าปรึกษาแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการในกลุ่มบริหาร ในภารงานที่ได้รับผิดชอบทุกงาน  
 4. นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล พร้อมให้ค าปรึกษาแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
     8 กลุ่มสาระและ 1 กิจกรรมในภาระงานที่ได้รับผิดชอบ  
 5. นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลครูผู้สอนทุกคนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ 
 6. นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลโครงการ ICT , DLITและการสอนออนไลน์ เพื่อการศึกษา  
 7. นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียนในฝัน , โครงการศึกษาในศตวรรษที่ 21  
    (เพื่อการมีงานท า)  
 8. นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลศูนย์ประสานงานครูต่างชาติ ศูนย์อาเซียน  
     ศูนย์ภาษาไทย สพม.มหาสารคาม 
 9. นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดท าโปรแกรม DMC/SGS/โปรแกรมเรียนร่วม/โปรแกรม กยศ.  
 10. งานอื่น ๆ ตามนโยบายต้นสังกัดก าหนด  
 
 



1. ส านักงานวิชาการ 

กลุ่มงานวิชาการ 

(ผช.ค าไพ  จะโนรัตน์) 

ส านักงานวิชาการ  ประกอบด้วย 

1. นางสาวค าไพ  จะโนรัตน ์  ครู ปฏิบัติหน้าที่ ผช.ผอ.  หัวหน้าส านักงาน 

2. นางสาวชนากานต์ ต่อพันธ ์  ครูพี่เลี้ยง      เลขานุการ 



2. การวางแผนและการรวบรวมข้อมูล 

กลุ่มงานวิชาการ 

(ผช.ค าไพ  จะโนรัตน์) 

การวางแผนและการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 

 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดวง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้างาน 

 2. นางสาวค าไพ  จะโนรัตน์   ครู ปฏิบัติหน้าที่ ผช.ผอ.  ผู้ช่วย            

 3. นางสาววิสุณีย์  ทศราช   ครู      ผู้ช่วย 

 4. นายภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ   ครู      ผู้ช่วย 

 5. นายธวัชชัย บัวหอม    ครู      ผู้ช่วย 

 6. นางสาวชนากานต์ ต่อพันธ์   ครูพี่เลี้ยง     ผู้ช่วย 
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3. งานหลักสูตรสถานศึกษา   

กลุ่มงานวิชาการ 

(ผช.ค าไพ  จะโนรัตน์) 

งานหลักสูตรสถานศึกษา  ประกอบด้วย 

 1. นางธรรมภรณ์  ปักกาเร   ครู    หวัหนา้ 

2. นางแสงเดือน โยมไธสง   ครู    ผูช้่วย 

3. นางสุนิสา สวัสดิ์ทอง   ครู    ผูช้่วย 
80.18 

81.00 

87.44 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เรียนต่อหลักสูตรสถานศกึษา 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เรียนต่อหลักสูตรสถานศึกษา (ปีการศึกษา 2560 –  2562) 



4. งานวัดผล 
กลุ่มงานวิชาการ 

(ผช.ค าไพ  จะโนรัตน์) 

งานวัดผล  ประกอบด้วย 

1. นางสาววิสุณีย์ ทศราช              ครู  หวัหนา้ 

2. นายวีรศักดิ์  จันเสนา 
        ครู  ผูช้่วย 

3. นางสุนิสา สวัสดิ์ทอง   ครู
   ผูช้่วย 

4. นางสาวชาริยา แสนขอมด า ครู
   ผูช้่วย 

5. นางสาวชนากานต์ ต่อพันธ์  ครูพ่ีเลีย้ง  ผูช้่วย 

ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ติด 0 ร และ มส. 
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นกัเรยีนท่ีติด 0 นกัเรยีนท่ีติด ร  นกัเรยีนท่ีติด มส. 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

รอ้ยละของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีติด 0 ร และ มส. 
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5. งานทะเบียน 
กลุ่มงานวิชาการ 

(ผช.ค าไพ  จะโนรัตน์) 

งานทะเบียน  ประกอบด้วย 

1. นายภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ   ครู      หัวหน้า 

2. นางสาวนัฐจจริา  ปิดตาทะโน   ครู      ผู้ช่วย 

3. นางสาวสุพัตรา ไพรลิน    ครู      ผู้ช่วย 

 4. นางสาววรรณวิภา  บัวละคร  เจ้าหน้าที่ทะเบียน  ผู้ช่วย 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับดีขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ปีการศึกษา 2560 - 2562 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละของนักเรยีนทีม่ีผลการเรียนในระดบัดีขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
ปีการศึกษา 2560 - 2562 

2560 2561 2562 



6. งานส ามะโน 
กลุ่มงานวิชาการ 

(ผช.ค าไพ  จะโนรัตน์) 

งานส ามะโนนักเรยีน ประกอบด้วย 

 1. นายธวัชชัย  บัวหอม     ครู  หัวหน้า 

 2. นางสาวจรรยา  มาตยง์ามเมือง   ครู  ผู้ช่วย 

 3. นางสาววรงค์พร สุทธิยา จันทะสาร  ครู  ผู้ช่วย 



7. การทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มงานวิชาการ 

(ผช.ค าไพ  จะโนรัตน์) 

โครงการทดสอบระดับชาติ ประกอบด้วย 

 1. นางสาววิสุณีย์ ทศราช    ครู    หัวหน้า 

 2. นายวีรศักดิ์  จันเสนา     ครู    ผู้ช่วย 

 3. นางสุนิสา สวัสดิ์ทอง     ครู    ผู้ช่วย 

 4. นางสาวชาริยา แสนขอมด า   ครู    ผู้ช่วย 

 5. นางสาวชนากานต์ ต่อพันธ์    ครู    ผู้ช่วย 

 6. นายภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ    ครู    ผู้ช่วย 

 7. นางสาวนัฐจจิรา  ปิดตาทะโน   ครู    ผู้ช่วย 

 8. นางสาวสุพัตรา ไพรลิน    ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 

 9. นางสาววรรณวิภา  บัวละคร   เจ้าหน้าที่ทะเบียน ผู้ช่วย 
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8. การด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียน 

กลุ่มงานวิชาการ 

(ผช.ค าไพ  จะโนรัตน์) 

การด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียน 

 1. นางสาววิสณุีย์ ทศราช    ครู     หัวหน้า 

 2. นายวีรศักด์ิ จันเสนา    ครู     ผู้ช่วย 

 3. นางสุนิสา สวัสดิ์ทอง    ครู     ผู้ช่วย 

 4. นางสาวชารยิา แสนขอมด า   ครู     ผู้ช่วย 

 5. นางสาวชนากานต์ ต่อพันธ์   ครูพี่เลี้ยง   ผู้ช่วย 



9. การด าเนินงานเก่ียวกับงานทะเบียนนักเรียน 

กลุ่มงานวิชาการ 

(ผช.ค าไพ  จะโนรัตน์) 

การด าเนินงานเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียน 

  1. นายภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ   คร ู     หัวหน้า 

  2. นางสาวนัฐจจิรา ปิดตาทะโน   ครู     ผู้ช่วย 

          3. นายภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ   คร ู     ผู้ช่วย 

          4. นางสาวสุพัตรา ไพรลิน    ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย  

          5. นางสาววรรณวิภา บัวละคร   เจ้าหน้าที่ทะเบียน ผู้ช่วย 

          6. นางสาวชนากานต์ ต่อพันธ์   ครูพี่เลี้ยง   ผู้ช่วย 



1. ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
กลุ่มส่งเสรมิและสนับสนุนการศึกษา 

(ผช.ประจักษ์  อะนันทา) 

กลุ่มงานส่งเสรมิและสนับสนุนการศึกษา ประกอบด้วย  
1.1 นายประจักษ์ อะนันทา    ครู ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
1.2 นางสาวสิรินทรา มาศวรรณา  ครู ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าส านักงาน  

 การอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างห้องเรียนออนไลน์ ในระดับชั้นเรียนทุกระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 



2. งานวางแผนงานและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ 

กลุ่มส่งเสรมิและสนับสนุนการศึกษา 

(ผช.ประจักษ์  อะนันทา) 

งานวางแผนงานและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ ประกอบด้วย    

 1. นายประจักษ์ อะนันทา        ครู ปฏิบัติหน้าที่ ผช.ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา   หัวหน้า 

 2. นางสาววรงค์พร  จนัทะสาร คร ู   ผู้ช่วย 

 3. นางสาวสิรินทรา มาศวรรณา คร ู   ผู้ช่วย 

On line 
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On Air 
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On Hand 
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Demand 
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On Site 
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กราฟแสดงจ านวนครูที่สามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลใน
รูปแบบต่าง ๆ  

จ านวนครูที่สามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลในรูปแบบต่าง ๆ 



3. งานจัดการเรียนการสอน   
กลุ่มส่งเสรมิและสนับสนุนการศึกษา 

(ผช.ประจักษ์  อะนันทา) 

งานจัดการเรียนการสอน  ประกอบด้วย 

 1. นางวชิรภรณ์ เทียบเพชร์  ครู      หัวหน้า   

 2. นางจาฬุพรรณ เค้าค า  ครูหัวหน้าระดับชั้น ม. 1  ผู้ช่วย 

 3. นางปิยนาถ ภิบาลจอมม ี  ครูเลขาฯระดับชั้น ม. 1  ผู้ช่วย 

 4. นางนิภาพร พลศรีพิมพ ์  ครูหัวหน้าระดับชั้นม. 2  ผู้ช่วย 

 5. นางกัญญ์ณภัชญ์ วงศ์หนายโกศ ครูเลขาฯระดับชั้น ม. 2  ผู้ช่วย 

 6.นางจรุพรรณ ขุนหาร   ครูหัวหน้าระดับชั้น ม. 3  ผู้ช่วย 

 7.นายพงศ์ศิริ ศรีพรหม  ครูเลขาฯระดับชั้น ม. 3  ผู้ช่วย 

 8. นางดวงเพ็ญ อินธิแสน  ครูหัวหน้าระดับชั้น ม. 4  ผู้ช่วย 

 9. นางสาวจิราวรรณ ภูวนารถ ครูเลขาฯระดับชั้น ม. 4  ผู้ช่วย 

 10. นายสุทธิพงษ์ บรรยงค์  ครูหัวหน้าระดับชั้น ม. 5  ผู้ช่วย 

 11. นายปฐจมวุฒิ บุตรศรี  ครูเลขาฯระดับชั้น ม. 5  ผู้ช่วย 

 12. นางศศิธร พาบุ   ครูหัวหน้าระดับชั้น ม. 6  ผู้ช่วย 

 13. นายจักรพงษ์ แทบทาม  ครูเลขาฯระดับชั้น ม. 6  ผู้ช่วย 

14. นางสาวสิรินทรา มาศวรรณา ครู      ผู้ช่วย 

ตารางเรียนในระบบ  
On-line (ม.ต้น)  

ตารางเรียนในระบบ  
On-line (ม.ปลาย)  



4. งานนิเทศภายในสถานศึกษา 

กลุ่มส่งเสรมิและสนับสนุนการศึกษา 

(ผช.ประจักษ์  อะนันทา) 

งานนิเทศภายในสถานศึกษา   ประกอบด้วย 

 1. นายประจักษ์ อะนันทา  ครู ปฏิบัติหน้าที่ ผช.ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  หัวหน้า 

 2. นางสาวสิรินทรา มาศวรรณา  ครู     ผู้ช่วย 

 3. นางวชิรภรณ์ เทียบเพชร ์   ครู     ผู้ช่วย 

 4. นางนุชรินทร์ ปีนะกาตาโพธิ์  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  ผู้ช่วย 

 5. นางสฐจาปณีย์ โสภณอดิศัย  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  ผู้ช่วย 

 6. นางรัตนา สุทธิธรรม    หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  ผู้ช่วย 

 7. นางสาวสุภาภรณ์ ภบิาลจอมม ี  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  ผู้ช่วย  

8. นางสาวเพียงแข ภานุพงศ์วรรธกา  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  ผู้ช่วย 

 9. นายจักฤษณ์ นามภักดี   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  ผู้ช่วย 

 10. นางศิริภร วาลมูลตรี   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  ผู้ช่วย 

 11. นางสุธาสินี บุญมา    หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  ผู้ช่วย 



5. งานกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   

กลุ่มส่งเสรมิและสนับสนุนการศึกษา 

(ผช.ประจักษ์  อะนันทา) 

งานกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (plc)  ประกอบด้วย 

 1. นายประจักษ์ อะนันทา  ครู ปฏิบัติหน้าที่ ผช.ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา    หัวหน้า 

 2. นางสาวสิรินทรา มาศวรรณา ครู    ผู้ช่วย 

 3. นางวชิรภรณ์ เทียบเพชร์  ครู    ผู้ช่วย 

 การอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างห้องเรียนออนไลน์ ในระดับชั้นเรียนทุกระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  
ผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 



6. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

กลุ่มส่งเสรมิและสนับสนุนการศึกษา 

(ผช.ประจักษ์  อะนันทา) 

งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วย 

 1. นางรัชนี   เปาะศิริ   ครู    หัวหน้า 

2. นายกิตติกุล แก้วกาหลง  ครู    ผู้ช่วย 

 3. นางสาวรัศมี เทียมแสง  ครู    ผู้ช่วย 

 4. นางวชิรภรณ์ เทียบเพชร์  ครู    ผู้ช่วย 

 5. นายยงยุทธ วงผักเบี้ย   ครู    ผู้ช่วย 

 6. นายจักฤษณ์ นามภักดี  ครู    ผู้ช่วย 

 7. นายภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ  ครู    ผู้ช่วย 



7. งานพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ 

กลุ่มส่งเสรมิและสนับสนุนการศึกษา 

(ผช.ประจักษ์  อะนันทา) 

งานพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ  ประกอบด้วย 

1. นางสาวจรรยา มาตยง์ามเมือง  ครู    หัวหน้า 

2. นางสาวสิรินทรา มาศวรรณา  ครู    ผูช้่วย 

 3. นางวชิรภรณ์ เทียบเพชร์   ครู    ผู้ช่วย 
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8. งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้
ในการด าเนินงานทางวิชาการ    

กลุ่มส่งเสรมิและสนับสนุนการศึกษา 

(ผช.ประจักษ์  อะนันทา) 

งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานทางวิชาการ   ประกอบด้วย 

 1. นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน คร ู     หัวหน้า 

2. นายธนูศิลป์ แสนมาโนช ครู     ผู้ช่วย 

3. นายกิตติศักดิ์ สุมนนอก ครู     ผู้ช่วย 

4. นายธวัชชัย บัวหอม  ครู ICT ระดับชั้นม.1  ผู้ช่วย 

5. นายนิรันดร์ อันทอง  ครู ICT ระดับชั้นม.2  ผู้ช่วย 

6. นางสาวนิศารัตน์ พวงเกตุ ครู ICT ระดับชั้นม.3  ผู้ช่วย 

7. นางสาวอุษณารมณ์ บุญตาแสง ครู ICT ระดับชั้นม.4 ผู้ช่วย 

8. นางสาววิภาพร แก่นนาค า ครู ICT ระดับชั้นม.5  ผู้ช่วย 

9. นายภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ ครู ICT ระดับชั้นม.6  ผู้ช่วย 

ตัวอย่างแอพพลิเคชันหรือรูปแบบการสอนทางไกลที่ครูใช้ 

การพัฒนาและน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานในด้านงานทะเบียนด้วยระบบ SGS 



9. โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทย์ - คณิต สพฐ. 

10. โครงการห้องเรียนพิเศษคู่ขนาน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.   

11. โครงการห้องเรียนพิเศษต้นกล้า STEM วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มส่งเสรมิและสนับสนุนการศึกษา 

(ผช.ประจักษ์  อะนันทา) 

โครงการสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ PLC ห้องเรียนพิเศษ 



12. งานก ากับดูแลและเป็นที่ปรึกษากลุ่มบริหารงานวิชาการ   

กลุ่มส่งเสรมิและสนับสนุนการศึกษา 

(ผช.ประจักษ์  อะนันทา) 

งานก ากับดูแลและเป็นที่ปรึกษากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

1. นางปราณี  รัตนธรรม        ผู้อ านวยการโรงเรียน 

2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดวง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

3. นายประจักษ์  อะนันทา          ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 

 4. นางสาวค าไพ  จะโนรัตน์     ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ 





1)รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนดีเด่น  
  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.26ปีการศึกษา 2563 
2) นายภานุวัฒน ์สีชุม นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค ์รับพระราชทาน
รางวัลชนะเลิศ เยาวชนต้นแบบด้านดนตรไีทย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี พ.ศ. 2562  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทมัธยมศึกษา วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2563  
  



ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง   การประกวด รางวัล ทรงคุณค่า 
สพฐ.  (OBEC  AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา 2563 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ด้าน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน   ส่งเสริมการ
ใช้นวัตกรรม  PLC 



 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ผ่านการประเมินภายนอกรอบสี่ 
(2559-2563) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ. รับรองเมื่อ 5 ธันวาคม 2562 

 



การปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการใน 
การบริหารงานวิชาการในกิจกรรมต่างๆ 



 
....จบการน าเสนอ.... 

 


