รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณ
การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ปการศึกษา 2564

โดย
งานพัฒนาและการจัดการความรูองคกร

โรงเรียนบอทองวงษจันทรวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

บันทึกขอความ
สวนราชการ โรงเรียนบอทองวงษจันทรวิทยา ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี 20270
ที่ วก 215/2565
วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565
เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณการแพรระบาดโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เรียน ผูอำนวยการโรงเรียนบอทองวงษจันทรวิทยา
ตามทีง่ านพัฒนาและการจัดการความรูองคกร โรงเรียนบอทองวงษจันทรวิทยา ไดดำเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประจำปการศึกษา 2564 ระหวางเดือนมิถุนายน 2564 - มีนาคม 2565 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 200,000
บาท บัดนี้ทางงานพัฒนาและการจัดการความรูองคกรโรงเรียนบอทองวงษจันทรวิทยา ไดดำเนินโครงการ
เสร็จสิ้น สำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคที่วางไวเรียบรอยแลว จึงขอรายงานผลการดำเนินโครงการ
รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.............................................................
(นางสาวพรวิภา มธุรส)
ตำแหนงประธานงานพัฒนาและการจัดการความรูองคกร
โรงเรียนบอทองวงษจันทรวิทยา

ความคิดเห็นผูอำนวยการโรงเรียน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ....................................................................
(นางสาวพรวิภา มธุรส)
รองผูอำนวยการโรงเรียน ปฏิบัติราชการแทน
ผูอำนวยการโรงเรียนบอทองวงษจันทรวิทยา

ก

คำนำ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณการ
แพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งดำเนินการโดยงานพัฒนาและการจัดการความรูองคกรโรงเรียน
บอทองวงษจันทรวิทยา เปนกิจกรรม/โครงการที่สอดคลองกับนโยบายดานที่ 1 ดานความปลอดภัย และ
นโยบายที่ 2 ดานคุณภาพสอดคลองกับ กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน กลยุทธที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยมีวัตถุประสงคการดำเนินงานเพื่อสรางองค
ความรูใหกับครูและบุคลากรทาง การศึกษา และสงเสริมการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียน ในสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อ 2019 นับเปนโครงการที่มีประโยชนตอนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการนี้ไดรับความรวมมือจากผูบริหาร คณะครูและนักเรียนตลอดจนผูปกครองเปนอยางดี
โครงการนี้ดำเนินการตั้งแตเดือนมิถุนายน 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 และเสร็จสิ้นการดำเนินงาน
แลว คณะกรรมการงานพัฒนาและการจัดการความรูองคกรผูรับผิดชอบจึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตอ
ผูเกี่ยวของและโรงเรียนดังรายละเอียดที่ปรากฏใน ขอมูลการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

คณะผูจัดทำ
งานพัฒนาและการจัดการความรูองคกร

ข
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บทที่ 1
บทนำ
หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกำลังของ
ชาติ ใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทยและเปน
พลโลกยึดมั่น ครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีความรูและทักษะพื้นฐาน
รวมทั้งเจตคติทีจำเปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญ
บนพื้นฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพดังนั้นการจัดกระบวนการ
เรียนรูผูเรียนตองเรียนรูจากประสบการณจริงคิดเปนทำเปนแกปญหาเปนและเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง
จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ ทั่ว
โลกรวมถึงในประเทศไทยทำใหรัฐบาลมอบนโยบายใหหลายหนวยงานรวมถึงโรงเรียนบอทองวงษจันทรวิทยา
ใหมีการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับสถานการณดังกลาวคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ อ
ทองวงษจันทรวิทยาจึงไดดำเนินการวางแผนและดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณแพรระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้นเพื่อเปนการสงเสริมกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน ทางโรงเรียนจึงไดมีพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่เปนประโยชนและใชงานไดจริง
และชวยสงเสริมการจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณที่เกิดขึ้น และเพื่อใหการจัดการเรียนการสอน
สามารถดำเนินไปไดอยางปลอดภัย และผูเรียนไดมีการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานการ
การศึกษาของชาติและกลยุทธของโรงเรียน
งานพัฒนาและการจัดการองคความรู โรงเรียนบอทองวงษจันทรวิทยา ตระหนักถึงความสำคัญและ
เล็งเห็นถึงประโยชน อันจะเกิดตอผูเรียนและสถานศึกษา จึงเสนอโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการรวมกำหนดขอบเขต KM ใน
สถานศึกษา เพื่อชวยเหลือนักเรียนใหสามารถเรียนรูไดในสถานการณปจจุบัน
วัตถุประสงค
โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 มีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดอยางเต็มตามศักยภาพภายใตการแพรระบาดของ
ไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
2. เพื่อสงเสริม และสนับสนุนในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่เปนประโยชนและใช
งานไดจริงภายใตการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. เพื่อแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19)
ขอบเขตของโครงการ
โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
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โคโรนา 2019 มีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้
ขอบเขตดานเนื้อหา
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 นี้เปนการดำเนินการเพื่อแกปญหาเรื่องอุปกรณการเรียน การเขาถึงสัญญาณอินเตอรเน็ต
ขอบเขตดานประชากร
1. จำนวนผูเขารวมโครงการ แบงเปน
นักเรียน จำนวน 1,344 คน
2. สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนบอทองวงษจันทรวิทยา
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนาและการจัดการองคความรูรวมกับกลุมบริหารงาน 3 กลุม
ของโรงเรียนบอทองวงษจันทรวิทยา
เปาหมาย
โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 มีเปาหมายการดำเนินงาน ดังนี้
เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนบอทองวงษจันทรวิทยารอยละ 80 สามารถสามารถเรียนรูไดอยางเต็มตามศักยภาพ
ภายใตการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีทักษะความรูความสามารถ และพัฒนาไดอยางเต็มตามศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และกลยุทธของโรงเรียน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 มีตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน ดังนี้
นักเรียนโรงเรียนบอทองวงษจันทรวิทยารอยละ 80 สามารถสามารถเรียนรูไดอยางเต็มตามศักยภาพ
ภายใตการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผลที่คาดวาจะไดรับ
โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 มีผลที่คาดวาจะไดรับ ดังนี้
1. นักเรียนโรงเรียนบอทองวงษจันทรวิทยาสามารถเรียนรูไดอยางเต็มตามศักยภาพภายใตการ
แพร
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. โรงเรียนบอทองวงษจันทรวิทยามีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่เปนประโยชน
และใชงานไดจริงภายใตการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. สามารถแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดรอยละ 80

บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวของ

3

โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 มีเอกสารที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน ดังนี้
1. หลักการบริหารสถานศึกษา
- การบริหารเชิงสถานการณ
- การบริหารสถานศึกษาในสถานการณวิกฤตไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
หลักการบริหารสถานศึกษา
การบริหารเชิงสถานการณ
นวลเอง แกงคำ (2552, น.20) การบริหารเชิงสถานการณ (Contingency Theory) ยึดแนวคิดทฤษฎี
การบริหารทัศนะรวมสมัย เปนวิธีการศึกษาที่ใหความสำคัญกับการผสมผสานความคิดของทฤษฎีบริหารตาง ๆ
เขาดวยกัน การพัฒนาวิธีการศึกษานี้ไดรับการกระตุนจากผูบริหาร ที่ปรึกษา และนักวิจัยที่พยายามประยุกต
แนวคิดทฤษฎีตาง ๆ ที่เปนจริง ซึ่งมักจะพบวาวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงภายในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง
อาจไมมีประสิทธิภาพภายในสถานการณอื่นได จึงพยายามหาคำอธิบายจากสถานการณเหลานี้ ถึงเหตุผลใน
การใชทฤษฎีหนึ่งในสถานการณหนึ่งประสบความสำเร็จ แตเมื่อนำไปใชกับอีกสถานการณหนึ่งกลับประสบ
ความลมเหลว
ทนงศักดิ์ คุมไขน้ำ (2550, น.251) ไดกลาววา การบริหารเชิงสถานการณเปนการผสมผสานระหวาง
แนวคิดดั้งเดิม แนวคิดเชิงระบบ และแนวคิดเชิงพฤติกรรม ซึ่งผูบริหารจะใชเทคนิคการบริหารโดยใช
สถานการณที่เกี่ยวของ คือ
1) ขนาดขององคกร
2) สภาพแวดลอมภายนอก
3) เทคโนโลยี
4) บุคคล
ชาญวิทย หาญรินทร (2556, น. 21) กลาววา การบริหารเชิงสถานการณสามารถประยุกตใชทฤษฎี
ตาง ๆ มาประกอบกับประสบการณ เพื่อทำใหการตัดสินใจออกมาดีที่สุด โดยเฉพาะยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง
และการแขงขันสูงเชนปจจุบัน โดยมีปจจัยสำคัญที่ชวยในการตัดสินใจอยู 3 ประการ คือ
1. ความสัมพันธระหวางผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชา โดยมีบรรยากาศของกลุม ทัศนคติและ
การยอมรับของผูใตบังคับบัญชาที่มีตอผูบริหารที่ดี หากผูใตบังคับบัญชาไมมีความเชื่อถือ ไมยอมรับในตัว
ผูบริหาร การบริหารจะไมประสบผลสำเร็จ

2. โครงสรางของงาน โดยในการปฏิบัติงานตาง ๆ ตองมีการก าหนดหรือระบุผูปฏิบัติงาน
วิธีการปฏิบัติงานและเปาหมายที่ชัดเจน
3. อำนาจตามตำแหนงงาน หากผูบริหารมีอำนาจตามตำแหนงงานสูง จะสามารถสั่งการไดดี 4
สรุปไดวา การบริหารเชิงสถานการณ เปนการประยุกตใชทฤษฎีการบริหารตาง ๆ รวมกับ
ประสบการณของผูบริหาร ในการบริหารจัดการองคกรใหสอดคลองกับสถานการณที่กำลังเผชิญอยูใ นปจจุบัน
โดยอาศัยความสัมพันธระหวางผูบริหารกับคนในองคกร โครงสรางงานที่ชัดเจน และอำนาจตามตำแหนงงาน
ของผูบริหาร ซึ่งการบริหารแบบนี้อาจไดผลดีในสถานการณหนึ่ง แตอาจเกิดผลเสียในอีกสถานการณหนึ่ง
ดังนั้นผูบริหารตองหมั่นสังเกตและติดตามสถานการณตา ง ๆ อยางใกลชิด เพื่อจะไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
บริหารไดอยางทันทวงที
การบริหารสถานศึกษาในสถานการณวิกฤตไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จากการระบาดทั่วไปของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีสาเหตุมาจากไวรัสโค
โรนาสายพันธุใหม องคการอนามัยโลกไดประกาศใหการระบาดนี้เปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวาง
ประเทศ การระบาดทั่วครั้งนี้ยังกอใหเกิดอุบัติการณ ประกอบดวย ความไมมั่นคงทางสังคม และเศรษฐกิจ
รวมไปถึงการบริหารจัดการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สงผลใหผูบริหารตองมีการบริหารจัดการศึกษาที่
สอดคลองกับความปกติใหมโดยมีแนวทางในการบริหาร ไดแก การเตรียมความพรอมในการเรียนการสอน
ออนไลนดานอุปกรณและเทคโนโลยี การออกแบบรูปแบบการเรียนรูที่เหมาะสมกับสถานการณและบริบทของ
ผูเรียน การบริหารจัดการโรงเรียนและครูใหประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนรูเพื่อใหการศึกษายังคง
ดำเนินตอไปไดภายใตสถานการณปกติใหมนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ
รัตนา กาญจนพันธุ (2562, น. 554-555) กลาวถึงแนวทางการบริหารสถานศึกษาในชวงสถาน
การณวิกฤตไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผูบริหารสถานศึกษาดังนี้
1. ใชกลไกความรวมมือของผูปกครองและชุมชนในการดูแลนักเรียน โดยคำนึงถึง ความ
ปลอดภัยสูงสุดภายใตสถานการณวิกฤติที่เกิดขึ้น ควบคูกับการสรางความตระหนักใหเกิดความรอบรูดาน
สุขภาพแกนักเรียน
2. มีการอำนวยการใหนักเรียนทุกคนเขาถึงการเรียนการสอนได การใชสิ่งที่มีอยูแลวใหเกิด
ประโยชนสูงสุด โดยการตัดสินใจจากนโยบายตาง ๆ บนพื้นฐานของการสำรวจความตองการ ทั้งจากนักเรียน
ครู และ โรงเรียน โดยใหการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ
3. สรางคุณคาแกตนเองในฐานะผูบริหาร เพื่อแสดงถึงการเปนตัวอยางที่ดี การปฏิบัติตนของ
ผูบริหาร รวมถึงการใหความเปนธรรมตอผูใตบังคับบัญชาทั้งในเรื่องสวัสดิการและความเจริญกาวหนา และ
ผูบริหารตองคำนึงถึงประโยชนขององคกรเปนที่ตั้งและเปนความสำเร็จจากการรวมมือกันทำงานของทุกฝาย
4. เรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ICT) และผลกระทบที่
เกิดขึ้นตอการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อการใช ICT ใหเหมาะสมเกิดประโยชนสูงสุด อยางคุมคาแทจริง
โดยการกำหนด วิสัยทัศนดาน ICT ของสถานศึกษาใหชัดเจน มีการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรทุกคนของ
สถานศึกษาใหมีความรูความสามารถดาน ICT อยางตอเนื่อง สงเสริมสนับสนุนสรางแรงจูงใจครูอาจารย

บุคลากรทุกคนของสถานศึกษาใหนำความรูความสามารถดาน ICT และเทคโนโลยีตางๆ ที่สถานศึกษาจัดใหมา
สรางนวัตกรรมใหมๆในการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงาน และมีการจัดใหมีระบบการกำกับติดตาม
และการใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช ICT ของสถานศึกษาทั้งครูอาจารย บุคลากรทุกคน และนักเรียน เพื่อให
ผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา (anytime anywhere) โดยนำเทคโนโลยีมาใชควบคูกับการปฏิบัติจริง
(active learning)
พัชราภรณ ดวงชื่น (2563, น. 788-792) ไดเสนอแนวทางการบริหารสถานศึกษาเพื่อรับความ
ปกติใหม (New Normal) หลังสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
6 ดาน ดังนี้
ดานที่ 1 ดานการจัดการเรียนการสอน โดยใชรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
ไดแก
1.1 เรียนผานระบบออนไลน 100% เหมาะสมกับโรงเรียนที่มีความพรอมทั้งดานระบบการ
เรียนการสอนและหลักสูตรผานระบบออนไลน ผูเรียนมีความพรอมในการเรียนผานระบบออนไลน ผูปกครอง
มีความพรอมในการชวยเหลือสนับสนุน รวมทั้งมีเครื่องมือสนับสนุนการเรียนออนไลน
1.2 การเรียนในหองเรียน เหมาะสำหรับโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไมมากและมีพื้นที่มาก
พอใหสามารถปฏิบัติตามนโยบาย Social Distancing เพื่อรักษาระยะหาง
1.3 การเรียนผสมผสานแบบออนไลนและออฟไลน เหมาะสำหรับโรงเรียนขนาดใหญที่มี
นักเรียนจำนวนมากและไมมีประสบการณในการจัดการเรียนการสอนออนไลนมากอน ควรแบงกลุมนักเรียน
ออกเปน 2 กลุมเพื่อสลับวันกันมาเรียน
1.4 การเรียน Home School โดยผูปกครองจะมีบทบาทเปนผูจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบที่เหมาะสมกับผูเรียนซึ่งอาจจะเปนการเรียนคอรสออนไลนควบคูกับการจัดครูเฉพาะวิชามาสอนที่บาน
ดานที่ 2 ดานการประเมินผลการศึกษา เนนการประเมินผลเพื่อการเรียนรู นั่นคือการวัดผล
ลัพธใหคุณครูเขาใจวาผูเรียนเหมาะกับการเรียนรูรูปแบบไหน และอะไรที่จะสามารถเติมทักษะที่คณ
ุ ครู
คาดหวังได การประเมินผลในวิถีการศึกษาใหมจึงเปนการทำความเขาใจ ไมใชการตัดสิน
ดานที่ 3 ดานการพัฒนาครูโดยมีแนวคิดคือ
3.1 ปรับรูปแบบดั้งเดิมจากครูที่ผูสอน (Teacher) ไปเปนครูผูสนับสนุนการเรียนรู หรือ
Learning Facilitator ซึ่งมีความสามารถในการเชื่อมโยงหลักสูตร วิธีการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
เพื่อการพัฒนา
3.2 ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรูผานการฝกอบรมครูใหครูเปลี่ยนจากผูสอน (Teacher) ไป
เปนผูสนับสนุนการเรียนรู ชักชวนใหเด็กไดเรียนรู
3.3 ปรับทักษะของครูเพื่อเอาเทคโนโลยีมาใชในปจจุบันและในอนาคต เปนการฝกฝนสอน
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หนังสือผานจอโทรทัศนหรือจอกลองคอมพิวเตอร ซึ่งครูจะตองมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีและ
ภาษาอังกฤษโดยอาจจัดใหมีการทดสอบและอบรมครูใหสอดรับกับความรูยุคดิจิทัล เชน ภาษาอังกฤษ และ
เรื่องเทคโนโลยี เปนตน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในอนาคต
ดานที่ 4 ดานการบริหารหลักสูตร โรงเรียนนอกจากจะพัฒนาทักษะการศึกษาใหแกคนรุน
ใหมแลว ยังตองมีการพัฒนาฝมือแรงงาน เชน Up-Skill และ Re-Skill และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใหแก
คนทุกชวงวัย ดังนั้นหลักสูตรจึงตองมีความหลากหลาย ซึ่งการออกแบบหลักสูตรจึงควรคำนึงถึงความแตกตาง
ของนักเรียนแตละคน มีแบบทดสอบที่หลากหลายเพื่อวัตถุประสงคที่แตกตางกัน รวมถึงนักเรียนและครู
รวมกันออกแบบสภาพแวดลอมในหองเรียน
ดานที่ 5 การรับฟงเสียงสะทอนจากครู ผูปกครอง นักเรียน และชุมชน โดยรับฟงเสียงของ
ครูผูปกครอง นักเรียน และชุมชนในการกำหนดนโยบาย และแผนการตาง ๆ มีการสรางสภาพแวดลอมที่
ปลอดภัยสำหรับทุกคนในโรงเรียน และใหความสำคัญกับสภาพจิตใจ สังคมและอารมณของครูและนักเรียน
ดานที่ 6 ดานการบริหารจัดการทรัพยากรใหมตามลำดับความสำคัญใหม โดยปรับการ
ลงทุนจากการลงทุนในสถานศึกษา อาจจะเปนการลงทุนในเรื่องของการพัฒนาการปรับระบบการทำงาน ปรับ
วิธีการทำงานดวยการออกไปเชื่อมกับโลกที่เปนจริงในภาคการผลิต บริการ นวัตกรรม และเชื่อมกับการสื่อสาร
ยุคใหม เพื่อชวยใหวิธีคิดประสบการณ และกระบวนการทำงานสอดรับปรับเปลี่ยน ที่ทำใหการศึกษามี
5
ความหมายและศักยภาพที่จะเชื่อมโยงกับแหลงงาน การพัฒนาทักษะ ประสบการณ และความรูของบุคคล
สรุปไดวา การบริหารสถานศึกษาในสถานการณวิกฤตไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถือเปน
การพลิกโฉมรูปแบบการบริหารไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งจะตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการบริหาร รวมถึงตัว
ผูบริหารเองดวย โดยตองมีการอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน เพื่อสรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
และวิธีการวัดผลประเมินผลที่เหมาะสมและเขาถึงผูเรียน ตองมีการสงเสริมการใชเทคโนโลยีใหกับบุคลากร
อยางทั่วถึง นอกจากนั้นตองรับฟงเสียงสะทอนจากสังคม เพื่อนำเสียงสะทอนเหลานั้นมาใชเปนขอมูลในการ
บริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2564, อางถึงใน สุวิทย บึงบัว) ไดกำหนดรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน ในชวงเปดภาคเรียนไวเพื่อเปนทางเลือกของนักเรียน ผูปกครองและครู ในรูปแบบ
หลัก 3 ลักษณะ คือ
1. การจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน โดยโรงเรียนตองปฏิบัติตามมาตรการที่ศูนย
บริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อยางเครงครัด
2. การจัดการเรียนการสอนทางไกล รูปแบบการจัดการเรียนการสอนผานสื่อตาง ๆ โดยที่
ผูสอนและผูเรียนอยูคนละที่กัน
3. รูปแบบการจัดการเรียนแบบผสมผสานหลายรูปแบบ ระหวางรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนแบบปกติที่โรงเรียน กับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลอื่น ๆ โดยสามารถไดจำแนกวิธีการการ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากรูปแบบขางตนได 5
วิธี ดังนี้
3.1 On-site เปนการจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน ซึ่งเปนการเรียนการ
สอนที่เนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูในโรงเรียนหรือในชั้นเรียนเปนหลัก โดยครูผูสอนสามารถนำรูปแบบการ
เรียนการสอนอื่น ๆ มาบูรณาการใชกับการเรียนในชั้นเรียนได
3.2 Online เปนการจัดการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต การจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบถายทอดสด ระหวางครูและนักเรียน
3.3 On-air เปนการจัดการเรียนการสอนผานระบบโทรทัศน ใชสัญญาณดาวเทียม
KU-Band และระบบเคเบิ้ลทีวี
3.4 On-demand เปนการเรียนรูผานเว็บไซต DLTV / YouTube DLTV และ
แอพพลิเคชั่น DLTV ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
3.5 On-hand เปนการนำหนังสือเรียน แบบฝกหัด ใบงาน และสื่อการเรียนรูอื่น ๆ
ไปใหนักเรียนไดเรียนรูที่บาน

บทที่ 3
วิธีการดำเนินงาน
โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 มีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้
ระยะเวลาดำเนินการ

โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 มีระยะเวลาการดำเนินงาน ตั้งแต เดือนมิถุนายน 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565
แผนการปฏิบัติงาน
โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 มีแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว ดังนี้
วัน / เดือน/ ป
มิถุนายน 2564

มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564 –
มกราคม 2565

กุมภาพันธ 2565
มีนาคม 2565

ลำดับขั้นตอน
ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
- หลักการบริหารจัดการสถานศึกษา
- รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 5 รูปแบบ
- สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19
ประชุมวางแผนการด าเนินงานโครงการ
ดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชวง
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ซึ่งภายในโครงการประกอบดวย 2 กิจกรรม
คือ
- การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีภายใตการแพรระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- การแกปญหาการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สรุปผลการดำเนินโครงการ
รายงานผลการดำเนินโครงการ
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วิธีดำเนินงาน
โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีวิธีการดำเนินงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
แผนปฏิบัติงาน
ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
- หลักการบริหารจัดการสถานศึกษา
- สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาด
ของโรค COVID-19
ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ

ดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนในชวงสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งภายใน
โครงการประกอบดวย 2 กิจกรรม คือ
- กิจกรรมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีภายใตการแพรระบาดของไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19)
- กิจกรรมการแกปญหาการจัดการเรียนการ
สอน ในสถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สรุปผลการดำเนินโครงการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ

วิธีดำเนินงาน
ศึกษาคนควาขอมูลในเรื่องที่เกี่ยวของ จากเอกสาร
การเขารวมการประชุมเชิงวิชาการ และจากสื่อ
ออนไลนในอินเตอรเน็ต

แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และประชุม
วางแผน กำหนดบทบาทหนาที่ พรอมทั้งเขียน โครงการเพื่อขอรับ
งบประมาณสนับสนุน
ดำเนินโครงการตามแผน ซึ่งโครงการประกอบไป
ดวย 2 กิจกรรมหลัก มีวิธีดำเนินงานดังนี้
- กิจกรรมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีภายใตการ
แพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ใหครูผูสอนเขารับการอบรมการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
ออนไลน
- กิจกรรมการแกปญหาการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1. ใหครูที่ปรึกษาสำรวจความสามารถในการเขาเรียนออนไลน
ของนักเรียนแตละคน
2. ครูที่ปรึกษาสรุปรายชื่อนักเรียนที่มีปญหาการเขาเรียนออนไลน
3. ติดตอนักเรียนและผูปกครองเพื่อขอที่อยูในการจัดสงเอกสาร
4. จัดสงเอกสารใหแกนักเรียนที่มีปญหาสัญญาณอินเตอรเน็ต
หรือไมมีสัญญาณอินเตอรเน็ต
สรุปผลจากสถิติการเขาเรียนออนไลนของนักเรียน
และแบบประเมินความพึงพอใจในการเขาอบรม
ของครู
จัดทำรูปเลมรายงานการดำเนินโครงการ เพื่อ
รายงานผูบังคับบัญชา และตนสังกัดตอไป

เครื่องมือสำหรับการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
เครื่องมือที่ใชสำหรับการดำเนินงานมี ดังนี้
- แบบสำรวจสถิติการเขาเรียนออนไลนของนักเรียน

บทที่ 4
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
การดำเนินโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนโครงการที่มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อแกป ญหาใหนักเรียนดานการเขาถึงอินเตอรเน็ตและอุปกรณในการเรียนออนไลนจากการ
สนับสนุนอินเตอรเน็ตและอุปกรณ
2. มีการชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาเกี่ยวกับสัญญาณอินเตอรเน็ตไมเสถียรและไมมีอิเตอรเน็ต โดย
การสงเอกสารการจัดการเรียนการสอนผานทางไปรษณีย
ผลการใชจายงบประมาณ
โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ไดรับงบประมาณสนับสนุน จำนวน 200,00 บาท จากเงินอุดหนุน โรงเรียนบอทองวงษจันทร
วิทยา แบงเปน
- กิจกรรมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีภายใตการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในชวงเวลาที่ผานยังไมไดใชงบประมาณในการจัดกิจกรรม
- กิจกรรมการแกปญหาการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในชวงเวลาที่ผานยังไมไดใชงบประมาณในการจัดกิจกรรม เนื่องจากใชงบประมาณ
ในสวนอื่นแทน
โดยมีรายละเอียดการใชจายงบประมาณ ดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการใชจายงบประมาณโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
งบบุคลากร งบดำเนินงาน
กิจกรรม

คาจาง
ชั่วคราว

ตอบแทน

งบลงทุน
ใชสอย

วัสดุ

สาธาฯ

ครุภัณฑ

แหลงงบประมาณ
ที่ดิน/
สิ่งกอสราง

เงินอุดหนุน เงินสนับสนุน เงินเรียน
รายหัว
ฟรี 15 ป

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ภายใตการแพรระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

-

-

-

กิจกรรมที่ 2 การแกปญ
 หา
การจัดการเรียนการสอน ใน
สถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)

-

-

-

รวม

-

-

-

รวมเปนเงิน (ศูนยบาทถวน)

0.00

10
ผลการเก็บขอมูล
โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 มีเปาหมายใหนักเรียนโรงเรียนบอทองวงษจันทรวิทยา สามารถเขาเรียนออนไลนได โดยมีลำดับ
ขั้นในการนำเสนอขอมูล ดังนี้
ตารางที่ 2 ตารางแสดงรอยละของนักเรียนที่เขาเรียนออนไลน ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2564 – เดือน
มกราคม 2565
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
รวม

นักเรียนที่เขาเรียนออนไลน (รอยละ)
82.76
81.17
82.88
80.08
80.46
84.46
89.74
80.71
82.78

จากตารางพบวา รอยละของนักเรียนที่ไดรับการแกปญหามีการเขาเรียนออนไลนของแตละกลุมสาระ
การเรียนรู โดยกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพเขาเรียนรอยละ 82.76 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเขา
เรียนรอยละ 81.17 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเขาเรียนรอยละ 82.88 กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศเขาเรียนรอยละ 80.08 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเขาเรียนรอยละ 80.46 กลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขาเรียนรอยละ 84.46 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ
พลศึกษาเขาเรียนรอยละ 89.74 และกลุมสาระการเรียนรูศิลปะเขาเรียนรอยละ 80.71 โดยมีผลรวมการเขา
เรียนออนไลนรอยละ 82.78 ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายและขอเสนอแนะ

11

การดำเนินงานโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลดังนี้
1. ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค
ที่
1

2

3

วัตถุประสงค/กิจกรรม/โครงการ
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดอยางเต็มตาม
ศักยภาพภายใตการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
เพื่อสงเสริม และสนับสนุนในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ที่เปนประโยชนและใชงานไดจริงภายใต
การแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

สภาพความสำเร็จ
ผลการดำเนินงาน
บรรลุ ไมบรรลุ
นักเรียนไดรับการจัดการเรียนรูอยางเต็มตาม

ศักยภาพ ภายใตการแพรระบาดของไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนบอทองวงษจันทรวิทยา
ไดรับการพัฒนาทักษะในการสรางสื่อ
นวัตกรรมและ เทคโนโลยี ที่เปนประโยชนและ
ใชงานไดจริง
นักเรียนรอยละ 80.83 ไดรับการแกปญหาดาน

อินเตอรเน็ตและอุปกรณในการเรียนและ
สามารถเขาเรียนออนไลนได

2. สรุปผลการดำเนินงานตามเปาหมาย
หัวขอ

เปาหมายของกิจกรรม/โครงการ

เชิงปริมาณ

นักเรียนโรงเรียนบอทองวงษจันทรวิทยารอยละ 80
สามารถสามารถเรียนรูไดอยางเต็มตามศักยภาพ
ภายใตการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
นักเรียนมีทักษะความรูความสามารถ และพัฒนาได
อยางเต็มตามศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
กลยุทธของโรงเรียน

เชิงคุณภาพ

หัวขอ

เปาหมายของกิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

นักเรียนโรงเรียนบอทองวงษจันทรวิทยารอยละ
80 สามารถสามารถเรียนรูไดอยางเต็มตาม
ศักยภาพภายใตการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)

สภาพความสำเร็จ
ผลการดำเนินงาน
บรรลุ ไมบรรลุ
นักเรียนรอยละ 82.78 สามารถสามารถ

เรียนรูไดอยางเต็มตามศักยภาพภายใตการ
แพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)
นักเรียนโรงเรียนบอทองวงษจันทรวิทยา มี

ทักษะความรูความสามารถ และพัฒนาได
อยางเต็มตามศักยภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและกลยุทธของโรงเรียน
สภาพความสำเร็จ
ผลการดำเนินงาน
บรรลุ ไมบรรลุ


3. จุดเดน/จุดควรพัฒนา
จุดเดนของโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีดังนี้
การดำเนินโครงการนี้มีการวางแผนการดำเนินงานเปนอยางดี รวมถึงไดรับความรวมมือจาก
ทุกฝายเพื่อแกปญหาการเขาถึงอินเตอรเน็ตและอุปกรณ อันเปนอุปสรรคในการเรียนออนไลน ดวยการระดม
ทรัพยากรตาง ๆ เพื่อชวยเหลือนักเรียน นอกจากนั้นการใหความรูแกครู เพื่อเพิ่มทักษะในการจัดการเรียนการ
สอนก็เปนสิ่งสำคัญเชนกัน เพื่อใหครูสามารถนำไปใชสอนนักเรียนได นับเปนสิ่งที่ตองทำควบคูกันไป ซึ่งผล
ของการดำเนินโครงการเปนที่นาพอใจ
จุดที่ควรพัฒนาของโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีดังนี้
เนื่องจากโครงการเปนโครงการที่ดำเนินควบคูไปกับการเรียนการสอนจริงตลอดทั้งภาคเรียน
ซึ่งคอนขางใชระยะเวลานาน ทำใหอาจเกิดปญหาในชวงระหวางการดำเนินการ เชน สัญญาณอินเตอรเน็ต
หมดอายุการใชงาน คอมพิวเตอรใหยืมชำรุด เปนตน ซึ่งตองมีการกำกับติดตามอยางสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบ
ปญหาและแกไขไดทันทวงที
4. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชวง
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1. ควรมีการกำกับติดตามที่เปนระบบ และสม่ำเสมอ เพื่อรับรูถึงปญหาและแกปญหาได
ทันทวงที
2. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดหาอินเตอรเน็ต เนื่องจากมีขอจำกัดของ
เวลาในการใชงาน (ประมาณ 3 เดือน) เมื่อหมดอายุจะไมสามารถใชตอได

เอกสารอางอิง
ทนงศักดิ์ คุมไขน้ำ. (2534). การพัฒนาชุมชนเชิงปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ
รัตนา กาญจนพันธุ. (2554). การบริหารสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: มิตรภาพการพิมพและ
สตูดิโอ.
พัชราภรณ ดวงชื่น. (2563). การบริหารจัดการศึกษารับความปกติใหมหลังวิกฤตโควิด-19. วารสาร
ศิลปการจัดการ.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน . (2547). การเรียนรูบูรณาการ : ยุทธศาสตรครู
ปฏิรูป. กรุงเทพฯ : อุษาการพิมพ

ภาคผนวก
- โครงการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณแพรระบาดของไวรัสโคโรนา2019
(COVID-19)
- ภาพกิจกรรมในการดำเนินโครงการ

สรุปการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน
ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ลำดับที่

รายชื่อ

1
2

นางสาวรสสุคนธ เหล็กเพชร
นางสาวเฌอริชา สุทธิวารี

3
4

นางสาวนันทกา โสมา
นางชไมพร ธะชวย

รายวิชาที่สอน
1. ภาษาไทย 5
1. ภาษาไทย 1
2. ภาษาไทย 5
1. ภาษาไทย 3
1. ภาษาไทย 1
2. การศึกษาคนควาและ
สรางองคความรู

รอยละที่นักเรียนเขาเรียน
ออนไลน
70.59
51.50
59.65
65.30
80.82
63.16

ระดับชั้น
ม.4
ม.4
ม.6/1,6/3,6/5
ม.2
ม.1
ม.2

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ลำดับที่
1

รายชื่อ

นายจิตติ อาทรกิจวัฒน

2
นายกิตติชัย คลายชม

3
นายอรรถวุฒิ อาจเอื้อม
4
นายปุญชรัศมิ์ คงออนศรี

รายวิชาที่สอน
1. คณิตศาสตร 3
2. เสริมทักษะ
คณิตศาสตร 3
1. เสริมทักษะ
คณิตศาสตร 1
2. เสริมทักษะ
คณิตศาสตร 5
3. ตรรกศาสตรและระบบ
จำนวนจริง
1. เสริมทักษะ
คณิตศาสตร 3
2. คณิตศาสตร 5
3. คณิตศาสตรเพื่ออาชีพ
1. เสริมทักษะ
คณิตศาสตร 5
2. คณิตศาสตร 5
3. คณิตศาสตร 1

รอยละที่นักเรียนเขาเรียน
ออนไลน
58.88
97.47

ระดับชั้น

81.25

ม.1/7 – 1/8

81.82

ม.3/5 – 3/6

83.50

ม.4

75.5

ม.5

92.3
72.5
80.00

ม.6/4 – 6/5
ปวช.1
ม.6/5

85.00
67.00

ม.6/3
ม.1/8

ม.2
ม.2/6

ลำดับ
ที่
5

6
7

รายชื่อ
นางสาวปาณพิชญชา สวางจิตต
นางสาววรางคณา สุวรรณธาดา
นายภิญโญ คำนาโฮม

รายวิชาที่สอน

รอยละที่นักเรียนเขาเรียน
ออนไลน

ระดับชั้น

1. คณิตศาสตร 5
2. คณิตศาสตร 5

62.25
76.19

ม.3
ม.6/1 – 6/2

1. คณิตศาสตร 1
2. คณิตศาสตร 3
1. คณิตศาสตร 1

76.13
73.65
70.00

ม.4
ม.5
ม.1

รอยละที่นักเรียนเขาเรียน
ออนไลน
97.65
100.00
100.00
80.70
45.16
44.95

ระดับชั้น
ม.1/1 – 1/5,1/8
ม.5/3 – 5/5
ม.6/3 – 6/5
ม.2
ม.1/6
ม.4/4 – 4/6

66.66
85.00

ม.6/3 – 6/5
ม.2

94.00

ม.2

94.00

ม.3

90.00

ม.4

95.00

ม.4

87.00
93.00
80.00

ม.5/3 – 5/5
ม.6/3 – 6/5
ม.5/1 – 5/2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
ลำดับที่
รายชื่อ
รายวิชาที่สอน
1
2

นางสาวทินมณี ทองดี

3
4

นางสรัลลักษณ กุลจิราธนวัต

นางสาวบุษกรณ วงศนิกร

นางสาวจงรักษ ปญญารัตนกุลชัย
5

นางศรัญยพัฒน จันทรักษา

6
นายสุรตั น พิกุลทอง

1. วิทยาศาสตร 1
1. ชีววิทยา 3
2. ชีววิทยา 5
1. วิทยาศาสตร 3
1. วิทยาศาสตร 1
2. อะตอมและตารางธาตุ
3. เคมี 5
1. การศึกษาคนควาและ
สรางองคความรู
2. โครงงานวิทยาศาสตร
1
3. พลังงานทดแทนกับ
การนำไปใชประโยชน
4. วิทยาศาสตรชีวภาพ
5. ความรูพื้นฐานทาง
ชีววิทยา
1. ฟสิกส 3
2. ฟสิกส 5
3. การศึกษาคนควาและ
สรางองคความรู

ลำดับที่

รายชื่อ

7
นายไชยา ชะมารัมย

8

นางสาวฉัตราลักษณ มูลจันทร

9

นางสาวพรพิศุทธิ์ ลาภอุดมพันธ

10

นางสาวทิพวรรณ วิภาตผลิน

11

นางสาวอริยา โคตรวิชัย

รายวิชาที่สอน
1. เคมี 3
2. ออกแบบและ
เทคโนโลยี
3. การศึกษาคนควาและ
สรางองคความรู
1. การศึกษาคนควาและ
สรางองคความรู
2. การออกแบบและ
เทคโนโลยี 3
3. แรงและการเคลื่อนที่
4. วิทยาศาสตรเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต
1. วิทยาศาสตรกับการ
แกปญหา
2. วิทยาศาสตร 5
1. การเขียนโปรแกรม
ภาษาซี
2. การพัฒนาเว็บเพจดวย
ภาษา HTML
3. คอมพิวเตอรกราฟก
และแอนิเมชัน
4. แอนิเมชันเบื้องตน
1. กราฟกเบื้องตน
2. หลักการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร
3. การเขียนโปรแกรม
สื่อผสม
4. การพัฒนาเว็บเพจดวย
โปรแกรมสำเร็จรูป

รอยละที่นักเรียนเขาเรียน
ออนไลน
98.00
65.00

ระดับชั้น
ม.5/3 – 5/5
ม.1

98.00

ม.5/3

77.06

ม.2/5 - 2/6

70.59

ม.3

70.00

ม.4/4 – 4/6

75.00

ปวช.2

47.50

ม.1/7 – 1/8

62.25
95.21

ม.3
ม.5

93.03

ม.4

81.25

ม.5/1

100.00
63.25
76.92

ม.3/4
ม.2
ม.4/1

85.29

ม.6/1

89.47

ม.6/1,6/3,6/5

ลำดับที่

รายชื่อ

12

นางสาววิไลภรณ ไมงาม

13
นายชาญณรงค เฉื่อยอารมณ
14
นายอธิวัฒน พัดมณีรตั น
15
นางสาวพรพรรณ วงศเครือใจ
16

นายนนทวรรษ พรหมศิริ

รายวิชาที่สอน

รอยละที่นักเรียนเขาเรียน
ออนไลน
94.59
71.79

ระดับชั้น

100.00

ปวช.2

75.00

ปวช.2

75.00
100.00

ปวช.3
ม.2

100.00

ม.6

74.00
81.00

ม.1/1,1/3,1/5,
1/7
ม.4/3-4/6

1. วิทยาศาสตรกายภาพ
(เคมี)
2. คอมพิวเตอรเบื้องตน

73.52

ม.5

67.50

1. การตัดตอวิดโี อ
2. การออกแบบอินโฟ
กราฟก
3. การซอมบำรุง
คอมพิวเตอร
4. การเขียนโปรแกรม
ภาษา Python
5. การพัฒนาเว็บเพจดวย
โปนแกรมสำเร็จรูป

50.00
69.00

ม.1/2,1/4,1/6,
1/8
ม.2
ม.3

48.60

ม.5

61.00

ม.6

73.00

ม.6

1. การนำเสนอขอมูล
2. ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรกราฟก
3. คอมพิวเตอรและ
สารสนเทศเพื่องานอาชีพ
4. การประยุกตโปรแกรม
ตารางเพื่องานบัญชี
5. โปรแกรมมัลติมีเดีย

1. ออกแบบและ
เทคโนโลยี 2
2. วิทยาศาสตรโลกและ
อวกาศ
1. คอมพิวเตอรพื้นฐาน
2. วิทยาศาสตรชีวภาพ

ม.1/4
ม.4/1

กลุมสาระการเรียนรูศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลำดับที่
รายชื่อ
รายวิชาที่สอน
1
นางสุมาลี ผสมทรัพย

2

นางสาวพิชชาญา เทพอาษา

3
นางสาวเปรมจิต จารยตำรา
4
5
6

นางสาวอนุสรา นาคไธสง
นายสมคิด แนนนัน
นางสาวจิราภรณ ออมอด

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
ลำดับที่
รายชื่อ
1

นายประกิจ ผสมทรัพย

2
นายสุปราเวช ใบเงิน

1. สังคมศึกษา 5
2. หนาที่พลเมืองและ
ศีลธรรม
3. แนะแนว

รอยละที่นักเรียนเขาเรียน
ออนไลน
81.42
83.87

ระดับชั้น

76.92

ม.6
ปวช.1

1. ประวัติศาสตร 1
2. สังคมศึกษา 5
1. ประวัติศาสตร 1
2. ประวัติศาสตร 1
3. สังคมศึกษา 3

70.00
75.00
50.00
62.92
71.53

ม.6/1,6/2,6/3,
6/5
ม.1/7,1/8
ม.3
ม.1/1 – 1/6
ม.4
ม.5

1. สังคมศึกษา 1
1. สังคมศึกษา 3
2. ประวัติศาสตร 5
1. ประวัติศาสตร 3
2. ประวัติศาสตร 3
3. สังคมศึกษา 1

80.00
76.00
80.00
65.21
78.17
72.69

ม.1
ม.2
ม.3
ม.2
ม.5
ม.4

รอยละที่นักเรียนเขาเรียน
ออนไลน
48.00

ระดับชั้น

43.00

ม.2

32.00

ม.6

64.00
81.00
97.00
98.00

ม.2
ม.6
ม.1
ม.2

98.00
98.00

ม.3
ม.6

รายวิชาที่สอน
1. การผลิตพืชผักสวน
ครัวชีวภาพ
2. การปลูกไมผลอินทรีย
3. ดินและปุยอินทรีย
ชีวภาพ
4. การงานอาชีพ 2
5. งานประดิษฐ
1. งานไม 1
2. ชางเดินสายไฟใน
อาคาร
3. โครงงานชาง 1
4. การงานอาชีพ 1

ม.1

ลำดับที่

รายชื่อ

3
นางสาวอาริยาพร ศรีตะเวน

4

นางสาวศุภณิศรา สิมงาม

5
นางนุศรา แสงจันทร

6
นางสาวอาริยาพร พิมพแพทย

7
นางสาวพจนา ทองคำแท

รายวิชาที่สอน
5. งานประดิษฐ
1. พิมพไทยเบื้องตน
2. การบัญชีภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา
3. กิจกรรมองคการ
วิชาชีพ
4. แนะแนว
1. แนะแนว
2. การบัญชีหางหุนสวน
3. การบัญชีอุตสาหกรรม
4. การบัญชีสินคาและ
ระบบใบสำคัญ

1. การแปรรูปอาหาร
2. เบเกอรรี่เบื้องตน
3. นวัตกรรมการแปรรูป
อาหาร
4. การงานอาชีพ 1
1. การบัญชีเบื้องตน
2. การบัญชีตั๋วเงิน
3. การคำนวณตนทุนเพื่อ
อาชีพ
4. ฝกงาน
5. แนะแนว
1. การงานอาชีพ 3
2. การขายเบื้องตน
3. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

รอยละที่นักเรียนเขาเรียน
ออนไลน
98.00
53.00
90.00

ระดับชั้น

95.00

ปวช.3

80.00
75.00
44.37

ม.2
ม.1
ปวช.2

100.00

ปวช.3

100.00

ปวช.3

50.00
50.00
50.00

ม.1
ม.2
ม.3

50.00
90.00
90.00
98.00

ม.1
ปวช.1
ปวช.1
ปวช.2

100.00
80.00
80.00
90.00
90.00

ปวช.3
ม.1/1 – 1/4
ม.3
ปวช.1
ปวช.1

ม.6
ปวช.1
ปวช.2

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ลำดับที่
รายชื่อ
1
2
3
4

นายพิบูลย ทนันชัย
นายอิทธิพงษ แสงจันทร
นายดุจฉัตร ดวงศิริ
นายอาทิตย สิงคลีประภา

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา
ลำดับที่
รายชื่อ
1

2

นายสุวรรณ บัวศรี
นายสมชาย กันตังกุล

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ลำดับที่
รายชื่อ
1

2

นางวรัญญา ทองแกว

นางปยนุช ขันทะกาศ

3
นางสาวบุญญาภา พิกุลแกว

4
นางสาวรัตติมา ชินะเมธา

รายวิชาที่สอน
1. ศิลปะ 3
1. ศิลปะ 1
1. ศิลปะ 5
2. ศิลปะ 5
1. ศิลปะ 3
2. ศิลปะ 1
รายวิชาที่สอน
1. พลานามัย 1
2. พลานามัย 5
3. เพศวิถีศึกษา
1. พลานามัย 3
2. พลานามัย 3
รายวิชาที่สอน
1. ภาษาอังกฤษใน
ชีวติ ประจำวัน
2. ภาษาอังกฤษ 3
1. ภาษาอังกฤษ 1
2. ภาษาอังกฤษใน
ชีวติ ประจำวัน
1. ภาษาอังกฤษ 1
2. ภาษาอังกฤษอาน เขียน 5
3. ภาษาอังกฤษฟง – พูด
5
1. ภาษาจีน 5
2. ความถนัดภาษาจีน 1
3. ภาษาจีน 3

รอยละที่นักเรียนเขาเรียน
ออนไลน
76.64
50.00
80.00
85.00
60.00
60.00

ระดับชั้น

รอยละที่นักเรียนเขาเรียน
ออนไลน
85.00
82.00
87.00
88.60
96.60

ระดับชั้น

รอยละที่นักเรียนเขาเรียน
ออนไลน
75.00

ระดับชั้น

65.00
67.00
62.30

ม.2
ม.1
ม.1

50.65
52.72

ม.4
ม.6/3 – 6/4

40.16

ม.6/3

70.00
52.73

ม.3
ม.4/2 - 4/3

90.00

ม.5

ม.5
ม.1
ม.3
ม.6
ม.2
ม.4

ม.4
ม.3
ปวช.1
ม.2
ม.5

ม.1/6

ลำดับที่

รายชื่อ

5
นายอรัญ สาหราย

6

นายญาณากร สถิตขจรกิจ

7
นางสาวศศินิภา ปทมะ
8

9

นางสาวณัฐกานต ศึกษา
นายจตุพล นามนาย

รายวิชาที่สอน
4. ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจำวัน
1. ภาษาอังกฤษฟง – พูด
3
2. ภาษาอังกฤษอาน –
เขียน 3
3. ภาษาอังกฤษ 5
1. ภาษาอังกฤษ 3
2. ภาษาอังกฤษฟง – พูด
3
3. ภาษาอังกฤษใน
ชีวติ ประจำวัน
4. ภาษาอังกฤษในสถาน
ประกอบการ
1. สัทอักษรจีน
2. ภาษาจีน 3
3. ภาษาจีนพาเพลิน
4. ภาษาจีน 5
1. ภาษาอังกฤษ 1
2. ทักษะภาษาอังกฤษ
จากสื่อดิจิทลั
1. ภาษาอังกฤษ 1
2. ภาษาอังกฤษ 5

รอยละที่นักเรียนเขาเรียน
ออนไลน
90.32

ระดับชั้น

98.38

ม.5/2

100.00

ม.5/1 – 5/2

100.00
64.04
42.58

ม.5
ม.5
ม.4

77.42

ปวช.1

87.68

ปวช.2

68.90
83.24
84.32
100.00
90.00
75.00

ม.1
ม.2
ม.1/5 – 1/6
ม.6/2
ม.1/8
ม.4

90.00
88.24

ม.1/7
ม.3

ปวช.1

สรุปการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน
ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ลำดับที่
รายชื่อ

รายวิชาที่สอน

รอยละที่นักเรียนเขาเรียน
ออนไลน
75.00

ระดับชั้น

1

นางสาวรสสุคนธ เหล็กเพชร

1. ภาษาไทย 6

2

นางสาวเฌอริชา สุทธิวารี

3

นางสาวนันทกา โสมา

1. ภาษาไทย 2
2. ภาษาไทย 6
1. ภาษาไทย 4
2. ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3. แนะแนว
4. แนะแนว

62.69
75.44
71.13
92.00
95.00
97.06

ม.4
ม.6/1,6/3,6/5
ม.2
ปวช.1
ม.2/5
ม.3/4

4

นางสมใจ สงนุน

1. ภาษาไทย 2
2. ภาษาไทย
3. ภาษาไทย 6
4. การสื่อสารและการ
นำเสนอ

65.00
58.00
58.00
58.00

ม.1
ม.5
ม.6
ม.2

5

นางชไมพร ธะชวย

1. ภาษาไทย 2

80.23

ม.1

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ลำดับที่
รายชื่อ
1

นายจิตติ อาทรกิจวัฒน

2

นายกิตติชัย คลายชม

รายวิชาที่สอน
1. คณิตศาสตร 4
2. เสริมทักษะ
คณิตศาสตร 4
1. เสริมทักษะ
คณิตศาสตร 2
2. เสริมทักษะ
คณิตศาสตร 6
3. ฟงกชันเอ็กโพแนน
เชียล ลอการิทึม และ
เรขาคณิตวิเคราะห

ม.3

รอยละที่นักเรียนเขาเรียน
ออนไลน
66.67
100

ระดับชั้น

65.82

ม.1/7 – 1/8

76.19

ม.3/5 – 3/6

81.87

ม.4/1 – 4/6

ม.2
ม.2

ลำดับที่

รายชื่อ

3
นายอรรถวุฒิ อาจเอื้อม

4
นายปุญชรัศมิ์ คงออนศรี
5

6
7

นางสาวปาณพิชญชา สวางจิตต
นางสาววรางคณา อุปลัง
นายภิญโญ คำนาโฮม

รายวิชาที่สอน
1. เสริมทักษะ
คณิตศาสตร 4
2. คณิตศาสตร 6
3. คณิตศาสตรธรุ กิจ และ
บริการ
1. เสริมทักษะ
คณิตศาสตร 6
2. คณิตศาสตร 6
3. คณิตศาสตร 2
1. คณิตศาสตร 6
2. คณิตศาสตร 6
1. คณิตศาสตร 2
2. คณิตศาสตร 4
1. คณิตศาสตร 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
ลำดับที่
รายชื่อ
รายวิชาที่สอน
1
2

นางสาวทินมณี ทองดี
นางสาวบุษกรณ วงศนิกร

3
นางสาวจงรักษ ปญญารัตนกุลชัย

4
นางศรัญยพัฒน จันทรักษา

1. วิทยาศาสตร 2
1. พันธุศาสตรและ
วิวัฒนาการ
2. ชีววิทยา 6
1. วิทยาศาสตร 2
2. วิทยาศาสตร 4
3. เคมี 6
4. โลก ดาราศาสตรและ
อวกาศ
1. โครงงานวิทยาศาสตร
2
2. วัสดุเหลือใชและสิ่ง
ใกลตัว

รอยละที่นักเรียนเขาเรียน
ออนไลน
75.7

ระดับชั้น

92.3
72.5

ม.6/4 – 6/5
ปวช.1

90.00

ม.6

98.00
62.00
82.84
82.54

ม.6
ม.1
ม.3
ม.6/1 – 6/2

72.45
54.00
81.51

ม.4
ม.5
ม.1

รอยละที่นักเรียนเขาเรียน
ออนไลน
99.03
100.00
100.00

ระดับชั้น
ม.1
ม.4/4 – 4/7
ม.6/3 – 6/5

51.61
57.50
73.33
56.52

ม.1/6
ม.2/5
6/3-6-5
6/2,6/4

80.00

ม.2

81.00

ม.3

ม.5

ลำดับที่

รายชื่อ

5
นายสุรตั น พิกุลทอง
6
นายไชยา ชะมารัมย

7

นางสาวฉัตราลักษณ มูลจันทร

8

นางสาวพรพิศุทธิ์ ลาภอุดมพันธ

9

นางสาวทิพวรรณ วิภาตผลิน

รายวิชาที่สอน
3. พลังงานทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม
4. ชีววิทยา 4
5. การสื่อสารและการ
นำเสนอ
1. ฟสิกส 4
2. ฟสิกส 6
3. การสื่อสารและการ
นำเสนอ
1. เคมี 4
2. วิทยาศาสตร 4
3. การสื่อสารและการ
นำเสนอ
4. วิทยาศาสตร 2
5. เกมสวิทยาศาสตร
1. การสื่อสารและการ
นำเสนอ
2. วิทยาศาสตร 4
3. งาน พลังงาน และ
โมเมนตัม
4. วิทยาศาสตรเพื่อ
พัฒนาอาชีพธุรกิจและ
บริการ
1. วิทยาศาสตร 4
2. วิทยาศาสตร 6
1. การตัดตอวิดโิ อ
2. วิทยาการคำนวณ
3. การออกแบบ
แอปพลิเคชั่นบน สมารท
โฟน
4. แนะแนว

รอยละที่นักเรียนเขาเรียน
ออนไลน
85.00

ระดับชั้น

82.00
85.00

ม.5
ม.2

87.00
93.00
80.00

ม.5/3 – 5/5
ม.6/3 – 6/5
ม.5/1 – 5/2

99.03
99.03
99.03

ม.5/3 – 5/5
ม.2
ม.5

99.03
99.03
84.00

ม.1
ม.1
ม.2/5 - 2/6

ปวช.1

68.41
93.21

ม.2
ม.4/4 – 4/6

84.21

ปวช.2

51.28
45.00
93.29

ม.2/1
ม.3
ม.5

85.39

ม.6

82.35

ม.6/1

100.00

ม.5/5

ลำดับที่

รายชื่อ

10
นางสาวอริยา โคตรวิชัย
11

นางสาววิไลภรณ ไมงาม

12
นายชาญณรงค เฉื่อยอารมณ

13
นายอธิวัฒน พัดมณีรตั น
14
นางสาวพรพรรณ วงศเครือใจ

รายวิชาที่สอน

รอยละที่นักเรียนเขาเรียน
ออนไลน
70.00

ระดับชั้น

70.00

ม.4

1. โปรแกรมตารางงาน
2. ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรกราฟก2
3. ระบบฐานขอมูล
4. การใชคอมพิวเตอรใน
งานบัญชี
5. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ
6. การสรางเว็บไซต

89.19

ม.1/4

75.68

ม.4/1

63.89
75.00

ม4/1
ปวช.1

75.00
83.33

ปวช.2
ปวช.3

1. ระบบหุนยนตพื้นฐาน
2. วิทยาศาสตรกายภาพ
3. ฟสิกส 6

90.00

ม.3/4

94.00

ม.5/1 – 5/5

70.00
75.30
97.50
100.00

ม.6/3
ม.1/1-1/8
ม.2/6
ม.2/4

66.00
74.00

ม.2/4
ม.4/4 -4/6

72.00

ม.6/1 -6/3

1. วิทยาการคำนวณ 3
2. การออกแบบและ
เทคโนโลยี

1. วิทยาการคำนวณ
2. วิทยาศาสตร 4
3. การเขียนโปรแกรม
1. วิทยาศาสตร 4
2. เคมี 2
3. โลก ดาราศาสตรและ
อวกาศ

ม.3

ลำดับที่

รายชื่อ

15

นายนนทวรรษ พรหมศิริ

รายวิชาที่สอน

รอยละที่นักเรียนเขาเรียน
ออนไลน
61.53

ระดับชั้น

73.33
73.33

ม.5/1
ม.5/1

82.35

ม.6/1

ระดับชั้น

1. ประวัติศาสตร 4
2. สังคมศึกษา 6
3. แนะแนว

รอยละที่นักเรียนเขาเรียน
ออนไลน
70.66
78.42
76.92

1. ประวัติศาสตร 2
2. สังคมศึกษา 6
1. ประวัติศาสตร 2
2. ประวัติศาสตร 2
3. สังคมศึกษา 4

74.68
78.22
47.47
62.27
78.66

ม.4
ม.6
ม.6/2,6/3,
6/5
ม.1/7,1/8
ม.3
ม.1/1 – 1/6
ม.4/1 – 4/6
ม.5/1 – 5/5

1. สังคมศึกษา 2
1. สังคมศึกษา 4
2. ประวัติศาสตร 6
1. ประวัติศาสตร 4
2. สังคมศึกษา 2
3. ประวัติศาสตรชาติไทย

70.00
67.00
80.00
85.47
80.72
100.00

ม.1
ม.2
ม.3
ม.2
ม.4
ปวช.1

1. วิทยาการคำนวณ 2
2. เทคโนโลยีหุนยนต
3. การสรางเกมสเบื้องตน
4. การใชโปรแกรมสื่อ
ประสม 2

กลุมสาระการเรียนรูศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลำดับที่
รายชื่อ
รายวิชาที่สอน
1
นางสุมาลี ผสมทรัพย
2

นางสาวพิชชาญา เทพอาษา

3
นางสาวเปรมจิต จารยตำรา
4
5

นางสาวอนุสรา นาคไธสง
นายสมคิด แนนนัน

6
นางสาวจิราภรณ ออมอด

ม.2

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
ลำดับที่
รายชื่อ
1
นายประกิจ ผสมทรัพย

2
นายสุปราเวช ใบเงิน

3

นางสาวอาริยาพร ศรีตะเวน

4

นางสาวศุภณิศรา สิมงาม

5
นางนุศรา แสงจันทร

รายวิชาที่สอน
1. การปลูกผักไฮโดรโพ
นิก
2. การปลูกประดับ
3. การผลิตพันธุไม
4. จัดสวน 1
1. งานชาง
2. งานไม 2
3. วิชาซอมแซม
เครื่องใชไฟฟา
4. โครงงานชาง 2
1. ผูประกอบการหนา
ใหม
2. งานธุรกิจ
3. การบัญชีภาษีเงินได
นิติบุคคล
4. กิจกรรมองคการ
วิชาชีพ
1. แนะแนว
2. กฎหมายพาณิชย
3.เศรษฐศาสตรเบื้องตน
4. การบัญชีรวมการคา
5. กระบวนการจัดทำ
บัญชี
1. งานประดิษฐ
2. ขนมไทยใสใจสุขภาพ
3. เบเกอรี่สรางสรรค

รอยละที่นักเรียนเขาเรียน
ออนไลน
70.00

ระดับชั้น

72.00
74.00
82.00
90.00
90.00
90.00

ม.2/1
ม.3/1
ม.4
ม.3
ม.1
ม.2

90.00
25.00

ม.3
ม.3

90.00
75.00

ม.6
ปวช.2

90.00

ปวช.3

67.61
92.00
92.00

ม.1
ปวช.1
ปวช.1

83.33

ปวช.3

83.33
70.00
70.00

ปวช.3
ม.1
ม.1

70.00

ม.2

ม.1/1

ลำดับที่

รายชื่อ

6

นางสาวอาริยาพร พิมพแพทย

7

นางสาวพจนา ทองคำแท

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ลำดับที่
รายชื่อ
1
2
3
4

นายพิบูลย ทนันชัย
นายอิทธิพงษ แสงจันทร
นายดุจฉัตร ดวงศิริ
นายอาทิตย สิงคลีประภา

รายวิชาที่สอน
1. การบัญชีธุรกิจซื้อขาย
สินคา
2. ลูกเสือวิสามัญ
3. การบัญชีบริษัทจำกัด
4. การบัญชีเดี่ยวและการ
กระทบยอด
5. แนะแนว
1. การงานอาชีพ 2
2. พิมพดีดอังกฤษ
เบื้องตน
3. ธุรกิจและการเปน
ผูประกอบการ
4.การบัญชีสำหรับกิจการ
พิเศษ

รายวิชาที่สอน
1. ศิลปะ 4
2. พลานามัย 6
1. ศิลปะ 2
1. ศิลปะ 6
2. ศิลปะ 6
1. ศิลปะ 4
2. ศิลปะ 2

รอยละที่นักเรียนเขาเรียน
ออนไลน
90.00

ระดับชั้น

95.00
90.00

ปวช.1
ปวช.2

88.00

ปวช.3

80.00
95.76
95.00

ม.1/1 – 1/4
ม.6
ปวช.1

100.00

ปวช.1

100.00

ปวช.2

รอยละที่นักเรียนเขาเรียน
ออนไลน
90.00
90.00
100.00
80.00
85.00
60.00
60.00

ระดับชั้น

ปวช.1

ม.5
ม.6
ม.1
ม.3
ม.6
ม.2
ม.4

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา
ลำดับที่
รายชื่อ
1
นายสุวรรณ บัวศรี
2
3

นายสมชาย กันตังกุล
นายมาฆะ เลิศธัญญา

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ลำดับที่
รายชื่อ
1

2

นางวรัญญา ทองแกว

นางปยนุช ขันทะกาศ

3
นางสาวบุญญาภา พิกุลแกว

4
นางสาวรัตติมา ชินะเมธา

5
นายอรัญ สาหราย

รายวิชาที่สอน
1. พลานามัย 6
2. พลานามัย 2
3. พลศึกษาเพื่อพัฒนา
สุขภาพชีวิต
1. พลานามัย 4
2. พลานามัย 4
1. พลานามัย

รายวิชาที่สอน
1. ภาษาอังกฤษ4
2. ภาษาอังกฤษเพื่อการ
คมนาคม
1. ภาษาอังกฤษ 2
2. ภาษาอังกฤษเพื่อการ
คมนาคม
1. ภาษาอังกฤษ 2
2. ภาษาอังกฤษอาน เขียน 6
3. ภาษาอังกฤษฟง – พูด
6
1. ภาษาจีน 6
2. ความถนัดภาษาจีน 2
3. ภาษาจีน 4
4. ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสารในงานอาชีพ
1. ภาษาอังกฤษอานเขียน
2. ภาษาอังกฤษฟง-พูด
3. ภาษาอังกฤษ 6

รอยละที่นักเรียนเขาเรียน
ออนไลน
88.67
85.64
93.55

ระดับชั้น

88.60
96.60
85.36

ม.2
ม.5
ม.1

รอยละที่นักเรียนเขาเรียน
ออนไลน
79.00

ระดับชั้น

75.00
70.00
65.00

ม.1/6
ม.1
ม.1

79.00
78.00

ม.4
ม.6/1 – 6/2

76.00

ม.6/2

87.50
64.29

ม.3
ม.4/2 - 4/3

50.00
100

ม.5
ปวช.1

98.90

ม.5/1

98.38

ม.5/2

93.54

ม.6/1

ม.3
ม.4
ปวช.1

ม.2

ลำดับที่
5

6

รายชื่อ

รายวิชาที่สอน

นายอรัญ สาหราย

4. การเขียนภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจำวัน

นายญาณากร สถิตขจรกิจ

7
นางสาวศศินิภา ปทมะ
8

9

นางสาวณัฐกานต ศึกษา
นายจตุพล นามนาย

1. ภาษาอังกฤษ 4
2. ภาษาอังกฤษฟง – พูด
2
3. ภาษาอังกฤษฟง-พูด
4. ภาษาอังกฤษเตรียม
ความพรอมเพื่อการ
ทำงาน
1. สัทอักษรจีน
2. ภาษาจีน 4
3. ภาษาจีนพาเพลิน
4. ภาษาจีน 6
1. ภาษาอังกฤษ 2
2. ภาษาอังกฤษเบื้องตน
ทางการแพทย
1. ภาษาอังกฤษ 2
2. ภาษาอังกฤษ 6

รอยละที่นักเรียนเขาเรียน
ออนไลน
95.23

ระดับชั้น

64.04
42.58

ม.5
ม.4/1-2

77.42

ปวช.1

87.68

ปวช.3

68.90
83.24
84.32
100.00
96.00
83.00

ม.1
ม.2
ม.1/5 – 1/6
ม.6/2
ม.1
ม.4

75.00
90.10

ม.1/7
ม.3/1-6

ปวช.2

