
รายงานผลการปฏิบติังาน

กล ุม่งานกล ุม่สาระการเรยีนร ูวิ้ทยาศาสตร์

ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563

นางสฐาปณีย์ โสภณอดิศัย
ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษามหาสารคาม



ขอ้มลูสว่นตวั

1. อายุตัว  58 ปี   อายุราชการ  26 ปี ระดับการศึกษาปริญญาโท วุฒิ ค.ม.
2. ปัจจุบันเป็นข้าราชการ  อันดับ คศ.3  ต าแหน่งเลขที่  69675 ขั้น  53,630 บาท

อาศัยเบิกอัตราเงินเดือน อันดับ  คศ. 3   เกษียณอายุ  วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ. 2566
3. ในรอบครึ่งปีที่แล้วมา  มีวันลากิจ.....-....ครั้ง. มีวันลาป่วย ....1.....ครั้ง จ านวน 1 วัน



ขอ้มลูการปฏิบติัการสอน

ที่ วิชาที่สอน ระดบัชัน้ ชม./สปัดาห์ จ านวนนกัเรียน

1 ชวีวิทยา ม.5 18 208

2 ชมุชวีวิทยาม.ปลาย ม.ปลาย 2 19

3 กิจกรรมยวุกาชาด ม.3 1 20

4 กิจกรรมสวดมนต์ ม.5 1 31

5 กิจกรรม 5ส ม.5 1 31

รวมจ านวนชัว่โมงสอน/สปัดาห์ 23 208



กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เคม ี5 คน 

ชวีวทิยา  4 คน

วทิยาศาสตรท์ ัว่ไป 6 คน

ฟิสกิส ์6 คน

มีทั้งส้ิน 25 คน
ข้าราชการ 23 คน

พนักงานราชการ 1 คน
ครูผู้ทรงคุณค่า 1 คน

เทคโนโลย ี4 คน



ช่ัวโมงการสอน   

นางสฐาปณย์ี โสภณอดศัิย     18 คาบ
นางรัชนี  เปาะศิริ 20 คาบ
นางสาวรัศม ีเทยีมแสง          18 คาบ
นายธนูศิลป์  แสนมาโนช 17 คาบ
นายพรชัย  นามภูษา  15 คาบ
นางสาววภิาพร  แก่นนาค า  18 คาบ

นายยงยุทธ  วงผกัเบีย้  17 คาบ
นายภัทรพล  ไปเจอะ  15 คาบ
นายสุขประชัย  ค ายานุกลู     7 คาบ
นางสาวธัญญาณี  ดพีลงาม 17 คาบ
นางสาวกวสิรา  วงษ์แก้ว  18 คาบ
นายวรีศักดิ์  จันเสนา  18 คาบ
นางสาวจิราวรรณ  ภูวนารถ  12 คาบ

เฉลีย่ 16 คาบ/สัปดาห์



ช่ัวโมงการสอน

นางปิยนาถ  ภบิาลจอมม ี      16 คาบ
นายสาคร  แสนยากลุ 15 คาบ
นางสุนิสา  สวสัดิ์ทอง 18 คาบ
นางสาวชาริยา  แสนขอมด า 20 คาบ
นางสาวปัทมาพร  นนทะสี   15 คาบ
นางสาวจุรีรัตน์  เทยีงค า    18 คาบ

นายกติตศัิกดิ์  สุมนนอก       18 คาบ
นายธวชัชัย  ฝ่ายพลแสน      16 คาบ
นางสาวนิศารัตน์  พวงเกตุ   19 คาบ
นางศศิธร  พาบุ  18 คาบ
นางสาวฐปณย์ีดา  สัมฤทธ์ินรินทร์ 9 คาบ





หวัหนา้กลุม่สาระวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

๔. เขา้รว่มประชมุกบัคณะกรรมการกลุม่
บรหิารงานวิชาการเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ภายในสถานศกึษา

๕ .ก ากบั ดแูลและใหก้ารนิเทศบคุลากร เพ่ือใหก้าร
ด าเนินงานตามโครงการและการจดักิจกรรมการ
เรยีนรูใ้หบ้รรลผุลตามเปา้หมายที่วางไว ้

๖. แจง้นโยบายค าสั่งและข่าวสารขอ้มลูจาก
คณะกรรมการกลุม่บรหิารงานวิชาการให้
บคุลากรในเกลุม่สาระไดร้บัทราบ

๑. วางแผนและจัดโครงสร้างการปฏิบัตหิน้าทีข่องบุคลากร
ในกลุ่มสาระเพือ่ให้เหมาะสมกับศักยภาพของบุคคล

ก่อให้เกิดผลดต่ีอสถานศึกษา

๒. มอบหมาย ติดตามก ากบัดแูล ใหค้  าปรกึษาแก่บคุลากร
เพ่ือใหป้ฏิบตัิตามท่ีไดร้บัหมอบหมายอย่างเต็มท่ี ก่อใหเ้กิด

ประสทิธิภาพและประสทิธิผลตามเปา้หมายของหลกัสตูรและ
นโยบายของสถานศกึษา.

๓. เสนอแนะ แนวทางในการด าเนินงานและการจดักิจกรรม
ทางวิชาการ เพ่ือพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนใหม้ีประสิทธิภาพ
และบรรลเุปา้หมาย ๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ

มอบหมาย



การจดัการเรยีนการสอนออนไลน์



การจดัการเรยีนการสอนออนไลน์



น าเทคโนโลยชีว่ยในการท างาน
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แบบส ำรวจกำรสัง่หนงัสือ แบบส ำรวจรูปแบบกำรจดักำรเรียนกำรสอนออนไลน์



ประชุมวางแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



Your Text  Here

You can simply impress your audience 

and add a unique zing.

ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

- ชี้แจงโครงการสนับสนุนกิจกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจก (Less)

- แจ้งการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล



โครงการในกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการสัมมนาเพื่อคนนาเชือก

เป็นโครงการที่จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น ในรายวิชาความหลากหลายทางชีวภาพอ่างห้วยค้อ

ตนเอง นกัเรียน

ได้รับความรู้ใหม่ ๆ 
เพื่อพัฒนาตนเอง

นักเรียนเล็งเห็น
ความส าคัญและ
มีความภาคภูมิใจ

ในท้องถิ่นที่ตนอาศัย 
ใช้สถานที่ของชุมชน

ในการสร้างองค์
ความรู้

ได้จัดท าหลักสูตร
ท้องถิ่น ที่มีความ
เหมาะสมและ
ความต้องการ

ของชุมชน

สถำนศึกษำ ชุมชน

สถานที่ส าคัญของชุมชน 
ได้รับการพัฒนา

และสามารถพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยว



โครงการประชมุเชิงปฏิบัติการหลักสูตรท้องถ่ินความหลายทางชีวภาพอ่างเก็บน  าหว้ยค้อ



โครงการสัมมนาเพื่อคนนาเชือก



โครงการในกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการท าหนังสั นเทีย่วบ้านฉันที่นาเชือก

ตนเอง นักเรียน

พัฒนาตนเอง 
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 

มีความรู้ด้านการท า
หนังสั น และมีความรู้
ความเข้าใจในท้องถิ่น

ของตนเอง

บุคลากรในโรงเรียน 
ได้พัฒนาตนเอง
และมีความรู้ 

ได้ประสบการณ์
การท าหนังสั น

สถานศึกษา ชุมชน

สถานท่ีส าคัญของชุมชน 
ได้รับการพัฒนา

และสามารถพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเท่ียว 
เป็นที่รู้จักมากขึ น



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการท าหนังสั นเทีย่วบ้านฉันที่นาเชือก



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการท าหนังสั นเที่ยวบ้านฉันที่นาเชือก



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการท าหนังสั นเทีย่วบ้านฉันที่นาเชือก
ระยะที่2 กิจกรรมคัดเลือกนักแสดงและการส ารวจสถานที่ถ่ายท าหนังสั น



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการท าหนังสั นเทีย่วบ้านฉันที่นาเชือก
ระยะที่2 กิจกรรมคัดเลือกนักแสดงและการส ารวจสถานที่ถ่ายท าหนังสั น



โครงการในกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการค่ายดาราศาสตร์  มัธยมศึกษาปีที่ 4

ตนเอง นกัเรียน

พัฒนาตนเอง 
มีโอกาสดูดาวผ่าน

แอพพลชิั่น

นักเรียนสามารถดูดาว
ด้วยตนเองผ่าน

แอพพลิเคชั่นในมือถือ
รวมทั งได้ความรู้ใหม่ๆ

บุคลากรในโรงเรียน 
ได้พัฒนาตนเอง

สถำนศึกษำ ชุมชน

สถานท่ีส าคัญของชุมชน 
ได้รับการพัฒนา

และสามารถพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเท่ียว



โครงการค่ายดาราศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4



โครงการค่ายดาราศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4



โครงการในกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- โครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรยีนด้านสาระฟิสิกส์
- โครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรยีนด้านสาระเคมี
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนเทคโนโลยี

ตนเอง นกัเรียน

มีอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การจัดการเรียน

การสอน

การเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ

ส่งผลให้ชั นเรียน
มีบรรยากาศที่ดียิ่งขึ น 
และได้รับบริการทาง

การศึกษาอย่าง
เหมาะสม

ได้รับการพัฒนา 
เป็นสถานศึกษาที่มี

ความพร้อมด้านอุปกรณ์
การเรียนการสอน

สถำนศึกษำ ชุมชน

บุตรหลานของผู้ปกครอง
ในชุมชน ได้รับการ

บริการทางการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ



ผลงานทีภ่าคภูมใิจของกลุ่มสาระวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

นักเรียนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขันโครงการเพื่อชุมชน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์



ผลงานทีภ่าคภูมใิจของหวัหน้ากลุ่มสาระวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ได้รับรางวัล บุคคลผู้ท าคุณประโยชน์ เสียสละและอุทิศตนให้กับการส่งเสริม สนับสนุน ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนท้องถิ่น
สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี 



ผลงานทีภ่าคภมูใิจของหวัหนา้กลุม่สาระวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนรู้ บูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 



กจิกรรมการเรยีนการสอน

รายวิชาชีววิทยา มัธยมศึกษาปีที่ 5



นิเทศ

ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

INFOGRAPHIC

อาคาร 2



ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย



ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

เข้าค่ายกิจกรรมยุวกาชาด ประชุมผู้ปกครอง
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