
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย



9 กันยายน 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     

กิจกรรมการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 29 
เพื่อส่งเสริมและพฒันาทักษะทางวิชาการ และเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย 
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2562
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยส่งนกัเรียนเข้ารว่มแข่งขันและประสบผลส าเร็จเป็นที่นา่พอใจทุกรายการ 
ทั้งนี้มีรายการแข่งขันที่ไดร้างวัลชนะเลิศไดไ้ปแข่งขันตอ่ในระดบัภาค จ านวน 3 รายการ  ได้แก่         
พินิจวรรณคดี ม.1-3,  ท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.4-6 และการท าหนงัสือเล่มเลก็ ม.4-6 



กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์



กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์

PLC กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์
วันท่ี 2 กรกฎาคม 2562

2 กรกฎาคม 2562

วัตถุประสงค์ : PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชชาชพี เพื่อให้การด าเนินการไปสู่
การปฏิบัติกับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ



กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์

กจิกรรมวันวิชาการ ประจ าปี 2561
วันจันทร์ที่ 24-25 มกราคม 2562

24-25 มกราคม 2562

วัตถุประสงค์ : เพื่อฝกึฝนให้ผู้เรยีนมีความเป็นเลศิทางศักยภาพทางด้านกิจกรรม
ทางวิชาการ และเพิ่มพูนให้ผู้เรียนมทีักษะในการด ารงชีวิตได้อย่างมคีวามสุข



กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งท่ี 28 ประจ าปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 5- 7 กันยายน 2561

ณ โรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
นักเรียนเขา้ร่วมแขง่ขันทักษะทางวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนใน
การขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต 

7 กันยายน 2561



กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์
15 สงิหาคม 2561

ค่ายวิชาการบูรณาการทัศนศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระหว่างวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2561 ณ สวนสัตว์สงขลา จังหวัดสงขลา

จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในระดับช้ัน ม.1-ม.6 เพื่อใหน้ักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง
นอกเหนือจากที่เรียนในห้องเรียน รวมท้ังฝึกนักเรียนให้มีมีวินัย  รู้จักเสียสละ  ตรงต่อเวลา  

เป็นผูน้ าและผู้ตามทีด่ี สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและ เสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ได้



กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์
9 ธันวาคม 2562

อบรมความรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรมคณิตศาสตร์ GSP
ระหว่างวันที่ 8 – 9  ธันวาคม  2562

ณ ห้องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์  โรงเรียนชะอวดวทิยาคาร
จัดกิจกรรมให้นักเรียนในระดับช้ัน ม.1-ม.6 เพื่อให้นักเรียนเห็นประโยชนข์องการใช้เทคโนโลยี

ในการเรียนการสอนโดยมีโปรแกรม GSP 
เป็นตัวเช่ือมระหว่างเทคโนโลยีกับสาระวชิาคณิตศาสตร์



กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์

ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 29
ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2562  ณ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ นครศรีธรรมราช

สง่นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันครบทั้ง 22 รายการ ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 5 รายการ  
เหรียญเงนิ 4 รายการ เหรียญทองแดง 7 รายการ ได้ไปต่อระดับภาค 3 รายการ

ไดล้ าดับที่ 9 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
และขอแสดงความยินดกีับ   คุณครูฤชายุส พลายดว้ง  ได้รับเหรียญทองชนะเลศิ Best Practices

คุณครูภัสศร  สมทรัพย์ ได้รับเหรียญทองชนะเลศิ Best Practices

10 กันยายน 2562



กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์
10 กันยายน 2562

ค่ายนิติวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2562  ณ ไอดินบูติครีสอร์ท จังหวัดพังงา

ค่ายบูรณาการ SMP
กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : ค่ายนติวิิทยาศาสตร์ กับศูนย์วทิยาศาสตร์
เอเธนส ์จ.พังงา กิจกรรมค่ายบูรณาการที่สร้างสรรค์ ค่ายทีบู่รณาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาตร์
กับชีวติจริงให้เป็นเรื่องเดียวกันเรียนรู้ในเรื่องมานุษย์มิต ิพิษวิทยา การตรวจพิสูจนเ์ลอืด ลายนิ้วมือ



กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์
19 กันยายน 2562

PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วันที่ 18 กันยายน 2562

วัตถุประสงค์ : PLC ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชชาชีพ เพื่อให้การด าเนนิการไปสู่
การปฏิบัตกิับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธภิาพ

เป็นการรวมตัวกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากแระสบการณ์ตรงเพื่อพัฒนาทักษะและการ
เรียนรู้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูเพื่อศษิย ์และเพิ่มความกะตือลอืลน้ในการปฏิบัตใิห้บรรลุ
พันธกิจอยา่งเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ



กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์



กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
18 กันยายน 2562

กิจกรรมงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย นครศรีธรรมราช
นักเรียนเข้าร่วมและได้รับรางวัลการแข่งขันในทักษะต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์ 

รวมทั้งส้ิน 18 รายการ สรุปผลดังนี้
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 1  เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ
ที่ 2 เหรียญเงิน เหรียญเงิน 3 รายการ เหรียญทองแดง 3 รายการ เข้าร่วม 6 รายการ



โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP)
13 กันยายน 2562

กิจกรรมค่ายผู้น านักวทิยาศาสตร์เกษตร ครั้งที่ 17
ณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ม.ทักษิณ วทิยาเขตพัทลุง

ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2562



กิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์อาหาร 
ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ม.ทักษิณ วทิยาเขตพัทลุง

ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2562

2 กันยายน 2562
โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP)



กิจกรรมค่ายนิตวิทิยาศาสตร์ 
นักเรียนโครงการห้องเรยีนพิเศษวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) 

ท ากิจกรรม นิตวิิทย์ สืบค้น หาข้อมูล เก็บและพิสูจน์หลักฐาน
ในคดีอาชญากรรม

ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2562 ณ บูตกิไอดินรีสอร์ท จ.พังงา

7 กันยายน 2562
โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP)



กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
19 สิงหาคม 2562

กิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์สัญจร
ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ พัทลุง

วันที่ 19 สิงหาคม 2562



19 สิงหาคม 2562

กิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์สัญจร
ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ พัทลุง

วันที่ 19 สิงหาคม 2562

โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP)



กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
23 มกราคม 2562

กิจกรรมวันวิชาการ
จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนไดม้สี่วนร่วมในกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

ระหว่าง วันที่ 23-24 มกราคม 2562
ณ หอประชุมโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร



กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
7 กันยายน 2561

กิจกรรมงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจ าปี 2561
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในทักษะต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์ 

วันที่ 7 กันยายน 2561
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย นครศรีธรรมราช



กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
21 สิงหาคม 2561

กิจกรรมอบรมโครงการ GLOBE STEM
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอบรมการท าโครงงานวิทยาศาสตร์

ทางด้านสิ่งแวดล้อม
วันท่ี 21 สิงหาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วทิยาเขตพัทลุง



21 สิงหาคม 2561

กิจกรรมอบรมโครงการ GLOBE STEM
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอบรมการท าโครงงานวิทยาศาสตร์

ทางด้านสิ่งแวดล้อม
วันท่ี 21 สิงหาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วทิยาเขตพัทลุง

โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP)



กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
21 สิงหาคม 2561

กิจกรรมอบรมโครงการ GLOBE STEM
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอบรมการท าโครงงานวิทยาศาสตร์

ทางด้านสิ่งแวดล้อม
วันท่ี 21 สิงหาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วทิยาเขตพัทลุง



กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
16 สิงหาคม 2561

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2561
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในทักษะต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์ 

ระหว่าง วันท่ี 16-18 สิงหาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา และสาขาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านชีววิทยา และเคม ีให้กับคณะครู และนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปทีี่ 6 แผนการเรยีนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ โรงเรยีนชะอวดวิทยาคาร

ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2560

กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
27 มถุินายน 2560



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา และสาขาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านชีววิทยา และเคม ีให้กับคณะครู และนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปทีี่ 6 แผนการเรยีนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ โรงเรยีนชะอวดวิทยาคาร

ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2560

27 มถุินายน 2560
โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP)



กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
16 สิงหาคม 2560

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ_ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

ได้น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี พ.ศ.2560

ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560

“นักเรียนม.4/1 และ 5/1 ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) เยี่ยม
ชมนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ”

“นักเรียน ม.4/1 และ 5/1 ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ (SMP) เข้าร่วม
อบรมเชงิปฏบัิติการ การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ
ไม้ดอกไม้ประดับ"



16 สิงหาคม 2560

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ_ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

ได้น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี พ.ศ.2560

ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560

“นักเรียนม.4/1 และ 5/1 ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) เยี่ยม
ชมนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ”

“นักเรียน ม.4/1 และ 5/1 ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ (SMP) เข้าร่วม
อบรมเชงิปฏบัิติการ การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ
ไม้ดอกไม้ประดับ"

โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP)



กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
27 มถุินายน 2560

การประกวดรางวัลนักประดิษฐ์รุ่นใหม่
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ผู้ช่วยช่างไม้มอืหนึ่ง” เข้าร่วม

การประกวด ในโครงการ “รางวัลนักคิดส่ิงประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจ าปี 2560
และร่วมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อพิจารณาตัดสินในงาน “วันนักประดิษฐ”์ประจ าปี 2560

จัดโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ Event Hall 102 -104 ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานครได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 ประเภทภูมปัิญญาไทย ระดับมัธยมศึกษา ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท



กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
27 สิงหาคม 2560

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ_ม.ทักษณิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สัญจร
น านักเรียนระดับช้ัน ม.3/8, 4/1, 5/1, 5/2 และ 5/3 จ านวน 140 คน

ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษณิ วิทยาเขตพัทลุง อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560



กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
19 พฤศจิกายน 2559

การประกวดต้นกล้าพลังงาน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้านพลงังาน 

ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น
หัวข้อ "นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2559"

ค่ายเยาวชนต้นกล้าพลังงาน รุ่นท่ี 10 การประกวดระดับภาคใต้

เป็นตัวแทนของภาคใต้ไปแข่งขันต่อใน
ระดับประเทศ

วันที่ 19 - 28 พฤศจิกายน 2559
ณ บ้านวทิยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวทิยาศาสตร์

ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี



กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
27 มถุินายน 2559



กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
31 สิงหาคม 2559

กิจกรรมค่ายชีววิทยา” ตามโครงการวิทยาศาสตร์สัญจร
ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559

ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา



กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
8 กรกฏาคม 2558



กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
8 กรกฏาคม 2558



กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
8 กรกฏาคม 2558



กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
8 กรกฏาคม 2558



กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
8 กรกฏาคม 2558



กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
8 กรกฏาคม 2558



กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
8 กรกฏาคม 2558



กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม



กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม

โครงการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง  ประจ าปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์ : เพื่อปลูกฝ่ังคุณธรรมจริยธรรมใหก้ับนกัเรยีน เห็นความส าคัญของศาสนาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอยา่ง
จริงจัง ในธรรมศึกษาช้ันตรี โท และเอก เกิดความเลื่อมใส ศรัทธาในพระพุทธศานาในฐานะศาสนาประจ าชาติ ดังนี้
1.  เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค ์
2.  เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณคา่ของการเรียน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อ่ืนได้
3.  เพื่อให้นักเรียนอยูร่่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อยา่งมีความสุข
ผู้เข้าร่วมโครงการ : 1200 คน ผลการด าเนินงานตามกจิกรรมนี้ : อยูใ่นระดับคุณภาพ ดีมาก

31 มีนาคม 2562



กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม

กิจกรรมการถวายเทยีนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา  ประจ าปีการศึกษา 2562
วันจันทร์ ท่ี  15 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

ณ  วัดศรีมาประสิทธ์ิ  ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณะครูและนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ีี 3

วัตถุประสงค์ :เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรม มคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสตูร และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ การมสี่วนร่วมของนักเรียนกับชุมชนส่งเสรมิและสืบสานพระพุทธศาสนาใหค้งอยูส่ืบไป
ผลการด าเนินงานตามกจิกรรมนี้ : อยูใ่นระดับคุณภาพ ดีมาก

15 กรกฎาคม 2562



กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม

กิจกรรมวันวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2561
วันจันทร์ ท่ี  24-25 มกราคม  พ.ศ. 2562

ณ  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวชิาการของโรงเรยีน กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญของ
การศึกษาคน้คว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และเผยแผ่ความรู้และผลงานของวชิาการให้ทัง้ครูผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ผู้สนใจอื่น ๆ ทั้งภายในและภานนอกโรงเรียน
ผลการด าเนินงานตามกจิกรรมนี้ : อยูใ่นระดับคุณภาพ ดีมาก

24-25 มกราคม 2562



กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม

Professional Learning Community (PLC) กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

การใช้กระบวนการ PLC ระดมสมองเพื่อแก้ปัญหา เรื่อง การจัดการเรยีนการสอน
ระหว่างวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรูจ้ากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลทีม่ารวมตัวกันเพื่อท างานร่วมกันและ
สนับสนุนซ่ึงกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมกันวางเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และตรวจสอบ สะท้อนผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนบุคคลและผลที่เกิดขึ้นโดยรวมผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้

16 พฤษภาคม 2562



กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม
ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ทั้งหมด 17 รายการ สรุปผลดังนี้
รางวัลชนะเลศิ 4 รายการ รางวัลเหรยีญเงนิ 2 รายการ 

รางวัลเหรยีญทองแดง 3 รายการและรายการที่ได้ร่วมแข่งขันตอ่ระดับภาคใต้
รวมทั้งสิน้ 2 รายการ คือ ภาพยนตร์สั้น ม.4-6 และการประกวดมารยาทไทยม.1-3

18 กันยายน 2562



กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพละศึกษา



กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
21 มถุินายน 2562

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาต ิครั้งท่ี 40 
“นครสวรรค์ศึกษาเกมส”์ 22-30 มกราคม 2562

ชนะเลิศ อันดับ 1 กฬีาเซปักตะกร้อ  ประเภท ทีมคู่  หญิง 



กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
21 มถุินายน 2562

การแข่งขันกฬีาสีโรงเรียนชะอวดวิทยาคารและโรงเรยีน
ประถมศกึษาในสงักัด อบต. ชะอวด 
ระหว่างวันที่ 19 – 21 มถิุนายน 2562

ณ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช



กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
21 มถุินายน 2562

มหากรรมกีฬา-กรีฑา อ าเภอชะอวด ประจ าปี 2562
ระหว่างวันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2562

ณ โรงเรียนชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรธีรรมราช



กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2 สงิหาคม 2562

การเตรยีมความพร้อมในการเข้ารว่มการแข่งขันกรฑีา
นักเรียน นักศกึษาและประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประจ าปี 2562 ระหว่างวนัที ่20 – 23 สิงหาคม 2562



กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
24 สิงหาคม 2562

การแข่งขันกรฑีานักเรียน นักศกึษาและประชาชน จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 20 – 23
สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช



กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
7 กันยายน 2562

การแข่งทักษะงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครัง้ที่ 29 ปี
การศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2562

ณ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช



การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย
พระราชทาน ครัง้ที่ 65 ประจ าปี 2562

ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2562
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ. ปทุมธานี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
7 กันยายน 2562



กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ



13 มถุินายน 2562
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดการแสดงดนตรีไทยโดยนักเรียนชุมนุมดนตรีไทย และศิษย์เก่า 
เนื่องในกิจกรรมวันไหว้ครูประจ าปีการศึกษา 2562



5 สิงหาคม 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วงโยธวาทติ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ได้รับเกียรติร่วมงาน
การแข่งขันกีฬาจังหวัดพัทลุง



วงโยธวาทิต โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ได้รับเกียรตริ่วมงาน 
การแข่งขันกฬีาเทศบาลปากพนังเกมส์ ประจ าปี 2562

31 กรกฎาคม 2562
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ



กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วงโยธวาทิต โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
ได้รับเกียรติร่วมงาน การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบลพนมวังก์เกมส์

พนมวังก์เกมส์ ประจ าปี 2562



24 กรกฎาคม 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วงโยธวาทิต โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
ร่วมงานการแข่งขันกีฬาอ าเภอชะอวด ดอกจูดเกมส์

ประจ าปี 2562



กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วงโยธวาทิต โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ได้รับเกียรตริ่วมงาน
ฉลองชัย สหไทย 56 ปี

20 กรกฎาคม 2562



กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วงโยธวาทิต โรงเรียนชะอวดวทิยาคาร ได้รับเกียรติร่วมงาน
กีฬาสีโรงเรียนอนุบาลล าทับ ตาลฟ้าเกมส์_ครั้งที่17

19 กรกฎาคม 2562



17 กรกฎาคม 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วงโยธวาทิต โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ได้รับเกียรตริ่วมงาน
กีฬาอ าเภอสิชล สิชลเกมส์ ประจ าปี 2562



กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
23 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน ชุดการแสดงระบ าพื้นเมอืงตาลีกีปัส
จากนักเรียนชุมนุมนาฏศลิป์โรงเรยีนชะอวดวทิยาคาร



18 กันยายน 2562
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69
ปีการศึกษา 2562 ท้ังหมด 24 รายการ สรุปผลดังนี้ รางวัลเหรียญทอง  10 รายการ รางวัลเหรียญ
เงิน 10 รายการ รางวัลเหรียญทองแดง 4 รายการ และรายการท่ีได้ไปแข่งขันต่อระดับภาคใต้รวม

ทั้งสิ้น 7 รายการ
และขอแสดงความยนิดกีับ

คุณครูวรรณวิทย์ ควนวิไล ท่ีได้รับรางวัลคุรุสดุดี ประจ าปี 2562
คุณครูอัมพร แสงจันทร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง Best Practices 



กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ



6 กันยายน 2562
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนภาษาองักฤษ ครั้งที่ 1 ปีการศกึษา 2562
ในกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน

วันที่ 6 กันยายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

นางสาวนฤวรรณ แป้นสุข ม.4/4 นักเรียนโครงการ EIDP รุ่นที่ 2
นางสาวศิริยาพร บุญศรีโรจน์ ม.5/3 นักเรียนโครงการ EIDP รุ่นที่ 1

ได้รับรางวัลรองชนะเลศิอันดับ 2



6 กันยายน 2562
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 29 ปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันท่ี 4-6 กันยายน 2562 รวมท้ังหมด 15 รายการ สรุปผลดังนี้
รางวัลเหรียญทอง 5 รายการ  รางวัลเหรียญเงิน 1 รายการ 

รางวัลเหรียญทองแดง 3 รายการ และรายการท่ีได้ร่วมแข่งขันต่อระดับภาคใต้ 
รวมท้ังสิ้น 2 รายการ คือ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับช้ัน ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6



กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี



การจดัการเรียนการสอนรายวชิา ช่างเช่ือมไฟฟ้าเบือ้งต้น 
รหสัวิชา  ง20267 ส าหรับนกัเรียน ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3  ฝึกให้
นกัเรียนเช่ือมราวตากผ้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี



การจดัการเรียนการสอนรายวชิา ช่างเช่ือมไฟฟ้าเบือ้งต้น 
รหสัวิชา  ง20267 ส าหรับนกัเรียน ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3  
ฝึกให้นกัเรียนตกแตง่ชิน้งาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี



การจดัการเรียนการสอนรายวชิาผลติภณัฑ์งานเช่ือมไฟฟ้า 
รหสัวิชา  ง30267ส าหรับนกัเรียน ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4
การท าชดุม้านัง่สนามใช้ส าหรับให้นกัเรียนนัง่พกัผอ่นในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี



การแขง่ขนัทกัษะวิชาการงานมหกรรมวชิาการมธัยมศกึษา 
สง่นกัเรียนแขง่ขนัทกัษะวิชาการ รายการท่ีหนึง่วสัดุท้องถ่ินจาก
ธรรมชาติ ณ โรงเรียนเบญจมราชทูิศ จงัหวดันครศรีธรรมราช
ได้รับรางวลัเหรียญทอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี



การแขง่ขนัทกัษะวิชาการงานมหกรรมวชิาการมธัยมศกึษา 
สง่นกัเรียนแขง่ขนัทกัษะวิชาการมการเช่ือมไฟฟ้า ม.ปลาย
ณ โรงเรียนเบญจมราชทูิศ จงัหวดันครศรีธรรมราช ได้รับรางวลั
เหรียญทอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี



กิจกรรมวนัวิชาการโรงเรียนชะอวดวทิยาคาร ครัง้ที่ 13
ประจ าปีการศกึษา 2561 วนัท่ี 24-25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
ครูวิเชียร  บญุรัตน์ ได้รับรางวลัครูสอนดีกลุม่สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี



กิจกรรมวนัวิชาการโรงเรียนชะอวดวทิยาคาร ครัง้ที่ 13
ประจ าปีการศกึษา 2561 วนัท่ี 24-25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
จดัให้มีการแขง่ขนัทกัษะคอมพิวเตอร์ การสร้างโปรแกรมน าเสนอ
และการเลน่เกมส์เศรษฐีคอมพิวเตอร์ ร่วมถึงการน าเสนอโครางงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี



กิจกรรมวนัวิชาการโรงเรียนชะอวดวทิยาคาร ครัง้ที่ 13
ประจ าปีการศกึษา 2561 วนัท่ี 24-25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
จดัให้มีการแขง่ขนัทกัษะคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนโรงเรียน
ประถมศกึษาในเขตอ าเภอชะอวดและอ าเภอใกล้เคยีง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี



กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการการออกแบบเว็บไซต์ โดยใช้
Google site (google Application) ณ ห้องปฏิบตัิการคอมิวเตอร์
126 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วนัท่ี 17 เดือนสงิหาคม 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี



กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการสรา้ง E-Book
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 126 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
วันท่ี 16 เดือนธันวาคม 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี



กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการมหกรรมมัธยมศึกษา ครั้งท่ี 29
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
วิชาการ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับภาคใต้ 3 รายการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี



กลุ่มบริหาร
กจิการนักเรียน



กิจกรรมอบรมโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสทิธิ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรงยุตธิรรม  

ระหว่างวันที่ 21 - 23 มถิุนายน  2562
ณ ระเบียงทราย รีสอร์ท  อ าเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีน
23 มิถุนายน  2562



กิจกรรมโครงการ “ถนนปลอดภัย วัยใสใส่ใจ ป้องกันอุบัติภัยจราจร”
วันที่ 4 กรกฎาคม  2562

ณ หอประชุมโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยและการสร้างวินัยจราจร

โดยทีมวิทยากรจาก สภ.ชะอวด

กลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีน4 กรกฎาคม  2562



กิจกรรมอบรมโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสทิธิ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรงยุตธิรรม  

ระหว่างวันที่ 21 - 23 มถิุนายน  2562
ณ ระเบียงทราย รีสอร์ท  อ าเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีน
23 มิถุนายน  2562



กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน  
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2562

วันศุกร์ ท่ี 16 กรกฎาคม  2562
ณ หอประชุมโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

กลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีน16 กรกฎาคม  2562



กิจกรรมประชุมสัมมนาโครงการต ารวจประสานโรงเรียน (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน)  
ประจ าปีการศึกษา 2562
วันที่  7 สิงหาคม  2562

ณ ห้องประชุมสถานีต ารวจภูธรชะอวด 
โดยมีการจัดข้ึนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และ

ติดตามผลการด าเนินงานที่ผ่านมาตามค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติ

กลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีน7 สิงหาคม  2562



กิจกรรมประชุมระดับของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6
วันที่  8 สิงหาคม  2562 ณ หอประชุมโรงเรยีนชะอวดวิทยาคาร

จัดกิจกรรมขยายผลจากการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในโครงการต ารวจประสาน
โรงเรียน (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน) ปลูกฝังระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกันในโรงเรียนภายใต้

ระเบียบของโรงเรยีน และตรวจทรงผมนักเรียนประจ าเดือนสิงหาคม  
โดยมีหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาร่วมดูแลนักเรียน

กลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีน8 สิงหาคม  2562



กิจกรรมโครงการขับเคล่ือนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน
วันที่ 30 กรกฎาคม  2562

ณ ห้อง smart classroom โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
โครงการได้จัดข้ึนเพื่อให้เยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสทิธิมนุษยชน รู้เท่าทัน 

ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง เครารพสทิธิของผู้อื่น สิทธิสาธารณะ รวมทั้งเคารพ
กฎหมาย  โดยมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 60 คน

กลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีน
30 กรกฎาคม 2562



กลุ่มบริหาร
งานงบประมาณ

งานงบประมาณงานงบประมาณ



กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 กรกฎาคม 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การจัดซื้อจัดจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท

ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”
จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ช่วยเจา้หน้าที่พัสดุโรงเรียนเก่ียวกับระเบยีบการจัดซือ้จัดจา้งฯ 
และการใช้โปรแกรมพัสดุในการจัดท าเอกสารจัดซื้อจัดจา้งโดยวิธีดังกล่าวข้างต้น

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร



กลุ่มบริหาร
งานวชิาการ

งานงบประมาณงานงบประมาณ



กลุ่มบรหิารงานวิชาการ

งานตารางสอน 1/2562
ส ารวจความรู้ ความสามารถของครู และความสอดคล้องของครูกับ

หลักสูตรโรงเรยีน 
จัดตารางสอนนักเรียน ครู ตารางการใช้ห้อง และติดตาม 

ควบคุมให้การด าเนินการตารางสอนให้ถูกต้อง 
ทั้งการเรียนและการสอน

3 พฤษภาคม 2562



26 มิถุนายน 2562 กลุ่มบรหิารงานวิชาการ

วันสุนทรภู่
1. เพื่อถวายพระราชกุศล ยกย่องและเชิดชูเกียรติ ให้กับกวีเอกของโลก ท่านสุนทรภู่
2. เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทยและแขนงอื่นๆที่น่าสนใจ
3. เพื่อปลูกฝังจิตส านึกความเป็นไทย อนุรักษ์เร่ืองกาพย์กลอนในจิตของเยาวชน

และผู้สนใจ



กลุ่มบรหิารงานวิชาการ12 กรกฎาคม 2562

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 เทอม 1 /2562
เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองทราบ รวมถึงการพบปะพูดคุยของ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประธานเครือข่ายผู้ปกครอง 
นอกจากนี้ยังมีการพบปะพูดคุยระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง และร่วมกันหา

แนวทางในการดูแลนักเรยีนตลอดปีการศกึษานี้



กลุ่มบรหิารงานวิชาการ12 กรกฎาคม 2562

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร มพีิธีเปิดห้องสมุดดจิิตอล ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบ DLIT
เพื่อเช่ือมโยงแหล่งสารสนเทศที่มีอยู่ ซึ่งไม่จ ากัดเฉพาะเอกสาร แต่ยังครอบคลุมถึงวัสดุ
ดิจิตอลอื่น ๆ ที่ใช้ส าหรับการค้นหา ได้อยากกว้างขวางและเป็นสากล ซึ่งจะน าไปสู่การ

น าไอซทีเีพื่อพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ห้องสมุดดจิิตอล (Digital library)



กลุ่มบรหิารงานวิชาการ8 สงิหาคม 2562

ประชุมผู้ปกครองครั้งที ่2 เทอม 1/2562 
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน มคีวามส าคัญเป็นอย่างมาก ผู้ปกครองจะ
ได้รับทราบเกี่ยวกับพัฒนาการของลูกทั้งในด้านการเรียน และพฤติกรรม รวมถงึ

นโยบายในภาพรวมของโรงเรียนท าให้ผู้ปกครองทราบว่าลูกของตนมีความรับผิดชอบ
ต่อการเรียนหรือมคีวามเข้าใจในการเรียนหรือขณะอยู่โรงเรียนมีพฤติกรรม เพื่อเป็น

แนวทางในการดูแลนักเรียนในขั้นต่อไป



กลุ่มบรหิารงานวิชาการ12 สงิหาคม 2562

วันแม่แห่งชาติ
1. เพื่อจัดกิจกรรมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และ

ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ
3. เพื่อให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างแม่กับลูก เพื่อให้เกิดความผูกพันธ์ระหว่างแม่

กับลูก



กลุ่มบรหิารงานวิชาการ25 กันยายน 2562

การจัดการเรียนรู้แบบActive Learning
โรงเรยีนชะอวดวิทยาคาร มีการจัดการเรียนรู้แบบActive Learning เพื่อเพิ่มกระบวนการจัดการ
เรยีนรู้ท่ีผู้เรียนได้ลงมือกระท า และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับการกระท าลงไป  การให้ผู้เรียนมี
บทบาทในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ และพัฒนาตนเองเต็ม
ความสามารถ รวมถึงการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ให้เขาได้มีโอกาสร่วมอภิปรายให้มีโอกาสฝึก

ทักษะการสื่อสาร ท าให้ผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้น



การด าเนินงานการเตรียมความพร้อมการประเมนิ 
(Mock Assessment)สถานศกึษากลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมความ

พร้อมรับการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562

กลุ่มบรหิารงานวิชาการ25 กันยายน 2562



กลุ่มบรหิารงานวิชาการ2 ตุลาคม 2562

อบรม info graphic
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร มกีารจัดอบรม info graphic

เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาบุคลากรให้เป็นเลิศ โดยการสร้างสรรค์และพัฒนาความรู้
โดยให้ครูมส่ีวนร่วมในการออกแบบข่าวประชาสัมพันธ์ในฝ่ายงานที่รับผิดชอบ

ได้อย่างท่ัวถึงและมคุีณภาพ



กลุ่มบรหิารงานวิชาการ7 มิถุนายน 2562

ประชุม นักเรียนตดิ 0,ร,มส
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร มกีารจัด ติดตาม นักเรียนที่มกีารติด 0,ร,มส

เพื่อให้นักเรียนได้มีการด าเนินการแก้ไข พัฒนา การเรียน
อย่างสม่ าเสมอ สร้างประสิทธิภาพในการด าเนินการ และช่วยเพิ่มการติดตาม 

โดยหลายๆฝ่ายช่วยกันดูแลนักเรียนอย่างด ีและมคุีณภาพ 



กลุ่มบรหิารงานวิชาการ

ผลการแข่งขันทักษะงานมหกรรมวิชาการมัธยมศกึษา ครั้งที่ 29 
ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันครบทั้ง 184 รายการ  

ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 61 รายการ  
เหรียญเงิน 50 รายการ เหรียญทองแดง 33 รายการ ได้เข้าร่วม 39 รายการ

ได้ไปต่อระดับภาค  27 รายการ ได้ล าดับที่  27 ของจังหวัด

7 กันยายน 2562


