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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2564   โรงเรียนสวีวิทยา 

2.3  ข้อมูลจ านวนบุคลากร  (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564) 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครู 
อัตราจ้าง 

เจ้าหน้าที่ 
รวม

ทั้งหมด 
ปีการศึกษา 2564 5 89 - 4 20 118 

  หมายเหตุ  เจ้าหนา้ที่ หมายถึง ลูกจา้งประจ า เจ้าหน้าที่ส านกังาน และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ยกเว้น พนกังานราชการและครูอัตราจ้าง 
 

 2.4  ข้อมูลบุคลากรจ าแนกตามเพศ และระดับการศึกษาสูงสุด (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564) 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

รวม 
ชาย หญิง 

สูงกว่า
ปริญญาตรี ปริญญาตรี 

ต่ ากว่า 
ปริญญาตรี 

ผู้บริหารสถานศึกษา 4 1 5 - - 5 
ข้าราชการครู 18 71 23 66 - 89 
พนักงานราชการ - - - - - - 
ครูอัตราจ้าง 2 2 - 4 - 4 
ลูกจ้างประจ า 3 - - 1 2 3 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน - 8 - 5 3 8 
เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ  4 5 - - 9 9 

รวม 31 87 28 76 14 118 
  

 2.5  ข้อมูลข้าราชการครู (ปีการศึกษา 2564) 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ 
วิชาเอก/ 
สาขาวิชา 

สอนวิชา/ 
ชั้น 

การพัฒนา
ตนเอง (ปี) 

1 นางสายพิณ นุ้ยสุข ครู/ครูช านาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย  
ม.5 

9 ครั้ง  
60 ชั่วโมง 

2 นางกาญจน ีแก้ววจิิตร ครู/ครูช านาญการพิเศษ กศ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  
ม.4 

16 ครั้ง  
76 ชั่วโมง 

3 นางสาวสมใจ ช่วงสม ครู/ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษา สุขศึกษา  
ม.2, 6 

16 ครั้ง  
126 ชั่วโมง 

4 นางพันธ์ทิพย ์จิตร์ไพศาลศักดิ์ ครู/ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย  
ม.1, 6 

11 ครั้ง  
59 ชั่วโมง 

5 นางจุฑารัตน์ เจริญสุข ครู/ครูช านาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.2 

14 ครั้ง  
85 ชั่วโมง 

6 นางปิยะนุช เมืองอุดม ครู/ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  
ม.1, 5, 6 

19 ครั้ง  
164 ชั่วโมง 

7 นางพรรณ ีพรหมเจริญ ครู/ครูช านาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.6 

14 ครั้ง  
42 ชั่วโมง 

8 นางสุกัญญา ศรีรัตนตาปี ครู/ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  
ม.4 

10 ครั้ง  
79 ชั่วโมง 

9 นางพัลลภา ขวัญพะงุ้น ครู/ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  
ม.6 

9 ครั้ง  
105 ชั่วโมง 

10 นางสาวจตุพร สิ้นทุกข ์ ครู/ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. 
ค.ม. 

คณิตศาสตร์ 
บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์   
ม.5 

15 ครั้ง  
105 ชั่วโมง 

11 นางสาวพิมณภัทร ทนุโวหาร ครู/ครูช านาญการพิเศษ ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ (เคมี) เคมี 
ม.4, 5 

14 ครั้ง  
93 ชั่วโมง 



5 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2564   โรงเรียนสวีวิทยา 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ 
วิชาเอก/ 
สาขาวิชา 

สอนวิชา/ 
ชั้น 

การพัฒนา
ตนเอง (ปี) 

12 นางปุณภัช ไพบูลย์ ครู/ครูช านาญการพิเศษ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.1, 5 

25 ครั้ง  
167 ชั่วโมง 

13 นางมณีวรรณ วงค์ลาศ ครู/ครูช านาญการพิเศษ ศศ.บ. 
ว.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
การจัดการการส่ือสาร
ภาครัฐและเอกชน 

ภาษาอังกฤษ  
ม.1, 4 

13 ครั้ง  
58 ชั่วโมง 

14 นายอนวุัตร ทองช่างเหล็ก ครู/ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร์ 
การบริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์  
ม.2 

20 ครั้ง  
146 ชั่วโมง 

15 นางพวงเพ็ญ ด าอุดม ครู/ครูช านาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิทยาศาสตร์ 
ม.2, 3 

10 ครั้ง  
99 ชั่วโมง 

16 นางสาระกร กองยอด ครู/ครูช านาญการ กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  
ม.2, 4 

16 ครั้ง  
90 ชั่วโมง 

17 นายสมชาย แก้วนาค ครู/ครูช านาญการ ค.บ. ดนตรี ดนตรี   
ม.1 - 3 

5 ครั้ง  
57 ชั่วโมง 

18 นางวนิตา เกตศิริวงศ์ ครู/ครูช านาญการ วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) 
คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์   
ม.2 

8 ครั้ง  
67 ชั่วโมง 

19 นางเบญจพร อุชุภาพ ครู/ครูช านาญการ ค.บ. นาฏศิลป ์ นาฏศิลป ์ 
ม.1, 2, 5, 6 

18 ครั้ง  
101 ชั่วโมง 

20 นางสาวยพุร ตักศิลา ครู/ครูช านาญการ กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส ์ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์  
ม.4 

8 ครั้ง  
75 ชั่วโมง 

21 นายนาวิน โพธิ์ศร ี ครู/ครูช านาญการ ศษ.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร์ 
การบริหารการศึกษา  

คณิตศาสตร์   
ม.1 

18 ครั้ง  
85 ชั่วโมง 

22 นายภูริพัฒน ์แก้วบุญจันทร ์ ครู/ครูช านาญการ ค.บ. ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา  
ม.4, 6 

20 ครั้ง  
311 ชั่วโมง 

23 นางสุพรรณนิการ์  
แก้วบุญจันทร ์

ครู/ครูช านาญการ ค.บ. ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา  
ม.1, 5, 6 

20 ครั้ง  
355 ชั่วโมง 

24 นางสาวศศิธร  
จันทร์ประเสริฐ 

ครู/ครูช านาญการ ค.บ. 
ศษ.ม. 

จิตวิทยาเเละการแนะเเนว
การเเนะเเนวเเละ 
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

แนะแนว 
ม.3, 5, 6 

14 ครั้ง  
102 ชั่วโมง 

25 นางเพ็ญสวัสดิ ์เทวบิน ครู/ครูช านาญการ ค.ม. บรรณารักษ์ศาสตร์ การใช้ห้องสมุดฯ 
การงานอาชพี 
ม.1, 4 

24 ครั้ง  
278 ชั่วโมง 

26 นางสาวสุขุมาภรณ์ กุณฑล ครู/ครูช านาญการ ศษ.บ. 
ศษ.ม 

ภาษาไทย 
บริหารการศึกษา 

ภาษาไทย  
ม.1, 4 

19 ครั้ง  
57 ชั่วโมง 

27 นางสุรีย์พร รินสกุล ครู/ครูช านาญการ วท.บ. วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา 
วิทยาศาสตร์   
ม.2, 5 

11 ครั้ง  
96 ชั่วโมง 

28 นายภัทรวิชช์ ปลื้มใจ ครู/ครูช านาญการ ค.บ 
ศษ.ม. 

ภาษาไทย 
บริหารการศึกษา 

ภาษาไทย 
ม.1, 3 

6 ครั้ง  
33 ชั่วโมง 

29 นายอุดม หมุนนุ้ย ครู/ครูช านาญการ ศษ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์   
ม.1 

8 ครั้ง  
65 ชั่วโมง 

30 นายวิชยั ดีสมุทร ครู/ครูช านาญการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.2, 6 

42 ครั้ง  
191 ชั่วโมง 

31 นายจกัรพันธ ์เสนีย์ ครู/ครูช านาญการ วท.บ. วิทยาศาสตร์ 
การกีฬา 

พลศึกษา สุขศึกษา 
ม.1-3, 4, 6 

8 ครั้ง  
83 ชั่วโมง 

32 นางสาวสาวิกา ทิพย์โพธิ ์ ครู/ครูช านาญการ ค.บ. 
ค.ม. 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
บริหารการศึกษา 

คอมพิวเตอร์   
ม.2, 4 

9 ครั้ง  
44 ชั่วโมง 

33 นายคฑาวธุ บัวดิษ ครู/ครูช านาญการ ศป.บ. 
ศษ.ม. 

การออกแบบนิเทศศิลป์ 
นวัตกรรมหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ 

ทัศนศิลป์ ศิลปะ   
ม.1-3 

12 ครั้ง  
102 ชั่วโมง 
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ที ่ ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ 
วิชาเอก/ 
สาขาวิชา 

สอนวิชา/ 
ชั้น 

การพัฒนา
ตนเอง (ปี) 

34 นายเอกลกัษณ์ ศรีเปารยะ ครู/ครูช านาญการ ศษ.บ. พลศึกษา พลศึกษา สุขศึกษา 
ม.3 

15 ครั้ง  
111 ชั่วโมง 

35 นางสาวปิยมาภรณ์ รักษ์รอด ครู/ครูช านาญการ วท.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์  
ชีววิทยา 
ม.2, 4, 6 

16 ครั้ง  
118 ชั่วโมง 

36 นางสาวมัทนียา พยัฆวรรณ ครู/ครูช านาญการ ศศ.บ. 
 

ค.ม. 

สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 
การบริหารการศึกษา  

สังคมศึกษา  
ม.1, 5 

8 ครั้ง  
54 ชั่วโมง 

37 นางสาวเกตุวด ีบุญเปีย ครู/ครูช านาญการ ค.บ. 
ค.ม. 

ภาษาไทย 
การบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย  
ม.4 

11 ครั้ง  
49 ชั่วโมง 

38 นายวรกร เกตุสถิตย์ ครู/ครูช านาญการ ศษ.บ. 
ศษ.ม. 

การสอนคณิตศาสตร์ 
การสอนคณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์  
ม.3, 6 

11 ครั้ง  
94 ชั่วโมง 

39 นางสาววรัญญา แดงสนิท ครู/ครูช านาญการ ค.บ. 
ค.ม. 

การสอนคณิตศาสตร์ 
วิธีวิทยาการวจิัย
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ 
ม.3, 4 

22 ครั้ง  
136 ชั่วโมง 

40 นายกิตติพงศ์ พาหะมาก ครู/ครูช านาญการ กศ.บ. 
ศษ.ม. 

วิทยาศาสตร์-เคมี 
นวัตกรรมหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ 

เคมี วิทยาศาสตร์ 
ม.4-6 

8 ครั้ง  
69 ชั่วโมง 

41 นางสาวเบญจวรรณ ทองขาว ครู/ครูช านาญการ กศ.บ. 
ศษ.ม. 

วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 
นวัตกรรมหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ 

ชีววิทยา  
ม.4 

7 ครั้ง  
81 ชั่วโมง 

42 นางสาวกนกกาญจน์ นิ่งราวี ครู/ครูช านาญการ ค.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
บริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ  
ม.3, 5 

6 ครั้ง  
96 ชั่วโมง 

43 นางศิโรรัตน์ เปรมไธสง 
 

ครู/ครูช านาญการ ค.บ. 
ศษ.ม. 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

คอมพิวเตอร์ 
ม.2, 3 

17 ครั้ง  
94 ชั่วโมง 

44 นางสาวเนมิกา กังวานสุระ ครู/ครูช านาญการ กศ.บ. 
ศษ.ม. 

วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส ์
หลักสูตรและการสอน 

ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์  
ม.5 

13 ครั้ง  
123 ชั่วโมง 

45 นางสาวอรุณวด ีนาคสวัสดิ ์ ครู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.3, 4 

19 ครั้ง  
81 ชั่วโมง 

46 นางวรรณธิสา ตันติทัตต ์ ครู วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ 
ม.4, 6 

7 ครั้ง  
47 ชั่วโมง 

47 นางสาวนันทพร เทียบทัน ครู วท.บ. 
วท.ม. 

เคมี 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พอลิเมอร ์

วิทยาศาสตร์  
ม.1 

8 ครั้ง  
77 ชั่วโมง 

48 นางสาวพรรณธิรา ใจสมคม ครู ศศ.บ. 
บธ.ม. 

นิเทศศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ 

สังคมศึกษา  
ม.3 

7 ครั้ง  
93 ชั่วโมง 

49 นางสาวลักขณา ย่องเส้ง ครู ศศ.บ. 
ศษ.ม. 

สังคมศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา  
ม.1, 4, 5 

20 ครั้ง  
123 ชั่วโมง 

50 นางสาวสุพรรณี ตระหง่าน ครู วศ.บ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์  
ม.1, 2, 6 

10 ครั้ง  
93 ชั่วโมง 

51 นายนัทธ ีเกตุอักษร ครู พธ.บ. เศรษฐศาสตร์ สังคมศึกษา  
ม.4, 5 

9 ครั้ง  
23 ชั่วโมง 

52 นางกัญฐนาถ นาคศิร ิ
 

ครู ศศ.บ. ภาษาจีนศึกษา ภาษาจีน   
ม.1-6 

20 ครั้ง  
81 ชั่วโมง 

53 นางสาวศริยา ยอดโรจน ์ ครู ศป.บ. ศิลปะประยุกต ์ ทัศนศิลป์   
ม.1, 5 

7 ครั้ง  
92 ชั่วโมง 

54 นางมณีรัตน์ ศิริมาศ ครู ศษ.บ. ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ดนตรี ดนตรีไทย 
ม.1-3, 4, 6 

11 ครั้ง  
87 ชั่วโมง 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2564   โรงเรียนสวีวิทยา 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ 
วิชาเอก/ 
สาขาวิชา 

สอนวิชา/ 
ชั้น 

การพัฒนา
ตนเอง (ปี) 

55 นางจิรฐา มาพะเนาว ์ ครู บธ.บ. 
ค.ม. 

บัญชี 
การบริหารการศึกษา 

การงานอาชพี  
ม.2 

14 ครั้ง  
114 ชั่วโมง 

56 นายธนา เทพวารินทร์ ครู ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.1, 5 

9 ครั้ง  
83 ชั่วโมง 

57 นางสาวธันยพัฒน ์ 
ธนะบวรเจริญ 

ครู ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  
ม.3 

4 ครั้ง  
47 ชั่วโมง 

58 นางสาวพรรณวิลาส อยู่ถาวร ครู ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.3, 6 

17 ครั้ง  
66 ชั่วโมง 

59 นางภัสติญา มานะมโนรถ ครู วท.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร์ 
การสอนคณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์  
ม.3, 6 

16 ครั้ง  
119 ชั่วโมง 

60 นางสาวมาริสา มณีใส ครู วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) 
คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์  
ม.2, 5 

15 ครั้ง  
118 ชั่วโมง 

61 นางสาวปรียาภรณ์ ขวัญราช ครู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย  
ม.3, 4 

10 ครั้ง  
41 ชั่วโมง 

62 นางสาวนิภารัตน์ รักษ์พรหม ครู กศ.บ. การวัดและประเมิน 
ทางการศึกษาคู่ศิลปะ 
การแสดง 

นาฏศิลป ์ 
ม.1-3 

15 ครั้ง  
124 ชั่วโมง 

63 นางสาวจิรารัตน ์ถิ่นนุกูล ครู กศ.บ. จิตวิทยาการแนะแนว แนะแนว  
ม.1, 2, 4 

18 ครั้ง  
99 ชั่วโมง 

64 นางสาวพิมพ์มาศ เพ็ชรุพันธ ์ ครู วศ.บ. วิศวกรรคอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอร์ 
ม.1, 2, 6 

14 ครั้ง  
99 ชั่วโมง 

65 นางสาวสุปราณี ตรีไกรนุช ครู ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
ม.2 

14 ครั้ง  
163 ชั่วโมง 

66 นางสาวสุภัทรา ฉิมพลีศิริ ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.2, 3, 4 

21 ครั้ง  
102 ชั่วโมง 

67 นางสาวนรีรัตน์ เพชรโชติ ครู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย  
ม.2 

9 ครั้ง  
52 ชั่วโมง 

68 นางนลินี สอนสวัสดิ ์ ครู ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  
ม.1 

9 ครั้ง 
96 ชั่วโมง 

69 นางสาวอัจฉรา นุ่นชูผล ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.1, 2, 4 

13 ครั้ง  
67 ชั่วโมง 

70 นางสาวศิสกาว มรรคสินธุ์ ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.1, 3 

16 ครั้ง  
90 ชั่วโมง 

71 นายพงศกร ยังสวัสดิ ์ ครู วท.บ. 
กศ.ม. 

คณิตศาสตร์ 
การสอนคณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์  
ม.4 

11 ครั้ง  
111 ชั่วโมง  

72 นางสาวขวญัจิรา  
สวัสดิ์พงศ์พันธ ์

ครู ค.บ. คณิตศาสตร์ 
และคอมพิวเตอร ์

คณิตศาสตร์  
ม.2, 5 

15 ครั้ง  
157 ชั่วโมง 

73 นางสาวจรัสศร ีจิตร ิ ครู ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  
ม.1 

10 ครั้ง  
98 ชั่วโมง 

74 นายพงศักดิ ์สายแก้ว ครู กศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา สุขศึกษา 
ม.1 

10 ครั้ง  
99 ชั่วโมง 

75 นายเกียรติภูม ิเทพวาท ี ครู ค.บ. ดนตรี ดนตรี 
ม.1-3 

13 ครั้ง  
41 ชั่วโมง 

76 นางสาวจีราพร ครุชฉิม ครู ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ม.3 

12 ครั้ง  
117 ชั่วโมง 

77 นางสาวสุพิชา บุญยกิจ ครู วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) ฟิสิกส ์ วิทยาศาสตร์  
ม.2, 3 

7 ครั้ง  
75 ชั่วโมง 

78 นางสาวอารีรัตน ์สุขจิตร ครู ศษ.บ. คหกรรม การงานอาชพี  
ม.3 

8 ครั้ง  
92 ชั่วโมง 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2564   โรงเรียนสวีวิทยา 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ 
วิชาเอก/ 
สาขาวิชา 

สอนวิชา/ 
ชั้น 

การพัฒนา
ตนเอง (ปี) 

79 นางสาวกันยนา น้อยก าเนิด ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.3, 5 

16 ครั้ง  
60 ชั่วโมง 

80 นางสาวกิตติยากร เสนาการ ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.2, 3 

15 ครั้ง  
133 ชั่วโมง 

81 นางสาวปิยะนุช พะลัง ครู กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิทยาศาสตร์ 
ม.1, 3 

10 ครั้ง  
64 ชั่วโมง 

82 นางสาวภัทราภรณ์  
ทองช านาญ 

ครูผู้ช่วย ค.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ 
ม.4-6 

5 ครั้ง  
100 ชั่วโมง 

83 นางสาวรัตติการณ์ จันทร์แก้ว ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.2, 5 

13 ครั้ง  
74 ชั่วโมง 

84 นายกฤษณจักร แต่งเลี่ยน ครูผู้ช่วย ค.บ. ศิลปกรรม ทัศนศิลป์ ศิลปะ 
ม.1, 3 

6 ครั้ง  
111 ชั่วโมง 

85 นางสาวกนกวรรณ  
ลิ่มวนิชกุล 

ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ม.1, 2 

10 ครั้ง  
102 ชั่วโมง 

86 นางสาวสุดารัตน์ เสนสิงห์ ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.3, 5 

7 ครั้ง  
55 ชั่วโมง 

87 นายบุญพิทกัษ์ รสสุคนธ ์ ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน 
ม.1-6 

11 ครั้ง  
79 ชั่วโมง 

88 นางสาวใจพิเศษ วิเศษสิทธิ ์ ครูผู้ช่วย กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.2, 6 

12 ครั้ง  
86 ชั่วโมง 

89 นางสาวพิมพ์ชนก ธรรมณี ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
ม.2 

10 ครั้ง  
68 ชั่วโมง 

 

 

 2.6  ข้อมูลครูผู้สอน (พนักงานราชการ/ครอัูตราจ้าง ปีการศึกษา 2564) 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ 

ชั้น 
การพัฒนา
ตนเอง (ปี) 

1 นายเสกสรร สมแสง 
 

ครูอัตราจ้าง ศป.บ.  ดนตรี ดนตรีไทย 
ม.1-3 

3 ครั้ง  
21 ชั่วโมง 

2 นางสาวเพียงพร พุ่มกะเนาว์ ครูอัตราจ้าง ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ 
ม.1, 2, 6 

5 ครั้ง  
25 ชั่วโมง 

3 นายจีรวัฒน ์เพชรคีรี ครูอัตราจ้าง ศษ.บ. พลศึกษา พลศึกษา สุขศึกษา 
ม.2, 5 

5 ครั้ง  
25 ชั่วโมง 

4 นางสาวจิราวรรณ สุขสว่าง ครูอัตราจ้าง ค.บ. เกษตรศาสตร์ การงานอาชพี 
ม.1, 5, 6 

5 ครั้ง  
25 ชั่วโมง 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2564   โรงเรียนสวีวิทยา 

 2.7  ตาราง แสดงกลุ่มวิชา/สาขาวิชา และภาระงานสอนเฉลี่ย (ข้อมูล ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564) 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มวิชา/สาขาวิชา 
จ านวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชัว่โมง/สัปดาห์) 

1 ภาษาไทย 11 20 
2 คณิตศาสตร์ 16 18 
3 วิทยาศาสตร์/คอมพิวเตอร์ 18 21 
4 สังคมศึกษาฯ 12 23 
5 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 21 
6 ภาษาต่างประเทศ 16 22 
7 ศิลปะ 9 19 
8 การงานอาชีพ/บรรณารักษ์ 4 24 
9 แนะแนว 2 27 
 รวม 93 เฉลี่ย 22 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

        หมายเหต ุ ภาระงานสอน หมายถึง ชั่วโมงสอนตามตารางสอนที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตร (กลุ่มสาระการเรียนรู/้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

 
3.  ข้อมูลนักเรียน  ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 
  จ านวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,939 คน จ าแนกตามระดับชั้นเรียน ดังนี้ 

ระดับชั้นเรียน 
จ านวน
ห้อง 

เพศ 
รวม เฉลี่ยต่อห้อง 

ชาย หญิง 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 184 216 400 40 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 180 196 376 38 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 164 202 366 37 

รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 30 528 614 1,142 38 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 101 191 292 37 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 107 165 272 34 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 76 157 233 33 

รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 23 284 513 797 35 
รวมทั้งหมด 53 812 1,127 1,939 37 
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