
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา   2563 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
            1.1 ข้อมูลทั่วไป   
         ชื่อโรงเรียนเมืองเชลียง  ที่ตั้ง  417    ต ำบลหำดเสี้ยว     อ ำเภอศรีสัชนำลัย   จังหวัดสุโขทัย 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38     โทร  055-671034     โทรสำร  055-671248   
e-mail :  muangchaliang@gmail.com      website   www.mcl.ac.th    เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่  1   ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  
  1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  
  1) จ ำนวนบุคลำกร  

บุคลำกร ผู้บริหำร ครูผู้สอน พนักงำน
รำชกำร 

ครูอัตรำจ้ำง 
 

อ่ืน ๆ 

ปีกำรศึกษำ  2563 4 68 5 8 - 
 

 

 ครูประจ ำกำร  ( ณ วันที่  10   มิถุนำยน   2563 ) 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา 

/ชั้น 

จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 

1 
นำยประกอบ  พงศ์พันธ ์
 58 36 

ผู้อ ำนวยกำร/ 
ช ำนำญกำรพิเศษ กศ.ม. 

กำรบริหำร
กำรศึกษำ  -  

2 
นำยธีรำวุธ   จูเปีย 

45 22 
รองผู้อ ำนวยกำร/
ช ำนำญกำรพิเศษ กศ.ม. 

กำรบริหำร
กำรศึกษำ  -  

3 
นำยสุวิทย์   ดวงทอง 

48 25 
รองผู้อ ำนวยกำร/
ช ำนำญกำรพิเศษ กศ.ม. 

กำรบริหำร
กำรศึกษำ -  

4 
นำงสำวอัญชิสำ  สำรีบุตร 

37 12 
รองผู้อ ำนวยกำร/

ช ำนำญกำร กศ.ม. 
กำรบริหำร
กำรศึกษำ -  

5 
นำงเฉลียว  พลอยเจริญ 

56 27 
ครู/ 

ช ำนำญกำรพิเศษ ค.บ. คหกรรมศำสตร ์
กำรงำนฯ 

/ม.3 2/14 

6 
นำงพวงเพชร  แก้วเกต 

53 28 
ครู/ 

ช ำนำญกำรพิเศษ กศ.ม. 
กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

กำรงำนฯ 
/ม.2 5/32 

7 
นำงพิชชำกร  มูลปำนันท์ 

41 14 ครู/ช ำนำญกำร คม. 
หลักสตูรและ 

กำรสอน   
คอมพิวเตอร/์

ม.5 8/78 

7 
น.ส.กัลยำวรรธน ์เพชรชิน
วัตร 53 24 

ครู/ 
ช ำนำญกำรพิเศษ วท.บ คอมพิวเตอร ์

คอมพิวเตอร/์
ม.2 2/28 

9 
นำยปิยะ  อุดมมงคล 

40 2 ครู/- วท.บ 
 ไฟฟ้ำ

อุตสำหกรรม 
กำรงำนฯ/ 

ม.2 1/8 

mailto:muangchaliang@gmail.com


ที ่ ชื่อ-สกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 
จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 

10 
นำงอภิรมย์ฤด ี อบเชย 

37 13 ครู/ ช ำนำญกำร วท.บ 
วิทยำกำร

คอมพิวเตอร ์
คอมพิวเตอร/์

ม.4 9/84 

11 
น.ส.ภรณ์ชนก แก้วภสู ี

34 11 ครู/  ช ำนำญกำร วท.บ 
วิทยำกำร

คอมพิวเตอร ์
คอมพิวเตอร/์

ม.1 8/74 

12 
นำยวรดิฐ  เกิดผล 

48 23 
ครู/ 

ช ำนำญกำรพิเศษ กศ.ม.  คณิตศำสตร ์
คณิตศำสตร์/

ม.5 1/8 

13 
นำยปกครอง  ศรีสุวรรณ 

46 23 
ครู/ 

ช ำนำญกำรพิเศษ ค.บ.  คณิตศำสตร ์
คณิตศำสตร์/

ม.1 3/20 

14 
นำงศุทธวีร์  เกิดผล 

46 23 
ครู/ 

ช ำนำญกำรพิเศษ  ค.บ.  คณิตศำสตร ์
คณิตศำสตร์/

ม.2 2/14 

15 
นำงเจียม  ระวังภยั 

47 23 
ครู/ช ำนำญกำร

พิเศษ  กศ.ม  คณิตศำสตร ์
คณิตศำสตร์/

ม.6 3/20 

16 
น.ส.ศรณัยำ  กลีบธง 

43 16 
ครู/ 

ช ำนำญกำรพิเศษ  กศ.ม 
 วิจัยและ

ประเมินผล 
คณิตศำสตร์/

ม.5 3/40 

17 
นำงนภสร  รมณียกลุ 

41 15 
ครู/ 

ช ำนำญกำรพิเศษ  กศ.ม 
 กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

คณิตศำสตร์/
ม.3 1/8 

18 
นำงจุฑำรัตน ์ ขอสุข 

48 26 
ครู/ 

ช ำนำญกำรพิเศษ ค.บ. 
 คณิต-วัดผล
กำรศึกษำ 

คณิตศำสตร์/
ม.4 4/32 

19 
นำงมัณฑนำ  ฝั่นเฝือ 

59 37 
ครู/ 

ช ำนำญกำรพิเศษ  กศ.ม  คณิตศำสตร ์
คณิตศำสตร์/

ม.1 1/8 

20 
นำงสำวนิรมล  แจ่มรตัน
โสภณิ 30 2 ครู/  -  ค.บ.  คณิตศำสตร ์

คณิตศำสตร์/
ม.6 1/8 

21 
นำงสำวธนำภรณ์  ค ำแอ่ง 

29 2 ครูผู้ช่วย/  -  ค.บ.  คณิตศำสตร ์
คณิตศำสตร์/

ม.3 7/65 

22 
น.ส.วันเพ็ญ  อ่อนดี 

50 25 
ครู/ 

ช ำนำญกำรพิเศษ ศศ.ม ภำษำอังกฤษ 
ภำษำอังกฤษ/

ม.6 5/29 

23 
น.ส.กนกพร  นวมนำค 

46 24 
ครู/ 

ช ำนำญกำรพิเศษ ศศ.ม ภำษำอังกฤษ 
ภำษำอังกฤษ/

ม.4 2/16 

24 
นำงสุพัตรำ  จั่นจีน 

44 16 
ครู/ 

ช ำนำญกำรพิเศษ คม. 
หลักสตูรและ

กำรสอน   
ภำษำอังกฤษ/

ม.3 4/36 

25 
น.ส.ไฉน  อรุณเกล้ำ 

51 27 ครู/ช ำนำญกำร คม. 

หลักสตูรและ
กำรสอน

ภำษำอังกฤษ   
ภำษำอังกฤษ/

ม.5 3/20 

26 
น.ส.แสงเดือน พลมำก 

49 18 
ครู/ 

ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศษ.บ 

 
กำรสอน

ภำษำอังกฤษ 
ภำษำอังกฤษ/

ม.4 
3/26 

 



ที ่ ชื่อ-สกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 
จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 

27 
นำงพัชรินทร์   
               พรมสุบรรณ ์ 41 16 

ครู/ 
ช ำนำญกำรพิเศษ กศ.ม. 

 กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

ภำษำอังกฤษ/
ม.2 2/16 

28 
นำงพชรภรณ ์ ประชัน 

45 21 
ครู/ช ำนำญกำร

พิเศษ  ศศ.บ ภำษำอังกฤษ 
ภำษำอังกฤษ/

ม.6 4/29 

29 
น.ส.มินตรำ  คู่นพคุณ 

35 12 
ครู/ช ำนำญกำร

พิเศษ กศ.ม. 

 เทคโนโลยีและ
สื่อสำร

กำรศึกษำ 
ภำษำอังกฤษ/

ม.1 7/50 

30 
นำยภูมภิัทร  ภูมิศริิรักษ์ 

33 9 
ครู/ 

ช ำนำญกำร ศศ.บ.  ภำษำจีน 
ภำษำจีน/ 
ม.ปลำย 3/20 

31 
นำงอรนุช  จูเปีย 

44 16 
ครู/ 

ช ำนำญกำรพิเศษ ค.บ.  ภำษำไทย 
ภำษำไทย/ 

 ม.1 3/20 

32 
นำงศุภรดำ  ไพรสนธิ ์

48 25 
ครู/ 

ช ำนำญกำรพิเศษ ค.บ.  ภำษำไทย 
ภำษำไทย/ 

ม.5 3/20 

33 
นำงประภำวด ี ทองเวียง 

43 16 ครู/ช ำนำญกำร ค.บ.  ภำษำไทย 
ภำษำไทย/ 

ม.3 5/31 

34 
นำงชมัยพร   
             วงศ์จันทรมณ ี 48 20 

ครู/ 
ช ำนำญกำรพิเศษ ค.บ. ภำษำไทย 

ภำษำไทย/ 
ม.3 3/17 

35 
นำยศรำวุฒิ  เนียมหอม 

38 11 
ครู/ 

ช ำนำญกำรพิเศษ ศษ.บ ภำษำไทย 
ภำษำไทย/ 

ม.6 1/8 

36 
นำงสำวยุเพ็ญ  วัฒน
อัมพร 48 22 

ครู/ 
ช ำนำญกำรพิเศษ ศศ.ม. ภำษำไทย 

ภำษำไทย/ 
ม.2 2/14 

37 
นำงสำวภัทธิชำ  นนทธ ิ

31 9 ครู/  - ศษ.บ ภำษำไทย 
ภำษำไทย/ 

ม.4 6/42 

38 
นำยเอกรัฐ   ตรองบุญม ี

27 2 ครูผู้ช่วย/  - ค.บ. ภำษำไทย 
ภำษำไทย/ 

ม.2 4/28 

39 
นำงรุ่งฤด ี ทองแซม 

49 26 
ครู/ 

ช ำนำญกำรพิเศษ กศ.ม. 
 กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

ชีววิทยำ/ 
ม.4 4/26 

40 
น.ส.ลดัดำวลัย ์ ขวัญนำค 

38 10 ครู/ ช ำนำญกำร วท.บ เคม ี
เคมี / 
ม.4 5/62 

41 
น.ส.จันทนำ  แก่นแก้ว 

48 25 ครู/ช ำนำญกำร  กศ.ม. 
 กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

วิทยำศำสตร์/
ม.1 6/47 

42 

นำยเจนวิทย ์  
         สุวรรณประสิทธ์ิ 

40 14 ครู/ช ำนำญกำร กศ.ม. 

 เทคโนโลยีและ
สื่อสำร

กำรศึกษำ 
ฟิสิกส์/ 

ม.4 

1/8 
 
 
 



ที ่ ชื่อ-สกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 
จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 

43 
ดร.ประนอม  จะปิน 

41 17 
ครู/ 

ช ำนำญกำรพิเศษ ปร.ด 
วิทยำศำสตร์

ศึกษำ เคมี/ม.5 7/74 

44 
น.ส.ร ำพ ู ช่ำงไชย 

46 19 
ครู/ช ำนำญกำร

พิเศษ กศ.ม. 
วิจัยและ

ประเมินผล 
วิทยำศำสตร์/

ม.3 3/20 

45 
นำงสำวนิภำวรรณ รื่นรมย ์

33 9 ครู/ช ำนำญกำร กศ.บ เคม ี
วิทยำศำสตร์/

ม.2 4/40 

46 นำงสำววรรษชล  เผ่ำวงค ์ 44 12 ครู/ช ำนำญกำร กศ.บ. ชีววิทยำ ชีววิทยำ/ม.5 2/24 

47 
นำงสำวนิธินันท์  เกตุแก้ว 

42 11 ครู/ -  ค.บ. ชีววิทยำ 
วิทยำศำสตร์/

ม.2 4/35 

48 
น.ส.วรวรรณ  ส ำอำงค ์

35 12 
ครู/ช ำนำญกำร

พิเศษ กศ.ม. 

 วิจัยและ
พัฒนำ

กำรศึกษำ 
วิทยำศำสตร์/

ม.1 3/44 

49 
นำงสำวนิตยำ  นภำกำศ 

35 9 ครู/ช ำนำญกำร ศษ.บ. 
วิทยำศำสตร์

(เคมี) 
วิทยำศำสตร์/

ม.5 3/57 

50 นำยวีระยุทธ    ล ำดับ 27 4 ครู/  - ค.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส์/ม.6 3/28 

51 นำยประพนธ์   อ่อนพรม 42 3 ครู/  - ค.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส์/ม.5 5/42 

52 นำงสำวอภิชญำ  ศรีชัยกลู 25 2 ครูผู้ช่วย/  - ค.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส์/ม.5 6/48 

53 
นำยวัฒนพงศ์  เขียว
เหลือง 27 1 ครูผู้ช่วย/  - กศ.ม. 

วิทยำศำสตร์
ศึกษำ ชีววิทยำ/ม.4 7/76 

54 
นำยวสันต ์ งำมดี 

59 30 
ครู/ 

ช ำนำญกำรพิเศษ กศ.บ  ศิลปศึกษำ ศิลปะ/ม.4 1/8 

55 
นำยชำญวิทย ์ เซี่ยงจ๊ง 

35 12 ครู/  ช ำนำญกำร ค.บ. 
 ศิลปกรรม 

ดนตร ี ดนตร/ีม.5 3/22 

56 ว่ำท่ีร้อยตรณีรงค ์ขอสุข 42 10 ครู/ ช ำนำญกำร ค.บ.  ดนตรีศึกษำ ศิลปะ/ม.6 3/20 

57 
นำยบรรจง  โต๊ะถม 

36 8 ครู/  ช ำนำญกำร ศษ.ม. 
กำรบริหำร
กำรศึกษำ ดนตร/ีม.6 2/14 

58 นำยวีรวิชญ์  บุญเอนก 33 1 ครูผู้ช่วย/  - บธ.ม. บริหำรธรุกิจ ศิลปะ/ม.3 3/22 

59 
นำยไพรตัน ์ พลอยเจริญ 

56 33 
ครู/ 

ช ำนำญกำรพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษำ สังคม /ม.2 2/14 

60 
นำงสำวสุมนมำนต ์ 
               อมรมุนีพงศ์ 36 10 ครู/ ช ำนำญกำร คม. 

หลักสตูรและ 
กำรสอน สังคม /ม.6 4/24 

61 
นำยวรำศลิป ์ อุ่มม ี

35 5 ครู/- ศศ.บ. สังคมวิทยำ สังคม /ม.4 
2/14 

 



 
ที ่

 
ชื่อ-สกลุ 

 
อาย ุ

 
อายุ

ราชการ 

 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

 
วุฒิ 

 
วิชาเอก 

 
สอนวิชา/ชัน้ 

 
จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 

62 
น.ส.รตัน ์ นพเก้ำ 

57 34 
ครู/ 

ช ำนำญกำรพิเศษ  ศศ.ม พัฒนำสังคม  สังคม /ม.5 1/12 

63 นำยยุทธนำ   กรรมสิทธ์ิ 34 5 ครู/  - ศ.บ. เศรษฐศำสตร ์ สังคม /ม.1 6/38 

64 นำยณัฐพันธ์  จันด ี 30 3 ครู/- ค.บ. สังคมศึกษำ สังคม /ม.3 3/26 

65 นำยพนม  หวำดเพ็ชร 28 2 ครูผู้ช่วย/- ค.บ. สังคมศึกษำ สังคม /ม.2 9/60 

66 นำงสำวจิรัติกำล  ปิ่นด ี 25 2 ครูผู้ช่วย/- ค.บ. สังคมศึกษำ สังคม /ม.1 7/58 

 
67 

 
นำยประกติ  โฆสติ 

 
57 

 
24 

 
ครู/ 

ช ำนำญกำรพิเศษ 
 

ค.บ. 
 

พลศึกษำ 

 
พละศึกษำ/ 

ม.6 
4/26 

 68 
นำยชนินทร์  เกิดผล 

54 29 
ครู/ 

ช ำนำญกำรพิเศษ  ศษ.บ พลศึกษำ สุขศึกษำ/ม.3 2/14 

69 
นำยอนุวัฒน ์  
            วงศ์จันทรมณ ี 47 17 

ครู/ 
ช ำนำญกำรพิเศษ กศ.ม. 

กำรบริหำร
กำรศึกษำ สุขศึกษำ/ม.4 3/20 

70 นำยคมกริช  แหงมปำน 31 9 ครู/ช ำนำญกำร ศษ.บ. พลศึกษำ สุขศึกษำ/ม.2 4/28 

71 
นำยเอกวัตร  แนมมณ ี

44 15 
ครู/ 

ช ำนำญกำร ศษ.ม. พลศึกษำ สุขศึกษำ/ม.5 6/52 

72 นำงกำญจนำ  จิตประสำร 39 7 ครู/- ศศ.บ. จิตวิทยำ 
แนะแนว/ 
ม.3และ6 21/80 

73 นำยเอกลักษณ ์ พลเลศิ 34 8 พนักงำนรำชกำร ศศ.บ. พลศึกษำ สุขศึกษำ/ม.5 5/32 

74 
น.ส.วรรณรัตน ์ หลัก
แหลม 34 8 พนักงำนรำชกำร ศ.บ.  เศรษฐศำสตร ์ สังคม /ม.6 2/14 

75 นำยประดิษฐ ์ ท่ำชัย 41 18 พนักงำนรำชกำร ค.บ. ดนตรีศึกษำ ดนตร/ีม.5 1/8 

76 
นำงฉัตรนฤมล  เหรำ 

46 10 พนักงำนรำชกำร ศศ.บ. 
 กำรจัดกำร
ทั่วไป(บัญชี) 

กำรงำนฯ/ 
ม.2 3/24 

77 นำยพีระพล   เทศเอม 25 1 พนักงำนรำชกำร ค.บ. พลศึกษำ สุขศึกษำ/ม.4 3/20 

 
จ ำนวนครูที่สอนวิชำตรงเอก   77 คน คิดเป็นร้อยละ  100 
จ ำนวนครูที่สอนตรงควำมถนัด     - คน  คิดเป็นร้อยละ    - 

 
 
 



ครูอัตรำจ้ำง     ( ณ วันที่  10   มิถุนำยน   2563 ) 
ที ่ ชื่อ  -  ชื่อสกุล อำยุ ประสบกำรณ์

กำรสอน (ปี) 
วุฒิ วิชำเอก สอนวิชำ/

ชั้น 
จ้ำงด้วยเงิน 

1 
นำยสิทธิชัย  ดวงศร ี

27 2 ค.บ. ดนตรีศึกษำ ดนตรี /ม.1 
เงินเขตพื้นที่
กำรศึกษำ 

2 นำยธวัชชัย  ผำเพียว 29 6 ศศ.บ. ศิลปศึกษำ ศิลปะ/ม.2 เงินอุดหนุน 

3 นำงสำวพิชญำ  สำยพันธ์ุ 29   5 วท.บ. 
คณิตศำสตร์
ประยุกต ์ 

คณิตศำสตร์ /
ม. 4  เงินอุดหนุน 

4 
นำงสำวอัจฉริยำ  มั่นสวำทะ
ไพบูลย ์ 25 2 ศ.บ. นำฎศิลป ์

นำฏศิลป/์ ม. 
3 

เงินบ ำรุง
กำรศึกษำ 

5 นำยวำทิต  ยำน้อย 32 6 ร.บ. รัฐศำสตร ์ สังคม/ม.3  เงินอุดหนุน  

6 นำงสำวสลุีวัลย์   เกิดผล 30 8 ศศ.บ. ภำษำญี่ปุ่น 
ภำษำญี่ปุ่น /

ม. ปลำย  เงินอุดหนุน  

7 นำยวิรัติ    ท่ำน้ ำ 27 1 ค.บ. 
คอมพิวเตอร์

ศึกษำ 
คอมพิวเตอร/์

ม.6 
เงินบ ำรุง
กำรศึกษำ  

8 นำงสำวเบญจวรรณ  ขยำ 31 7 ค.บ. 
คอมพิวเตอร์

ศึกษำ 
คอมพิวเตอร/์

ม.3 
เงินบ ำรุง
กำรศึกษำ 

 
 

 
 
 2) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 

ระดับ จ ำนวน   (คน) 
ปวช. 0 
ปวส. 0 
ประกำศนียบัตรบัณฑิต 0 
ปริญญำตรี 54 
ปริญญำโท 30 
ปริญญำเอก 1 

 
 
 
 
 
 
 
 



 3) สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 
สำขำวิชำ จ ำนวน  (คน) ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 

ในแต่ละสำขำวิชำ ( ชม./สัปดำห์ ) 
1. บริหำรกำรศึกษำ 4 0 
2. คณิตศำสตร์ 11 13.90 
3. วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 21 13.80 
4. ภำษำไทย 8 15.20 
5. ภำษำอังกฤษ 11 16.33 
6. สังคมศึกษำ 10 14.66 
7. กำรงำนอำชีพ 4 16.50 
8. ศิลปะ 9 13.55 
9. สุขศึกษำและพลศึกษำ 7 13.85 
10. แนะแนว 1 17.00 

 


