
โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนวิเชียรชม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางกมลาศน์  ศรประสิทธิ์ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม 

นางนัชชา ชัยมณี 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 

นางสาวทิพวรรณ  เหมอารัญ 
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
ฝ่ายวิชาการ 

นางวนิดา  วิชานนท์ 
เลขานุการ 

 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
ฝ่ายงบประมาณและบุคลากร 

แผนงานโครงการ
กลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์ 

 

 

ข้อมูลสารสนเทศ 

 

สารบรรณ 

ห้องเรียนพิเศษ  

SMA 

การพัฒนาการ
เรียนการสอน 

 

สื่อ นวัตกรรม วัดผล ประเมินผล 

 

การเงิน 

 

พัสดุ 

 
ประชาสัมพันธ์ 

 

สวัสดิการ/บริการ 

 



ปฏิทินการนิเทศการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนวิเชียรชม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
วัน/เดือน/ปี ชั้น ผู้รับการนิเทศ ผู้นิเทศ หมายเหตุ 

4/มิ.ย./2561 ป.1 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

13/มิ.ย./2561 ป.2 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

27/มิ.ย./2561 ป.3 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

5/ก.ค./2561 ป.4 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

16/ก.ค./2561 ป.5 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

24/ก.ค./2561 ป.6 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

2/ส.ค./2561 ป.1 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

14/ส.ค./2561 ป.2 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

27/ส.ค./2561 ป.3 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

4/ก.ย./2561 ป.4 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

17/ก.ย./2561 ป.5 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

25/ก.ย./2561 ป.6 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

 



ปฏิทินการนิเทศการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนวิเชียรชม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
วัน/เดือน/ปี ชั้น ผู้รับการนิเทศ ผู้นิเทศ หมายเหตุ 

8/พ.ย./2561 ป.1 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

20/พ.ย./2561 ป.2 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

28/พ.ย./2561 ป.3 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

7/ธ.ค./2561 ป.4 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

12/ธ.ค./2561 ป.5 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

24/ธ.ค./2561 ป.6 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

9/ม.ค./2562 ป.1 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

21/ม.ค./2562 ป.2 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

29/ม.ค./2562 ป.3 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

4/ก.พ./2562 ป.4 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

14/ก.พ./2562 ป.5 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

26/ก.พ./2562 ป.6 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

 



ปฏิทินการนิเทศการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนวิเชียรชม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
วัน/เดือน/ปี ชั้น ผู้รับการนิเทศ ผู้นิเทศ หมายเหตุ 

7/มิ.ย./2560 ป.1 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

15/มิ.ย./2560 ป.2 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

28/มิ.ย./2560 ป.3 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

7/ก.ค./2560 ป.4 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

19/ก.ค./2560 ป.5 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

26/ก.ค./2560 ป.6 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

4/ส.ค./2560 ป.1 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

17/ส.ค./2560 ป.2 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

29/ส.ค./2560 ป.3 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

7/ก.ย./2560 ป.4 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

19/ก.ย./2560 ป.5 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

27/ก.ย./2560 ป.6 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

 



ปฏิทินการนิเทศการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนวิเชียรชม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
วัน/เดือน/ปี ชั้น ผู้รับการนิเทศ ผู้นิเทศ หมายเหตุ 

7/พ.ย./2560 ป.1 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

17/พ.ย./2560 ป.2 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

29/พ.ย./2560 ป.3 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

8/ธ.ค./2560 ป.4 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

15/ธ.ค./2560 ป.5 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

26/ธ.ค./2560 ป.6 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

8/ม.ค./2561 ป.1 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

19/ม.ค./2561 ป.2 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

26/ม.ค./2561 ป.3 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

8/ก.พ./2561 ป.4 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

16/ก.พ./2561 ป.5 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

27/ก.พ./2561 ป.6 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

 



ปฏิทินการนิเทศการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนวิเชียรชม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
วัน/เดือน/ปี ชั้น ผู้รับการนิเทศ ผู้นิเทศ หมายเหตุ 

2/มิ.ย./2559 ป.1 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

16/มิ.ย./2559 ป.2 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

24/มิ.ย./2559 ป.3 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

6/ก.ค./2559 ป.4 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

14/ก.ค./2559 ป.5 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

22/ก.ค./2559 ป.6 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

2/ส.ค./2559 ป.1 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

22/ส.ค./2559 ป.2 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

30/ส.ค./2559 ป.3 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

2/ก.ย./2559 ป.4 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

14/ก.ย./2559 ป.5 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

23/ก.ย./2559 ป.6 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

 



ปฏิทินการนิเทศการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนวิเชียรชม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
วัน/เดือน/ปี ชั้น ผู้รับการนิเทศ ผู้นิเทศ หมายเหตุ 

9/พ.ย./2559 ป.1 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

18/พ.ย./2559 ป.2 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

24/พ.ย./2559 ป.3 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

2/ธ.ค./2559 ป.4 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

16/ธ.ค./2559 ป.5 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

23/ธ.ค./2559 ป.6 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

5/ม.ค./2560 ป.1 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

17/ม.ค./2560 ป.2 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

24/ม.ค./2560 ป.3 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

6/ก.พ./2560 ป.4 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

17/ก.พ./2560 ป.5 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

23/ก.พ./2560 ป.6 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มชั้น 
/หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

 


