รายงานการประเมินคุณภาพตนเอง (กลุมสาระฯ)
(Self Assessment Report)
ประจําปการศึกษา ๒๕63

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
กลุ ม สาระการเรี ย นรู ค ณิต ศาสตร มี ค วามมุ ง มั่ น ที่จ ะพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษาเพื่ อ ให ผู เ รี ย นบรรลุ
มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ คือเปนคนดี คนเกง อยูในสังคมอยางมีความสุข
ดังนั้น กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จึงจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในกลุมสาระฯ โดยรวบรวม
ขอมูลตามสภาพจริงและจัดทํารายงานประเมินตนเองเพื่อเปนฐานขอมูล สารสนเทศ อันจะนําไปสู การพัฒ นา
การศึกษาอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

.............................................
(นางภวรัตน ภัทรผลพูล)
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
13 พฤษภาคม ๒๕๖4

สารบัญ
ตอนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐาน
- ขอมูลทั่วไป
- ขอมูลฝายบริหารกลุมสาระฯ
- ขอมูลบุคลากรกลุมสาระฯ
- ภาระงานและการพัฒนาของครูในกลุมสาระฯ
- รายวิชาที่เปดสอนในกลุมสาระฯ
- การใชแหลงเรียนรู / ภูมิปญญาทองถิ่น
- ผลงานดีเดนในรอบป
ตอนที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําปของกลุมสาระฯ
- ทิศทางการจัดการศึกษาของกลุมสาระฯ
- โครงสรางการบริหารกลุมสาระฯ
ตอนที่ ๓ ผลการดําเนินกิจกรรม โครงการและพัฒนาคุณภาพของกลุมสาระฯ สรุปผลการดําเนินงาน
- ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
ภาคผนวก ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
- ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
- ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน

หนา
๑
1
1
1
2
19
20
21
23
23
24
28
28
35
36
38
39
41

๑
ตอนที่ ๑
ขอมูลพื้นฐาน
๑. ขอมูลทั่วไป
ที่ตั้งของกลุมสาระการเรียนรู ชั้น ๕ ฝงตะวันตก อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๗ ชั้น)
เบอรโทรศัพทภายใน 303
จํานวนบุคลากร ครูประจําการ 18 คน
ครูอัตราจาง ๐ คน
๒. ขอมูลฝายบริหารกลุมสาระฯ
๒.๑ หัวหนากลุมสาระฯ
ชื่อ นางภวรัตน ภัทรผลพูล
วุฒิการศึกษา ค.บ. , ศษ.ม.
สาขา คณิตศาสตร , หลักสูตรและการนิเทศ
๒.๒ รองหัวหนากลุมสาระฯ
ชื่อ นางรัตนา พฤกษาปญญะ
วุฒิการศึกษา กศ.บ. , ศษ.ม.
สาขา การวัดผลการศึกษา , บริหารการศึกษา
๓. ขอมูลบุคลากรกลุมสาระฯ
๓.๑ ขอมูลครูประจําการ
ที่

ชื่อ - สกุล

อายุ
(ป)

อายุ
ราชการ ตําแหนง วุฒิ
(ป)
30
ครู คศ.3 ค.บ.
ศษ.ม.
33
ครู คศ.3 วท.บ.
ศษ.ม.
๓4
ครู คศ.3 กศ.บ.

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

คณิตศาสตร
หลักสูตรและการนิเทศ
คณิตศาสตร
หลักสูตรและการนิเทศ
คณิตศาสตร

คณิตศาสตร
ม.๕
คณิตศาสตร
ม.๖
คณิตศาสตร
ม.4, ๖
คณิตศาสตร
ม.1
คณิตศาสตร
ม.2
คณิตศาสตร
ม.2
คณิตศาสตร
ม.5
คณิตศาสตร
ม.4
คณิตศาสตร
ม.3, ๖
คณิตศาสตร
ม.1, 4

๑

นางภวรัตน

ภัทรผลพูล

๕6

๒

นายธราวุฒ

ภัทรผลพูล

๕7

3

นายอุดมชัย

วิไลเพชรรัตน

๕8

4

น.ส.กนิษฐา

หลักดี

๕8

๓3

ครู คศ.3 ค.บ.

คณิตศาสตร

5

นางสุภิดา

วิไลลักษณ

๕4

๒8

ครู คศ.3 ค.บ.

การวัดผลการศึกษา

6

นางรัตนา

ครู คศ.2 กศ.บ.
ศษ.ม.
ครู คศ.3 ค.บ.
ศษ.ม.
ครู คศ.2 ค.บ.
ศษ.ม.
ครู คศ.3 ค.บ.
ค.ม.
ครู คศ.2 ค.บ.

การวัดผลการศึกษา
บริหารการศึกษา
คณิตศาสตร
บริหารการศึกษา
คณิตศาสตร
บริหารการศึกษา
คณิตศาสตร
วิจัยการศึกษา
คณิตศาสตร

60

๓7

7

พฤกษา
ปญญะ
น.ส.มนัสนันท พุมดียิ่ง

๕4

๒9

8

นางวันดี

แจมพินิจ

๔6

23

9

นายภูธร

บานเนิน

๓7

12

อยูยง

๓8

11

10 น.ส.ชลธิชา

จํานวนครั้ง
ชั่วโมงที่ไดรับ
การพัฒนา / ป
27/76
27/76
12/28
16/62
6/14
3/18
11/62
4/68
6/36

๒
ที่

อายุ
(ป)

ชื่อ - สกุล

อายุ
ราชการ ตําแหนง วุฒิ
วิชาเอก
(ป)
5
ครู คศ.1 ศษ.บ. คณิตศาสตร
วท.ม. การสอนคณิตศาสตร
23
ครู คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร

11 นายเจนณรงค อรามรัตนชัย

๓5

12 นางกรรณิการ มนุญโย

๔8

13 นายประกาศิต บุญวงค

๓4

5

ครู คศ.1 ค.บ.

คณิตศาสตร

14 น.ส.หทัยรัตน

ชมฤทธิ์

๒8

4

ครู คศ.1 ค.บ.

คณิตศาสตร

15 นางพัชรี

อินทรชวย

30

4

ครู คศ.1 วท.บ. คณิตศาสตรประยุกต

16 น.ส.อําภา

ศรีวงคราช

38

10

17 น.ส.ชอทิพย

สุวรรณรัตน

33

3

18 น.ส.ทิพยรัตน

ดุจดา

27

1

ครู คศ.3 ค.บ.
ค.ม.
ครู คศ.1 ศษ.บ.
ศษ.ม.
ครูผูชวย ค.บ.

คณิตศาสตร
นิเทศการศึกษา
คณิตศาสตร
คณิตศาสตรศึกษา
คณิตศาสตร

สอนวิชา/ชั้น
คณิตศาสตร
ม.3, 5, ๖
คณิตศาสตร
ม.3
คณิตศาสตร
ม.3
คณิตศาสตร
ม.3, 5
คณิตศาสตร
ม.2
คณิตศาสตร
ม.5
คณิตศาสตร
ม.1, 4
คณิตศาสตร
ม.1, 2

จํานวนครั้ง
ชั่วโมงที่ไดรับ
การพัฒนา / ป
18/140
6/36
3/17
4/56
5/62
20/124
2/29
4/46

หมายเหตุ นายชาญชัย คําเวียง ลาออก 30 พฤศจิกายน 2564
๓.๒ ขอมูลครูอัตราจาง
ที่

ชื่อ - สกุล

อายุ

-

-

-

ประสบการณ
การสอน (ป)
-

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

-

-

-

ขอมูล ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4
๔. ภาระงานและการพัฒนาของครูในกลุมสาระฯ
๔.๑ ภาระงานของครู
ที่
ชื่อ – สกุล
๑ นางภวรัตน
ภัทรผลพูล
๒ นายธราวุฒ

ภัทรผลพูล

งานสอน
คณิตศาสตรเพิ่มเติม
ค๓๒2๐๑ , ค๓๒2๐๒
คณิตศาสตรเพิ่มเติม
ค๓๓๒๐๑ , ค๓๓๒๐๒
คณิตศาสตรประยุกต
ค๓0๒๐๑ , ค๓0๒๐๒

ชั้น
ม.๕

หอง
ม.๕/๑, ๒, ๓, 7

ม.๖

ม.๖/6, 7

ม.๖

ม.6/1, 3, 4, 8, 10

จางดวย
เงิน
-

๓
ที่
ชื่อ – สกุล
3 นายอุดมชัย
วิไลเพชรรัตน

4 น.ส.กนิษฐา

หลักดี

5 นางสุภิดา

วิไลลักษณ

6 นางรัตนา

พฤกษาปญญะ

7 น.ส.มนัสนันท

พุมดียิ่ง

8 นางวันดี

แจมพินิจ

9 นายภูธร

10 น.ส.ชลธิชา

11 นายเจนณรงค

12 นางกรรณิการ

บานเนิน

อยูยง

อรามรัตนชัย

มนุญโย

งานสอน
คณิตศาสตรพื้นฐาน
ค๓๑๑๐๑ , ค๓๑๑๐๒
คณิตศาสตรเพิ่มเติม
ค๓3๒๐1 , ค33202
คณิตศาสตรประยุกต
ค๓0๒๐๑ , ค๓0๒๐๒
คณิตศาสตรพื้นฐาน
ค๒๑๑๐๑ , ค๒๑๑๐๒
คณิตศาสตรพื้นฐาน
ค๒๒๑๐๑ , ค๒๒๑๐๒
คณิตศาสตรเพิ่มเติม
ค๒2๒๐๑ , ค๒2๒๐๒
คณิตศาสตรพื้นฐาน
ค๒๒๑๐๑ , ค๒๒๑๐๒
คณิตศาสตรเพิ่มเติม
ค๒2201 , ค๒2๒๐๒
คณิตศาสตรพื้นฐาน
ค321๐๑ , ค32102
คณิตศาสตรพื้นฐาน
ค31101 , ค31102
คณิตศาสตรเพิ่มเติม
ค๓๑๒๐๑ , ค๓๑๒๐๒
คณิตศาสตรเพิ่มเติม
ค๒๓๒๐๑ , ค๒๓๒๐๒
คณิตศาสตรประยุกต
ค๓๐๒๐๑ , ค๓๐๒๐๒
คณิตศาสตรพื้นฐาน
ค๓๑๑๐๑ , ค๓๑๑๐๒
คณิตศาสตรเพิ่มเติม
ค21201 , ค21202
O-NET คณิตศาสตร
คณิตศาสตรเพิ่มเติม
ค๓๒๒๐๑ , ค32202
คณิตศาสตรเพิ่มเติม
ค๓3๒๐1 , ค33202
คณิตศาสตรประยุกต
ค๓0๒๐1 , ค30202
คณิตศาสตรพื้นฐาน
ค๒๓1๐๑ , ค๒๓1๐๒
คณิตศาสตรเพิ่มเติม
ค๒๓๒๐๑ , ค๒๓๒๐๒

ชั้น
ม.๔

หอง

ม.๔/1, 2, 3

ม.6

ม.6/5

ม.๖

ม.๖/5

ม.๑

ม.๑/1, ๔, ๕, 7, 8

ม.๒

ม.๒/4, 8, 10

ม.๒

ม.๒/4, 5, 6, 7

ม.๒

ม.๒/1, 6, 9, 11

ม.๒

ม.๒/๑, 2

ม.5

ม.5/4, 5, 6, 11, 12

ม.4

ม.4/10

ม.๔

ม.4/4, 5, 6, 7, 12

ม.๓

ม.๓/1, 4, 7

ม.๖

ม.๖/7, 9, 11, ๑2

ม.๔

ม.4/5, 7, 9

ม.1

ม.1/1, 2, 3, 4

ม.3
ม.5

ม.3/4
ม.5/4, 5, 6

ม.6

ม.6/4

ม.6

ม.6/2, 6

ม.๓

ม.๓/1, 12

ม.๓

ม.๓/2, 3, 5, 6

๔
ที่
ชื่อ – สกุล
13 นายประกาศิต
บุญวงค
14 น.ส.หทัยรัตน

15 นางพัชรี

16 น.ส.อําภา

17 น.ส.ชอทิพย

18 น.ส.ทิพยรัตน

ชมฤทธิ์

อินทรชวย

ศรีวงคราช

สุวรรณรัตน

ดุจดา

งานสอน
คณิตศาสตรพื้นฐาน
ค๒๓๑๐๑ , ค๒๓๑๐๒
คณิตศาสตรพื้นฐาน
ค23101 , ค๒๓๑๐๒
คณิตศาสตรพื้นฐาน
ค32101 , ค๓๒๑๐๒
คณิตศาสตรพื้นฐาน
ค22101 , ค๒2101
คณิตศาสตรเพิ่มเติม
ค22201 , ค๒22๐๒
วิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน
ค32101 , ค32102
คณิตศาสตรเพิ่มเติม
ค๓๒๒๐1 , ค32202
คณิตศาสตรพื้นฐาน
ค21101 , ค21102
คณิตศาสตรพื้นฐาน
ค31101 , ค31102
คณิตศาสตรพื้นฐาน
ค21101
คณิตศาสตรพื้นฐาน
ค22101
คณิตศาสตรพื้นฐาน
ค21102

ชั้น
ม.๓

หอง
ม.๓/3, 5, 7, 8, 9, 11

ม.๓

ม.3/2, 4, 6, 10

ม.๕

ม.๕/8, 9

ม.2

ม.2/2, 3, 5, 7, 12

ม.2

ม.2/3

ม.5

ม.5/1, 2, 3, 7, 10

ม.5

ม.5/5

ม.1

ม.1/2, 3

ม.4

ม.4/4, 6, 8, 11

ม.1

ม.1/6, 9, 10, 11

ม.2

ม.2/6, 8

ม.1

ม.1/6, 9, 10, 11, 12, 13

๕
๔.๒ การอบรมสัมมนา
ที่
๑

ชื่อ – สกุล
นางภวรัตน

ภัทรผลพูล

เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา

สถานที่

การทดสอบทบทวนความรูเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติ โรคติดตอ พุทธศักราช ๒๕๕๘
การทดสอบทบทวนความรูเกี่ยวกับระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
การทดสอบทบทวนความรูเกี่ยวกับโรคซึมเศรา

ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

อบรมออนไลน เรื่องการจัดการเรียนรูแบบ
สพป. พิษณุโลก เขต ๓
โครงงานเปนฐาน (Project Based Learning)
อบรมออนไลน เรื่องชุมชนแหงการเรียนรู
(Professional Learning Community :
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
PLC)
อบรมออนไลน เรื่องสะเต็มศึกษา(STEM
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
Education)
อบรมออนไลน เรื่อง Active Learning
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
อบรมออนไลน เรื่องระบบดูแลชวยเหลือ
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
นักเรียน
อบรมออนไลน เรื่องครูไทยในศตวรรษที่ ๒๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
อบรมออนไลน เรื่องการศึกษาทางไกลผาน
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
ดาวเทียมรูปแบบใหม NEW DLTV
ผานการทดสอบวัดความรู หลักสูตรการนิเทศ
สพป. กําแพงเพชร
ภายในสถานศึกษา ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
เขต ๒
ผานการทดสอบวัดความรู หลักสูตรวิจัยในชั้น
สพป. กําแพงเพชร
เรียน ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
เขต ๒
ผานการทดสอบวัดความรู หลักสูตรจิตวิทยา
สพป. พระนครศรีอยุธยา
แนะแนวและการใหคําปรึกษา ดวยระบบ
เขต ๑
อิเล็กทรอนิกส
การทดสอบความรูเรื่อง แนวคิดเชิงคํานวณ
ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
(Computatjional Tinking)
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ผานการทดสอบวัดความรู เกี่ยวกับ “ระบบ
ศูนยวิทยาศาสตรและ
สุริยะ” ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
วัฒนธรรมเพื่อการศึกษา
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนทางไกล ใน
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
สพฐ.
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) ผานระบบการ
ประชุมทางไกล
การอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ
ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
ออนไลน ในสถานการณ การแพรระบาดของ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
หลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครู
สสวท. รวมกับ
ยุคใหม สําหรับการเรียนรูศตวรรษที่ ๒๑ วิชา
มหาวิทยาลัย ราชภัฎ
คณิตศาสตร
บานสมเด็จเจาพระยา
หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ
สพฐ. รวมกับ มูลนิธิศุภ
และการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
นิมิตแหงประเทศไทย
ภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร ๖๒๐๓๗
การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตรดวย
คาสิโอ มารเก็ตติ้ง
เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
(ประเทศไทย) จํากัด
ตอนปลาย รหัสหลักสูตร ๖๒๔๐๒๑๐๐๖

วัน เดือน ป
ที่รับการพัฒนา
๑๗ เม.ย. ๖๓
๒๖ เม.ย. ๖๓
๒๖ เม.ย. ๖๓
๒๙ เม.ย. ๖๓
๑ พ.ค. ๖๓
๑ พ.ค. ๖๓
๑ พ.ค. ๖๓
๑ พ.ค. 6๓
๑ พ.ค. ๖๓
๑ พ.ค. ๖๓
๒ พ.ค. ๖๓
๓ พ.ค. ๖๓
๔ พ.ค. ๖๓
๔ พ.ค. ๖๓
๖ พ.ค. ๖๓
๗ พ.ค. ๖๓

๒๒ พ.ค. ๖๓
๒๖ – ๒๘ พ.ค. ๖๓
๒๕ – ๓๐ มิ.ย. ๖๓
๑ ส.ค. – ๑๘ ก.ย.๖๓

๖
ที่

๒

ชื่อ – สกุล

นายธราวุฒ

ภัทรผลพูล

เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา
การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตรดวย
เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย รหัสหลักสูตร ๖๒๔๐๒๑๐๐๖ รุน
๐๐๔
วินัยและการรักษาวินัยของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ความรูเบื้องตนในการบริหารจัดการขยะตาม
หลัก ๓Rs
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ตาม
หลักสูตรแกรกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
การพัฒนาเทคนิคการสอนคณิตศาสตรสูครูมือ
อาชีพ
การทดสอบทบทวนความรูเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติ โรคติดตอ พุทธศักราช ๒๕๕๘
การทดสอบทบทวนความรูเกี่ยวกับระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
การทดสอบทบทวนความรูเกี่ยวกับโรคซึมเศรา

สถานที่

วัน เดือน ป
ที่รับการพัฒนา

คาสิโอ มารเก็ตติ้ง
(ประเทศไทย) จํากัด

๑๒ – ๑๓ ก.ย. ๖๓

ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ร.ร. หนองเสือ
จ.กาญจนบุรี

๒๗ พ.ย. ๖๓
๒๙ ธ.ค. ๖๔

สพป. อุทัยธานี เขต ๒

๓๑ ธ.ค. ๖๔

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชัน

๖ มี.ค. ๖๔

ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

อบรมออนไลน เรื่องการจัดการเรียนรูแบบ
สพป. พิษณุโลก เขต ๓
โครงงานเปนฐาน (Project Based Learning)
อบรมออนไลน เรื่องชุมชนแหงการเรียนรู
(Professional Learning Community :
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
PLC)
อบรมออนไลน เรื่องสะเต็มศึกษา(STEM
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
Education)
อบรมออนไลน เรื่อง Active Learning
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
อบรมออนไลน เรื่องระบบดูแลชวยเหลือ
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
นักเรียน
อบรมออนไลน เรื่องครูไทยในศตวรรษที่ ๒๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
อบรมออนไลน เรื่องการศึกษาทางไกลผาน
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
ดาวเทียมรูปแบบใหม NEW DLTV
ผานการทดสอบวัดความรู หลักสูตรการนิเทศ
สพป. กําแพงเพชร
ภายในสถานศึกษา ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
เขต ๒
ผานการทดสอบวัดความรู หลักสูตรวิจัยในชั้น
สพป. กําแพงเพชร
เรียน ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
เขต ๒
ผานการทดสอบวัดความรู หลักสูตรจิตวิทยา
สพป. พระนครศรีอยุธยา
แนะแนวและการใหคําปรึกษา ดวยระบบ
เขต ๑
อิเล็กทรอนิกส
การทดสอบความรูเรื่อง แนวคิดเชิงคํานวณ
ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
(Computatjional Tinking)
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ผานการทดสอบวัดความรู เกี่ยวกับ “ระบบ
ศูนยวิทยาศาสตรและ
สุริยะ” ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
วัฒนธรรมเพื่อการศึกษา
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนทางไกล ใน
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
สพฐ.
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) ผานระบบการ
ประชุมทางไกล

๑๗ เม.ย. ๖๓
๒๖ เม.ย. ๖๓
๒๖ เม.ย. ๖๓
๒๙ เม.ย. ๖๓
๑ พ.ค. ๖๓
๑ พ.ค. ๖๓
๑ พ.ค. ๖๓
๑ พ.ค. 6๓
๑ พ.ค. ๖๓
๑ พ.ค. ๖๓
๒ พ.ค. ๖๓
๓ พ.ค. ๖๓
๔ พ.ค. ๖๓
๔ พ.ค. ๖๓
๖ พ.ค. ๖๓
๗ พ.ค. ๖๓

๗
ที่

3
4

5

ชื่อ – สกุล

นายอุดมชัย
น.ส.กนิษฐา

นางสุภิดา

วิไลเพชรรัตน
หลักดี

วิไลลักษณ

เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา
การอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน ในสถานการณ การแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
หลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครู
ยุคใหม สําหรับการเรียนรูศตวรรษที่ ๒๑ วิชา
คณิตศาสตร
หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร ๖๒๐๓๗
การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตรดวย
เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย รหัสหลักสูตร ๖๒๔๐๒๑๐๐๖
การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตรดวย
เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย รหัสหลักสูตร ๖๒๔๐๒๑๐๐๖ รุน
๐๐๔
วินัยและการรักษาวินัยของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ความรูเบื้องตนในการบริหารจัดการขยะตาม
หลัก ๓Rs
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ตาม
หลักสูตรแกรกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
การพัฒนาเทคนิคการสอนคณิตศาสตรสูครูมือ
อาชีพ
การทดสอบทบทวนความรูเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติ โรคติดตอ พุทธศักราช ๒๕๕๘
การทดสอบทบทวนความรูเกี่ยวกับระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
การทดสอบทบทวนความรูเกี่ยวกับโรคซึมเศรา
การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ใน
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผานระบบ
การประชุมทางไกล
การอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน ในสถานการณ การแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)
การพัฒนาเทคนิคการสอนคณิตศาสตรสูครูมือ
อาชีพ
วินัยและการรักษาวินัยของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID - 19
สืบสานสาระมหาชาติ (คําหลวง)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID - 19

สถานที่

วัน เดือน ป
ที่รับการพัฒนา

ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๒๒ พ.ค. ๖๓

สสวท. รวมกับ
มหาวิทยาลัย ราชภัฎ
บานสมเด็จเจาพระยา

๒๖ – ๒๘ พ.ค. ๖๓

สพฐ. รวมกับ มูลนิธิศุภ
นิมิตแหงประเทศไทย

๒๕ – ๓๐ มิ.ย. ๖๓

คาสิโอ มารเก็ตติ้ง
(ประเทศไทย) จํากัด

๑ ส.ค. – ๑๘ ก.ย.๖๓

คาสิโอ มารเก็ตติ้ง
(ประเทศไทย) จํากัด

๑๒ – ๑๓ ก.ย. ๖๓

ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ร.ร. หนองเสือ
จ.กาญจนบุรี

๒๗ พ.ย. ๖๓
๒๙ ธ.ค. ๖๔

สพป. อุทัยธานี เขต ๒

๓๑ ธ.ค. ๖๔

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชัน

๖ มี.ค. ๖๔

ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๑๗ เม.ย. ๖๓
๒๖ เม.ย. ๖๓
๒๖ เม.ย. ๖๓

สพฐ.

๗ พ.ค. ๖๓

ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

22 พ.ค. ๖๓

Maceducation

6 มี.ค. ๖4

ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สํานักงงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและ

๒7 พ.ย. ๖๓
28 มี.ค. 63
4 เม.ย. 63
5 เม.ย. 63

๘
ที่

ชื่อ – สกุล

เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา
Active Learning
หลักสูตรสําหรับราชการ
หลักสูตรตานทุจริตศึกษา เรื่องการแยกแยะ
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม
ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเตอรเน็ต
หลักสูตรสมรรถนะ (Competency – Based
Curriculum)
การพัฒนาองคความรู (Knowledge
Development)การบริหารอยางมืออาชีพ วิชา
การวางแผนกลยุทธ
การพัฒนาองคความรู (Knowledge
Development)การบริหารอยางมืออาชีพ วิชา
ความฉลาดทางอารมณ (EQ)
การพัฒนาทักษะ (Skill Development)
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชา ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเตอรเน็ตและ
การปฏิบัติตนสําหรับขาราชการยุคดิจิทัล
การพัฒนาสมรรถนะหลักของขาราชการพล
เรือน (Core Competency Development)
การมุงผลสัมฤทธิ์ วิชา การสรางแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ในการทํางาน
จิตสํานึกสาธารณะ

6

นางรัตนา

พฤกษาปญญะ

การเรียนรูเรื่องกัญชา และ กัญชงอยางชาญ
ฉลาดสําหรับประชาชน ดวยระบบ
อิเลคทรอนิกส
หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา
หลักสูตรการดูแลความปลอดภัยรอบดานใน
โรงเรียน
การทดสอบวัดความรูเบื้องตนเกี่ยวกับไวรัส
COVID-19 ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
การทดสอบทบทวนความรูเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติ โรคติดตอ พุทธศักราช 2558
การทดสอบทบทวนความรูเกี่ยวกับระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
การทดสอบทบทวนความรูเกี่ยวกับโรคซึมเศรา
การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ใน
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผานระบบ
การประชุมทางไกล
การอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ

สถานที่
การศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนบานโนน
ประทาย
เครือขายสุจริตไทย
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33 (สุรินทร)
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ

วัน เดือน ป
ที่รับการพัฒนา
12 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63
16 เม.ย. 63
17 เม.ย. 63
22 เม.ย. 63

สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน

30 เม.ย. 63

สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน

5 พ.ค. 63

สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน

5 พ.ค. 63

สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน

7 พ.ค. 63

สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน

พ.ค. 63

กระทรวงศึกษาธิการ

31 ม.ค.64

สพฐ.

เม.ย.64

กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ค.64

กศน. อุบลราชธานี

25 มี.ค. 63

ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

17 เม.ย. 63
26 เม.ย. 63
26 เม.ย. 63

สพฐ.

7 พ.ค. 63

ร.ร. นวมินทราชินูทิศ

22 พ.ค. 63

๙
ที่

ชื่อ – สกุล

7

น.ส.มนัสนันท

พุมดียิ่ง

8

นางวันดี

แจมพินิจ

9

นายภูธร

บานเนิน

เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา

สถานที่

วัน เดือน ป
ที่รับการพัฒนา

ออนไลน ในสถานการณ การแพรระบาดของ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลใน
สถานการณ การแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
๗ พ.ค. ๖3
ไวรัสโคโรนา 2019 ผานระบบการประชุม
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ทางไกล
การอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ
ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
๒๒ พ.ค. ๖3
ออนไลนในสถานการณ การแพรระบาดของ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการใช
ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
๒๖ มิ.ย. ๖3
โปรแกรมจัดการเรียนการสอนทางไกล
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนใน
ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
23 พ.ค. 63
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โคโรนา 2019(COVID-19)
อบรมหลักสูตร “เพิ่มศักยภาพครูใหมี
สสวท. รวมกับ
สมรรถนะของครูยุคใหม สําหรับการเรียนรู
มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน 26 – 28 พ.ค.63
ศตวรรษที่ 21 วิชาคณิตศาสตร” (online)
สมบัติเจาพระยา
อบรมการพัฒนาศักยภาพครูในการใช
ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
26 มิ.ย. 63
โปรแกรมจัดการเรียนการสอนทางไกล ป
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การศึกษา 2563
อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 4-6 Coding
สพฐ. รวมกับ สสวท.
2 – 5 มิ.ย. 63
Online Grade 10-12 Teacher (C4T-9)
รหัส 63026 จํานวน 20 ชั่วโมง
การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตรดวย
คาสิโอ มารเก็ตติ้ง
1 ส.ค. – 18 ก.ย. 63
เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
(ประเทศไทย) จํากัด
ตอนปลาย รหัสหลักสูตร 624021006
การฝกซอมอพยพเมื่อมีเหตุอัคคีภัย
ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
4 ก.พ. 63
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
โครงการอบรมปลูกจิตสํานึกเยาวชนคนรักชาติ
11 พ.ย. 63
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
วินัยและการรักษาวินัยของขาราชการครูและ
ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
27 พ.ย. 63
บุคลากรทางการศึกษา
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การประยุกตใชสื่ออุปกรณในกิจกรรมการ
มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์
6 ก.พ. 64
เรียนรูคณิตศาสตรที่เสริมสรางการใหเหตุผล
(เชี่ยงใช) ศักดิ์พรทรัพย
แบบอุปนัยทางคณิตศาสตร
การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตรดวย
คาสิโอ มารเก็ตติ้ง
13 – 14 ก.พ. 64
เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
(ประเทศไทย) จํากัด
ตอนปลาย รหัสหลักสูตร 624021006
Active Learning-Competency-PLC ตอนที่
มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์
20 ก.พ. 64
2 การเรียนเชิงรุกเสริมสมรรถนะดวยวิธีและ
(เชี่ยงใช)ศักดิ์พรทรัพย
เทคนิคการสอนหลากหลาย
การพัฒนาเทคนิคการสอนคณิตศาสตรสูครูมือ
MACEDUCATION
6 มี.ค.64
อาชีพ (ออนไลน)
อบรมการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ
สพฐ. รวมกับ สสวท.
1 – 20 พ.ค. 63
สําหรับครู Coding for Teacher (C๔T)
อบรมหลักสูตร “เพิ่มศักยภาพครูใหมี
สสวท. รวมกับ
26 – 28 พ.ค.63

๑๐
ที่

ชื่อ – สกุล

เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา
สมรรถนะของครูยุคใหม สําหรับการเรียนรู
ศตวรรษที่ 21 วิชาคณิตศาสตร” (online)

อยูยง

อบรม วินัยและการรักษาวินัยขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
เครือขายโรงเรียนคุมครองเด็กภาคกลาง ภาค
ตะวันตกและภาคตะวันออก

สพฐ. รวมกับ มูลนิธิศูนย
พิทักษสิทธิเด็ก

8 – 9 ธ.ค. 63

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

7 พ.ค.อ๖3

ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

22 พ.ค.อ๖3

การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลใน
สถานการณ การแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ผานระบบการประชุม
ทางไกล
การอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลนในสถานการณ การแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการใช
โปรแกรมจัดการเรียนการสอนทางไกล
โครงการอบรมปลูกจิตสํานึกเยาวชนคนรักชาติ

๑1 นายเจนณรงค

อรามรัตนชัย

วัน เดือน ป
ที่รับการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมบัติเจาพระยา
มูลนิธิจิตเปนผูใหใจเปน
นิพพาน
ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

โครงการอบรมปลูกจิตสํานึกเยาวชนคนรักชาติ

๑0 น.ส.ชลธิชา

สถานที่

วินัยและการรักษาวินัยของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาเทคนิคการสอนคณิตศาสตรสูครูมือ
อาชีพ
การทดสอบวัดความรูเบื้องตนเกี่ยวกับไวรัส
COVID-19 ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
การทดสอบทบทวนความรูเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติ โรคติดตอ พุทธศักราช 2558
การทดสอบทบทวนความรูเกี่ยวกับระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
การทดสอบทบทวนความรูเกี่ยวกับโรคซึมเศรา
การทดสอบความรูเรื่อง แนวคิดเชิงคํานวณ
(Computatjional Tinking)
การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ใน
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผานระบบ
การประชุมทางไกล
การอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน ในสถานการณ การแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Awarded the certificate of internet
awesomeness status have proven to be
Smart, Kind, Alert, Strong, Brave
การอบรมออนไลนครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เพื่อเตรียมความ
พรอมสูการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ดวยเครื่องคํานวณทางวิทยาศาสตร

11 พ.ย. 63
27 พ.ย. 63

ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

11 พ.ย. 63

MACEDUCATION

6 มี.ค. ๖4

กศน. อุบลราชธานี

25 มี.ค. 63

ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

26 มิ.ย. ๖3

27 พ.ย. ๖3

17 เม.ย. 63
26 เม.ย. 63
26 เม.ย. 63
4 พ.ค. 63

สพฐ.

7 พ.ค. 63

ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

22 พ.ค. 63

Google

4 มิ.ย. 63

คาสิโอ มารเก็ตติ้ง
(ประเทศไทย) จํากัด
รวมกับ สพม.1

11 มิ.ย. 63

๑๑
ที่

ชื่อ – สกุล

เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา
การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน
ประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร
62037
หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 4
– 6 Coding Online for Grade 10 – 12
Teacher (C4T – 9)
หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1
– 3 Coding Online for Grade 7 – 9
Teacher (C4T – 8)
การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตรดวย
เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย รหัสหลักสูตร 624021006
โครงการอบรมปลูกจิตสํานึกเยาวชนคนรักชาติ

๑2 นางกรรณิการ

มนุญโย

วินัยและการรักษาวินัยของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
การประยุกตใชเครื่องคิดเลขกราฟฟกเพื่อ
พัฒนาการสอนคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย รหัสหลักสูตร 624021016
การเสริมสรางความเขมแข็งในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศดานการจบการศึกษาและการ
ใหบริการขอมูลทางการศึกษาสําหรับเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
การพัฒนาเทคนิคการสอนคณิตศาสตรสูครูมือ
อาชีพ
การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลใน
สถานการณ การแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ผานระบบการประชุม
ทางไกล
การอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลนในสถานการณ การแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการใช
โปรแกรมจัดการเรียนการสอนทางไกล
โครงการอบรมปลูกจิตสํานึกเยาวชนคนรักชาติ

๑3 นายประกาศิต บุญวงค

วินัยและการรักษาวินัยของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาเทคนิคการสอนคณิตศาสตรสูครูมือ
อาชีพ
การอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน ในสถานการณ การแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สถานที่

วัน เดือน ป
ที่รับการพัฒนา

สพฐ. รวมกับ มูลนิธิศุภ
นิมิตแหงประเทศไทย

1 – 5 มิ.ย. 63

สพฐ. รวมกับ สสวท.

2 – 5 มิ.ย. 63

สพฐ. รวมกับ สสวท.

25 – 30 มิ.ย. 63

คาสิโอ มารเก็ตติ้ง
(ประเทศไทย) จํากัด

1 ส.ค. – 18
ก.ย. 63

ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

11 พ.ย. 63
27 พ.ย. 63

คาสิโอ มารเก็ตติ้ง
(ประเทศไทย) จํากัด

6 – 7 ก.พ. 64

สพฐ.

5 มี.ค. 64

Mac Education

6 มี.ค. 64

สพฐ.

7 พค. ๖3

ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

22 พ.ค. ๖3

ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

11 พ.ย. ๖3

MACEDUCATION

6 มี.ค. ๖4

ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

22 พ.ค. 63

26 มิ.ย. ๖3

27 พ.ย. ๖3

๑๒
ที่

ชื่อ – สกุล

๑4 น.ส.หทัยรัตน

ชมฤทธิ์

15 น.ส.พัชรี

อืนทรชวย

16 น.ส.อําภา

ศรีวงคราช

เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา

สถานที่

วัน เดือน ป
ที่รับการพัฒนา

การออกแบบการเรียนการสอนผานเว็บ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5 ม.ค. 64
การจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรแบบสะเต็ม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
6 ม.ค. 64
ศึกษา
การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการ
สพฐ. รวมกับ มูลนิธิศุภ
4 เม.ย. 63
ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
นิมิตแหงประเทศไทย
รหัสหลักสูตร 62037
การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ใน
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
สพฐ.
7 พ.ค. 63
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ผานระบบการ
ประชุมทางไกล
การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตรดวย
เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
บริษัท คาสิโอ มารเก็ต
12 – 13 ก.ย. 63
ตอนปลาย รหัสหลักสูตร 624021006 รุน
ติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
004
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ดาน
การจัดการเรียนรูยุคใหม โดยใชแหลงเรียนรู
สพฐ. รวมกับ มูลนิธิศุภ
นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเปนฐาน รหัส
30 ม.ค. – 1 มี.ค. 64
นิมิตแหงประเทศไทย
หลักสูตร 639181001 เนื่องในงานวันครู
ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564
การอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ
ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
22 พ.ค. 63
ออนไลน ในสถานการณ การแพรระบาดของ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูแกนนํา
ดานการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
สพม. 1
20, 28 ส.ค. 63
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ดานการ
สํานักงานเลขาธิการคุรุ
30 ม.ค. – 1 มี.ค. 64
จัดการเรียนยุคใหมโดยใชแหลงเรียนรูนอกชั้น
สภา
เรียน และเทคโนโลยีเปนฐาน
การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาตรดวย
บริษัท คาสิโอ มารเก็ต
27 – 28 ก.พ. 64
เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา
ติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
ตอนปลาย
การอบรมหลักสูตร 62121 การเสริมสราง
ความเขมแข็งในการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ
ดานการจบการศึกษาและการใหบริการขอมูล
สพฐ.
6 มี.ค. 64
ทางการศึกษาสําหรับเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา โดยระบบอิเล็กทรอนิกส (elearning)
การทดสอบวัดความรูเบื้องตนเกี่ยวกับไวรัส
กศน. อุบลราชธานี
25 มี.ค. 63
COVID-19 ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
การทดสอบวัดความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
ร.ร. วชิรธรรมสาธิต
27 มี.ค. 63
เชื้อไวรัส COVID-19
การอบรมหลักสูตรออนไลนและผานการ
ชมรมนักวิจัยทาง
ทดสอบ เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู
หลักสูตรและการสอน
5 เม.ย. 63
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
แหงประเทศไทย
การทดสอบทบทวนความรูเกี่ยวกับโทษและพิษ ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
12 เม.ย. 63
ภัยของบุหรี่
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การทดสอบออนไลน เรื่อง “ความรูเบื้องตน
ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
16 เม.ย. 63
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๑๓
ที่

ชื่อ – สกุล

เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา

สถานที่

วัน เดือน ป
ที่รับการพัฒนา

การทดสอบทบทวนความรูเกี่ยวกับ
ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
17 เม.ย. 63
พระราชบัญญัติ โรคติดตอ พุทธศักราช 2558 สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การทดสอบวัดความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
เชื้อไวรัส COVID-19 วิธีการปองกันและรับมือ
สพป. เขต 3
20 เม.ย. 63
การติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส
การทดสอบทบทวนความรูเกี่ยวกับระบบดูแล
ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
23 เม.ย. 63
ชวยเหลือนักเรียน
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การทดสอบวัดความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
เชื้อไวรัส COVID-19 จากระบบ LMS :
ร.ร. อุทัย
3 พ.ค. 63
Learning Management System
การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ใน
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อ
สพฐ.
7 พ.ค .63
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผานระบบ
การประชุมทางไกล
การอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ
ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
ออนไลน ในสถานการณ การแพรระบาดของ
22 พ.ค. 63
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การอบรมออนไลน หลักสูตรการใชโปรแกรม
ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
22 พ.ค. 63
ZOOM
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การอบรมออนไลน หลักสูตรการใชโปรแกรม
ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
22 พ.ค. 63
Google Meet
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเพิ่มศักยภาพ
สสวท. รวมกับ
ครูใหมีสมรรถนะของครูยุคใหมสําหรับการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน 26 – 28 พ.ค. 63
เรียนรูศตวรรษที่ 21 วิชาคณิตศาสตร รุนที่ 2
สมเด็จเจาพระยา
รหัสหลักสูตร 63037
การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน
ประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย
สพฐ. รวมกับ มูลนิธิศุภ
31 พ.ค. – 3 มิ.ย. 63
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
นิมิตแหงประเทศไทย
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รหัสหลักสูตร 62037
หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 4
สพฐ. รวมกับ สสวท.
21 – 25 มิ.ย. 63
– 6 Coding Online for Grade 10 – 12
Teacher (C4T – 9)
หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1
สพฐ. รวมกับ สสวท.
26 – 30 มิ.ย. 63
– 3 Coding Online for Grade 7 – 9
Teacher (C4T – 8)
การพัฒนาเทคนิคการสอนคณิตศาสตรสูครูมือ
บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น
6 มี.ค. 64
อาชีพ
จํากัด
การอบรมสัมมนา “Growth & Good
ชมรมบานแสงสวาง
Mindset พัฒนาเยาวชนอยางไรใหมี Mindset
ครอบครัวอบอุนแหง
22 เม.ย. 64
แหงความสําเร็จ”
ประเทศไทย
การเขารวมโครงการสงเสริมสถานศึกษาและ
สํานักงานรับรอง
ประสานความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัด
มาตรฐานและประเมิน
23 เม.ย. 64
เพื่อสรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับแนวทาง
คุณภาพการศึกษา
การประเมินคุณภาพภายนอกภายใต

๑๔
ที่

ชื่อ – สกุล

17 น.ส.ชอทิพย

18 น.ส.ทิพยรัตน

สุวรรณรัตน

ดุจดา

เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา
สถานการณ COVID – 19
การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน
ประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน ในสถานการณ การแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
การอบรมการพัฒนาศักยภาพครูในการใช
โปรแกรมจัดการเรียนการสอนทางไกล
การอบรมพัฒนาครูผูชวยบรรจุใหมสูความเปน
ครูมืออาชีพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตรดวย
เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตรดวย
เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย รหัสหลักสูตร 624021006
รุน 007

สถานที่

วัน เดือน ป
ที่รับการพัฒนา

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมกับ มูลนิธิศุภนิมิต
แหงประเทศไทย

17 – 19 พ.ค. 63

ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

22 พ.ค. 63

ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1

25 - 26
มิถุนายน 2563
15 – 17
กันยายน
2563

คาสิโอ มารเก็ตติ้ง
(ประเทศไทย) จํากัด

1 สิงหาคม – 18
กันยายน 2563

คาสิโอ มารเก็ตติ้ง
(ประเทศไทย) จํากัด

13 - 14
กุมภาพันธ 2564

๔.๓ การจัดการเรียนการสอนของครู (นวัตกรรมที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู)
ที่
๑

๒

ชื่อ - สกุล
นางภวรัตน

นายธราวุฒ

ภัทรผลพูล

ภัทรผลพูล

3

นายอุดมชัย

วิไลเพชรรัตน

4

น.ส.กนิษฐา

หลักดี

5

นางสุภิดา

วิไลลักษณ

รหัสวิชา

ชั้น /
หอง

ค๓๒๑๐๑

ม.๕

ค๓๒๑๐๒

ม.๕

ค332๐1

ม.6

ค3๓2๐2

ม.6

ค31101
ค31102
ค30201
ค30202
ค33201
ค33202
ค๒1๑๐๑
ค๒1๑๐2
ค๒๒๑๐1

ม.4
ม.4
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.1
ม.1
ม.๒

นวัตกรรมที่ใช
ในการจัดการเรียนการสอน

เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม
คลิปวีดีโอ เรื่อง ฟงกชันเอ็กซโพเนนเชียลและฟงกชันลอการิทึม
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม
คลิปวีดีโอ เรื่อง เวกเตอรในสามมิติ
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม
คลิปวีดีโอ เรื่อง ลําดับและอนุกรมอนันต
คลิปวีดีโอ เรื่อง แคลคูลัส
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ความนาจะเปน
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ความสัมพันธเชิงฟงกชัน
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การแจกแจงปกติ
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง กําหนดการเชิงเสน
คลิปวีดีโอ เรื่อง ความนาจะเปน
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรประยุกต
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรประยุกต
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร

๑๕
ที่
6

7

ชื่อ - สกุล
นางรัตนา

น.ส.มนัสนันท

พฤกษาปญญะ

พุมดียิ่ง

8

นางวันดี

แจมพินิจ

9

นายภูธร

บานเนิน

10

น.ส.ชลธิชา

อยูยง

11

12

นายเจนณรงค

นางกรรณิการ

อรามรัตนชัย

มนุญโย

13

นายประกาศิต

บุญวงค

14

น.ส.หทัยรัตน

ชมฤทธิ์

ค๒๒๑๐๒

ชั้น /
หอง
ม.๒

ค๒๒๑๐๑

ม.๒

ค๒๒๑๐๒
ค๒๒2๐1
ค๒๒2๐2

ม.๒
ม.๒
ม.๒

ค32101

ม.5

ค32102
ค๓๑101
ค๓๑๒๐1
ค๓๑102
ค๓๑๒๐2
ค๒๓๒๐๑
ค๒๓๒๐2
ค30201
ค30202

ม.5
ม.4
ม.๔
ม.4
ม.๔
ม.๓
ม.๓
ม.6
ม.6

ค31101
ค๓1๑๐2
ค21201

ม.4
ม.4
ม.1

ค21202

ม.1

ค๓3201

ม.6

ค๓3202

ม.6

ค30201
ค30202

ม.6
ม.6

ค32201

ม.5

ค๒๓2๐1

ม.6
ม.๓

ค๒๓1๐2

ม.๓

ค๒๓2๐2
ค๒๓1๐1
ค๒๓1๐2
ค๒๓๑๐1
ค๒๓๑๐๒
ค32๑๐1

ม.๓
ม.๓
ม.๓
ม.๓
ม.๓
ม.5

ค32๑๐2

ม.5

รหัสวิชา

นวัตกรรมที่ใช
ในการจัดการเรียนการสอน

เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน
คลิปการสอน เรื่อง ทฤษฎีบทพีธากอรัส
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาคณิตศาสตร ม.5 เทอม 1
คลิปการสอน เรื่อง สถิติและขอมูล
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาคณิตศาสตร ม.5 เทอม 2
เอกสารประกอบการเรียน ค31101 คณิตศาสตรพื้นฐาน
เอกสารประกอบการเรียน ค31201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
เอกสารประกอบการเรียน ค31102 คณิตศาสตรพื้นฐาน
เอกสารประกอบการเรียน ค31202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรประยุกต
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรประยุกต
การพัฒนาเวปไซตอยากเรียนเมื่อไหรก็แวะมา คณิตศาสตร ครูผาง
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม
คลิปวีดีโอ เรื่อง จํานวนเต็ม
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ลําดับและอนุกรมอนันต
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง แคลคูลัส
คลิปวีดีโอ เรื่อง ลําดับและอนุกรมอนันต
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ความนาจะเปน
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ความสัมพันธเชิงฟงกชัน
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง กําหนดการเชิงเสน
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม
คลิปวีดีโอ เรื่อง ความนาจะเปน
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรประยุกต
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรประยุกต
คลิปวีดีโอ เรื่อง ฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและฟงกชันลอการิทึม, ฟงกชัน
ตรีโกณมิติ
เอกสาร เตรียมสอบ O-NET ม.6
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
คลิปวีดีโอ เรื่อง ตรีโกณมิติ
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
คลิปวีดีโอ เรื่อง อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว, พื้นที่ผิวและปริมาตร
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
คลิปวีดีโอ เรื่อง สถิติ, ดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน
คลิปวีดีโอ เรื่อง ลําดับเลขคณิต, ลําดับเรขาคณิต, อนุกรมเลขคณิต, อนุกรม
เรขาคณิต

๑๖
ที่

ชื่อ - สกุล

15

น.ส.พัชรี

อืนทรชวย

16

น.ส.อําภา

ศรีวงคราช

17

น.ส.ชอทิพย

สุวรรณรัตน

18

น.ส.ทิพยรัตน

ดุจดา

ค๒21๐1
ค๒21๐2

ชั้น /
หอง
ม.2
ม.2

ค32201

ม. ๕

ค32202

ม. ๕

ค๒11๐1
ค๒11๐2
ค311๐1
ค311๐2

ม.1
ม.1
ม.4
ม.4

ค21101

ม.1

ค22101

ม.2

ค21102

ม.1

รหัสวิชา

นวัตกรรมที่ใช
ในการจัดการเรียนการสอน

เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
คลิปวีดีโอ เรื่อง สถิติและขอมูล
คลิปวีดีโอ เรื่อง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
คลิปวีดีโอ เรื่อง ลําดับและอนุกรม
คลิปวีดีโอ เรื่อง ความนาจะเปน
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
โปรแกรม GeoGebra Classic ประกอบการเรียน เรื่องรูปเรขาคณิตสองมิติ
และสามมิติ
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
โปรแกรม The Geometer's Sketchpad ประกอบการเรียน เรื่องการแปลง
ทางเรขาคณิต
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร

๔.๔ การวิจัยในชั้นเรียน
ที่
๑

๒

ชื่อผูวิจัย
นางภวรัตน

นายธราวุฒ

ภัทรผลพูล

ภัทรผลพูล

3

นายอุดมชัย

วิไลเพชรรัตน

4

น.ส.กนิษฐา

หลักดี

5

นางสุภิดา

วิไลลักษณ

ชื่อผลงานวิจัย
ผลการสอนเสริ ม ความรู เ รื่ อ งการแก ส มการและอสมการ
ลอการิทึม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่สอบไมผานผล
การเรียนรู
การพั ฒ นาผลการเรียนรู วิ ช าคณิ ตศาสตร เรื่ อ งผลคู ณ เชิ ง ส
เกลาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ โดยใชวิธีสอนแบบ
รวมมือกันแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล
การพัฒนาผลการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียนวิชา
คณิ ตศาสตร เ รื่ อ งลิ มิ ตและความต อ เนื่ อ งของฟ ง ก ชั นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
การพั ฒนาผลการเรี ยนรูวิ ชาคณิตศาสตร เรื่ องความนา จะ
เปน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึก ษาปที่ ๖ โดยใชคอมพิวเตอร
ชวยสอนในการสอนทบทวน
แบบฝ กเสริ ม ทัก ษะคณิตศาสตร พื้ นฐาน ค31101 เรื่ อ ง
เซต และ ตรรกศาสตรพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนเรื่อ งเลขยกกําลั งโดยใช
แบบฝกทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/7
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการและการแก
สมการ โดยใชแบบฝกทักษะสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1/8
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชสื่อประสมที่มี
ผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2

ลักษณะงานวิจัย

อยางงาย

เต็มรูปแบบ









หมาย
เหตุ

๑๗
ที่

ชื่อผูวิจัย

6

นางรัตนา

พฤกษาปญญะ

7

น.ส.มนัสนันท

พุมดียิ่ง

8

9

นางวันดี

นายภูธร

10 น.ส.ชลธิชา

11 นายเจนณรงค

12 นางกรรณิการ

13 นายประกาศิต

แจมพินิจ

บานเนิน

อยูยง

อรามรัตนชัย

มนุญโย

บุญวงค

ชื่อผลงานวิจัย
การพั ฒ นาสื่ อ เพื่ อ การวั ด และประเมิ น ผล เรื่ อ ง สถิ ติ 2
รายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน สําหรับนักเรียน On site และ
On line โดยใช google meet ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563
การเปรี ยบเที ยบผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ช าคณิ ตศาสตร
เรื่องความรูเบื้องตนของจํานวนจริง
การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท าง การเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 5/11 โดยใชแบบฝกทักษะ
การเปรี ยบเที ยบผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ช าคณิ ตศาสตร
เรื่ อง โจทยป ญ หาเซต ของนั ก เรี ยน ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ ๕
ระหว างสอนโดยใชทั ก ษะ/กระบวนการแก ปญ หา กั บ การ
สอนปกติ
การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนโดยใช แ บบฝ ก ทั ก ษะ
คณิตศาสตรเรื่องเซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/10
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ความพึ งพอใจในการจัดการเรียนการสอนในรูปแแบบออน
ไลน (google classroom) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
4/4 ที่ เรี ยนวิ ช าคณิตศาสตรเ พิ่ มเติ ม รหั ส วิช า ค31202
ภาคเรียนที่ 2 ป 2563 ของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม ค
23201 เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดย
วิธีทําเปนกําลังสองสมบูรณ โดยใชแบบฝกหัดเสริม สําหรับ
นักเรียนชั้น ม.3
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม ค
23202 เรื่องวงกลม โดยใชแบบฝกเสริม สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3
การเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียน วิช าคณิตศาสตร
เรื่ องโจทย ป ญ หาเซต ของนั ก เรี ย นชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4
ระหวางสอนโดยใชทักษะกระบวนการแกปญหากับการสอน
ปกติ
การสอนแบบหองเรียนกลับดานในชวงยุคโควิด 19 สําหรับ
นั ก เรี ยนชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6/4 เรื่ อ งลํ า ดั บ และอนุ ก รม
อนันต
การสอนแบบหองเรียนกลับดานในชวงยุคโควิด 19 สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4 เรื่องเวกเตอรในสามมิติ
การแยกตั ว ประกอบของพหุ น ามด ว ยการจั ด กลุ ม ตาม
ความสามารถแบบเหมือน แบบคละ และแบบผูเ รียนเลือ ก
เอง
การเปรี ยบเที ยบผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ช าคณิ ตศาสตร
เรื่อง ตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึก ษาป ที่ ๓ ระหวา งสอนโดยใช
ทักษะ/กระบวนการแกปญหา กับการสอนปกติ
การแกปญหาการสงงาน ใบงาน วิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3/4 ค23101 โรงเรียนนวมิน ทราชินูทิ ศ
สตรี วิ ท ยา พุ ท ธมณฑล โดยใช วิ ธี ก ารส ง งานผ า นระบบ
หองเรียนออนไลน (google classroom)
การแก ปญการสงงาน ในรายวิช าคณิตศาสตร พื้นฐาน รหั ส
วิ ช า ค23102 โดยใช วิ ธี ก ารส ง งาน โดยระบบห อ งเรี ย น

ลักษณะงานวิจัย

อยางงาย

เต็มรูปแบบ























หมาย
เหตุ

๑๘
ที่

ชื่อผูวิจัย

14 น.ส.หทัยรัตน

ชมฤทธิ์

15 นางพัชรี

อินทรชวย

16 น.ส.อําภา

ศรีวงคราช

17 น.ส.ชอทิพย

18 น.ส.ทิพยรัตน

สุวรรณรัตน

ดุจดา

ชื่อผลงานวิจัย
ออนไลน (google class) ของนั กเรียนชั้ นมัธยมศึกษาป ที่
3/11
การพัฒนาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน
เรื่อง การแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ที่เขาเรียนออนไลน
ไมเขาใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนวมินท
ราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง ความคลาย โดยใชแบบฝกหัด
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุ
นาม โดยใชแบบฝกเสริมการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 2/12
การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท าง การเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 5 เรื่องสถิติและขอมูล โดยใชแบบฝกทักษะ
การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท าง การเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 5 เรื่อง จํานวนเชิงซอน โดยใชแบบฝกทักษะ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องการ
บวกลบจํานวนเต็ม ของนักเรียนชั้น ม.1/2-3 โรงเรียนนวมิ
นทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องฟงก
เอกซ โ พเนนเชี ย ล โดยใช โ ปรแกรม The Geometer’s
Sketchpad (GSP) ของนัก เรี ยนชั้ นมั ธยมศึ ก ษาปที่ 4/6
โรงเรียนนมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนวิ ช าคณิ ต ศาสตร เรื่ อ ง
ปริ ซึ มและทรงกระบอก โดยใช แบบฝ กทั ก ษะคณิ ตศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/6
การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ยนวิ ช าคณิ ตศาสตร เรื่ อ ง
กราฟและความสั ม พั น ธ เ ชิ ง เส น โดยใช แ บบฝ ก ทั ก ษะ
คณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/6 โรงเรียนนวมินท
ราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

สรุป จํานวนครูทั้งสิ้น 18 คน ทําวิจัย 18 คน คิดเปนรอยละ 100

ลักษณะงานวิจัย

อยางงาย

เต็มรูปแบบ














หมาย
เหตุ

๑๙
๕. รายวิชาที่เปดสอนในกลุมสาระ
๕.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ค๒๑๑๐๑
ค๒๑๑๐๒
ค๒๒๑๐๑
ค๒๒๑๐๒
ค๒๓๑๐๑
ค๒๓๑๐๒

คณิตศาสตรพื้นฐาน
คณิตศาสตรพื้นฐาน
คณิตศาสตรพื้นฐาน
คณิตศาสตรพื้นฐาน
คณิตศาสตรพื้นฐาน
คณิตศาสตรพื้นฐาน

ค๒๑๒๐๑
ค๒๑๒๐๒
ค21203
ค21204
ค๒๒๒๐๑
ค๒๒๒๐๒
ค22203
ค22204
ค๒๐๒๐๑
ค๒๐๒๐๒
ค๒๓๒๐๑
ค๒๓๒๐๒
ค23203
ค23204

คณิตศาสตรเพิ่มเติม
คณิตศาสตรเพิ่มเติม
คณิตศาสตรเขมขน
คณิตศาสตรเขมขน
คณิตศาสตรเพิ่มเติม
คณิตศาสตรเพิ่มเติม
คณิตศาสตรเขมขน
คณิตศาสตรเขมขน
คณิตศาสตรเพิ่มเติม
คณิตศาสตรเพิ่มเติม
คณิตศาสตรเพิ่มเติม
คณิตศาสตรเพิ่มเติม
คณิตศาสตรเขมขน
คณิตศาสตรเขมขน

๕.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ค๓๑๑๐๑
ค๓๑๑๐๒
ค๓๒๑๐๑
ค๓๒๑๐๒

คณิตศาสตรพื้นฐาน
คณิตศาสตรพื้นฐาน
คณิตศาสตรพื้นฐาน
คณิตศาสตรพื้นฐาน

ค๓๑๒๐๑
ค๓๑๒๐๒

คณิตศาสตรเพิ่มเติม
คณิตศาสตรเพิ่มเติม

หนวยกิต ชั่วโมง/ภาค
วิชาพื้นฐาน
๑.๕
๓
๑.๕
๓
๑.๕
๓
๑.๕
๓
๑.๕
๓
๑.๕
๓
วิชาเพิ่มเติม
๑.๐
๒
๑.๐
๒
1.0
2
1.0
2
๑.๐
๒
๑.๐
๒
1.0
2
1.0
2
๑.๐
๒
๑.๐
๒
๑.๐
๒
๑.๐
๒
1.0
2
1.0
2

หนวยกิต ชั่วโมง/ภาค
วิชาพื้นฐาน
๑.๕
๓
๑.๕
๓
๑.๕
๓
๑.๕
๓
วิชาเพิ่มเติม
๑.๕
๓
๑.๕
๓

ชั้น/ หอง

หมายเหตุ

ม.๑/๑ – ๑5
ม.๑/๑ – ๑5
ม.๒/๑ – ๑4
ม.๒/๑ – ๑4
ม.๓/๑ – ๑4
ม.๓/๑ – ๑4
ม.๑/๑ – 4, ๑3, ๑4
ม.๑/๑ – 4, ๑3, ๑4
ม.1/1 – 4
ม.1/1 – 4
ม.๒/๑ – 3, 13, 14
ม.๒/๑ – 3, 13, 14
ม.2/1 – 3
ม.2/1 – 3
ม.๒/4 – ๗
ม.๒/4 – ๗
ม.๓/๑ – 7, 13, 14
ม.๓/๑ – 7, 13, 14
ม.3/1 – 3
ม.3/1 – 3

ชั้น/ หอง
ม.๔/๑ – ๑2
ม.๔/๑ – ๑2
ม.๕/๑ – ๑3
ม.๕/๑ – ๑3
ม.๔/๑ – ๗, 12
ม.๔/๑ – ๗, 12

หมายเหตุ

๒๐
รหัสวิชา
ค๓๒๒๐๑
ค๓๒๒๐๒
ค๓๓๒๐๑
ค๓๓๒๐๒
ค๓๐๒๐๑
ค๓๐๒๐๒

ชื่อวิชา
คณิตศาสตรเพิ่มเติม
คณิตศาสตรเพิ่มเติม
คณิตศาสตรเพิ่มเติม
คณิตศาสตรเพิ่มเติม
คณิตศาสตรประยุกต
คณิตศาสตรประยุกต

หนวยกิต ชั่วโมง/ภาค
๑.๕
๓
๑.๕
๓
๑.๕
๓
๑.๕
๓
๑.๐
๒
๑.๐
๒

ชั้น/ หอง
ม.๕/๑ – 7, 13
ม.๕/๑ – 7, 13
ม.๖/๑ – 7
ม.๖/๑ – 7
ม.๖/๑ – ๑2
ม.๖/๑ – ๑2

หมายเหตุ

๖. การใชแหลงเรียนรู / ภูมิปญญาทองถิ่น
๖.๑ แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
ที่
ชื่อผูใช
๑ นางภวรัตน
ภัทรผลพูล
2 นายธราวุฒ

ภัทรผลพูล

3 นายอุดมชัย
4 น.ส.กนิษฐา

วิไลเพชรรัตน
หลักดี

5 นางสุภิดา

วิไลลักษณ

6 นางรัตนา

พฤกษาปญญะ

7 น.ส.มนัสนันท

พุมดียิ่ง

8 นางวันดี

แจมพินิจ

9 นายภูธร

บานเนิน

10 น.ส.ชลธิชา

อยูยง

11 นายเจนณรงค
12 นางกรรณิการ

อรามรัตนชัย
มนุญโย

13 นายประกาศิต
14 น.ส.หทัยรัตน

บุญวงค
ชมฤทธิ์

15 น.ส.พัชรี

อินทรชวย

ชื่อแหลงเรียนรู
หองสมุดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
หองศูนยสื่อคณิตศาสตร
หองสมุดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
หองศูนยสื่อคณิตศาสตร
หองสมุดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
หองศูนยสื่อคณิตศาสตร
หองสมุดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
หองศูนยสื่อคณิตศาสตร
หองสมุดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
หองศูนยสื่อคณิตศาสตร
หองสมุดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
หองศูนยสื่อคณิตศาสตร
หองสมุดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
หองศูนยสื่อคณิตศาสตร
หองสมุดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
หองศูนยสื่อคณิตศาสตร
ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ
กองลูกเสือ
หองสมุดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
หองศูนยสื่อคณิตศาสตร
หองศูนยสื่อคณิตศาสตร
หองสมุดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
หองศูนยสื่อคณิตศาสตร
หองสมุดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
หองสมุดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
หองศูนยสื่อคณิตศาสตร
-

สถิติการใช/ ป
27
112
42
66
9
35
5
20
2
6
6
8
5
10
4
10
10
26
6
12
10
6
12
11
4
4
-

๒๑
ที่
16 น.ส.อําภา

ชื่อผูใช
ศรีวงคราช

17 น.ส.ชอทิพย

สุวรรณรัตน

18 น.ส.ทิพยรัตน

ดุจดา

ชื่อแหลงเรียนรู
หองสมุดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
หองศูนยสื่อคณิตศาสตร
หองสมุดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
หองศูนยสื่อคณิตศาสตร
หองสมุดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
หองศูนยสื่อคณิตศาสตร

สถิติการใช/ ป
2
4
7
๑7
2
2

๖.๒ แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน / ภูมิปญญาทองถิ่น
ที่
1
2
3
4

ชื่อแหลงเรียนรู
www.youtube.com
Google Classroom
วัดญาณเวศกวัน
วัดญาณเวศกวัน

สถิติการใช/ ป
3
5

สรุป จํานวนครู 19 คน ใชแหลงเรียนรู 18 คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐

ชื่อผูใช
ครูกลุมสาระฯ คณิต
ครูกลุมสาระฯ คณิต
นางภวรัตน ภัทรผลพูล
นายธราวุฒ ภัทรผลพูล

๗. ผลงานดีเดนในรอบป
๗.๑ ผลงานครู
ที่

ชื่อ – สกุล

๑

นางภวรัตน

ภัทรผลพูล

๒

นายธราวุฒ

ภัทรผลพูล

3
4

นายอุดมชัย
น.ส.กนิษฐา

วิไลเพชรรัตน
หลักดี

5

นางสุภิดา

วิไลลักษณ

6

นางรัตนา

พฤกษาปญญะ

7

น.ส.มนัสนันท

พุมดียิ่ง

8

นางวันดี

แจมพินิจ

9

นายภูธร

บานเนิน

10 น.ส.ชลธิชา

อยูยง

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบ

รางวั ล ครู ผู ป ฏิ บั ติ ห น าที่ ร ะ บบดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียนดีเดน
รางวั ล ครู ผู ป ฏิ บั ติ ห น าที่ ร ะ บบดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียนดีเดน
รางวั ล ครู ผู ป ฏิ บั ติ ห น าที่ ร ะ บบดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียนดีเดน
รางวั ล ครู ผู ป ฏิ บั ติ ห น าที่ ร ะ บบดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียนดีเดน
รางวั ล ครู ผู ป ฏิ บั ติ ห น าที่ ร ะ บบดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียนดีเดน
รางวั ล ครู ผู ป ฏิ บั ติ ห น าที่ ร ะ บบดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียนดีเดน
รางวั ล ครู ผู ป ฏิ บั ติ ห น าที่ ร ะ บบดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียนดีเดน
รางวั ล ครู ผู ป ฏิ บั ติ ห น าที่ ร ะ บบดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียนดีเดน
รางวั ล ครู ผู ป ฏิ บั ติ ห น าที่ ร ะ บบดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียนดีเดน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๒๒
ที่

ชื่อ – สกุล

11 นายเจนณรงค

อรามรัตนชัย

12 นางกรรณิการ

มนุญโย

13 นายประกาศิต

บุญวงค

14 น.ส.หทัยรัตน

ชมฤทธิ์

15 น.ส.พัชรี

อินทรชวย

16 น.ส.อําภา

ศรีวงคราช

17 น.ส.ชอทิพย

สุวรรณรัตน

18 น.ส.ทิพยรัตน

ดุจดา

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบ

รางวั ล ครู ผู ป ฏิ บั ติ ห น าที่ ร ะ บบดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียนดีเดน
รางวั ล ครู ผู ป ฏิ บั ติ ห น าที่ ร ะ บบดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียนดีเดน
รางวั ล ครู ผู ป ฏิ บั ติ ห น าที่ ร ะ บบดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียนดีเดน
รางวั ล ครู ผู ป ฏิ บั ติ ห น าที่ ร ะ บบดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียนดีเดน
รางวั ล ครู ผู ป ฏิ บั ติ ห น าที่ ร ะ บบดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียนดีเดน
รางวั ล ครู ผู ป ฏิ บั ติ ห น าที่ ร ะ บบดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียนดีเดน
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น มี เ กี ย รติ มิ่ ง
มงกุฎไทย (ทวีติยาภรณมงกุฎไทย)
รางวั ล ครู ผู ป ฏิ บั ติ ห น าที่ ร ะ บบดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียนดีเดน
รางวั ล ครู ผู ป ฏิ บั ติ ห น าที่ ร ะ บบดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียนดีเดน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๗.๒ ผลงานนักเรียน
ที่

ชื่อ – สกุลของนักเรียน

ชั้น

ชื่อรางวัลทีไ่ ดรับ
ไดคะแนน O – net วิชาคณิตศาสตร
เต็ม 100 คะแนน
ไดคะแนน O – net วิชาคณิตศาสตร
เต็ม 100 คะแนน

๑

นายสฤษฎพงศ

ชลธารสฤษฎ

ม.3/4

2

นายสัจจา

ราชา

ม.6/4

หนวยงาน
ที่มอบรางวัล

๒๓
ตอนที่ ๒
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ตามแผนปฏิบัติการประจําปของกลุมสาระฯ
๑. ทิศทางการจัดการศึกษาของกลุมสาระฯ
วิสัยทัศน จัดการเรียนรูใหผูเรียนโดยนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาความรู
ความสามารถอยางเต็มศักยภาพ อันเปนพื้นฐานในการศึกษาและการประกอบอาชีพ เปนพลเมืองที่มีคุณภาพ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความสุขและความสําเร็จในการดํารงชีวิต
พันธกิจ
๑. จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ไดแก ความสามารถในการ
แกป ญ หาความสามารถในการใหเ หตุผ ล ความสามารถในการสื่ อสาร สื่อความหมายทางคณิต ศาสตร และ
นําเสนอ ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู และการมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
๒. จัดกิจกรรมใหมีความสมดุลระหวางสาระดานความรู ทักษะกระบวนการ ควบคูไ ปกับคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค ไดแก การทํางานอยางมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ
มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง พรอมทั้งตระหนักในคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร
๓. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
๔. จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหนักเรียนรูจักคนควาและสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรู ตาง ๆ
๕. จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีความเปนเลิศทางคณิตศาสตร
เปาประสงค
๑. ผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร
๒. ผูเรียนตระหนักและเห็นคุณคาของวิชาคณิตศาสตรและสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม
๓. ผูเรียนสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตหรือศึกษาในขั้นสูงตอไป

๒๔
๒. โครงสรางการบริหารกลุมสาระฯ ปการศึกษา ๒๕63
ผูอํานวยการโรงเรียน
รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
นางภวรัตน ภัทรผลพูล
รองหัวหนากลุมสาระฯ
นางรัตนา พฤกษาปญญะ

งานสารบรรณ / ธุรการกลุมสาระฯ
น.ส.หทัยรัตน ชมฤทธิ์, นายเจนณรงค อรามรัตนชัย

งานหลักสูตรกลุมสาระฯ
นางรัตนา พฤกษาปญญะ, นายธราวุฒ ภัทรผลพูล

งานนิเทศภายในกลุมสาระฯ
น.ส.มนัสนันท พุมดียิ่ง, นายธราวุฒ ภัทรผลพูล

งานวัดผลกลุมสาระฯ
น.ส.หทัยรัตน ชมฤทธิ์, น.ส.ชอทิพย สุวรรณรัตน

งานหองสมุดกลุมสาระฯ
น.ส.ชลธิชา อยูยง, น.ส.มนัสนันท พุมดียิ่ง

งานแผนงานกลุมสาระฯ
น.ส.หทัยรัตน ชมฤทธิ์, น.ส.อําภา ศรีวงคราช

งานสารสนเทศกลุมสาระฯ
นายประกาศิต บุญวงค, นางพัชรี อินทรชวย

งานประกันคุณภาพกลุมสาระฯ
นายเจนณรงค อรามรัตนชัย, นางวันดี แจมพินิจ

งานวิจัยกลุมสาระฯ
นายภูธร บานเนิน

งานพัสดุกลุมสาระฯ
นางสุภิดา วิไลลักษณ, นายประกาศิต บุญวงค

ผูประสานงานเทคโนโลยีกลุมสาระฯ
นายประกาศิต บุญวงค, นายเจนณรงค อรามรัตนชัย

๒๕
ที่

ชื่อ-นามสกุล

๑ นางภวรัตน ภัทรผลพูล

ปฏิบัติหนาที่ในกลุมสาระฯ
หัวหนากลุมสาระฯ

หนาที่ตามโครงสราง
๑. ทําหนาที่สอนในกลุมวิชาที่รับผิดชอบ สัปดาหละไม
น อ ยกว า ๑๕ คาบและเป น คณะกรรมการฝ า ย
วิชาการของโรงเรียน
๒. ชวยฝายวิช าการในการวิเคราะหห ลักสูตร จัดทํ า
โครงสรางหลักสูตร สาระการเรียนรู ใหเปนไปตาม
วิสัยทัศน จุดมุงหมายของหลักสูตร
๓. ควบคุมและนิเทศติดตาม ดูแลการเรียนการสอนใน
กลุ ม สาระการเรี ย นรู ข องตนให ดํ า เนิ น ไปตาม
หลักสูตร
๔. จัดอัตรากําลัง ของกลุมสาระการเรียนรู จัดครูเขา
สอนรายวิชาตาง ๆ ชวยจัดตารางสอน
๕. วางแผนงานและจัดทําแผนปฏิบัติงานของกลุมสาระ
การเรียนรู ประสานงาน ดูแลใหมีการปฏิบัติง าน
ตามแผน พร อ มทั้ ง ให มี ก ารประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการ/งานตาง ๆ
๖. รับผิดชอบดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง การสราง การ
ซอม การผลิตหรือจัดหาวัสดุอุปกรณ สื่อการเรียน
การสอนของกลุมวิชา คุมการเงิน การจัดซื้อ จัดจาง
ให เ ป น ไปตามแผนปฏิ บั ติ ก ารและเป น ไปตาม
ระเบียบการเบิกจายเงินบํารุงการศึกษา
๗. จัด ทํ าบั ญ ชีสื่ อ การเรี ย นการสอน วั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ
หนัง สือ อุปกรณการเรียนการสอนของกลุมสาระ
การเรียนรู จัดระบบการเก็บรักษา การนําไปใชให
อยูในระบบที่ใชการไดเสมอเกิดประโยชนสูงสุด
๘. ติด ตามดู แลการจัด ครู เ ขา สอนแทน ครู ส อนซ อ ม
เสริม
๙. ดูแ ลเรื่อ งการวั ด ผล การประเมิ น ผลการเรี ยนให
เปนไปตามระเบียบการวัดและประเมินผล
๑๐. จัดทําระบบขอมูลสถิติ เปนเอกสารสาระสนเทศของ
กลุมสาระการเรียนรู
๑๑. จัดใหมีการพัฒนาครูทางดานวิชาการในกลุมสาระ
การเรียนรู
๑๒. รับผิดชอบดูแลหองปฏิบัติการ หองสมุดกลุมสาระ
การเรียนรู หองเรียนรายวิชา และแหลงเรียนรูตาง
ๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด พรอมใชงาน
๑๓. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู – อาจารยในกลุม
วิชา ปละ ๒ ครั้ง ตามที่โรงเรียนกําหนด และเสนอ
ผลการประเมิน ประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร
ในการพิจารณาความดีความชอบของครู – อาจารย
ในกลุมสาระการเรียนรู
๑๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

๒๖
ที่

ชื่อ-นามสกุล

๒ นางรัตนา พฤกษาปญญะ

ปฏิบัติหนาที่ในกลุมสาระฯ
รองหัวหนากลุมสาระฯ

๓ น.ส.หทัยรัตน ชมฤทธิ์ ,
งานสารบรรณ / ธุรการกลุมสาระฯ
นายเจนณรงค อรามรัตนชัย

4 นางรัตนา พฤกษาปญญะ ,
นายธราวุฒ ภัทรผลพูล

งานหลักสูตรกลุมสาระฯ

5 น.ส.มนัสนันท พุมดียิ่ง ,
นายธราวุฒ ภัทรผลพูล

งานนิเทศภายในกลุมสาระฯ

6 น.ส.หทัยรัตน ชมฤทธิ์ ,
น.ส.ชอทิพย สุวรรณรัตน

วัดผลกลุมสาระฯ

7 น.ส.ชลธิชา อยูยง ,
น.ส.มนัสนันท พุมดียิ่ง

หองสมุดกลุมสาระฯ

หนาที่ตามโครงสราง
๑. ทําหนาที่สอนตามที่ไดรับหมอบหมาย
๒. ปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนากลุมสาระฯ เมื่อไมมีผูทํา
หนาที่หัวหนากลุมสาระฯ หรือหัวหนากลุมสาระฯ
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
๑. ประสานงานตาง ๆ ภายในกลุมสาระฯ เพื่อใหงาน
เป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องกลุ ม สาระฯ และ
โรงเรียน
๒. เก็บเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของกลุมสาระฯ เชน
คําสั่งทุกชนิด หนังสือราชการไวเปนหลักฐาน
๓. รวบรวมผลการปฏิบัติ ง านของกลุม สาระฯ เสนอ
ฝายบริหาร
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
๑. พั ฒ นาหลั ก สู ต รการเรี ย นรู ข องกลุ ม สาระฯ ให
ทันสมัยอยูเสมอ
๒. ประสานงานและร ว มออกแบบแผนการจั ด การ
เรียนรูใหสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
๑. วางแผนงานนิเทศการเรียนการสอนในกลุมสาระฯ
๒. ใหคําปรึกษา แนะนําเพื่อนครู เกี่ยวกับเนื้อหาและ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
๑. ใหคําปรึกษาและวางแผนรวมกันระหวางครูในการ
ประเมินผลรายวิชาเดียวกัน
๒. สรางและวิเคราะหขอสอบเพื่อจัดเก็บเขาธนาคาร
ขอสอบ
๓. จัดเตรี ยมแบบฟอรมต างๆเกี่ยวกับ การวัด ผลโดย
ประสานงานกับทะเบียนวัดผล
๔. รวบรวมสถิติการสอบผาน การติด ๐ ร มส. ในแต
ละรายวิชา เพื่อใชในการจัดสอนซอมเสริม สอบแก
ตัว การเรียนซ้ํา ตลอดจนจัดทํา สถิติผ ลการเรีย น
ของแต ล ะรายวิ ช า เพื่ อ เป น ข อ มู ล ในการศึ ก ษา
เปรียบเทียบและพัฒนาการเรียนการสอน
๕. สรุปผลการเรียนของนักเรียนในแตละภาคเรียนและ
ในแตละปการศึกษา
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
๑. ควบคุมดูแลการใชหองศูนยวิชาการ การเรียนการ
สอนคณิตศาสตร
๒. สงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร
๓. ผลิตสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร
๔. บริการยืม – สงสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร

๒๗
ที่
8

9

10

11

12

13

ชื่อ-นามสกุล

ปฏิบัติหนาที่ในกลุมสาระฯ

หนาที่ตามโครงสราง

๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
น.ส.หทัยรัตน ชมฤทธิ์ ,
งานแผนงานกลุมสาระฯ
๑. วิเคราะห และประสานงานการจัดทํ าแผนงานให
น.ส.อําภา ศรีวงคราช
สอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน
๒. ประสานงาน ดูแล และตรวจสอบการดําเนินงานให
เปนไปดวยความเรียบรอย เพื่อใหบรรลุตามแผนที่
กําหนดไว
๓. สรุปผลการดําเนินงานของโครงการ
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
นายประกาศิต บุญวงค ,
งานสารสนเทศกลุมสาระฯ
๑. รับแจงขาวสารเรื่องราวแกครูในกลุมสาระฯ
นางพัชรี อินทรชวย
๒. ใหขาวสารของกลุมสาระฯ แกฝายประชาสัมพันธ
โรงเรียนรวมทั้งแจงใหอาจารย และนักเรียนทราบ
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
นายเจนณรงค อรามรัตนชัย, งานประกันคุณภาพกลุมสาระฯ
๑. เก็บรวบรวมขอมูลและดําเนินการประเมินประกัน
นางวันดี แจมพินิจ
คุณภาพภายในกลุมสาระฯ ตามมาตรฐานที่กําหนด
๒. วิเคราะหขอมูล สรุปผล จัดทําเปนรูปเลมรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพกลุมสาระฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
นายภูธร บานเนิน
วิจัยกลุมสาระฯ
๑. เผยแพรข า วสารและข อมู ล เกี่ ย วกั บงานวิ จั ยทาง
การศึกษา
๒. ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยทางการศึกษา
๓. รวบรวมงานวิ จั ย ของกลุ ม สาระฯ เพื่ อเสนอฝ า ย
วิชาการ
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
นางสุภิดา วิไลลักษณ ,
งานพัสดุกลุมสาระฯ
๑. จัดทําทะเบียนควบคุมพัสดุครุภัณฑของกลุมสาระฯ
นายประกาศิต บุญวงค
๒. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานขอมูล
เกี่ยวกับงานพัสดุ
๓. ร ว มกั บ งานพั ส ดุ โ รงเรี ย นในการตรวจสอบพั ส ดุ
ครุภัณฑของกลุมสาระฯ
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
นายประกาศิต บุญวงค ,
ผูประสานงานเทคโนโลยีกลุมสาระฯ ๑. ปรับปรุง ฐานขอมูล ของครูในกลุมสาระการเรียนรู
นายเจนณรงค อรามรัตนชัย
คณิตศาสตร ในเว็บไซตใหเปนปจจุบัน
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

๒๘
ตอนที่ ๓
ผลการดําเนินกิจกรรม โครงการและพัฒนาคุณภาพของกลุมสาระฯ
สรุปผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
ปการศึกษา ๒๕๖3 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไดดําเนินงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการประจําปของกลุมสาระฯ เพื่อสนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
ชื่อ งาน/ โครงการ/ กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูทาง
คณิตศาสตร

สอดคลองกับ
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
ภาพความสําเร็จ
บรรลุ ไมบรรลุ
มาตรฐานที่
(จํานวน/รอยละ)
มาตรฐานที่ 1 1. สถานที่ที่มีสภาพแวดลอมที่

เอื
อ
้
อํ
า
นวยต
อ
การเรี
ย
นรู

มาตรฐานที่ 2
คณิตศาสตร
มาตรฐานที่ 3

2. กิจกรรมสัปดาหคณิตศาสตร

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3

3. สรางหรือจัดหาสื่อ/นวัตกรรมการ
เรียนรูคณิตศาสตร

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3

4. แขงขันทักษะคณิตศาสตรภายใน
สถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3

5. แขงขันทักษะคณิตศาสตรภายนอก
สถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3

2. นักเรียนมีสถานที่ที่มีสถาพ
แวดลอมที่เอื้ออํานวยตอ
การเรียนรูคณิตศาสตร
๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
1 – 6 เขารวมกิจกรรม
จํานวน 2,100 คน
๒. นักเรียนไดรับความรูจาก
การเขารวมกิจกรรม
สัปดาหคณิตศาสตร
๑. ครูรอยละ 60 สรางหรือ
จัดหาสื่อ/นวัตกรรมการ
เรียนรูคณิตศาสตรในการ
จัดการเรียนรู
๒. ครูใชสื่อ/นวัตกรรมการ
เรียนรูคณิตศาสตรในการ
จัดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
1 – 6 เขารวมกิจกรรม
อยางนอย 200 คน
๒. นักเรียนไดรับการพัฒนา
ความรูทางดานคณิตศาสตร
และไดรับรางวัลจากการ
ประกวด/แขงขัน
๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
1 – 6 เขารวมกิจกรรม
อยางนอย 60 คน
๒. นักเรียนไดรับการพัฒนา
ความรูทางดานคณิตศาสตร









๒๙
ชื่อ งาน/ โครงการ/ กิจกรรม
6. คลินิกคณิตศาสตร

สอดคลองกับ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/รอยละ)

ภาพความสําเร็จ
บรรลุ

และไดรับรางวัลจากการ
ประกวด/แขงขัน
๑. นักเรียนกลุมเปาหมายเขา
รวมกิจกรรมจํานวน 60
คน
๒. นักเรียนกลุมเปาหมายมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สาระการเรียนรู
คณิตศาสตรสงู ขึ้น

โครงการ/กิจกรรมที่ ๑ โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูทางคณิตศาสตร
สอดคลองกับมาตรฐานประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ ๑, 2 และ ๓
๑. กระบวนการและรูปแบบการดําเนินกิจกรรม
รายละเอียด
ขั้นเตรียม
- ประชุมครูเพื่อศึกษาปญหา วิเคราะหหาแนวทางแกปญหา
- วางแผนเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการจัดกิจกรรม
- เขียนโครงการและนําเสนอฝายบริหาร
ขั้นดําเนินการ
- ดําเนินกิจกรรมตามแผน
- จัดซื้อวัสดุ
ขั้นประเมินผล
- ประเมินโครงการ สรุป และรายงานผล



ระยะเวลา
มีนาคม – เมษายน ๒๕๖3

พฤษภาคม ๒๕๖3 –
กุมภาพันธ ๒๕๖4
มีนาคม ๒๕๖4

๒. ผลการดําเนินกิจกรรม
- ไมสามารถดําเนินกิจกรรมได เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19)
๓. ปญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในปตอ ไป
- สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19)
๔. รูปภาพประกอบการดําเนินกิจกรรม
-

ไมบรรลุ

๓๐
โครงการ/กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสัปดาหคณิตศาสตร
สอดคลองกับมาตรฐานประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ ๑, 2 และ ๓
๑. กระบวนการและรูปแบบการดําเนินกิจกรรม
รายละเอียด
ขั้นเตรียม
- ประชุมครูเพื่อศึกษาปญหา วิเคราะหหาแนวทางแกปญหา
- วางแผนเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการจัดกิจกรรม
- เขียนโครงการและนําเสนอฝายบริหาร
ขั้นดําเนินการ
- ดําเนินกิจกรรมตามแผน
- จัดซื้อวัสดุและจัดจาง
ขั้นประเมินผล
- ประเมินโครงการ สรุป และรายงานผล

ระยะเวลา
มีนาคม – เมษายน ๒๕๖3

พฤษภาคม ๒๕๖3 –
กุมภาพันธ ๒๕๖4
มีนาคม ๒๕๖4

๒. ผลการดําเนินกิจกรรม
- ไมสามารถดําเนินกิจกรรมได เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19)
๓. ปญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในปตอ ไป
- สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19)
๔. รูปภาพประกอบการดําเนินกิจกรรม
-

๓๑
โครงการ/กิจกรรมที่ 3 สรางหรือจัดหาสื่อ/นวัตกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร
สอดคลองกับมาตรฐานประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ ๑, 2 และ ๓
๑. กระบวนการและรูปแบบการดําเนินกิจกรรม
รายละเอียด
ขั้นเตรียม
- ประชุมครูเพื่อศึกษาปญหา วิเคราะหหาแนวทางแกปญหา
- วางแผนเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการจัดกิจกรรม
- เขียนโครงการและนําเสนอฝายบริหาร
ขั้นดําเนินการ
- ดําเนินกิจกรรมตามแผน
- จัดซื้อวัสดุ
ขั้นประเมินผล
- ประเมินโครงการ สรุป และรายงานผล
๒. ผลการดําเนินกิจกรรม
- ไมไดดําเนินกิจกรรม
๓. ปญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในปตอ ไป
- สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19)
๔. รูปภาพประกอบการดําเนินกิจกรรม
-

ระยะเวลา
มีนาคม – เมษายน ๒๕๖3

พฤษภาคม ๒๕๖3 –
กุมภาพันธ ๒๕๖4
มีนาคม ๒๕๖4

๓๒
โครงการ/กิจกรรมที่ 4 แขงขันทักษะคณิตศาสตรภายในสถานศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ ๑, 2 และ ๓
๑. กระบวนการและรูปแบบการดําเนินกิจกรรม
รายละเอียด
ขั้นเตรียม
- ประชุมครูเพื่อศึกษาปญหา วิเคราะหหาแนวทางแกปญหา
- วางแผนเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการจัดกิจกรรม
- เขียนโครงการและนําเสนอฝายบริหาร
ขั้นดําเนินการ
- รับสมัครนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะคณิตศาสตรภายใน
- จัดการแขงขันทักษะคณิตศาสตรภายใน
- จัดสอนเสริมใหนักเรียนที่ชนะการแขงโดยวิทยากรภายนอก
- สงนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะคณิตศาสตรภายนอก
ขั้นประเมินผล
- รายงานผลการแขงขัน

ระยะเวลา
มีนาคม – เมษายน ๒๕๖3

มิถุนายน ๒๕๖3 –
กุมภาพันธ ๒๕๖4

มีนาคม ๒๕๖4

๒. ผลการดําเนินกิจกรรม
- ไมสามารถดําเนินกิจกรรมได เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19)
๓. ปญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในปตอ ไป
- สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19)
๔. รูปภาพประกอบการดําเนินกิจกรรม
-

๓๓
โครงการ/กิจกรรมที่ 5 แขงขันทักษะคณิตศาสตรภายนอกสถานศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ ๑, 2 และ ๓
๑. กระบวนการและรูปแบบการดําเนินกิจกรรม
รายละเอียด
ขั้นเตรียม
- ประชุมครูเพื่อศึกษาปญหา วิเคราะหหาแนวทางแกปญหา
- วางแผนเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการจัดกิจกรรม
- เขียนโครงการและนําเสนอฝายบริหาร
ขั้นดําเนินการ
- รับสมัครนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะคณิตศาสตรภายใน
- จัดการแขงขันทักษะคณิตศาสตรภายใน
- จัดสอนเสริมใหนักเรียนที่ชนะการแขงโดยวิทยากรภายนอก
- สงนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะคณิตศาสตรภายนอก
ขั้นประเมินผล
- ประเมินโครงการ สรุป และรายงานผล

ระยะเวลา
มีนาคม – เมษายน ๒๕๖3

มิถุนายน ๒๕๖3 –
กุมภาพันธ ๒๕๖4

มีนาคม ๒๕๖4

๒. ผลการดําเนินกิจกรรม
- ไมสามารถดําเนินกิจกรรมได เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19)
๓. ปญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในปตอ ไป
- สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19)
๔. รูปภาพประกอบการดําเนินกิจกรรม
-

๓๔
โครงการ/กิจกรรมที่ 6 คลินิกคณิตศาสตร
สอดคลองกับมาตรฐานประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ ๑, 2 และ ๓
๑. กระบวนการและรูปแบบการดําเนินกิจกรรม
รายละเอียด
ขั้นเตรียม
- ประชุมครูเพื่อศึกษาปญหา วิเคราะหหาแนวทางแกปญหา
- วางแผนเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการจัดกิจกรรม
- เขียนโครงการและนําเสนอฝายบริหาร
ขั้นดําเนินการ
- ดําเนินกิจกรรมตามแผน
- จัดซื้อวัสดุและจัดจาง
ขั้นประเมินผล
- ประเมินโครงการ สรุป และรายงานผล

ระยะเวลา
มีนาคม – เมษายน ๒๕๖3

พฤษภาคม ๒๕๖3 –
กุมภาพันธ ๒๕๖4
มีนาคม ๒๕๖4

๒. ผลการดําเนินกิจกรรม
- ไมสามารถดําเนินกิจกรรมได เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19)
๓. ปญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในปตอ ไป
- สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19)
๔. รูปภาพประกอบการดําเนินกิจกรรม
-

๓๕

ภาคผนวก

๓๖
1. ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา
1.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕63

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๖
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู

ชั้น

จํานวน
นักเรียน
เขาสอบ

ร

๐

๑

๑.๕

ค๒๑๑๐1

ม.๑/๑ – 15

569

0

2

7

37

ค๒๑๒๐1

ม.๑/๑ – 4,
๑3, ๑4

171

0

1

0

ค21203

ม.1/1 – 4

134

0

1

ค๒๒๑๐1

ม.๒/๑ – ๑4

560

0

ค๒๒๒๐1

ม.๒/๑ – 3,
13, 14

149

ค๒๐๒๐1

ม.๒/4 – ๗

ค22203

รหัสวิชา

๒

๒.๕

๓

จํานวน
รอยละ
นักเรียน นักเรียน
ที่ไดระดับ ที่ไดระดับ
๓ ขึ้นไป ๓ ขึ้นไป

๓.๕

๔

101 122 105

83

112

300

52.72

2

10

19

33

47

79

159

92.98

0

1

8

2

11

17

94

122

91.04

1

26

50

59

74

80

103 167

350

62.50

0

0

0

11

24

12

12

22

68

102

68.46

187

0

0

0

2

54

24

33

21

53

107

57.22

ม.2/1 – 3

108

0

1

1

0

7

4

13

16

66

95

87.96

ค๒๓๑๐1

ม.๓/๑ – ๑4

497

0

1

15

14

48

102 142

69

106

317

63.78

ค๒๓๒๐1

ม.๓/๑ – 7,
13, 14

300

0

0

13

31

54

36

51

28

87

166

55.33

ค23203

ม.3/1 – 3

101

0

0

0

1

4

6

11

14

65

90

89.11

ค๓๑๑๐1

ม.๔/๑ – ๑2

480

0

5

7

29

54

43

51

55

236

342

71.25

ค๓๑๒๐1

ม.๔/๑ – ๗ ,
12

301

0

2

24

61

48

41

31

30

64

125

41.53

ค๓๒๑๐1

ม.๕/๑ – ๑3

469

0

0

21

34

37

62

65

70

180

315

67.16

ค๓๒๒๐1

ม.๕/๑ – 7,
13

261

0

0

6

15

28

43

53

48

68

169

64.75

ค๓3๒๐1

ม.๖/๑ – 7

247

1

0

30

14

29

19

24

25

105

154

62.35

ค๓0๒๐1

ม.๖/๑ – 12

452

1

1

8

13

29

65

84

74

177

335

74.12

๓๗
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕63

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๖
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู

จํานวน
รอยละ
นักเรียน นักเรียน
ที่ไดระดับ ที่ไดระดับ
๓ ขึ้นไป ๓ ขึ้นไป

ชั้น

จํานวน
นักเรียน
เขาสอบ

ร

๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

ค๒๑๑๐2

ม.๑/๑ – 15

570

0

2

76

43

67

69

81

79

153

313

54.91

ค๒๑๒๐2

ม.๑/๑ – 4,
13, 14

171

0

1

7

1

6

14

18

17

107

142

83.04

ค21204

ม.1/1 – 4

133

0

0

1

1

2

4

27

17

81

125

93.98

ค๒๒๑๐2

ม.๒/๑ – ๑4

558

0

5

34

56

73

61

91

62

176

329

58.96

ค๒๒๒๐2

ม.๒/๑ – 3,
13, 14

149

0

0

0

2

16

26

18

25

62

105

70.47

ค๒๐๒๐2

ม.๒/4 – ๗

187

0

0

2

30

42

26

36

19

32

87

46.52

ค22204

ม.2/1 – 3

107

0

0

2

4

4

8

8

10

71

89

83.18

ค๒๓๑๐2

ม.๓/๑ – ๑4

496

0

0

16

20

72

88

108

80

112

300

60.48

ค๒๓๒๐2

ม.๓/๑ – 7,
13, 14

300

0

1

18

28

43

39

43

28

100

171

57.00

ค๒๓๒๐4

ม.๓/๑ – 3

101

0

0

0

1

0

5

18

14

63

95

94.06

ค๓๑๑๐2

ม.๔/๑ – ๑2

476

0

7

7

21

79

79

80

52

151

283

59.45

ค๓๑๒๐2

ม.๔/๑ – ๗ ,
12

296

0

3

28

24

21

22

30

43

125

198

66.89

ค๓๒๑๐2

ม.๕/๑ – ๑3

469

0

8

9

14

42

52

89

64

191

344

73.35

ค๓๒๒๐2

ม.๕/๑ – 7,
13

261

0

1

6

9

18

35

40

54

98

192

73.56

ค๓3๒๐2

ม.๖/๑ – 7

246

0

0

11

7

19

17

51

51

90

192

78.05

ค๓0๒๐2

ม.๖/๑ – 12

450

0

0

15

22

51

57

79

50

176

305

67.78

รหัสวิชา

๓๘
1.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O – net) ของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
โรงเรียน
คะแนนเฉลี่ย
สวน
ปการศึกษา
ประเทศ
จํานวนคน คะแนนเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ปการศึกษา ๒๕๕๘
๕๒๓
๔๓.๕๙
๑๖.๙๘
29.65
ปการศึกษา ๒๕๕๙
488
38.59
17.75
29.31
ปการศึกษา ๒๕60
527
35.64
19.24
26.30
ปการศึกษา ๒๕61
505
42.38
18.73
30.04
ปการศึกษา 2562
542
39.90
18.99
26.73
ปการศึกษา 2563
231
36.00
17.03
25.46
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
โรงเรียน
ปการศึกษา
ปการศึกษา ๒๕๕๘
ปการศึกษา ๒๕๕๙
ปการศึกษา ๒๕60
ปการศึกษา ๒๕61
ปการศึกษา 2562
ปการศึกษา 2563

จํานวนคน

คะแนนเฉลี่ย

๔๕๔
๔๑๑
471
450
393
442

๓๑.๘๒
๓๑.๕๑
31.31
44.24
36.45
35.51

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
๑๕.๐๓
๑๕.๒๔
18.11
22.73
20.01
19.63

คะแนนเฉลี่ย
ประเทศ
26.59
24.88
24.53
30.72
25.41
26.04

๓๙
1.๓ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา ๒๕63
ระดับชั้น

วิชา

มัธยมศึกษาปที่ ๑

มัธยมศึกษาปที่ ๒

มัธยมศึกษาปที่ ๓
มัธยมศึกษาปที่ ๔
มัธยมศึกษาปที่ ๕
มัธยมศึกษาปที่ ๖
รวม
รอยละ

ค๒๑๑๐1
ค๒๑๒๐1
ค21203
ค๒๒๑๐1
ค๒๒๒๐1
ค๒๐๒๐1
ค22203
ค๒๓๑๐1
ค๒๓๒๐1
ค23203
ค๓๑๑๐1
ค๓๑๒๐1
ค๓๒๑๐1
ค๓๒๒๐1
ค๓3๒๐1
ค๓0๒๐1

จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด
569
170
134
560
149
187
108
496
300
101
475
300
469
261
246
450
4,975
100

จํานวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ไมผาน
ผาน
ดี
ดีเยี่ยม
2
1
42
524
0
0
0
170
0
0
0
134
0
39
92
429
0
0
14
135
0
0
133
54
0
0
0
108
0
0
12
484
0
0
1
299
0
0
0
101
0
2
43
430
0
2
95
203
0
0
30
439
0
0
9
252
0
0
0
246
0
0
5
445
2
44
476
4,453
0.04
0.88
9.57
89.51

๔๐
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา ๒๕63
ระดับชั้น

วิชา

มัธยมศึกษาปที่ ๑

มัธยมศึกษาปที่ ๒

มัธยมศึกษาปที่ ๓
มัธยมศึกษาปที่ ๔
มัธยมศึกษาปที่ ๕
มัธยมศึกษาปที่ ๖
รวม
รอยละ

ค๒๑๑๐2
ค๒๑๒๐2
ค21204
ค๒๒๑๐2
ค๒๒๒๐2
ค๒๐๒๐2
ค22204
ค๒๓๑๐2
ค๒๓๒๐2
ค๒๓๒๐4
ค๓๑๑๐2
ค๓๑๒๐2
ค๓๒๑๐2
ค๓๒๒๐2
ค๓3๒๐2
ค๓0๒๐2

จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด
571
171
134
559
150
187
108
496
300
101
476
297
469
261
246
451
4,977
100

จํานวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ไมผาน
ผาน
ดี
ดีเยี่ยม
2
0
215
354
0
0
0
171
1
0
0
133
1
15
175
368
1
0
17
132
0
0
106
81
1
0
0
107
0
1
19
476
0
0
2
298
0
0
0
101
4
4
93
375
1
26
60
210
0
0
41
428
0
1
45
215
0
0
21
225
0
0
100
351
11
47
894
4,025
0.22
0.94
17.96
80.87

๔๑
1.๔ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา ๒๕63
ระดับชั้น

วิชา

มัธยมศึกษาปที่ ๑

มัธยมศึกษาปที่ ๒

มัธยมศึกษาปที่ ๓
มัธยมศึกษาปที่ ๔
มัธยมศึกษาปที่ ๕
มัธยมศึกษาปที่ ๖
รวม
รอยละ

ค๒๑๑๐1
ค๒๑๒๐1
ค21203
ค๒๒๑๐1
ค๒๒๒๐1
ค๒๐๒๐1
ค22203
ค๒๓๑๐1
ค๒๓๒๐1
ค23203
ค๓๑๑๐1
ค๓๑๒๐1
ค๓๒๑๐1
ค๓๒๒๐1
ค๓3๒๐1
ค๓0๒๐1

จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด
569
170
134
560
149
187
108
496
300
101
475
300
469
261
246
450
4,975
100

จํานวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ไมผาน
ผาน
ดี
ดีเยี่ยม
2
10
150
407
0
0
20
150
0
8
22
104
0
95
174
291
0
15
42
92
0
0
80
107
1
11
6
90
0
52
147
297
0
0
64
236
0
11
23
67
0
16
102
357
0
71
104
125
0
87
161
221
0
25
119
117
0
38
40
168
0
22
62
366
3
461
1,316
3,195
0.06
9.27
26.45
64.22

๔๒
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา ๒๕63
ระดับชั้น

วิชา

มัธยมศึกษาปที่ ๑

มัธยมศึกษาปที่ ๒

มัธยมศึกษาปที่ ๓
มัธยมศึกษาปที่ ๔
มัธยมศึกษาปที่ ๕
มัธยมศึกษาปที่ ๖
รวม
รอยละ

ค๒๑๑๐2
ค๒๑๒๐2
ค21204
ค๒๒๑๐2
ค๒๒๒๐2
ค๒๐๒๐2
ค22204
ค๒๓๑๐2
ค๒๓๒๐2
ค๒๓๒๐4
ค๓๑๑๐2
ค๓๑๒๐2
ค๓๒๑๐2
ค๓๒๒๐2
ค๓3๒๐2
ค๓0๒๐2

จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด
571
171
134
559
150
187
108
496
300
101
476
296
469
261
246
451
4,976
100

จํานวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ไมผาน
ผาน
ดี
ดีเยี่ยม
2
105
182
282
0
0
15
156
1
3
44
86
4
56
172
327
1
1
48
100
0
0
100
87
1
12
18
77
2
18
158
318
0
0
70
230
0
6
32
63
6
8
197
265
0
36
61
199
0
33
107
329
0
5
78
178
0
9
36
201
0
2
120
329
17
294
1,438
3,227
0.34
5.91
28.90
64.85

