รายงานการประเมินคุณภาพตนเอง (กลุมสาระฯ)
(Self Assessment Report)
ประจำปการศึกษา ๒๕64

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
กลุ ม สาระการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร มี ค วามมุ งมั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ ให ผู เรี ย นบรรลุ
มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ คือเปนคนดี คนเกง อยูในสังคมอยางมีความสุข
ดังนั้น กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จึงจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในกลุมสาระฯ โดยรวบรวม
ขอมูลตามสภาพจริงและจัดทำรายงานประเมินตนเองเพื่ อเป นฐานขอมู ล สารสนเทศ อันจะนำไปสู การพั ฒ นา
การศึกษาอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

.............................................
(นางภวรัตน ภัทรผลพูล)
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
19 เมษายน ๒๕๖5

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
- ภาพประกอบ งานเปดบานนวมินทร’64 “OPEN HOUSE ONLINE”

หนา
๑
1
1
1
2
31
32
33
36
36
37
42
42
49
50
52
53
55
57

๑
ตอนที่ ๑
ขอมูลพื้นฐาน
๑. ขอมูลทั่วไป
ที่ตั้งของกลุมสาระการเรียนรู ชั้น 7 ฝงตะวันตก อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๗ ชั้น)
จำนวนบุคลากร ครูประจำการ 17 คน
ครูอัตราจาง ๐ คน
๒. ขอมูลฝายบริหารกลุมสาระฯ
๒.๑ หัวหนากลุมสาระฯ
ชื่อ นางภวรัตน ภัทรผลพูล
วุฒิการศึกษา ค.บ. , ศษ.ม.
สาขา คณิตศาสตร , หลักสูตรและการนิเทศ
๒.๒ รองหัวหนากลุมสาระฯ
ชื่อ นางสุภิดา วิไลลักษณ
วุฒิการศึกษา ค.บ.
สาขา คณิตศาสตร
๓. ขอมูลบุคลากรกลุมสาระฯ
๓.๑ ขอมูลครูประจำการ

๑

นางภวรัตน

ภัทรผลพูล

๒

นายธราวุฒ

ภัทรผลพูล

3

นายอุดมชัย

วิไลเพชรรัตน

อายุ
อายุ
ราชการ ตำแหนง วุฒิ
(ป)
(ป)
๕7
31
ครู คศ.3 ค.บ.
ศษ.ม.
๕8
34
ครู คศ.3 วท.บ.
ศษ.ม.
๕9
๓5
ครู คศ.3 กศ.บ.

4

น.ส.กนิษฐา

หลักดี

๕9

๓4

ครู คศ.3

ค.บ.

คณิตศาสตร

5

นางสุภิดา

วิไลลักษณ

๕5

๒9

ครู คศ.3

ค.บ.

การวัดผลการศึกษา

6

น.ส.มนัสนันท

พุมดียิ่ง

๕5

30

ครู คศ.3

7

นางวันดี

แจมพินิจ

๔7

24

ครู คศ.2

8

นายภูธร

บานเนิน

๓8

13

ครู คศ.3

9

น.ส.ชลธิชา

อยูยง

๓9

12

ครู คศ.2

ค.บ.
ศษ.ม.
ค.บ.
ศษ.ม.
ค.บ.
ค.ม.
ค.บ.

คณิตศาสตร
บริหารการศึกษา
คณิตศาสตร
บริหารการศึกษา
คณิตศาสตร
วิจัยการศึกษา
คณิตศาสตร

๓6

6

ครู คศ.2

ที่

ชื่อ - สกุล

10 นายเจนณรงค อรามรัตนชัย

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

คณิตศาสตร
หลักสูตรและการนิเทศ
คณิตศาสตร
หลักสูตรและการนิเทศ
คณิตศาสตร

คณิตศาสตร
ม.2, ๕, 6
คณิตศาสตร
ม.2, ๖
คณิตศาสตร
ม.4, ๖
คณิตศาสตร
ม.1
คณิตศาสตร
ม.2
คณิตศาสตร
ม.1, 5
คณิตศาสตร
ม.2, 4
คณิตศาสตร
ม.2, 3, ๖
คณิตศาสตร
ม.1, 4
คณิตศาสตร
ม.2, 5, ๖

ศษ.บ. คณิตศาสตร
วท.ม. การสอนคณิตศาสตร

จำนวนครั้ง
ชั่วโมงที่ไดรบั
การพัฒนา / ป
6/67
5/64
1/6
5/46
10/33
12/42
18/162
8/82
29/102
16/110

๒

11 นางกรรณิการ มนุญโย

อายุ
อายุ
ราชการ ตำแหนง วุฒิ
(ป)
(ป)
๔9
24
ครู คศ.3 ค.บ.

12 นายประกาศิต บุญวงค

๓6

6

ครู คศ.1

13 น.ส.หทัยรัตน

ชมฤทธิ์

๒9

5

ครู คศ.1

ค.บ. คณิตศาสตร
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
ค.บ. คณิตศาสตร

14 นางพัชรี

อินทรชวย

31

5

ครู คศ.1

วท.บ. คณิตศาสตรประยุกต

15 น.ส.อำภา

ศรีวงคราช

40

11

ครู คศ.3

16 น.ส.ชอทิพย

สุวรรณรัตน

34

4

ครู คศ.1

17 น.ส.ทิพยรัตน

ดุจดา

28

2

ครูผูชวย

ค.บ.
ค.ม.
ศษ.บ.
ศษ.ม.
ค.บ.

ที่

ชื่อ - สกุล

วิชาเอก

จำนวนครั้ง
ชั่วโมงที่ไดรบั
การพัฒนา / ป

สอนวิชา/ชั้น

คณิตศาสตร

คณิตศาสตร
หลักสูตรและการนิเทศ
คณิตศาสตร
คณิตศาสตรศึกษา
คณิตศาสตร

หมายเหตุ นางรัตนา พฤกษาปญญะ เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2564

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

8/51
20/72
5/53
6/65
18/130
7/66
7/49

๓.๒ ขอมูลครูอัตราจาง
ที่

ชื่อ - สกุล

อายุ

-

-

-

ประสบการณ
การสอน (ป)
-

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชัน้

-

-

-

ขอมูล ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖5
๔. ภาระงานและการพัฒนาของครูในกลุมสาระฯ
๔.๑ ภาระงานของครู
ที่
ชื่อ – สกุล
๑ นางภวรัตน
ภัทรผลพูล

๒ นายธราวุฒ

ภัทรผลพูล

งานสอน
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3 ค32201
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4 ค32202
คณิตศาสตรประยุกต 1 ค30201
คณิตศาสตรประยุกต 2 ค30202
คณิตศาสตรเพิ่มเติม ค20202
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4 ค22202
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 5 ค33201
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 6 ค๓32๐๒
คณิตศาสตรประยุกต 1 ค30201
คณิตศาสตรประยุกต 2 ค30202

ชั้น
ม.5

หอง
ม.5/1, 2, 3, 12

ม.6

ม.6/7

ม.2
ม.2
ม.6

ม.2/7
ม.2/3
ม.6/4, 6

ม.6

ม.6/1, 3, 5, 8, 13

จางดวย
เงิน
-

๓
ที่
ชื่อ – สกุล
3 นายอุดมชัย
วิไลเพชรรัตน

4 น.ส.กนิษฐา

หลักดี

5 นางสุภิดา

วิไลลักษณ

6 น.ส.มนัสนันท

7 นางวันดี
8 นายภูธร

9 น.ส.ชลธิชา

10 นายเจนณรงค

พุมดียิ่ง

แจมพินิจ
บานเนิน

อยูยง

อรามรัตนชัย

งานสอน
คณิตศาสตร 1 ค31101
คณิตศาสตร 2 ค๓๑๑๐๒
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 5 ค33201
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 6 ค๓32๐๒
คณิตศาสตรประยุกต 1 ค30201
คณิตศาสตรประยุกต 2 ค30202
คณิตศาสตร 1 ค๒๑๑๐๑
คณิตศาสตร 2 ค๒๑๑๐๒
คณิตศาสตร 3 ค๒๒๑๐๑
คณิตศาสตร 4 ค๒๒๑๐๒
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3 ค22201
คณิตศาสตรเพิ่มเติม ค20201
คณิตศาสตรเพิ่มเติม ค20202
คณิตศาสตร 1 ค๒๑๑๐๑
คณิตศาสตร 2 ค๒๑๑๐๒
คณิตศาสตร 3 ค32101
คณิตศาสตร 4 ค๓๒๑๐๒
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1 ค๓๑๒๐๑
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2 ค๓๑๒๐๒
คณิตศาสตรเพิ่มเติม ค20202
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 5 ค23201
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 6 ค23202
คณิตศาสตรเพิ่มเติม ค20203
คณิตศาสตรเพิ่มเติม ค20204
คณิตศาสตรประยุกต 1 ค30201
คณิตศาสตรประยุกต 2 ค30202
คณิตศาสตรเพิ่มเติม ค20202
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1 ค21201
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2 ค21202
คณิตศาสตร 1 ค31101
คณิตศาสตร 2 ค31102
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4 ค22202
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3 ค32201
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4 ค32202
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 5 ค33201
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 6 ค๓32๐๒
คณิตศาสตรประยุกต 1 ค30201
คณิตศาสตรประยุกต 2 ค30202

ชั้น
ม.๔

หอง
ม.๔/1, 2, 3, 7

ม.6

ม.6/7

ม.๖

ม.๖/4

ม.๑

ม.๑/1, 5, 7, 9, 10, 12

ม.๒

ม.๒/2, 5, 8, 10, 13

ม.2
ม.2
ม.2
ม.1

ม.2/3, 4
ม.2/5, 8
ม.2/5
ม.1/4, 8

ม.๕

ม.๕/4, 6, 7, 9

ม.๔

ม.4/4, 5, 6, 7, 12

ม.2
ม.๓

ม.2/6
ม.๓/1

ม.๓

ม.๓/4, 5, 7

ม.6

ม.6/9, 10, 12

ม.2
ม.1

ม.2/8
ม.1/1, 2, 3, 4

ม.4

ม.4/4, 6, 11

ม.2
ม.5

ม.2/1
ม.5/4, 7

ม.6

ม.6/5

ม.6

ม.6/2, 6, 11

๔
ที่
ชื่อ – สกุล
11 นางกรรณิการ
มนุญโย

12 นายประกาศิต

บุญวงค

13 น.ส.หทัยรัตน

ชมฤทธิ์

14 นางพัชรี

อินทรชวย

15 น.ส.อำภา

ศรีวงคราช

16 น.ส.ชอทิพย

17 น.ส.ทิพยรัตน

สุวรรณรัตน

ดุจดา

งานสอน
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 5 ค23201
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 6 ค23202
คณิตศาสตร 5 ค23101
คณิตศาสตร 6 ค23102
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4 ค22202
คณิตศาสตร 5 ค๒๓๑๐๑
คณิตศาสตร 6 ค๒๓๑๐๒
คณิตศาสตร 5 ค๒๓๑๐๑
คณิตศาสตร 6 ค๒๓๑๐๒
คณิตศาสตร 3 ค32101
คณิตศาสตร 4 ค๓๒๑๐๒
คณิตศาสตร 3 ค๒๒๑๐๑
คณิตศาสตร 4 ค๒๒๑๐๒
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3 ค22201
คณิตศาสตรเพิ่มเติม ค20201
คณิตศาสตร 3 ค32101
คณิตศาสตร 4 ค๓๒๑๐๒
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3 ค32201
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4 ค32202
คณิตศาสตร 1 ค21101
คณิตศาสตร 2 ค21102
คณิตศาสตร 1 ค31101
คณิตศาสตร 2 ค31102
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4 ค22202
คณิตศาสตร 1 ค21101
คณิตศาสตร 2 ค21102
คณิตศาสตร 3 ค๒๒๑๐1
คณิตศาสตร 4 ค๒๒๑๐๒

ชั้น
ม.๓
ม.๓
ม.3

หอง

ม.๓/2, 3, 6
ม.๓/2, 3
ม.3/1, 4, 6, 11

ม.2
ม.๓

ม.2/4
ม.๓/2, 5, 6, 8, 9, 12

ม.๓

ม.๓/3, 7, 10

ม.๕

ม.๕/5, 8, 11

ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.๕

ม.2/1, 4, 11
ม.2/1, 4, 6, 7, 11, 12
ม.2/1, 2
ม.2/6, 7
ม.๕/1, 2, 3, 10

ม.5

ม.5/5, 6

ม.1

ม.1/2

ม.4
ม.4
ม.2
ม.1

ม.4/5, 7, 8, 9, 10
ม.4/5, 8, 9, 10
ม.2/2
ม.1/3, 6, 11, 13

ม.2

ม.2/3, 8

๕
๔.๒ การอบรมสัมมนา
ที่
๑

๒

ชื่อ – สกุล
นางภวรัตน

นายธราวุฒ

ภัทรผลพูล

ภัทรผลพูล

เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา

สถานที่

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักสูตรการ
จัดการเรียนรูฐานสมรรถนะตามแนว
สสวท. สาขวิชาคณิตศาสตร รุนที่ 2

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จ
เจาพระยา รวมกับ
สสวท.

วัน เดือน ป
ที่รับการพัฒนา
11, 13, 18, 20
มิ.ย. 64

การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตร
ดวยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร ระดับ
คาสิโอ มารเก็ตติ้ง
26 - 27 มิ.ย. 64
มัธยมศึกษาตอนปลาย รหัสหลักสูตร
(ประเทศไทย) จำกัด
624201006 รุนที่ 19 ณ โรงแรม
The Bazaar hotel Bangkok
โครงการพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินตำแหนงการเลือ่ น
สพม.กท 1
1 ส.ค. 64
วิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามขอตกลงในการพัฒนา
งาน (Performance Agreement)
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สำหรับ
สพฐ.
14 – 15 ส.ค. 64
ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางนวัตกรรม สพม.กท 1 รวมกับ
24 – 25 ต.ค. 64
เพื่อการจัดการเรียนรูวิถีใหม
นมร.ส.ว.
อบรมออนไลนหลักสูตร การใชสื่อดิจิทัล
บริษัท อักษร
(Aksorn On-Learn) เพื่อยกระดับการ
เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
20 พ.ย. 64
จัดการเรียนรูในหองเรียนและรูปแบบ
(มหาชน)
ออนไลน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักสูตรการ
คณะวิทยาศาสตร
จัดการเรียนรูฐานสมรรถนะตามแนว
และเทคโนโลยี
สสวท. สาขวิชาคณิตศาสตร รุนที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 11, 13, 18, 20
บานสมเด็จ
มิ.ย. 64
เจาพระยา รวมกับ
สสวท.
การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตร
ดวยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร ระดับ
คาสิโอ มารเก็ตติ้ง
มัธยมศึกษาตอนปลาย รหัสหลักสูตร
26 - 27 มิ.ย. 64
(ประเทศไทย) จำกัด
624201006 รุนที่ 19 ณ โรงแรม
The Bazaar hotel Bangkok
โครงการพัฒนาขาราชการครูและ
สพม.กท 1
1 ส.ค. 64

๖
ที่

3

4

5

ชื่อ – สกุล

นายอุดมชัย

น.ส.กนิษฐา

นางสุภิดา

วิไลเพชรรัตน

หลักดี

วิไลลักษณ

เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินตำแหนงการเลือ่ น
วิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามขอตกลงในการพัฒนา
งาน (Performance Agreement)
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สำหรับ
ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางนวัตกรรม
เพื่อการจัดการเรียนรูวิถีใหม
โครงการพั ฒ นาข า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ
และวิธีก ารประเมิน ตำแหน งการเลื่ อ น
วิ ท ยฐานะข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาตามขอตกลงในการพัฒนา
ตนเอง
โครงการพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินตำแหนงการเลือ่ น
วิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามขอตกลงในการพัฒนา
ตนเอง
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สำหรับ
ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การใช Canva for Education
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางใบ
งานและแบบทดสอบดวยเว็บแอปพลิเค
ชัน Liveworksheets” เพื่อวัดและ
ประเมินผลออนไลน
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางนวัตกรรม
เพื่อการจัดการเรียนรูวิถีใหม
การพัฒนาบุคลิกภาพคนทำงาน
ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร

สถานที่

วัน เดือน ป
ที่รับการพัฒนา

สพฐ.

14 – 15 ส.ค. 64

สพม.กท 1 รวมกับ
นมร.ส.ว.

24 – 25 ต.ค. 64

สพม.กท 1

1 ส.ค. 64

สพม.กท 1

1 ส.ค. 64

สพฐ.

14 – 15 ส.ค. 64

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหา
มกุฎราชวิทยาลัย

26 ส.ค. 64

สพม.พิษณุโลก และ
อุตรดิตถ

18 ก.ย. 64

สพม.กท 1 รวมกับ
24 – 25 ต.ค. 64
นมร.ส.ว.
ศูนยวิทยาศาสตร
และวัฒนธรรมเพื่อ
11 พ.ค. 64
การศึกษารอยเอ็ด
โรงเรียนวัดนครเนื่อง
11 พ.ค. 64
เขต (ศรีไพจิตร)

๗
ที่

ชื่อ – สกุล

เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา
รูปแบบการสอนคณิตศาสตร

6

น.ส.มนัสนันท

พุมดียิ่ง

ทักษะครูกับการจัดการเรียนรูออนไลน
ยุคใหม
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
การสรางชุมชนแหงการเรียนรู
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู
รูปแบบออนไลน สำหรับครูสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ปรับบานเปนหองเรียนเปลี่ยนผูปกครอง
เปนครู
การอบรมการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล ในสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19)
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางนวัตกรรม
เพื่อการจัดการเรียนรูวิถีใหม
การพัฒนาบุคลิกภาพคนทำงาน

สถานที่
สพป.เพชรบูรณ
เขต 3
สพป.เพชรบูรณ
เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

วัน เดือน ป
ที่รับการพัฒนา
12 พ.ค. 64
12 พ.ค. 64
15 พ.ค. 64
19 พ.ค. 64

สพฐ.

15 ส.ค. 64

สพม.กท 1

28 ส.ค. 64

สพฐ.

7 พ.ค. 64

สพม.กท 1 รวมกับ
24 – 25 ต.ค. 64
นมร.ส.ว.
ศูนยวิทยาศาสตร
วัฒนธรรมเพื่อ
11 พ.ค. 64
การศึกษารอยเอ็ด
ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร
โรงเรียนวัดนครเนื่อง
11 พ.ค. 64
เขต (ศรีไพจิตร)
รูปแบบการสอนคณิตศาสตร
สพป.เพชรบูรณ
12 พ.ค. 64
เขต 3
ทักษะครูกับการจัดการเรียนรูออนไลน
สพป.เพชรบูรณ
12 พ.ค. 64
ยุคใหม
เขต 3
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
สพป.เพชรบูรณ
15 พ.ค. 64
เขต 3
การสรางชุมชนแหงการเรียนรู
สพป.เพชรบูรณ
19 พ.ค. 64
เขต 3
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู
รูปแบบออนไลนสำหรับครูสังกัด
สพฐ.
15 ส.ค. 64
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ปรับบานเปนหองเรียนเปลี่ยนผูปกครอง
สพม.กท 1
28 ส.ค. 64
เปนครู
การอบรมการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล ในสถานการณการแพรระบาด
สพฐ.
7 พ.ค. 64
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

๘
ที่

7

ชื่อ – สกุล

นางวันดี

แจมพินิจ

เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา
(COVID-19)
ENGLISH PROFICIENCY TEST FOR
TEACHERS
การอบรมหลักสูตร Canva for elearning ผานระบบออนไลน
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางนวัตกรรม
เพื่อการจัดการเรียนรูวิถีใหม
การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตร
ดวยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย รหัสหลักสูตร
624201006 รุนที่ 19 ณ โรงแรม
The Bazaar hotel Bangkok
การอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนา
โรงเรียนออนไลนบนแพลตฟอรมครบ
วงจรและการจัดการเรียนการสอน
ศตวรรษที่ 21 ดวยหลักการหนึ่ง
โรงเรียนสองระบบเปนฐาน (ONE
SCHOOL TWO SYSTEMS-BASED
MANAGEMENT APPROACH)
ออนไลน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักสูตรการ
จัดการเรียนรูฐานสมรรถนะตามแนว
สสวท. สาขวิชาคณิตศาสตร รุนที่ 2

การอบรมครูดวยระบบออนไลน
หลักสูตรการอบรมครูสาระเทคโนโลยี
(การออกแบบและเทคโนโลยี) ชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 1
การอบรม เสริมสรางความรูค วามเขาใจ
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมิน
ตำแหนงและวิทยฐานะขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามดวย
ขอตกลงการพัฒนางาน
(PERFORMANCE AGREEMENT) ดวย
ระบบออนไลน
โครงการพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินตำแหนงการเลือ่ น
วิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากร

สถานที่

วัน เดือน ป
ที่รับการพัฒนา

โรงเรียนทีปงกรวิทยา
พัฒน

18 ส.ค. 64

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

11 ก.ย. 64

สพม.กท 1 รวมกับ
นมร.ส.ว.

24 – 25 ต.ค. 64

คาสิโอ มารเก็ตติ้ง
(ประเทศไทย) จำกัด

26 - 27 มิ.ย. 64

สถาบันไอเวิลด

12 มิ.ย. 64

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จ
เจาพระยา รวมกับ
สสวท.

11, 13, 18, 20
มิ.ย. 64

สสวท.

21 มิ.ย. 64

สพฐ. รวมกับ
โรงเรียนทวีธาภิเศก

24 ก.ค. 64

สพม.กท 1

1 ส.ค. 64

๙
ที่

ชื่อ – สกุล

เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา
ทางการศึกษาตามขอตกลงในการพัฒนา
งาน (Performance Agreement)
การอบรมโครงการ การพัฒนา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อสรางความรู ความเขาใจ การ
จัดทำขอตกลงในการพัฒนางาน (PA)
กับการประเมินวิทยฐานะ (ขอมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะและคงวิทยฐานะ) ผาน
ระบบออนไลน หลักสูตรการเชื่อมโยง
ขอตกลงในการพัฒนางานกับการ
ประเมินวิทยฐานะชวงเปลี่ยนผาน
สำหรับครูผสู อน
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สำหรับ
ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การอบรมโครงการ การพัฒนา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อสรางความรู ความเขาใจ การ
จัดทำขอตกลงในการพัฒนางาน (PA)
กับการประเมินวิทยฐานะ (ขอมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะและคงวิทยฐานะ) ผาน
ระบบออนไลน หลักสูตรจัดการเรียน
การสอนอยางไร เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และ รองรับเกณฑการ
ประเมิน ว.PA สำหรับครูมัธยมศึกษา
โครงการอบรมสัมมนาวิชาการออนไลน
ปรับบานเปนหองเรียน เปลี่ยน
ผูปกครองเปนครู “สอนออนไลน
อยางไร ใหผูเรียนเกิดสมรรถนะ และมี
ความสุข”
หลักสูตรที่ 1 NEXT Normal
Education Reimagined การบริหาร
จัดการเรียนการสอนออนไลน พรอม
ประสบการณจริงจากผูบริหาร
สถานศึกษา
หลักสูตรที่ 2 กลยุทธการเรียนการสอน
และการจัดประชุมออนไลนใหมี
ประสิทธิภาพในยุค NEXT Normal
หลักสูตรที่ 3 มุมมองใหมของการ
บริหารการจัดการศึกษาและการพัฒนา

สถานที่

วัน เดือน ป
ที่รับการพัฒนา

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุพรรณบุรี

15 ส.ค. 64

สพฐ.

14 – 15 ส.ค. 64

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุพรรณบุรี

22 ส.ค 64

สพม.กท 1

28 ส.ค. 64

สพฐ. และบริษัท
ไมโครซอฟท
(ประเทศไทย) จำกัด

10 ก.ย. 64

สพฐ. และบริษัท
ไมโครซอฟท
(ประเทศไทย) จำกัด
สพฐ. และบริษัท
ไมโครซอฟท

11 ก.ย. 64
18 ก.ย. 64

๑๐
ที่

8

ชื่อ – สกุล

นายภูธร

บานเนิน

เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา

สถานที่

ทักษะผูเรียนรูส ูการเปนพลเมืองยุค
ดิจิทัลของโลกแหงศตวรรษที่ 21
หลักสูตรที่ 4 การสราง Blended
Learning Platfrom NEXT Normal
Education Reimagined ดวย
Microsoft 365
หลักสูตรที่ 5 การออกแบบและเลือก
อุปกรณ Smart & Safety Virtual
Classroom ดวย Microsoft Windows
หลักสูตรที่ 6 การสรางสื่อความรูแ บบ
ปฏิสัมพันธบนแพลตฟอรมการจัดการ
ประสบการณการเรียนรู Microsoft
365
หลักสูตรที่ 7 การจัดการสอบดิจทิ ัล
รองรับการเรียนการสอนรูปแบบ
ผสมผสานอยางปลอดภัย
อบรมออนไลน โครงการพัฒนา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินตำแหนงการเลื่อนวิทยฐานะ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาขอตกลงในการพัฒนางาน
(PERFORMANCE AGREEMENT)
“เรียนรู PA สูการปฏิบัติจริง”
การอบรมในโครงการพัฒนาครูเพือ่
ยกระดับการจัดการเรียนการสอน
ออนไลนใหนักเรียนและครูมคี วามสุข
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางนวัตกรรม
เพื่อการจัดการเรียนรูวิถีใหม
การอบรมออนไลน “การเขียนผลงาน
ทางวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ (สาย
ครูผสู อน)”
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักสูตรการ
จัดการเรียนรูฐานสมรรถนะตามแนว
สสวท. สาขวิชาคณิตศาสตร รุนที่ 2

(ประเทศไทย) จำกัด

วัน เดือน ป
ที่รับการพัฒนา

สพฐ. และบริษัท
ไมโครซอฟท
(ประเทศไทย) จำกัด

25 ก.ย. 64

สพฐ. และบริษัท
ไมโครซอฟท
(ประเทศไทย) จำกัด

25 ก.ย. 64

สพฐ. และบริษัท
ไมโครซอฟท
(ประเทศไทย) จำกัด

2 ต.ค. 64

สพฐ. และบริษัท
ไมโครซอฟท
(ประเทศไทย) จำกัด

9 ต.ค. 64

สพม.กท. 1

10 ต.ค. 64

สพม.กท 1

22 ต.ค. 64

สพม.กท 1 รวมกับ
นมร.ส.ว.

24 – 25 ต.ค. 64

สพม.กท 1

15 ม.ค. 65

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จ
เจาพระยา รวมกับ
สสวท.
การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตร คาสิโอ มารเก็ตติ้ง
ดวยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร ระดับ
(ประเทศไทย) จำกัด

11, 13, 18, 20
มิ.ย. 64

26 - 27 มิ.ย. 64

๑๑
ที่

9

ชื่อ – สกุล

น.ส.ชลธิชา

อยูยง

เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา
มัธยมศึกษาตอนปลาย รหัสหลักสูตร
624201006 รุนที่ 19 ณ โรงแรม
The Bazaar hotel Bangkok
หลักเกณฑและวิธีการประเมินตำแหนง
และวิทยฐานะของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ
ใหม (PA)
โครงการพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินตำแหนงการเลือ่ น
วิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามขอตกลงในการพัฒนา
งาน (Performance Agreement)
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สำหรับ
ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางนวัตกรรม
เพื่อการจัดการเรียนรูวิถีใหม
การอบรมออนไลน “การเขียนผลงาน
ทางวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ (สาย
ครูผสู อน)”
อบรมการใชระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัย (MOE Safety Center)
การอบรมออนไลน OBEC 2021
Webinar การจัดการเรียนการสอน
ออนไลนยุคปกติใหม:มุมมองของ
ผูบริหาร นักวิชาการ และครู
หัวขอ เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน
แบบมีปฏิสมั พันธและหองเรียนออนไลน
โดยใชโครงงานเปนฐาน
การอบรมออนไลน OBEC 2021
Webinar การจัดการเรียนการสอน
ออนไลนยุคปกติใหม:มุมมองของ
ผูบริหาร นักวิชาการ และครู
หัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียนสอน
ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และ
การวัดประเมินสำหรับการเรียนออนไลน
การอบรมออนไลน OBEC 2021
Webinar การจัดการเรียนการสอน

สถานที่

วัน เดือน ป
ที่รับการพัฒนา

โรงเรียนทวีธาภิเษก

24 ก.ค. 64

สพม.กท 1

1 ส.ค. 64

สพฐ.

14 – 15 ส.ค. 64

สพม.กท 1 รวมกับ
นมร.ส.ว.

24 – 25 ต.ค. 64

สพม.กท 1

15 ม.ค. 65

สพม.กท 1

25 ม.ค. 65

สพฐ. รวมกับ หนวย
ปฏิบัติการวิจัย
สิ่งประดิษฐและ
นวัตกรรมการศึกษา
คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
สพฐ. รวมกับ หนวย
ปฏิบัติการวิจัย
สิ่งประดิษฐและ
นวัตกรรมการศึกษา
คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
สพฐ. รวมกับ หนวย
ปฏิบัติการวิจัย

19 พ.ค. 64

20 พ.ค. 64

21 พ.ค. 64

๑๒
ที่

ชื่อ – สกุล

เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา

สถานที่

ออนไลนยุคปกติใหม:มุมมองของ
ผูบริหาร นักวิชาการ และครู
หัวขอ การสงเสริมศักยภาพการเรียนรู
ดวยสื่อวิดโี อออนไลนและหองเรียนกลับ
ดานดวยวิดโี อแบบปฏิสัมพันธ
ทดสอบความรูออนไลน เนื่องในวัน
สิ่งแวดลอม
ทดสอบความรูออนไลน เนื่องใน
โครงการเชิดชูครูกวีศรีสุนทร “เปด
ตำนานเกาะแกวพิสดาร”
การอบรมออนไลน โครงการพัฒนา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินตำแหนงการเลื่อนวิทยฐานะ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามขอตกลงในการพัฒนางาน
(PERFORMANCE AGREEMENT)
การทดสอบวัดความรูออนไลน เนื่องใน
กิจกรรมวันวิทยาศาสตรแหงชาติ
ประเภทบุคคลทั่วไป
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (work shop)
ในการประชุมทางวิชาการออนไลนของ
คุรุสภา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔
หลักสูตร “รูปแบบการจัดการเรียนรูใน
อนาคต” (Design Thinking)
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (work shop)
ในการประชุมทางวิชาการออนไลนของ
คุรุสภา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔
หลักสูตร “การยกระดับคุณภาพงาน
วิชาการผานชุมชนแหงการเรียนรูท าง
วิชาชีพ”
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (work shop)
ในการประชุมทางวิชาการออนไลนของ
คุรุสภา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔
หลักสูตร “การเรียนรูเชิงรุกสูส มรรถนะ
บน Platform Online เพื่อสราง
หองเรียนออนไลนใหมีประสิทธิภาพสู
ผูเรียน”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (work shop)
ในการประชุมทางวิชาการออนไลนของ
คุรุสภา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔

สิ่งประดิษฐและ
นวัตกรรมการศึกษา
คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

วัน เดือน ป
ที่รับการพัฒนา

นมร.ส.ว.

5 มิ.ย. 64

นมร.ส.ว.

26 มิ.ย. 64

สพม.กท 1

1 ส.ค. 64

นมร.ส.ว.

15 ส.ค. 64

สำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา

28 ส.ค. – 31
ต.ค. 64

สำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา

28 ส.ค. – 31
ต.ค. 64

สำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา

28 ส.ค. – 31
ต.ค. 64

สำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา

28 ส.ค. – 31
ต.ค. 64

๑๓
ที่

ชื่อ – สกุล

เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา

สถานที่

วัน เดือน ป
ที่รับการพัฒนา

สำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา

28 ส.ค. – 31
ต.ค. 64

สำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา

28 ส.ค. – 31
ต.ค. 64

สำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา

28 ส.ค. – 31
ต.ค. 64

สำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา

28 ส.ค. – 31
ต.ค. 64

สำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา

28 ส.ค. – 31
ต.ค. 64

สำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา

28 ส.ค. – 31
ต.ค. 64

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

2 ก.ย. 64

หลักสูตร “เสียงที่มีความหมายของ
เยาวชน:พัฒนาไดจากการคิดอยาง
ยั่งยืน”
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
(work shop) ในการประชุมทาง
วิชาการออนไลนของคุรสุ ภา ประจำป
การศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตร “การผลิต
สื่อวิดีโอออนไลนใหปง ดวย Line
Application”
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
(work shop) ในการประชุมทาง
วิชาการออนไลนของคุรสุ ภา ประจำป
การศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตร “การผลิต
สื่อวิดีโอออนไลนอยางมืออาชีพ สำหรับ
การเรียนการสอนแบบ Active
Learning”
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
(work shop) ในการประชุมทาง
วิชาการออนไลนของคุรสุ ภา ประจำป
การศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตร “ออนไลน
อยางไร ใหไปถึงสมรรถนะ”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
(work shop) ในการประชุมทาง
วิชาการออนไลนของคุรสุ ภา ประจำป
การศึกษา ๒๕๖๔หลักสูตร “รูปแบบ
การจัดการเรียนรูในอนาคต”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (work shop)
ในการประชุมทางวิชาการออนไลนของ
คุรุสภา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔
หลักสูตร “Homeroom On Site &
Online เพื่อเสริมสรางฐานกาย อารมณ
สังคม สติปญญา”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (work shop)
ในการประชุมทางวิชาการออนไลนของ
คุรุสภา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔
หลักสูตร “การบริหารจัดการชั้นเรียน
คณิตศาสตรออนไลนแบบเรียลไทม”
การเรียนออนไลนหลักสูตร ชีวิตวิถีใหม
และความฉลาดทางดิจิทัล (New
Normal Life and Digital Quotient)

๑๔
ที่

ชื่อ – สกุล

เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (work shop)
ในการประชุมทางวิชาการออนไลนของ
คุรุสภา ประจำปการศึกษา 2564
หลักสูตร “รูปแบบการจัดการเรียนรูใน
อนาคต” (Design Thinking)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (work shop)
ในการประชุมทางวิชาการออนไลนของ
คุรุสภา ประจำปการศึกษา 2564
หลักสูตร “การยกระดับคุณภาพงาน
วิชาการผานชุมชนแหงการเรียนรูท าง
วิชาชีพ”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (work shop)
ในการประชุมทางวิชาการออนไลนของ
คุรุสภา ประจำปการศึกษา 2564
หลักสูตร “การเรียนรูเชิงรุกสูส มรรถนะ
บน Platform Online เพื่อสราง
หองเรียนออนไลนใหมีประสิทธิภาพสู
ผูเรียน”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (work shop)
ในการประชุมทางวิชาการออนไลนของ
คุรุสภา ประจำปการศึกษา 2564
หลักสูตร “เสียงที่มีความหมายของ
เยาวชน:พัฒนาไดจากการคิดอยาง
ยั่งยืน”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (work shop)
ในการประชุมทางวิชาการออนไลนของ
คุรุสภา ประจำปการศึกษา 2564
หลักสูตร “การผลิตสื่อวิดโี อออนไลนให
ปง ดวย Line Application”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (work shop)
ในการประชุมทางวิชาการออนไลนของ
คุรุสภา ประจำปการศึกษา 2564
หลักสูตร “การผลิตสื่อวิดโี อออนไลน
อยางมืออาชีพ สำหรับการเรียนการสอน
แบบ Active Learning”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (work shop)
ในการประชุมทางวิชาการออนไลนของ
คุรุสภา ประจำปการศึกษา 2564
หลักสูตร “ออนไลนอยางไร ใหไปถึง
สมรรถนะ”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (work shop)

สถานที่

วัน เดือน ป
ที่รับการพัฒนา

สำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา

13 ต.ค. 64

สำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา

14 ต.ค. 64

สำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา

15 ต.ค. 64

สำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา

16 ต.ค. 64

สำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา

17 ต.ค. 64

สำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา

18 ต.ค. 64

สำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา

19 ต.ค. 64

สำนักงานเลขาธิการ

20 ต.ค. 64

๑๕
ที่

ชื่อ – สกุล

10 นายเจนณรงค

อรามรัตนชัย

เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา

สถานที่

ในการประชุมทางวิชาการออนไลนของ
คุรุสภา ประจำปการศึกษา 2564
หลักสูตร “รูปแบบการจัดการเรียนรูใน
อนาคต”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (work shop)
ในการประชุมทางวิชาการออนไลนของ
คุรุสภา ประจำปการศึกษา 2564
หลักสูตร “Homeroom On Site &
Online เพื่อเสริมสรางฐานกาย อารมณ
สังคม สติปญญา”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (work shop)
ในการประชุมทางวิชาการออนไลนของ
คุรุสภา ประจำปการศึกษา 2564
หลักสูตร “การบริหารจัดการชั้นเรียน
คณิตศาสตรออนไลนแบบเรียลไทม”
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางนวัตกรรม
เพื่อการจัดการเรียนรูวิถีใหม
การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนา
ความรูและทักษะการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน
การทดสอบวัดความรูผ านระบบ
ออนไลน เรื่อง การสรางชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค
ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร
นักวิชาการ และครู ในหัวขอ การจัด
กิจกรรมการเรียนออนไลนตามแนวคิด
เกมิฟเคชัน และ การวัดและประเมิน
สำหรับการเรียนออนไลน
การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค
ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร
นักวิชาการ และครู ในหัวขอ การ
สงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสือ่ วีดีโอ
ออนไลน และ หองเรียนกลับดานดวย
วีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ
ทำแบบทดสอบวัดความรูออนไลน เนื่อง
ในวันสิ่งแวดลอมโลก
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักสูตรการ
จัดการเรียนรูฐานสมรรถนะตามแนว
สสวท. สาขวิชาคณิตศาสตร รุนที่ 2

คุรุสภา

วัน เดือน ป
ที่รับการพัฒนา

สำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา

21 ต.ค. 64

สำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา

22 ต.ค. 64

สพม.กท 1 รวมกับ
นมร.ส.ว.

24 – 25 ต.ค. 64

กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

11 – 13 พ.ค. 64

โรงเรียน
บานวังกะทะ

20 พ.ค. 64

สพฐ. รวมกับ คณะ
ครุศาสตร
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

20 พ.ค. 64

สพฐ. รวมกับ คณะ
ครุศาสตร
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

21 พ.ค. 64

นมร.ส.ว.

5 มิ.ย. 64

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

11, 13, 18, 20
มิ.ย. 64

๑๖
ที่

ชื่อ – สกุล

เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา

สถานที่
บานสมเด็จ
เจาพระยา รวมกับ
สสวท.

วัน เดือน ป
ที่รับการพัฒนา

การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตร
ดวยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร ระดับ
คาสิโอ มารเก็ตติ้ง
26 - 27 มิ.ย. 64
มัธยมศึกษาตอนปลาย รหัสหลักสูตร
(ประเทศไทย) จำกัด
624201006 รุนที่ 19 ณ โรงแรม
The Bazaar hotel Bangkok
ทดสอบวัดความรูในหัวขอ “วัน
โรงเรียนโคกกระทอน
อาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา”
กิตติวุฒิวิทยา จ.
24 ก.ค. 64
สระบุรี
ทดสอบวัดความรูดวยระบบออนไลน
โรงเรียนสาครพิทยา
24 ก.ค. 64
เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา :
คม
วันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา
โครงการพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินตำแหนงการเลือ่ น
สพม.กท 1
1 ส.ค. 64
วิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามขอตกลงในการพัฒนา
งาน (Performance Agreement)
การประยุกตใชเครื่องคิดเลขกราฟฟก
เพื่อพัฒนาการสอนคณิตศาสตร ระดับ
คาสิโอ มารเก็ตติ้ง
7 – 8 ส.ค. 64
มัธยมศึกษาตอนปลาย รหัสหลักสูตร
(ประเทศไทย) จำกัด
624021016 รุนที่ 2
การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตร
ดวยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย รหัสหลักสูตร
คาสิโอ มารเก็ตติ้ง
12 – 13 ส.ค. 64
624021006 รุนที่ 21 ณ โรงแรม
(ประเทศไทย) จำกัด
Marriott Marquis Bangkok Queen’s
Park
ทดสอบวัดความรูโครงการสงเสริมการ
เรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย ระบบ
สถาบัน
27 ส.ค. 64
ออนไลน เรื่อง พระราชกรณียกิจของ
กศน.ภาคกลาง
พระมหากษัตริยแหงราชวงศจักรี
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางนวัตกรรม สพม.กท 1 รวมกับ
24 – 25 ต.ค. 64
เพื่อการจัดการเรียนรูวิถีใหม
นมร.ส.ว.
อบรมออนไลนหลักสูตร การใชสื่อดิจิทัล
บริษัท อักษร
(Aksorn On-Learn) เพื่อยกระดับการ
เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
20 พ.ย. 64
จัดการเรียนรูในหองเรียนและรูปแบบ
(มหาชน)
ออนไลน
การอบรมออนไลน “การเขียนผลงาน
สพม.กท 1
15 ม.ค. 65

๑๗
ที่

ชื่อ – สกุล

11 นางกรรณิการ

มนุญโย

12 นายประกาศิต บุญวงค

เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา

สถานที่

วัน เดือน ป
ที่รับการพัฒนา

ทางวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ (สาย
ครูผสู อน)”
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สำหรับ
สพฐ.
14 – 15 ส.ค. 64
ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การอบรมศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแมพริก
กศน.อำเภอ แมพริก
10 ก.ย. 64
เรื่องสารเสพติด เนื่องในวันตอตานยา
เสพติดโลก
ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ
10 ก.ย. 64
นครพนม เรื่อง ปรากฏการณทางดารา
การศึกษานครพนม
ศาสตร
ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ
11 ก.ย. 64
นครพนม เรื่อง ชีวิตดีตองมีผัก
การศึกษานครพนม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานรวมกับ มูลนิธิศภุ นิมติ แหง
สพฐ.
28 ก.ย. 64
ประเทศไทย การอบรมความปลอดภัย
ในโรงเรียน
การสรางหองเรียนออนไลนที่มีระบบ
lms&mis เพื่อใชประเด็นทาทายในการ
สถาบันไอเวลน
16 ต.ค. 64
พัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยวิธีการสอน
แบบหองเรียนกลับดานและผสมผสาน
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางนวัตกรรม สพม.กท 1 รวมกับ
24 – 25 ต.ค. 64
เพื่อการจัดการเรียนรูวิถีใหม
นมร.ส.ว.
การสรางหองเรียนออนไลนที่มีระบบ
สมาพันแฟลตฟอรม
lms&mis เพื่อใชประเด็นทาทายในการ
การศึกษาและอาชีพ
18 พ.ย. 64
พัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยวิธีการสอน
(ประเทศไทย)
แบบหองเรียนกลับดานและผสมผสาน
การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค
ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร
สพฐ. รวมกับ คณะ
นักวิชาการ และครู ในหัวขอ การ
ครุศาสตร
21 พ.ค. 64
สงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสือ่ วีดีโอ
จุฬาลงกรณ
ออนไลน และ หองเรียนกลับดานดวย
มหาวิทยาลัย
วีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ
เรื่องนารูเกี่ยวกับโปรแกรม “Microsoft
16 มิ.ย. 64
office”
หลักเกณฑและวิธีการประเมินตำแหนง
และวิทยฐานะของขาราชการครูและ
โรงเรียนทวีธาภิเษก
24 ก.ค. 64
บุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ

๑๘
ที่

ชื่อ – สกุล

เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา
ใหม (PA)
โครงการพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินตำแหนงการเลือ่ น
วิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามขอตกลงในการพัฒนา
งาน (Performance Agreement)
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สำหรับ
ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การวิจัยทางการศึกษา
หลักสูตรที่ 1 NEXT Normal
Education Reimagined การบริหาร
จัดการเรียนการสอนออนไลน พรอม
ประสบการณจริงจากผูบริหาร
สถานศึกษา
หลักสูตรที่ 2 กลยุทธการเรียนการสอน
และการจัดประชุมออนไลนใหมี
ประสิทธิภาพในยุค NEXT Normal
หลักสูตรที่ 3 มุมมองใหมของการ
บริหารการจัดการศึกษาและการพัฒนา
ทักษะผูเรียนรูส ูการเปนพลเมืองยุค
ดิจิทัลของโลกแหงศตวรรษที่ 21
หลักสูตรที่ 4 การสราง Blended
Learning Platfrom NEXT Normal
Education Reimagined ดวย
Microsoft 365
หลักสูตรที่ 5 การออกแบบและเลือก
อุปกรณ Smart & Safety Virtual
Classroom ดวย Microsoft Windows
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางนวัตกรรม
เพื่อการจัดการเรียนรูวิถีใหม
อบรมออนไลนหลักสูตร การใชสื่อดิจิทัล
(Aksorn On-Learn) เพื่อยกระดับการ
จัดการเรียนรูในหองเรียนและรูปแบบ
ออนไลน
การอบรมออนไลน “การเขียนผลงาน
ทางวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ (สาย
ครูผสู อน)”

สถานที่

วัน เดือน ป
ที่รับการพัฒนา

สพม.กท 1

1 ส.ค. 64

สพฐ.

14 – 15 ส.ค. 64

โรงเรียนองครักษ

1 ก.ย. 64

สพฐ. และบริษัท
ไมโครซอฟท
(ประเทศไทย) จำกัด

10 ก.ย. 64

สพฐ. และบริษัท
ไมโครซอฟท
(ประเทศไทย) จำกัด

11 ก.ย. 64

สพฐ. และบริษัท
ไมโครซอฟท
(ประเทศไทย) จำกัด

18 ก.ย. 64

สพฐ. และบริษัท
ไมโครซอฟท
(ประเทศไทย) จำกัด

25 ก.ย. 64

สพฐ. และบริษัท
25 ก.ย. 64
ไมโครซอฟท
(ประเทศไทย) จำกัด
สพม.กท 1 รวมกับ
24 – 25 ต.ค. 64
นมร.ส.ว.
บริษัท อักษร
เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
(มหาชน)

20 พ.ย. 64

สพม.กท 1

15 ม.ค. 65

๑๙
ที่

ชื่อ – สกุล

เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา
การอบรม on-line เรื่อง คำผิดคำถูก
การอบรม on-line เรื่อง ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับการใชสื่อโซเชียลมีเดีย
การอบรม on-line เรื่อง การพัฒนา
ทักษะการพูดในโอกาสตาง ๆ
การอบรม on-line เรื่อง การประกัน
คุณภาพทางการศึกษา
การอบรม on-line เรื่อง ความรู
เบื้องตนโปรแกรม Zoom Meeting
และ Google Application
การอบรม Google Tools เพื่อการ
พัฒนางาน

13 น.ส.หทัยรัตน

14 น.ส.พัชรี

ชมฤทธิ์

อินทรชวย

การพัฒนาในหลักสูตร การพัฒนา
สมรรถนะครูมืออาชีพดานการจัดการ
เรียนรูย ุคใหม โดยใชแหลงเรียนรูน อก
ชั้นเรียน และเทคโนโลยีเปนฐาน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักสูตรการ
จัดการเรียนรูฐานสมรรถนะตามแนว
สสวท. สาขวิชาคณิตศาสตร รุนที่ 2

สถานที่
กศน.อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา
กศน.อำเภอ วังสะพุง
จังหวัดเลย
วิทยาลับอาชีวศึกษา
อุดรธานี

วัน เดือน ป
ที่รับการพัฒนา
14 มี.ค. 65
14 มี.ค. 65
14 มี.ค. 65

สพป.ระยอง เขต 1

14 มี.ค. 65

ศูนยวงเดือนอาคมสุร
ทัณฑ

14 มี.ค. 65

กระทรวงการ
อุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม
สำนักพัฒนาและ
สงเสริมวิชาชีพ
สำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จ
เจาพระยา รวมกับ
สสวท.

14 มี.ค. 65

30 ม.ค. –
1 มี.ค. 64

11, 13, 18, 20
มิ.ย. 64

โครงการพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินตำแหนงการเลือ่ น
สพม.กท 1
1 ส.ค. 64
วิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามขอตกลงในการพัฒนา
งาน (Performance Agreement)
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางนวัตกรรม สพม.กท 1 รวมกับ
24 – 25 ต.ค. 64
เพื่อการจัดการเรียนรูวิถีใหม
นมร.ส.ว.
อบรมออนไลนหลักสูตร การใชสื่อดิจิทัล
บริษัท อักษร
(Aksorn On-Learn) เพื่อยกระดับการ
เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
20 พ.ย. 64
จัดการเรียนรูในหองเรียนและรูปแบบ
(มหาชน)
ออนไลน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักสูตรการ
คณะวิทยาศาสตร
11, 13, 18, 20
จัดการเรียนรูฐานสมรรถนะตามแนว
และเทคโนโลยี
มิ.ย. 64
สสวท. สาขวิชาคณิตศาสตร รุนที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จ

๒๐
ที่

ชื่อ – สกุล

เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา

สถานที่
เจาพระยา รวมกับ
สสวท.

15 น.ส.อำภา

ศรีวงคราช

การอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนา
โรงเรียนออนไลนบนแพลตฟอรมครบ
วงจรและการจัดการเรียนการสอน
ศตวรรษที่ 21 ดวยหลักการหนึ่ง
สถาบันไอเวิลด
โรงเรียนสองระบบเปนฐาน (ONE
SCHOOL TWO SYSTEMS-BASED
MANAGEMENT APPROACH)
ออนไลน
โครงการพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินตำแหนงการเลือ่ น
สพม.กท 1
วิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามขอตกลงในการพัฒนา
งาน (Performance Agreement)
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางนวัตกรรม สพม.กท 1 รวมกับ
เพื่อการจัดการเรียนรูวิถีใหม
นมร.ส.ว.
อบรมออนไลนหลักสูตร การใชสื่อดิจิทัล
บริษัท อักษร
(Aksorn On-Learn) เพื่อยกระดับการ
เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
จัดการเรียนรูในหองเรียนและรูปแบบ
(มหาชน)
ออนไลน
โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการเพื่อ
กระทรวงศึกษาธิการ
เสริมสรางความยั่งยืนทางการเงิน
หลักสูตรครูรุนใหมหัวใจพอเพียง รุนที่1
สัมมนา “Growth & Good Mindset
ศูนยพัฒนาคุณธรรม
พัฒนาเยาวชนอยางไรใหมี Mindset
จังหวัดอางทอง
แหงความสำเร็จ” ประจำป 2564
รวมกับ สพป.
เชียงใหม เขต 4
โครงการสงเสริมสถานศึกษาและ
สำนักงานรับรอง
ประสบการณความรวมมือกับหนวยงาน
มาตรฐานและ
ตนสังกัด เพื่อสรางความรู ความเขาใจ
ประเมินคุณภาพ
เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการ
ภายนอก ภายใตสถานการณ COVID-19
มหาชน)
การอบรมออนไลน OBEC 2021
สพฐ. รวมกับ คณะ
Webinar “การจัดการเรียนการสอน
ครุศาสตร
ออนไลนยุคปกติใหม ; มุมมองของ
จุฬาลงกรณ
ผูบริหาร นักวิชาการและครู” ในหัวขอ
มหาวิทยาลัย
แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน
และการสอนความปลอดถัยบนโลกอิน

วัน เดือน ป
ที่รับการพัฒนา

12 มิ.ย. 64

1 ส.ค. 64

25 ต.ค. 64
20 พ.ย. 64

9 ธ.ค. 64

22 เม.ย. 64

23 เม.ย. 64

17 พ.ค. 64

๒๑
ที่

ชื่อ – สกุล

เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา
เทอตเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก
การอบรมออนไลน OBEC 2021
Webinar “การจัดการเรียนการสอน
ออนไลนยุคปกติใหม ; มุมมองของ
ผูบริหาร นักวิชาการและครู” ในหัวขอ
การสรางหองเรียนออนไลน 1 และการ
สรางหองเรียนออนไลน 2
ทดสอบวัดความรูผา นระบบออนไลน
เรื่อง การสรางชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC)
การอบรมออนไลน OBEC 2021
Webinar “การจัดการเรียนการสอน
ออนไลนยุคปกติใหม ; มุมมองของ
ผูบริหาร นักวิชาการและครู” ในหัวขอ
เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี
ปฏิสัมพันธ และหองเรียนออนไลนโดย
ใชโครงงานเปนฐาน
การอบรมออนไลน OBEC 2021
Webinar “การจัดการเรียนการสอน
ออนไลนยุคปกติใหม ; มุมมองของ
ผูบริหาร นักวิชาการและครู” ในหัวขอ
การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตาม
แนวคิดเกมิฟเคชัน และการวัดและการ
ประเมินสำหรับการเรียนออนไลน
การอบรมออนไลน OBEC 2021
Webinar “การจัดการเรียนการสอน
ออนไลนยุคปกติใหม ; มุมมองของ
ผูบริหาร นักวิชาการและครู” ในหัวขอ
การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ
วีดีโอออนไลน และหองเรียนกลับดาน
ดวยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักสูตรการ
จัดการเรียนรูฐานสมรรถนะตามแนว
สสวท. สาขวิชาคณิตศาสตร รุนที่ 2

การอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนา
โรงเรียนออนไลนบนแพลตฟอรมครบ
วงจรและการจัดการเรียนการสอน

สถานที่

วัน เดือน ป
ที่รับการพัฒนา

สพฐ. รวมกับ คณะ
ครุศาสตร
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

18 พ.ค. 64

สพฐ. รวมกับ คณะ
ครุศาสตร
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

18 พ.ค. 64

สพฐ. รวมกับ คณะ
ครุศาสตร
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

19 พ.ค. 64

สพฐ. รวมกับ คณะ
ครุศาสตร
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

20 พ.ค. 64

สพฐ. รวมกับ คณะ
ครุศาสตร
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

21 พ.ค. 64

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จ
เจาพระยา รวมกับ
สสวท.

11, 13, 18, 20
มิ.ย. 64

สถาบันไอเวิลด

12 มิ.ย. 64

๒๒
ที่

ชื่อ – สกุล

เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา

สถานที่

ศตวรรษที่ 21 ดวยหลักการหนึ่ง
โรงเรียนสองระบบเปนฐาน (ONE
SCHOOL TWO SYSTEMS-BASED
MANAGEMENT APPROACH)
ออนไลน
การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตร
ดวยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร ระดับ
คาสิโอ มารเก็ตติ้ง
มัธยมศึกษาตอนปลาย รหัสหลักสูตร
(ประเทศไทย) จำกัด
624201006 รุนที่ 19 ณ โรงแรม
The Bazaar hotel Bangkok
โครงการพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินตำแหนงการเลือ่ น
สพม.กท 1
วิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามขอตกลงในการพัฒนา
งาน (Performance Agreement)
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุม
สพป.
สาระการเรียนรูค ณิตศาสตรในการ
กรุงเทพมหานคร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร เพื่อสงเสริมทักษะการคิด
คำนวณแบบเวทคณิต
การประชุมการวิจัยทางการศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรม
สำนักงานเลขาธิการ
การศึกษา : กลาเปลี่ยน สรางสรรค
สภาการศึกษา
ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย”
อบรมหลักสูตร แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนราชบพิธ
นวัตกรรมทางการศึกษาและการรายงาน
สำนักงานเขต
ผานการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
พระนคร
กรุงเทพมหานคร
รวมกับ คณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางนวัตกรรม สพม.กท 1 รวมกับ
เพื่อการจัดการเรียนรูวิถีใหม
นมร.ส.ว.
อบรมออนไลนหลักสูตร การใชสื่อดิจิทัล
บริษัท อักษร
(Aksorn On-Learn) เพื่อยกระดับการ
เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
จัดการเรียนรูในหองเรียนและรูปแบบ
(มหาชน)
ออนไลน
การอบรมออนไลน “การเขียนผลงาน
สพม.กท 1
ทางวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

วัน เดือน ป
ที่รับการพัฒนา

26 - 27 มิ.ย. 64

1 ส.ค. 64

14 – 15 ส.ค. 64

26 – 27 ส.ค. 64

28 ส.ค. 64

24 – 25 ต.ค. 64
20 พ.ย. 64
15 ม.ค. 65

๒๓
ที่

ชื่อ – สกุล

16 น.ส.ชอทิพย

17 น.ส.ทิพยรัตน

สุวรรณรัตน

ดุจดา

เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา
เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ (สาย
ครูผสู อน)”
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักสูตรการ
จัดการเรียนรูฐานสมรรถนะตามแนว
สสวท. สาขวิชาคณิตศาสตร รุนที่ 2

โครงการพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินตำแหนงการเลือ่ น
วิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามขอตกลงในการพัฒนา
งาน (Performance Agreement)
การประยุกตใชเครื่องคิดเลขกราฟฟก
เพื่อพัฒนาการสอนคณิตศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย รหัสหลักสูตร
624021016 รุนที่ 2
การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตร
ดวยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย รหัสหลักสูตร
624021006 รุนที่ 21 ณ โรงแรม
Marriott Marquis Bangkok Queen’s
Park
ทดสอบวัดความรูโครงการสงเสริมการ
เรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย ระบบ
ออนไลน เรื่อง พระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริยแหงราชวงศจักรี
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางนวัตกรรม
เพื่อการจัดการเรียนรูวิถีใหม
โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากร กระทรวงศึกษาธิการ เพือ่
เสริมสรางความยั่งยืนทางการเงิน
หลักสูตร “ครูรุนใหมหัวใจพอเพียง” รุน
ที่ 1
การใชงานระบบบริหารงานพัสดุและ
สินทรัพย
หลักสูตรการจัดการเรียนรูฐาน
สมรรถนะตามแนว สสวท. สาขาวิชา
คณิตศาสตร

สถานที่

วัน เดือน ป
ที่รับการพัฒนา

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จ
เจาพระยา รวมกับ
สสวท.

11, 13, 18, 20
มิ.ย. 64

สพม.กท 1

1 ส.ค. 64

คาสิโอ มารเก็ตติ้ง
(ประเทศไทย) จำกัด

7 – 8 ส.ค. 64

คาสิโอ มารเก็ตติ้ง
12 – 13 ส.ค. 64
(ประเทศไทย) จำกัด

สถาบัน
กศน.ภาคกลาง

27 ส.ค. 64

สพม.กท 1 รวมกับ
นมร.ส.ว.

24 – 25 ต.ค. 64

กระทรวงศึกษาธิการ

29 พ.ย. 64

นมร.ส.ว.

22 พ.ค. 64

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จ
เจาพระยา

11, 13, 18, 20
มิ.ย. 64

๒๔
ที่

ชื่อ – สกุล

เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา

สถานที่

วัน เดือน ป
ที่รับการพัฒนา

รุนที่ 2
การประยุกตใชเครื่องคิดเลขกราฟฟก
เพื่อพัฒนาการสอนคณิตศาสตรระดับ
คาสิโอ มารเก็ตติ้ง
7–8
มัธยมศึกษา ตอนปลายในระดับ
(ประเทศไทย) จำกัด
ส.ค. 64
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางนวัตกรรม สพม.กท 1 รวมกับ
24 – 25 ต.ค. 64
เพื่อการจัดการเรียนรูวิถีใหม
นมร.ส.ว.
โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากร กระทรวงศึกษาธิการ เพือ่
เสริมสรางความยั่งยืนทางการเงิน
กระทรวงศึกษาธิการ
29 พ.ย. 64
หลักสูตร “ครูรุนใหมหัวใจพอเพียง” รุน
ที่ 1
อบรมออนไลนหลักสูตร การใชสื่อดิจิทัล
บริษัท อักษร
(Aksorn On-Learn) เพื่อยกระดับการ
เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
20 พ.ย. 64
จัดการเรียนรูในหองเรียนและรูปแบบ
(มหาชน)
ออนไลน
รอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริม
ความสามารถในการจัดการเรียนรูโ ดยใช
สื่อ DESMOS GRAPHIC
สพม.กท 1
31 ม.ค. 65
CALCULATOR ของครูคณิตศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

๔.๓ การจัดการเรียนการสอนของครู (นวัตกรรมที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู)
ที่
๑

ชื่อ - สกุล
นางภวรัตน

ภัทรผลพูล

ค๓๒๑๐๑

ชั้น /
หอง
ม.๕

ค๓๒๑๐๒

ม.๕

รหัสวิชา

นวัตกรรมที่ใช
ในการจัดการเรียนการสอน

เอกสารประกอบการเรียน
- ฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและฟงกชันลอการิทึม
- ฟงกชันตรีโกณมิติและการประยุกต
คลิป VDO ประกอบการสอน
- PART ๑ เรื่องความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟงกชันเอ็กซโพเนนเชียล
- PART ๒ เรื่องการแกสมการและอสมการนเอ็กซโพเนนเชียล
- PART ๓ เรื่องฟงกชันลอการิทึมและสมบัติของฟงกชันลอการิทึม
- PART ๔ เรื่องลอการิทึมสามัญ
- PART ๕ เรื่องแอนติลอการิทึม
- PART ๖ เรื่องการคำนวณคาโดยประมาณโดยใชลอการิทึม
- PART ๗ เรื่องการแกสมการลอการิทมึ
- PART ๘ เรื่องการแกอสมการลอการิทึม
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เวกเตอรในสามมิติ และจำนวนเชิงซอน
Power Point ประกอบการสอน เวกเตอรในสามมิติ และจำนวนเชิงซอน
คลิป VDO เรื่อง เวกเตอรในสามมิติ และจำนวนเชิงซอน
เวปไซด หองเรียนครูจุ

๒๕
ที่
๒

ชื่อ - สกุล
นายธราวุฒ

ภัทรผลพูล

3

นายอุดมชัย

วิไลเพชรรัตน

4

น.ส.กนิษฐา

หลักดี

5

6

ค332๐1

ชั้น /
หอง
ม.6

ค3๓2๐2
ค31101
ค31102
ค30201
ค30202
ค33201
ค33202
ค๒1๑๐๑

ม.6
ม.4
ม.4
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.1

ค๒1๑๐2

ม.1

รหัสวิชา

นางสุภิดา

วิไลลักษณ

ค๒๒๑๐1
ค๒๒๑๐๒
ค20202

ม.๒
ม.๒
ม.2

น.ส.มนัสนันท

พุมดียิ่ง

ค๒1๑๐๑

ม.1

ค๒1๑๐2

ม.1

ค32101

ม.5

ค32102

ม.5

ค๓๑๒๐1
ค๓๑๒๐2
ค๒๓๒๐๑
ค๒๓๒๐๑

ม.๔
ม.๔
ม.๓
ม.๓

7

นางวันดี

แจมพินิจ

8

นายภูธร

บานเนิน

นวัตกรรมที่ใช
ในการจัดการเรียนการสอน

เอกสารประกอบการสอน
- ลำดับและอนุกรมอนันต
- ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน
- แคลคูลัสเบื้องตน
คลิป VDO ประกอบการเรียน
- ลิมิตลำดับ
- ทฤษฎีบทลิมิต
- ลำดับอนันตและซิกมา
- ผลบวกของอนุกรมอนันต
- อนุกรมอื่นที่ควรทราบ
- ลิมิตของฟงกชัน
- การหาลิมิตของฟงกชันโดยใชทฤษฎีบท
- การหาลิมิตของฟงกชันในรูป ๐ สวน ๐
- ความตอเนื่องของฟงกชัน
- อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x
- อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x ขณะ x ใด ๆ
- อนุพันธของฟงกชัน
- อนุพันธของฟงกชันโดยใชสูตร
- อนุพันธของฟงกชันคอมโพสิท
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร, หนังสือแบบเรียน
แบบฝกเสริมทักษะ
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรประยุกต
แบบฝกเสริมทักษะ
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม
แบบฝกเสริมทักษะ
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
รูปภาพเรขาคณิตพื้นฐานและรูปภาพเรขาคณิตสองมิติ สามมิติ รูปเรขาคณิต
สามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
การนำเสนอขอมูล
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
ใบงานออนไลน
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
Power Point ประกอบการสอน
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
Power Point ประกอบการสอน
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
Power Point ประกอบการสอน
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
Power Point ประกอบการสอน
เอกสารประกอบการเรียน ค31201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
เอกสารประกอบการเรียน ค31202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม
คลิป VDO เรื่องกราฟของฟงกชันกำลังสอง (เงาะถอดรูป)

๒๖
ที่
9

10

ชื่อ - สกุล
น.ส.ชลธิชา

นายเจนณรงค

อยูยง

อรามรัตนชัย

11

นางกรรณิการ

มนุญโย

12

นายประกาศิต

บุญวงค

ค30204

ชั้น /
หอง
ม.3

ค31101

ม.4

ค๓1๑๐2

ม.4

ค21201

ม.1

ค21202

ม.1

ค32201

ม.5

ค๓3201

ม.6

ค30201
ค๓3202

ม.6
ม.6

ค32202

ม.5

ค30202
ค22202
ค31101
ค21201
ค๒๓2๐2
ค๒๓1๐1

ม.6
ม.2
ม.๓
ม.๓
ม.๓
ม.๓

รหัสวิชา

นวัตกรรมที่ใช
ในการจัดการเรียนการสอน

สรุปสูตรสั้นจำงาย พื้นที่ผวิ และปริมาตร
การพัฒนาเวปไซตอยากเรียนเมื่อไหรกแ็ วะมา คณิตศาสตร ครูผาง
เอกสารประกอบการเรียน
- เซต
- ตรรกศาสตรเบื้องตน
Power Point ประกอบการสอน เรื่อง
- เซต
- ตรรกศาสตรเบื้องตน
เอกสารประกอบการเรียน
- ความสัมพันธ และฟงกชัน
- เลขยกกำลัง
Power Point ประกอบการสอน เรื่อง
- ความสัมพันธ และฟงกชัน
- เลขยกกำลัง
เอกสารประกอบการเรียน
- จำนวนและตัวเลข
- การประยุกตจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง
เอกสารประกอบการเรียน
- พหุนาม
- บทประยุกต
Power Point ประกอบการสอน เรื่อง ขายงาน
เอกสารประกอบการเรียน ม.5 เทอม 1
การใชเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตรประกอบการเรียนการสอน
เอกสารประกอบการเรียน ม.6 เทอม 1
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง แคลคูลัส
คลิป VDO ประกอบการเรียน เรื่อง ลำดับและอนุกรมอนันต
คลิป VDO ประกอบการเรียน เรื่อง math animations derivatives
เอกสารทบทวนเตรียมสอบ O-NET ม.6
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ความนาจะเปน
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม
คลิป VDO ประกอบการเรียน เรื่อง ความนาจะเปนเบื้องตน
คลิป VDO เรื่อง Introduction Three-Dimensional Geometry
การหาคาสูงสุด-ต่ำสุด ของจำนวนเชิงซอน โดยใช GeoGebra
โจทย O-NET ปการศึกษา 2551 – 2563
Power Point เรื่อง สถิติเบื้องตน
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
สรุปสูตรสั้นจำงาย พื้นที่ผวิ และปริมาตรแบบประยุกต
เอกสารประกอบการเรียน
- อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
- การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสูงกวาสอง
- สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
- กราฟของฟงกชันกำลังสอง
Power Point ประกอบการเรียน
- แนะนำอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
- สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
- กราฟของฟงกชันกำลังสอง

๒๗
ที่

13

14

15

16

ชื่อ - สกุล

น.ส.หทัยรัตน

น.ส.พัชรี

น.ส.อำภา

น.ส.ชอทิพย

ชมฤทธิ์

อืนทรชวย

ศรีวงคราช

สุวรรณรัตน

รหัสวิชา

ชั้น /
หอง

ค๒๓1๐2

ม.๓

ค๒๓๑๐1

ม.๓

ค๒๓๑๐๒
ค32๑๐1

ม.๓
ม.5

ค๒21๐1

ม.2

ค๒21๐2

ม.2

ค32101

ม. ๕

ค32102
ค32201

ม.5
ม. ๕

ค32202
ค๒11๐1

ม. ๕
ม.1

นวัตกรรมที่ใช
ในการจัดการเรียนการสอน

คลิป VDO ประกอบการเรียน
- อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
- การแยกตัวประกอบพหุนามที่อยูในรูปผลบวกและผลตางกำลังสาม
- สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
- การแกสมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยการใชสูตร
- สมการพาราโบลา
- แนะนำกราฟของฟงกชันกำลังสอง
- กราฟของฟงกชันกำลังสอง
- กราฟของฟงกชันกำลังสอง พาราโบลา
สื่อการสอนความนาจะเปน
สื่อการสอนสถิติและแผนภาพกลอง
เอกสารประกอบการเรียน
ใบงาน LIVEWORKSHEETS
คลิป VDO ประกอบการเรียน
- การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวาสอง
- สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
- กราฟของฟงกชันกำลังสอง
- ความคลาย
- อัตราสวนตรีโกณมิติ
คลิป VDO เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใชโปรแกรม GeoGebra
เอกสารประกอบการเรียน
ใบงาน LIVEWORKSHEETS
คลิป VDO ประกอบการเรียน
- สถิติและขอมูล
- การวิเคราะหขอ มูลเบื้องตน
- คาของเงินและดอกเบีย้
เอกสารประกอบการเรียน
- ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจำนวนจริง
ใบงานออนไลน Liveworksheet เรื่อง พหุนาม
ใบงานออนไลน Liveworksheet เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต
เอกสารประกอบการเรียน
- เรื่อง สถิติ (2)
- ความเทากันทุกประการ
- เสนขนาน
- การใหเหตุผลทางเรขาคณิต
- การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว
ใบงานออนไลน Liveworksheet เรื่อง เสนขนาน
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
คลิปวีดีโอ เรื่อง การวิเคราะหขอ มูลเบื้องตน
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
คลิป VDO ประกอบการเรียน เรื่อง ตรีโกณมิติ
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
https://www.mathspad.co.uk/
- การสรางรูปเรขาคณิต 3 มิติ ดวยลูกบาศก (plans and Elevations)
- การสรางทางเรขาคณิตดวยวงเวียน (Constructions Tool)

๒๘
ที่

17

ชื่อ - สกุล

น.ส.ทิพยรัตน

ดุจดา

รหัสวิชา

นวัตกรรมที่ใช
ในการจัดการเรียนการสอน

ชั้น /
หอง

ค๒11๐2
ค311๐1

ม.1
ม.4

ค311๐2

ม.4

ค22202
ค21101
ค21102

ม.2
ม.1
ม.1

ค22101
ค22102

ม.2
ม.2

ความสัมพันธของรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ โดยใช โปรแกรม
Geogebra ดวย โปรแกรม Geogebar
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
https://quizizz.com/
- ทบทวนความรูพื้นฐานของเลขยกกำลัง
- ทบทวนเซต ม.4 เรื่องเซต
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
โปรแกรม Mathspad
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
Power Point ประกอบการเรียน
- โจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
- สัดสวน
ใบงาน LIVEWORKSHEETS
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร
Power Point ประกอบการเรียน
- ความเทากันทุกประการ
- กราฟและความสัมพันธเชิงเสน
- การใหเหตุผลทางเรขาคณิต
ใบงาน LIVEWORKSHEETS

๔.๔ การวิจัยในชั้นเรียน
ที่
๑

๒

3

4

ชื่อผูวิจัย
นางภวรัตน

นายธราวุฒ

นายอุดมชัย

น.ส.กนิษฐา

ภัทรผลพูล

ภัทรผลพูล

วิไลเพชรรัตน

หลักดี

ชื่อผลงานวิจัย
การพัฒนาผลการเรียนรู วิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม ค32201
เรื่อง การแกสมการและอสมการลอการิทึม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึก ษาป ที่ 5/2 ที่ จัดการเรียนรูแบบออนไลน(online)
โดยเนนนักเรียนรวมกลุมแกปญหา(Learning Together)
การพัฒนาผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรเรื่องเวกเตอรในสาม
มิ ติ ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 5 โดยใช เ อกสาร
ประกอบการเรียน
การพัฒนาผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรประยุกต ค30201
เรื่องเซตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/3 ที่จัดการเรียนรู
แบบออนไลน (online) โดยเนนนักเรียนมีสวนรวมแบบกลุม
การพัฒนาผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม ค33202
เรื่อง ทฤษฎีบททวินาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่
จัดการเรียนรูแบบกลวิธี STAR
รายงานผลการใชแ บบฝกเสริม ทักษะคณิ ตศาสตรป ระยุกต
ค30201 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
รายงานผลการใช แ บบฝ ก เสริม ทั ก ษะคณิ ตศาสตร เพิ่ ม เติ ม
ค33202 มัธยมศึกษาปที่ 6
การพั ฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณ และการ
หารเลขยกกำลั ง โดยใช แ บบฝ ก ทั ก ษะร ว มกั บ การสื บ ค น
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หมาย
เหตุ

๒๙
ที่

5

6

7

8

9

ชื่อผูวิจัย

นางสุภิดา

น.ส.มนัสนันท

นางวันดี

นายภูธร

น.ส.ชลธิชา

10 นายเจนณรงค

11 นางกรรณิการ

วิไลลักษณ

พุมดียิ่ง

แจมพินิจ

บานเนิน

อยูยง

อรามรัตนชัย

มนุญโย

ชื่อผลงานวิจัย
ความรูจากสื่อออนไลน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/12
รายงานการพัฒนาทักษะการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
โดยจั ดการเรี ย นการสอนแบบเรี ย นเป น คู ร วมกั บ แบบฝ ก
ทั ก ษ ะ เรื่ อ ง การแก ส มการเชิ ง เส น ตั ว แปรเดี ย ว ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1
การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น วิ ช า
คณิ ตศาสตรพื้ น ฐาน ค22101 ชั้น มัธ ยมศึก ษาป ที่ 2/13
โดยใชแบบฝกทักษะ
การพั ฒ นาบทเรี ย นออนไลน วิ ชาคณิ ตศาสตร ที่ เสริม สรา ง
กรอบความคิดแบบเติบโต เรื่องสถิติ ๒ สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๒
การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1/8 โดยใชแบบฝกทักษะ
การพัฒนาผลการเรียนรู เรื่อง อัตราสวน สัดสวนและรอยละ
โดยใชแบบฝกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/8
การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นโดยใช แ บบฝ ก ทั ก ษะ
คณิ ต ศาสตร เรื่ อ งจำนวนจริ ง ด ว ย Google Classroom
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4 โรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง เมทริ ก ซ ของ
นั ก เรีย นชั้ น มั ธ ยมศึก ษาป ที่ 4/6 ด ว ยการจั ดกิ จ กรรมการ
เรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative learning group) โดย
ใชแบบฝกทักษะ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม ค
20203 เรื่ องการประยุ ก ตสมการกำลังสองตั วแปรเดี ย ว
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการใช
สื่อเกมกิจกรรม ในการนำเขาสูบทเรียนและสรุปบทเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม ค
20204 เรื่องการประยุกตอัตราสวนตรีโกณมิติ ของนักเรียน
ระดั บ ชั้ น มั ธยมศึ ก ษาป ที่ 3 โดยการใช เกมและการ ตูนนั ก
คณิตศาสตร นำเขาสูบทเรียน
การเรียนรูดวยกลวิธีการแก ปญ หา STAR วิชาคณิ ตศาสตร
เรื่องโจทยปญ หาเซต ของนั กเรียนชั้ นมั ธยมศึกษาป ที่ 4/4
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
เรื่องเลขยกกำลังของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11
ผลการสอนแบบห อ งเรี ย นกลั บ ด า น ในช ว งยุ ค โควิ ด 19
สำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6/5 เรื่อ ง ลำดั บ และ
อนุกรมอนันต
การแก ไขป ญ หาในการเรี ย น เรื่ อ ง ความน า จะเป น ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/5 โดยใชหองเรียนกลับดาน
การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร เรื่ อ ง
อัตราสวนตรีโกณมิติ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม ค
20204 การพัฒนาผลการเรียนรูเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร
แบบประยุกต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการใช
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หมาย
เหตุ

๓๐
ที่

ชื่อผูวิจัย

12 นายประกาศิต

13 น.ส.หทัยรัตน

14 นางพัชรี

15 น.ส.อำภา

16 น.ส.ชอทิพย

17 น.ส.ทิพยรัตน

บุญวงค

ชมฤทธิ์

อินทรชวย

ศรีวงคราช

สุวรรณรัตน

ดุจดา

ชื่อผลงานวิจัย
อุปกรณและการตูนนักคณิตศาสตร นำเขาสูบทเรียน
การแกปญหาการสงงานในรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3/8 ค23101 โรงเรี ย นนวมิ ท ราชิ นู ทิ ศ
ส ต รี วิ ท ย า พุ ท ธ ม ณ ฑ ล โด ย ใช วิ ธี ก า รส งงาน ผ า น
ระบบหองเรียน ออนไลน (Google Classroom)
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ เรื่อง
ความนาจะเปน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/12
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรู
ดวยบทเรียนออนไลน เรื่อง การแกสมการกำลังสองตัวแปร
เดียว
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร
โดยใชสื่อการสอนดวย โปรแกรม GeoGebra Classic และ
วีดิทัศนประกอบการสอน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง พหุ
นามโดยใชแบบฝกเสริมการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/11
การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร เรื่อ ง การ
แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว โดยใชแบบ
ฝกเสริมทักษะของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/12
การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 5 เรื่องการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน โดยใชรูบ
แบบการเรียนการสอนแบบออนไลน (Online learning) ใน
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19
(COVID –19) โรงเรี ย นนวมิ นทราชิ นูทิ ศ สตรี วิท ยา พุ ท ธ
มณฑล
การพั ฒ น าผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 5 เรื่อง จำนวนเชิงซอน โดยใชเอกสารการ
สอน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความสัมพันธของรูป
เรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ โดยใช โปรแกรม Geogebra
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2 โรงเรียนนมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องเลข
ยกกำลั งที่ มีเลขชี้ ก ำลังเป นจำนวนตรรกยะ โดยใช แ บบฝ ก
ทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/8 โรงเรียนนวมินท
ราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น รายวิ ช าพื้ น ฐาน
คณิ ตศาสตร เรื่ อ งรูป เรขาคณิ ตสองมิ ติแ ละสามมิ ติ โดยใช
แบบฝกทักษะออนไลน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3
การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรายวิ ช าพื้ น ฐาน
คณิ ตศาสตร เรื่ อ งความเท า กั นทุ ก ประการ โดยใช แ บบฝ ก
ทั ก ษะออนไลน ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2/3 โรง
เรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

สรุป จำนวนครูทั้งสิ้น 17 คน ทำวิจัย 17 คน คิดเปนรอยละ 100
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หมาย
เหตุ

๓๑
๕. รายวิชาที่เปดสอนในกลุมสาระ
๕.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ค๒๑๑๐๑
ค๒๑๑๐๒
ค๒๒๑๐๑
ค๒๒๑๐๒
ค๒๓๑๐๑
ค๒๓๑๐๒

คณิตศาสตร 1
คณิตศาสตร 2
คณิตศาสตร 3
คณิตศาสตร 4
คณิตศาสตร 5
คณิตศาสตร 6

ค๒๑๒๐๑
ค๒๑๒๐๒
ค๒๒๒๐๑
ค๒๒๒๐๒
ค๒๓๒๐๑
ค๒๓๒๐๒
ค๒๐๒๐๑
ค๒๐๒๐๒
ค๒๐๒๐3
ค๒๐๒๐4
ค21203
ค21204
ค22203
ค22204
ค23203
ค23204

คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 5
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 6
คณิตศาสตรเพิ่มเติม
คณิตศาสตรเพิ่มเติม
คณิตศาสตรเพิ่มเติม
คณิตศาสตรเพิ่มเติม
คณิตศาสตรเขมขน 1
คณิตศาสตรเขมขน 2
คณิตศาสตรเขมขน 3
คณิตศาสตรเขมขน 4
คณิตศาสตรเขมขน 5
คณิตศาสตรเขมขน 6

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
๑.๐
๒
๑.๐
๒
๑.๐
๒
๑.๐
๒
๑.๐
๒
๑.๐
๒
๑.๐
๒
๑.๐
๒
1.0
2
1.0
2
1.0
2
1.0
2
1.0
2
1.0
2

ชั้น/ หอง
ม.๑/๑ – ๑5
ม.๑/๑ – ๑5
ม.๒/๑ – ๑5
ม.๒/๑ – ๑5
ม.๓/๑ – ๑4
ม.๓/๑ – ๑4
ม.๑/๑ – 4, ๑4, ๑5
ม.๑/๑ – 4, ๑4, ๑5
ม.๒/๑ – 4, 14, 15
ม.๒/๑ – 4, 14, 15
ม.๓/๑ – 3, 13, 14
ม.๓/๑ – 3, 13, 14
ม.๒/5 – 8
ม.๒/5 – 8
ม.3/4 – ๗
ม.3/4 – ๗
ม.1/1 – 4
ม.1/1 – 4
ม.2/1 – 4
ม.2/1 – 4
ม.3/1 – 3
ม.3/1 – 3

หมายเหตุ

๓๒
๕.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ค๓๑๑๐๑
ค๓๑๑๐๒
ค๓๒๑๐๑
ค๓๒๑๐๒

คณิตศาสตร 1
คณิตศาสตร 2
คณิตศาสตร 3
คณิตศาสตร 4

ค๓๑๒๐๑
ค๓๑๒๐๒
ค๓๒๒๐๑
ค๓๒๒๐๒
ค๓๓๒๐๑
ค๓๓๒๐๒
ค๓๐๒๐๑
ค๓๐๒๐๒

คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 5
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 6
คณิตศาสตรประยุกต 1
คณิตศาสตรประยุกต 2

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

ชั้น/ หอง

หมายเหตุ

ม.๔/๑ – ๑2
ม.๔/๑ – ๑2
ม.๕/๑ – ๑2
ม.๕/๑ – ๑2
ม.๔/๑ – ๗, 12
ม.๔/๑ – ๗, 12
ม.๕/๑ – 7, 12
ม.๕/๑ – 7, 12
ม.๖/๑ – 7, 13
ม.๖/๑ – 7, 13
ม.๖/๑ – ๑3
ม.๖/๑ – ๑3

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

ภัทรผลพูล

3 นายอุดมชัย
4 น.ส.กนิษฐา
5 นางสุภิดา

วิไลเพชรรัตน
หลักดี
วิไลลักษณ

6 น.ส.มนัสนันท

พุมดียิ่ง

7 นางวันดี
8 นายภูธร

แจมพินิจ
บานเนิน

9 น.ส.ชลธิชา

อยูยง

10 นายเจนณรงค
11 นางกรรณิการ

อรามรัตนชัย
มนุญโย

ชื่อแหลงเรียนรู

หองสมุดโรงเรียน
หองศูนยสื่อคณิตศาสตร
หองสมุดโรงเรียน
หองศูนยสื่อคณิตศาสตร
หองสมุดโรงเรียน
หองศูนยสื่อคณิตศาสตร
หองสมุดโรงเรียน
หองศูนยสื่อคณิตศาสตร

ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ
Website ครูภูธร บานเนิน
หองสมุดโรงเรียน
หองศูนยสื่อคณิตศาสตร
หองศูนยสื่อคณิตศาสตร
หองสมุดโรงเรียน
หองศูนยสื่อคณิตศาสตร
ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ

-

-

สถิติการใช/ ป
12
92
3
30
4
22
2
11
2
1,057
3
6
20
3
6
2

๓๓
ที่
ชื่อผูใช
12 นายประกาศิต บุญวงค

13 น.ส.หทัยรัตน
14 น.ส.พัชรี
15 น.ส.อำภา

ชมฤทธิ์
อินทรชวย
ศรีวงคราช

16 น.ส.ชอทิพย

สุวรรณรัตน

17 น.ส.ทิพยรัตน

ดุจดา

ชื่อแหลงเรียนรู

สถิติการใช/ ป
5
20
2
8
10
18
3
2

-

10
12
3
5
3

หองสมุดโรงเรียน
หองศูนยสื่อคณิตศาสตร
หองทดลอง/ปฏิบัติการ เพาะเลีย้ ง
สวนหยอม/สวนเพาะชำ
สนามฟุตบอล
สนามบาสเก็ตบอล
ธนาคารโรงเรียน
ธนาคารขยะรีไซเคิล

หองสมุดโรงเรียน
หองศูนยสื่อคณิตศาสตร
หองสมุดโรงเรียน
หองศูนยสื่อคณิตศาสตร
หองศูนยสื่อคณิตศาสตร

๖.๒ แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน / ภูมิปญญาทองถิ่น
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อแหลงเรียนรู

สถิติการใช/ ป

Youtube
Google Classroom
internet
www.dltv.ac.th
วัดญาณเวศกวัน

6

พระปฐมเจดียร าชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม

3

7

วัดไรขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน นครปฐม

2

5

สรุป จำนวนครู 17 คน ใชแหลงเรียนรู 17 คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐

ชื่อผูใช
ครูกลุมสาระฯ คณิต
ครูกลุมสาระฯ คณิต
ครูกลุมสาระฯ คณิต
นางสุภิดา วิไลลักษณ
นางภวรัตน ภัทรผลพูล,
นายธราวุฒ ภัทรผลพูล
นางภวรัตน ภัทรผลพูล,
นายธราวุฒ ภัทรผลพูล
นางภวรัตน ภัทรผลพูล,
นายธราวุฒ ภัทรผลพูล

๗. ผลงานดีเดนในรอบป
๗.๑ ผลงานครู
ที่
๑
๒
3
4

ชื่อ – สกุล
นางภวรัตน
นายธราวุฒ
นายอุดมชัย
น.ส.กนิษฐา

ภัทรผลพูล
ภัทรผลพูล
วิไลเพชรรัตน
หลักดี

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล
ครูผูเยี่ยมบานนักเรียน 100%
ครูผูเยี่ยมบานนักเรียน 100%
ครูผูเยี่ยมบานนักเรียน 100%

หนวยงานที่มอบ
นมร.ส.ว.
นมร.ส.ว.
นมร.ส.ว.

๓๔
ที่
5
6
7
8
9

ชื่อ – สกุล
นางสุภิดา
น.ส.มนัสนันท
นางวันดี
นายภูธร
น.ส.ชลธิชา

10 นายเจนณรงค
11 นางกรรณิการ
12 นายประกาศิต

13 น.ส.หทัยรัตน
14 น.ส.พัชรี
15 น.ส.อำภา
16 น.ส.ชอทิพย
17 น.ส.ทิพยรัตน

วิไลลักษณ
พุมดียิ่ง
แจมพินิจ
บานเนิน
อยูยง

อรามรัตนชัย
มนุญโย
บุญวงค

ชมฤทธิ์
อินทรชวย
ศรีวงคราช
สุวรรณรัตน
ดุจดา

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบ

ครูผูเยี่ยมบานนักเรียน 100%
รางวั ล ครู ผู ป ฏิ บั ติ ห น าที่ ระบ บ ดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียนดีเดน
ครูผูเยี่ยมบานนักเรียน 100%
รางวั ล ครู ผู ป ฏิ บั ติ ห น าที่ ระบ บ ดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียนดีเดน
ครูผูเยี่ยมบานนักเรียน 100%
ครูผูเยี่ยมบานนักเรียน 100%
ครูผูปฏิบัติราชการโดยไมมีวันลาในรอบ
2 ป เนื่ อ งในวั น ครู แ ห ง ชาติ ประจำป
2564
รางวั ล ครู ผู ป ฏิ บั ติ ห น าที่ ระบ บ ดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียนดีเดน
ครูผูเยี่ยมบานนักเรียน 100%
ครูผูเยี่ยมบานนักเรียน 100%
รางวั ล ครู ผู ป ฏิ บั ติ ห น าที่ ระบ บ ดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียนดีเดน
ครูผูเยี่ยมบานนักเรียน 100%
ครูผูปฏิบัติราชการโดยไมมีวันลาในรอบ
1 ป เนื่ อ งในวั น ครู แ ห ง ชาติ ประจำป
2564
รางวั ล ครู ผู ป ฏิ บั ติ ห น าที่ ระบ บ ดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียนดีเดน
ครูผูเยี่ยมบานนักเรียน 100%
รางวั ล ครู ผู ป ฏิ บั ติ ห น าที่ ระบ บ ดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียนดีเดน
ครูผูเยี่ยมบานนักเรียน 100%
รางวั ล ครู ผู ป ฏิ บั ติ ห น าที่ ระบ บ ดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียนดีเดน
ครูผูเยี่ยมบานนักเรียน 100%
รางวั ล ครู ผู ป ฏิ บั ติ ห น าที่ ระบ บ ดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียนดีเดน
ครูผูเยี่ยมบานนักเรียน 100%
ครูผูเยี่ยมบานนักเรียน 100%

นมร.ส.ว.
นมร.ส.ว.
นมร.ส.ว.
นมร.ส.ว.
นมร.ส.ว.
นมร.ส.ว.
นมร.ส.ว.
นมร.ส.ว.
นมร.ส.ว.
นมร.ส.ว.
นมร.ส.ว.
นมร.ส.ว.
นมร.ส.ว.
นมร.ส.ว.
นมร.ส.ว.
นมร.ส.ว.
นมร.ส.ว.
นมร.ส.ว.
นมร.ส.ว.
นมร.ส.ว.
นมร.ส.ว.
นมร.ส.ว.

๓๕
๗.๒ ผลงานนักเรียน
ที่

ชื่อ – สกุลของนักเรียน

ชั้น

ชื่อรางวัลที่ไดรับ
สอบผ า นโครงการโอลิ ม ป ก วิ ช าการ
(สอวน.) วิชาคณิตศาสตร คาย รุนที่ 22
ศูนย กทม. ปการศึกษา 2565
ได ค ะแนน O – net วิ ช าคณิ ต ศาสตร
เต็ม 100 คะแนน
ได ค ะแนน O – net วิ ช าคณิ ต ศาสตร
เต็ม 100 คะแนน
ได ค ะแนน O – net วิ ช าคณิ ต ศาสตร
เต็ม 100 คะแนน

๑

นายสฤษฎพงศ

ชลธารสฤษฎ

ม.4/4

2

ด.ญ.ทรรศิกา

นภัสนันท

ม.3/1

3

ด.ญ.จิรฐั ติกาล

กอนงอน

ม.3/1

4

ด.ช.ณัชฐวรรธน

พุมงาม

ม.3/1

หนวยงาน
ที่มอบรางวัล

๓๖
ตอนที่ ๒
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ตามแผนปฏิบัติการประจำปของกลุมสาระฯ
๑. ทิศทางการจัดการศึกษาของกลุมสาระฯ
วิสัยทัศน จัดการเรียนรูใหผูเรียนโดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาความรู
ความสามารถอยางเต็มศักยภาพ อันเปนพื้นฐานในการศึกษาและการประกอบอาชีพ เปนพลเมืองที่มีคุณภาพ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความสุขและความสำเร็จในการดำรงชีวิต
พันธกิจ
๑. จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ไดแก ความสามารถในการ
แก ป ญ หาความสามารถในการให เหตุ ผ ล ความสามารถในการสื่ อสาร สื่อความหมายทางคณิ ตศาสตรและ
นำเสนอ ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู และการมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
๒. จัด กิจ กรรมให มีความสมดุล ระหวางสาระด านความรู ทั กษะกระบวนการ ควบคูไปกั บ คุณ ธรรม
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

๓๗
๒. โครงสรางการบริหารกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ปการศึกษา ๒๕64
ผูอำนวยการโรงเรียน
รองผูอำนวยการกลุมบริหารวิชาการ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
นางภวรัตน ภัทรผลพูล
รองหัวหนากลุมสาระฯ
นางสุภิดา วิไลลักษณ

งานพัสดุกลุมสาระฯ
นางสุภิดา วิไลลักษณ, นางพัชรี อินทรชวย,
นายประกาศิต บุญวงค

งานแผนงานกลุมสาระฯ
น.ส.อำภา ศรีวงคราช, น.ส.ทิพยรัตน ดุจดา,
น.ส.ชอทิพย สุวรรณรัตน

งานสารบรรณ และธุรการกลุมสาระฯ
น.ส.กนิษฐา หลักดี, นายเจนณรงค อรามรัตนชัย,
น.ส.หทัยรัตน ชมฤทธิ์

งานประกันคุณภาพกลุม สาระฯ
นายเจนณรงค อรามรัตนชัย, น.ส.อำภา ศรีวงคราช

งานสารสนเทศกลุม สาระฯ
นายประกาศิต บุญวงค, นายเจนณรงค อรามรัตนชัย

งานนิเทศภายในกลุม สาระฯ
น.ส.อำภา ศรีวงคราช, นายธราวุฒ ภัทรผลพูล,
นายภูธร บานเนิน, น.ส.ชอทิพย สุวรรณรัตน

งานหลักสูตรกลุม สาระฯ
นายภูธร บานเนิน, น.ส.หทัยรัตน ชมฤทธิ์,
น.ส.อำภา ศรีวงคราช, นายเจนณรงค อรามรัตนชัย

งานวัดผลกลุมสาระฯ
นางสุภิดา วิไลลักษณ, นางวันดี แจมพินิจ,
น.ส.หทัยรัตน ชมฤทธิ์

งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีกลุม สาระฯ
น.ส.มนัสนันท พุมดียิ่ง, น.ส.ชลธิชา อยูยง,
นายเจนณรงค อรามรัตนชัย, นางกรรณิการ มนุญโย

งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนงานกลุมสาระฯ
นายธราวุฒ ภัทรผลพูล, น.ส.ทิพยรัตน ดุจดา

เจาหนาที่หนวยพัสดุกลุม สาระฯ
นายประกาศิต บุญวงค

งานพัฒนาแหลงการเรียนรู กลุม สาระฯ
นางสุภิดา วิไลลักษณ, นายธราวุฒ ภัทรผลพูล, นางวันดี แจมพินิจ,
นายประกาศิต บุญวงค, น.ส.มนัสนันท พุมดียิ่ง, นางพัชรี อินทรชวย

๓๘
ที่

ชื่อ-นามสกุล

ปฏิบัติหนาที่ในกลุม สาระฯ

๑ นางภวรัตน ภัทรผลพูล

หัวหนากลุมสาระฯ

๒ นางสุภิดา วิไลลักษณ

รองหัวหนากลุมสาระฯ

หนาที่ตามโครงสราง
1. รับผิดชอบงานบุคลากรในกลุม สาระการเรียนรู
2. ดูแล บริหารจัดการภายในกลุมสาระการเรียนรู ใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล สอดคลองกับนโยบาย
และจุดเนนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
3. วิ เคราะห ห ลั ก สู ต ร จั ด ทำโครงสร า งหลั ก สู ต ร สาระการ
เรียนรู ใหเปนไปตามวิสัยทัศน จุดมุงหมายของหลักสูตร
4. ควบคุมและนิเทศติดตาม ดูแลการจัดการเรียนการสอนใน
กลุมสาระการเรียนรู ใหดำเนินไปตามหลักสูตรสถานศึกษา
5. จั ด อั ต รากำลั ง ของกลุ ม สาระการเรี ย นรู จั ด ครู เข า สอน
รายวิชาตาง ๆ
6. วางแผนงานและจัดทำแผนปฏิบั ติงานของกลุมสาระการ
เรี ย นรู ประสานงาน ดู แ ลให มี ก ารปฏิ บั ติ ง านตามแผน
พรอมทั้งใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/
งานตาง ๆ
7. วางแผน กำกั บ ติ ดตามการจัด ซื้อ จัด จาง การสราง การ
ซอม การผลิตหรือจัดหาวัสดุอุปกรณ สื่อการเรียนการสอน
ของกลุมวิชา ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการและเปนไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวของ
8. จั ด ทำบั ญ ชี สื่ อ การเรีย นการสอน วั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ หนั งสื อ
อุ ป กรณ การเรี ย นการสอนของกลุ ม สาระการเรี ย นรู
จัดระบบการเก็บรักษา การนำไปใชใหอยูในระบบที่ใชการ
ไดเสมอเกิดประโยชนสูงสุด
9. ติดตามดูแลการจัดครูเขาสอนแทน ครูสอนซอมเสริม
10.ดูแลเรื่องการวัดผล การประเมินผลการเรียนใหเปนไปตาม
ระเบียบการวัดและประเมินผล
11.จั ดทำระบบข อมู ล สถิ ติ เป น เอกสารสารสนเทศของกลุ ม
สาระการเรียนรู
12.จัดใหมีการพัฒนาครูทางดานวิชาการในกลุมสาระการเรียนรู
13.รับผิดชอบดูแลหองปฏิบัติการ หองศูนยการเรียนรูของกลุม
สาระการเรียนรู และแหลงเรียนรูตาง ๆ ของกลุมสาระการ
เรียนรูใหเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด ทันสมัยและพรอม
ใชงาน
14.ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๑. ปฏิ บั ติห น าที่แ ทนหั วหน ากลุม สาระการเรียนรู ในกรณี ที่
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูมีภารกิจ หรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได
๒. จัดทำแผน ปฏิทินงานของกลุมสาระการเรียนรู
๓. ติดตามประเมินผลโครงการกลุมสาระการเรียนรู
๔. ประสานงานภายในและภายนอกกลุมสาระการเรียนรู
๕. จัดหาเอกสารทางวิชาการไวในกลุมสาระการเรียนรู เพื่อให
ครูไดคนควาหาความรูเพิ่มเติม

๓๙
ที่

ชื่อ-นามสกุล

3 นางสุภิดา วิไลลักษณ,
นางพัชรี อินทรชวย,
นายประกาศิต บุญวงค

ปฏิบัติหนาที่ในกลุม สาระฯ
งานพัสดุกลุมสาระฯ

หนาที่ตามโครงสราง
6.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

4 น.ส.อำภา ศรีวงคราช,
น.ส.ทิพยรัตน ดุจดา,
น.ส.ชอทิพย สุวรรณรัตน

งานแผนงานกลุมสาระฯ

๗.
๘.
๑.
๒.
๓.

5 น.ส.กนิษฐา หลักดี,
งานสารบรรณ
นายเจนณรงค อรามรัตนชัย, และธุรการกลุม สาระฯ
น.ส.หทัยรัตน ชมฤทธิ์

๔.
๑.
๒.
๓.

6 นายเจนณรงค อรามรัตนชัย, งานประกันคุณภาพ
น.ส.อำภา ศรีวงคราช
กลุมสาระฯ

๔.
๑.
๒.
๓.

7 นายประกาศิต บุญวงค,
นายเจนณรงค อรามรัตนชัย

งานสารสนเทศกลุม สาระฯ

๔.
๑.
๒.
๓.

ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
สำรวจความตองการในการใชวัสดุ – อุปกรณ
จัดทำ ซื้อวัสดุ – อุปกรณ หรือขอเบิกจากวัสดุกลาง
จัดทำทะเบียนควบคุมพัสดุครุภัณ ฑตาง ๆ ของกลุมสาระ
การเรียนรู
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานขอมูลเกี่ยวกับ
งานพัสดุ
ทำงานร ว มกั บ งานพั ส ดุ โรงเรี ย นในการตรวจสอบพั ส ดุ
ครุภัณฑของกลุมสาระการเรียนรู
ดูแล และทำทะเบียนการใชคอมพิวเตอรโน็ตบุคของกลุม
สาระการเรียนรู
เสนอขอซอมแซมวัสดุ – อุปกรณที่ชำรุด
ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
วิเคราะหและประสานงานการจัดทำแผนงานใหสอดคลอง
กับนโยบายของโรงเรียน
ประสานงาน ดู แ ล และตรวจสอบการดำเนิ น งานของ
กิจ กรรม/โครงการในกลุ ม สาระการเรีย นรูให เป น ไปด ว ย
ความเรียบรอย เพื่อใหบรรลุตามแผนที่กำหนดไว
รวบรวมสรุปผลการดำเนินงานของกิจกรรม/โครงการตาง ๆ
ภายในกลุมสาระการเรียนรู
ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ประสานงานตาง ๆ ภายในกลุมสาระการเรียนรูเพื่อใหงาน
เป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องกลุ ม สาระการเรี ย นรู และ
โรงเรียน
เก็บเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของกลุมสาระการเรียนรู เชน
คำสั่งทุกชนิด หนังสือราชการไวเปนหลักฐาน
รวบรวมผลการปฏิบัติงานของกลุมสาระการเรียนรู เสนอ
ฝายบริหาร
ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
เก็บรวบรวมขอมูลและดำเนินการประเมินประกันคุณภาพ
ภายในกลุมสาระการเรียนรู
วิเคราะหขอมูล สรุปผล จัดทำเปนรูปเลมรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพกลุมสาระฯ
จั ด ทำรายงานประกั น คุ ณ ภาพของกลุ ม กิ จ กรรมพั ฒ นา
ผูเรียน (SAR) ในปการศึกษา
ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
รับแจงขาวสารเรื่องราวแกครูในกลุมสาระการเรียนรู
ให ข าวสาร กิ จกรรม/โครงการต าง ๆ ของกลุม สาระการ
เรียนรูแกฝายประชาสัมพันธโรงเรียนรวมทั้งแจงใหครูและ
นักเรียนทราบ
จัดทำขอมูลสงใหงานประชาสัมพันธเพื่อจัดทำวารสารของ

๔๐
ที่

ชื่อ-นามสกุล

8 น.ส.อำภา ศรีวงคราช,
นายธราวุฒ ภัทรผลพูล,
นายภูธร บานเนิน,
น.ส.ชอทิพย สุวรรณรัตน
9 นายภูธร บานเนิน,
น.ส.หทัยรัตน ชมฤทธิ์,
น.ส.อำภา ศรีวงคราช,
นายเจนณรงค อรามรัตนชัย

10 นางสุภิดา วิไลลักษณ,
นางวันดี แจมพินิจ,
น.ส.หทัยรัตน ชมฤทธิ์

ปฏิบัติหนาที่ในกลุม สาระฯ

หนาที่ตามโครงสราง

๔.
งานนิเทศภายในกลุม สาระฯ ๑.
๒.
๓.
งานหลักสูตรกลุม สาระฯ

๔.
๑.
๒.
๓.

งานวัดผลกลุมสาระฯ

4.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๖.

โรงเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
วางแผนงานนิเทศการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรู
รวบรวมข อมู ลการนิ เทศ และการสังเกตการสอนของครู
ภายในกลุมสาระ
ใหคำปรึกษา แนะนำเพื่อนครู เกี่ยวกับเนื้อหาและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู
ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
พั ฒ นาหลั ก สู ต รการเรี ย นรู ข องกลุ ม สาระการเรี ย นรู ให
ทันสมัยอยูเสมอ
ประสานงานและรวมออกแบบแผนการจัด การเรี ยนรูให
สอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน
รวบรวม ตรวจสอบ รหัสวิชา คำอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด ผล
การเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ของกลุมสาระใหสอดคลองกับ
หลักสูตรของโรงเรียน
ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ให ค ำปรึ ก ษาและวางแผนร ว มกั น ระหว า งครู ใ นการ
ประเมินผลรายวิชาเดียวกัน
สรางและวิเคราะหขอสอบเพื่อจัดเก็บเขาธนาคารขอสอบ
จั ด เตรี ย มแบบฟอร ม ต า ง ๆ เกี่ ย วกั บ การวั ด ผลโดย
ประสานงานกับทะเบียนวัดผล
สรุปผลการเรียนของนักเรียนในแตละภาคเรียนและในแต
ละปการศึกษาของกลุมสาระการเรียนรูโดยประสานกับผู
ประสานประจำรายวิชา
รวบรวมสถิ ติ ก ารสอบผ า น การติ ด ๐ ร มส. ในแต ล ะ
รายวิชา เพื่อใชในการจัดสอนซอมเสริมสอบแกตัว การเรียน
ซ้ำ ตลอดจนจัดทำสถิติผลการเรียนของแตละรายวิชา เพื่อ
เปนขอมูลในการศึกษาเปรียบเทียบและพัฒนาการเรียนการ
สอน
ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี ๑. วางแผนในการสงเสริม พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสำหรับการ
11 น.ส.มนัสนันท พุมดียิ่ง,
กลุมสาระฯ
เรียนการสอนของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
น.ส.ชลธิชา อยูยง,
๒. รวบรวมแบบรายงานการใช สื่ อ ของครู ในกลุ ม สาระการ
นายเจนณรงค อรามรัตนชัย,
เรียนรูภาคเรียนละ ๑ ครั้ง นำจัดเก็บในฐานขอมูล (DRIVE)
นางกรรณิการ มนุญโย
ของกลุมสาระการเรียนรู
๓. บริการยืม – สงสื่อการเรียนการสอน และจัดทำทะเบี ยน
การใชสื่อและเทคโนโลยีตาง ๆ ของกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร
๔. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๔๑
ที่

ชื่อ-นามสกุล

ปฏิบัติหนาที่ในกลุม สาระฯ

หนาที่ตามโครงสราง

12 นายธราวุฒ ภัทรผลพูล,
น.ส.ทิพยรัตน ดุจดา

งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนงานกลุม
สาระฯ

13 นายประกาศิต บุญวงค

เจาหนาที่หนวยพัสดุกลุม
สาระฯ

14 นางสุภิดา วิไลลักษณ,
นายธราวุฒ ภัทรผลพูล,
นางวันดี แจมพินิจ,
นายประกาศิต บุญวงค,
น.ส.มนัสนันท พุมดียิ่ง,
นางพัชรี อินทรชวย

งานพัฒนาแหลงการเรียนรู
กลุมสาระฯ

๑. เผยแพรขาวสารและขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัยทางการศึกษา
๒. ใหคำปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยทางการศึกษา
๓. รวบรวมงานวิจัยของกลุมสาระการเรียนรู สงขอมูลใหงาน
ประกั น คุ ณ ภาพของกลุ ม สาระเพื่ อ จั ด ทำ SAR ของกลุ ม
สาระการเรียนรู และเสนอฝายวิชาการ
๔. รวบรวมบทคัดยองานวิจัยของครูในกลุมสาระการเรียนรู นำ
จัดเก็บในฐานขอมูล (DRIVE) ของกลุมสาระการเรียนรู
๕. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๑. มี ห น า ที่ ในการควบคุ ม การสั่ ง จ า ยพั ส ดุ กำกั บ ดู แ ล และ
ตรวจสอบเอกสารตามใบเบิ ก พั ส ดุ และปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น
ตามที่ ก ำหนดไวในระเบี ยบกระทรวงการคลั งวาด วยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๑. วางแผนในการปรับปรุง พัฒนาแหลงเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร
๒. ดูแล ตกแตงหองสมุดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ให
สวยงามเปนระเบียบ
๓. ดูแลเอกสาร หนังสือประกอบการสอน คูมือครู
๔. เก็ บ รวบรวมสถิติ ต าง ๆ เกี่ยวกั บ การใช แหล งเรีย นรูก ลุ ม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
๕. จัดปายนิเทศเสริมความรูใหแกครู และนักเรียนไดศึกษา
๖. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๔๒
ตอนที่ ๓
ผลการดำเนินกิจกรรม โครงการและพัฒนาคุณภาพของกลุมสาระฯ
สรุปผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป
ปการศึกษา ๒๕๖4 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไดดำเนินงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการประจำปของกลุมสาระฯ เพื่อสนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
ชือ่ งาน/ โครงการ/ กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูทาง
คณิตศาสตร

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

เอื
อ
้
อำนวยต
อ
การเรี
ย
นรู

มาตรฐานที่ 2
คณิตศาสตร
มาตรฐานที่ 3

2. กิจกรรมสัปดาหคณิตศาสตร

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3

3. คลินิกคณิตศาสตร

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3

4. จัดทำและจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3

5. แขงขันทักษะภายในสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3

2. นักเรียนมีสถานที่ที่มีสถาพ
แวดลอมที่เอื้ออำนวยตอ
การเรียนรูคณิตศาสตร
๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
1 – 6 เขารวมกิจกรรม
จำนวน 2,100 คน
๒. นักเรียนไดรับความรูจาก
การเขารวมกิจกรรม
สัปดาหคณิตศาสตร
๑. นักเรียนกลุม เปาหมายเขา
รวมกิจกรรมจำนวน 60
คน
๒. นักเรียนกลุม เปาหมายมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สาระการเรียนรู
คณิตศาสตรสูงขึ้น
๑. ครูรอยละ 60 จัดทำ/สราง
และจัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอนทางคณิตศาสตรในการ
จัดการเรียนรู
๒. ครูใชสื่อ/นวัตกรรมการ
เรียนรูค ณิตศาสตร ในการ
จัดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
1 – 6 เขารวมกิจกรรม
อยางนอย 100 คน
๒. นักเรียนไดรับการพัฒนา
ความรูทางดานคณิตศาสตร









๔๓
ชือ่ งาน/ โครงการ/ กิจกรรม
6. แขงขันทักษะภายนอกสถานศึกษา

สอดคลองกับ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3

ตัวบงชี้ความสำเร็จ
(จำนวน/รอยละ)

ภาพความสำเร็จ
บรรลุ

ไมบรรลุ

และไดรับรางวัลจากการ
ประกวด/แขงขัน
๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
1 – 6 เขารวมกิจกรรม
อยางนอย 60 คน
๒. นักเรียนไดรับการพัฒนา
ความรูทางดานคณิตศาสตร
และไดรับรางวัลจากการ
ประกวด/แขงขัน

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 25๖4

พฤษภาคม – กันยายน
25๖4
มีนาคม 25๖5

๒. ผลการดำเนินกิจกรรม
- ไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
๓. ปญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในปตอไป
- สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๔. รูปภาพประกอบการดำเนินกิจกรรม
-



๔๔
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 25๖4

พฤษภาคม ๒๕๖4 –
กุมภาพันธ ๒๕๖5
มีนาคม ๒๕๖5

๒. ผลการดำเนินกิจกรรม
- ไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
๓. ปญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในปตอไป
- สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๔. รูปภาพประกอบการดำเนินกิจกรรม
-

๔๕
โครงการ/กิจกรรมที่ 3 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 ๒๕๖4

พฤษภาคม ๒๕๖4 –
กุมภาพันธ ๒๕๖5
มีนาคม ๒๕๖5

๒. ผลการดำเนินกิจกรรม
- ไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
๓. ปญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในปตอไป
- สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๔. รูปภาพประกอบการดำเนินกิจกรรม
-

๔๖
โครงการ/กิจกรรมที่ 4 จัดทำและจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ ๑, 2 และ ๓
๑. กระบวนการและรูปแบบการดำเนินกิจกรรม
รายละเอียด
ขั้นเตรียม
- ประชุมครูเพื่อศึกษาปญหา วิเคราะหหาแนวทางแกปญหา
- วางแผนเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการจัดกิจกรรม
- เขียนโครงการและนำเสนอฝายบริหาร
ขั้นดำเนินการ
- ดำเนินกิจกรรมตามแผน
- จัดซื้อวัสดุ
ขั้นประเมินผล
- ประเมินโครงการ สรุป และรายงานผล

ระยะเวลา
มีนาคม – เมษายน ๒๕๖4

พฤษภาคม ๒๕๖4 –
กุมภาพันธ ๒๕๖5
มีนาคม ๒๕๖5

๒. ผลการดำเนินกิจกรรม
- ไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
๓. ปญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในปตอไป
- สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๔. รูปภาพประกอบการดำเนินกิจกรรม
-

๔๗
โครงการ/กิจกรรมที่ 5 แขงขันทักษะภายในสถานศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ ๑, 2 และ ๓
๑. กระบวนการและรูปแบบการดำเนินกิจกรรม
รายละเอียด
ขั้นเตรียม
- ประชุมครูเพื่อศึกษาปญหา วิเคราะหหาแนวทางแกปญหา
- วางแผนเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการจัดกิจกรรม
- เขียนโครงการและนำเสนอฝายบริหาร
ขั้นดำเนินการ
- รับสมัครนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะคณิตศาสตรภายใน
- จัดการแขงขันทักษะคณิตศาสตรภายใน
- จัดสอนเสริมใหนักเรียนที่ชนะการแขงโดยวิทยากรภายนอก
- สงนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะคณิตศาสตรภายนอก
ขั้นประเมินผล
- รายงานผลการแขงขัน

ระยะเวลา
มีนาคม – เมษายน ๒๕๖4

มิถุนายน ๒๕๖4 –
กุมภาพันธ ๒๕๖5

มีนาคม ๒๕๖5

๒. ผลการดำเนินกิจกรรม
- ไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
๓. ปญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในปตอไป
- สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๔. รูปภาพประกอบการดำเนินกิจกรรม
-

๔๘
โครงการ/กิจกรรมที่ 6 แขงขันทักษะภายนอกสถานศึกษา
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 ๒๕๖4

มิถุนายน ๒๕๖4 –
กุมภาพันธ ๒๕๖5

มีนาคม ๒๕๖5

๒. ผลการดำเนินกิจกรรม
- ไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
๓. ปญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในปตอไป
- สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๔. รูปภาพประกอบการดำเนินกิจกรรม
-

๔๙

ภาคผนวก

๕๐
1. ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา
1.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕64

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

ค๒๑๑๐1

ม.๑/๑ – 15

560

0

0

77

41

68

69

86

68

151

305

54.46

ค๒๑๒๐1

ม.๑/๑ – 4,
๑4, ๑5

169

0

0

0

1

7

14

24

25

98

147

86.98

ค21203

ม.1/1 – 4

121

0

1

0

1

1

5

13

17

84

114

94.21

ค๒๒๑๐1

ม.๒/๑ – ๑5

566

0

1

20

44

52

76

81

66

226

373

65.90

ค๒๒๒๐1

ม.๒/๑ – 4,
14, 15

169

0

1

5

1

3

14

21

22

102

145

85.80

ค๒๐๒๐1

ม.๒/5 – 8

180

0

0

1

7

16

25

27

29

75

131

72.78

ค22203

ม.2/1 – 4

133

0

1

11

5

2

1

8

6

99

113

84.96

ค๒๓๑๐1

ม.๓/๑ – ๑4

553

0

1

27

27

68

57

98

78

197

373

67.45

ค๒๓๒๐1

ม.๓/๑ – 3,
13, 14

145

0

0

1

1

6

4

23

26

84

133

91.72

ค20203

ม.3/4 – 7

188

0

0

3

3

5

6

10

19

142

171

90.96

ค23203

ม.3/1 – 3

104

0

0

1

0

0

1

6

9

87

102

98.08

ค๓๑๑๐1

ม.๔/๑ – ๑2

473

0

2

16

9

23

45

57

74

247

378

79.92

ค๓๑๒๐1

ม.๔/๑ – ๗ ,
12

296

0

1

9

10

19

51

55

53

98

206

69.59

ค๓๒๑๐1

ม.๕/๑ – ๑2

466

0

1

2

11

34

39

55

76

248

379

81.33

291

0

0

10

8

6

9

21

49

188

258

88.66

261

1

0

3

1

4

7

17

23

206

246

94.25

469

1

0

6

6

16

21

38

47

335

420

89.55

รหัสวิชา

ค๓๒๒๐1
ค๓3๒๐1
ค๓0๒๐1

ม.๕/๑ – 7,
12
ม.๖/๑ – 7,
13
ม.๖/๑ – 13

๕๑
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕64

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

561

1

3

59

53

71

83

90

57

144

291

51.87

ค๒๑๒๐2

ม.๑/๑ – 4,
14, 15

169

0

0

2

8

15

20

28

30

66

124

73.37

ค21204

ม.1/1 – 4

121

0

0

0

1

6

3

3

17

91

111

91.74

ค๒๒๑๐2

ม.๒/๑ – ๑5

566

3

3

20

29

33

60

101 110 207

418

73.85

ค๒๒๒๐2

ม.๒/๑ – 4,
14, 15

168

1

1

7

8

5

12

15

29

90

134

79.76

ค๒๐๒๐2

ม.๒/5 – 8

180

1

1

6

4

14

18

32

24

80

136

75.56

ค22204

ม.2/1 – 4

132

0

2

9

3

4

2

7

11

94

112

84.85

ค๒๓๑๐2

ม.๓/๑ – ๑4

551

0

1

38

36

67

52

75

66

216

357

64.79

ค๒๓๒๐2

ม.๓/๑ – 3,
13, 14

144

0

0

6

8

20

12

13

13

72

98

68.06

ค20204

ม.3/4 – 7

187

0

0

6

6

11

7

11

21

125

157

83.96

ค๒๓๒๐4

ม.๓/๑ – 3

103

0

0

2

1

3

7

14

10

66

90

87.38

ค๓๑๑๐2

ม.๔/๑ – ๑2

472

1

1

25

16

26

55

59

71

218

348

73.73

ค๓๑๒๐2

ม.๔/๑ – ๗ ,
12

296

0

2

16

14

28

37

33

28

138

199

67.23

ค๓๒๑๐2

ม.๕/๑ – ๑2

466

1

0

5

6

22

34

37

66

295

398

85.41

291

0

2

8

9

21

16

32

51

152

235

80.76

260

0

0

3

1

5

14

17

37

183

237

91.15

468

0

0

16

20

29

37

64

77

225

366

78.21

รหัสวิชา

ค๓๒๒๐2
ค๓3๒๐2
ค๓0๒๐2

ม.๕/๑ – 7,
12
ม.๖/๑ – 7,
13
ม.๖/๑ – 13

๕๒
1.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O – net) ของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
โรงเรียน
ปการศึกษา
ปการศึกษา ๒๕๕๘
ปการศึกษา ๒๕๕๙
ปการศึกษา ๒๕60
ปการศึกษา ๒๕61
ปการศึกษา 2562
ปการศึกษา 2563
ปการศึกษา 2564

จำนวนคน

คะแนนเฉลี่ย

๕๒๓
488
527
505
542
231
186

๔๓.๕๙
38.59
35.64
42.38
39.90
36.00
35.87

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
โรงเรียน
ปการศึกษา
ปการศึกษา ๒๕๕๘
ปการศึกษา ๒๕๕๙
ปการศึกษา ๒๕60
ปการศึกษา ๒๕61
ปการศึกษา 2562
ปการศึกษา 2563
ปการศึกษา 2564

จำนวนคน

คะแนนเฉลี่ย

๔๕๔
๔๑๑
471
450
393
442
44

๓๑.๘๒
๓๑.๕๑
31.31
44.24
36.45
35.51
33.18

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
๑๖.๙๘
17.75
19.24
18.73
18.99
17.03
20.27

คะแนนเฉลี่ย
ประเทศ

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
๑๕.๐๓
๑๕.๒๔
18.11
22.73
20.01
19.63
13.36

คะแนนเฉลี่ย
ประเทศ

29.65
29.31
26.30
30.04
26.73
25.46
24.47

26.59
24.88
24.53
30.72
25.41
26.04
21.28

๕๓
1.๓ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา ๒๕64
จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ
จำนวนนักเรียน
ระดับชั้น
วิชา
ทั้งหมด
ไมผาน
ผาน
ดี
ดีเยี่ยม
ค๒๑๑๐1
560
0
2
181
377
มัธยมศึกษาปที่ ๑
ค๒๑๒๐1
169
0
0
0
169
ค21203
121
0
0
0
121
ค๒๒๑๐1
566
1
29
209
327
ค๒๒๒๐1
169
0
0
18
151
มัธยมศึกษาปที่ ๒
ค๒๐๒๐1
180
0
0
12
168
ค22203
133
0
0
0
133
ค๒๓๑๐1
553
0
3
45
505
ค๒๓๒๐1
145
0
0
0
145
มัธยมศึกษาปที่ ๓
ค20203
188
0
0
3
185
ค23203
104
0
0
0
104
ค๓๑๑๐1
473
2
0
40
431
มัธยมศึกษาปที่ ๔
ค๓๑๒๐1
296
1
15
44
236
ค๓๒๑๐1
466
0
0
24
442
มัธยมศึกษาปที่ ๕
ค๓๒๒๐1
291
0
1
3
287
ค๓3๒๐1
261
0
2
1
258
มัธยมศึกษาปที่ ๖
ค๓0๒๐1
469
0
0
8
461
รวม
5,144
4
52
588
4,500
รอยละ
100
0.08
1.01 11.43 87.48

๕๔
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา ๒๕64
จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ
จำนวนนักเรียน
ระดับชั้น
วิชา
ทั้งหมด
ไมผาน
ผาน
ดี
ดีเยี่ยม
ค๒๑๑๐2
561
1
46
211
303
มัธยมศึกษาปที่ ๑
ค๒๑๒๐2
169
0
0
0
169
ค21204
121
0
0
0
121
ค๒๒๑๐2
566
1
3
121
441
ค๒๒๒๐2
168
0
2
6
160
มัธยมศึกษาปที่ ๒
ค๒๐๒๐2
180
1
0
20
159
ค22204
132
2
0
0
130
ค๒๓๑๐2
551
0
1
71
479
ค๒๓๒๐2
144
0
0
0
144
มัธยมศึกษาปที่ ๓
ค20204
187
0
1
6
180
ค๒๓๒๐4
103
0
0
0
103
ค๓๑๑๐2
472
1
0
0
471
มัธยมศึกษาปที่ ๔
ค๓๑๒๐2
296
2
11
44
239
ค๓๒๑๐2
466
1
0
47
418
มัธยมศึกษาปที่ ๕
ค๓๒๒๐2
291
0
0
22
269
ค๓3๒๐2
260
0
2
9
249
มัธยมศึกษาปที่ ๖
ค๓0๒๐2
468
0
2
43
423
รวม
5,135
9
68
600
4,458
รอยละ
100
0.18
1.32 11.68 86.82

๕๕
1.๔ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา ๒๕64
จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ
จำนวนนักเรียน
ระดับชั้น
วิชา
ทั้งหมด
ไมผาน
ผาน
ดี
ดีเยี่ยม
ค๒๑๑๐1
560
0
28
195
337
มัธยมศึกษาปที่ ๑
ค๒๑๒๐1
169
0
0
9
160
ค21203
121
0
8
30
83
ค๒๒๑๐1
566
0
70
158
338
ค๒๒๒๐1
169
0
2
23
144
มัธยมศึกษาปที่ ๒
ค๒๐๒๐1
180
0
28
195
337
ค22203
133
1
17
16
99
ค๒๓๑๐1
553
0
64
243
246
ค๒๓๒๐1
145
0
0
29
116
มัธยมศึกษาปที่ ๓
ค20203
188
0
3
15
170
ค23203
104
0
2
15
87
ค๓๑๑๐1
473
2
20
105
346
มัธยมศึกษาปที่ ๔
ค๓๑๒๐1
296
1
19
66
210
ค๓๒๑๐1
466
1
12
121
332
มัธยมศึกษาปที่ ๕
ค๓๒๒๐1
291
0
17
14
260
ค๓3๒๐1
261
0
3
16
242
มัธยมศึกษาปที่ ๖
ค๓0๒๐1
469
0
12
37
420
รวม
5,144
5
305 1,287 3,927
รอยละ
100
0.10
5.93 25.02 76.34

๕๖
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา ๒๕64
จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ
จำนวนนักเรียน
ระดับชั้น
วิชา
ทั้งหมด
ไมผาน
ผาน
ดี
ดีเยี่ยม
ค๒๑๑๐2
561
0
31
226
303
มัธยมศึกษาปที่ ๑
ค๒๑๒๐2
169
0
0
28
141
ค21204
121
0
9
21
91
ค๒๒๑๐2
566
4
49
142
371
ค๒๒๒๐2
168
0
3
22
143
มัธยมศึกษาปที่ ๒
ค๒๐๒๐2
180
1
9
33
137
ค22204
132
3
11
13
105
ค๒๓๑๐2
551
0
86
106
359
ค๒๓๒๐2
144
0
0
43
101
มัธยมศึกษาปที่ ๓
ค20204
187
0
5
24
158
ค๒๓๒๐4
103
0
13
24
66
ค๓๑๑๐2
472
1
4
80
387
มัธยมศึกษาปที่ ๔
ค๓๑๒๐2
296
2
30
71
193
ค๓๒๑๐2
466
0
8
59
398
มัธยมศึกษาปที่ ๕
ค๓๒๒๐2
291
1
9
46
235
ค๓3๒๐2
260
0
2
5
253
มัธยมศึกษาปที่ ๖
ค๓0๒๐2
468
0
16
57
395
รวม
5,135
12
285 1,000 3,836
รอยละ
100
0.23
5.55 19.47 74.70

๕๗
งานเปดบานนวมินทร’64 “OPEN HOUSE ONLINE”

การแขงขันทักษะทางคณิตศาสตร กิจกรรม เกม 24

การแขงขันทักษะทางคณิตศาสตร กิจกรรม ตอบปญหาคณิตศาสตร

