


๑ 
 

ตอนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 

ที่ต้ังของกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ห้อง ๕๐๑ (ชั้น ๕) 
       เบอร์โทรศัพท์ภายใน  ๑๐๙ 
       จ านวนบุคลากร    ครปูระจ าการ ๒๓ คน         ครอูัตราจ้าง ๑ คน  

๒. ข้อมูลฝ่ายบริหารกลุ่มสาระฯ 
๒.๑ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ชื่อ นางพิมพ์นิภา เกียรติธนโชติกุล 

วุฒิการศึกษา   วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) 
        สาขา   ภูมิศาสตร์  

๒.๒ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
๒.๒.๑ ชื่อ  นายพุทธัย  เพ่ือรอดวงษ์ 
         วุฒิการศึกษา  ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) 

                 สาขา สังคมศึกษา  

 

๓. ข้อมูลบุคลากรกลุ่มสาระฯ 
๓.๑  ข้อมูลครูประจ าการ 
 

ที่ ชื่อ - สกุล 
อายุ 
ปี 

อายุ 
ราชการ 

ป ี
ต าแหน่ง วุฒ ิ วิชาเอก 

สอน
วิชา 
/ชั้น 

จ านวนคร้ัง 
ชั่วโมงที่ได้รับ 
การพฒันา/ปี 

๑  นางพิมพ์นิภา เกียรติธนโชติกุล ๕๙ ๓๕ คร ูค.ศ3 วท.บ. ภูมิศาสตร ์ ม. ๓ ๔/๕๐ 

๒  นายนิวัตร ตันไพศาล ๕๙ ๓๕  ครู ค.ศ2 กศ.ม. ประวัติศาสตร์ ม. ๖ ๔/๕๐ 

๓  น.ส.นาตยา สุกจั่น ๕๖ ๒๔ คร ูค.ศ2 ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ ม. ๔ ๔/๕๐ 

๔  น.ส.นิติยา ภักดีบุรี ๕๒ ๒๔ คร ูค.ศ3 คบ. สังคมศึกษา ม. ๕ ๔/๕๐ 

๕  นางวันเพ็ญ มีค าแสน ๔๙ ๒๓ คร ูค.ศ3 ศษ.ม. หลักสูตรการสอน ม. ๖ ๔/๕๐ 

๖  นางนงนุช ลิ่วพันธ์พงศ์ ๕๑ ๒๒ คร ูค.ศ3 คบ. วัดผลการศึกษา ม. ๑ ๔/๕๐ 

๗  นางไพพร ดีบาง ๕๑ ๒๕ คร ูค.ศ3 ศศ.ม. บริหารการศึกษา ม. ๒ ๔/๕๐ 

๘  นายพุทธัย เพ่ือรอดวงษ์ ๔๖ ๖ คร ูค.ศ1 คบ. สังคมศึกษา ม. ๑ ๔/๕๐ 

๙  นางอังศณา บุญเฉลิมศักด์ิ ๖๐ ๖ คร ูค.ศ1 คม. หลักสูตรการสอน ม. ๕ ๔/๕๐ 

๑๐  น.ส.เพ็ชรชมพู พิชญ์พันธ์เดชา ๒๙ ๕ คร ูค.ศ1 กศ.บ. สังคมศึกษา ม. ๕ ๔/๕๐ 

๑๑  น.ส.ประภารัตน์ อรุณภู ่ ๔๒ ๔ คร ูค.ศ1 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน ม. ๓ ๔/๕๐ 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

ที่ ชื่อ - สกุล 
อายุ 
ปี 

อายุ 
ราชการ 

ต าแหน่ง วุฒ ิ วิชาเอก 
สอน
วิชา/
ชั้น 

จ านวนคร้ัง 
ชั่วโมงที่ได้รับ 
การพฒันา/ปี 

๑๒  นายสุจินดา คล้ายข า ๒๗ ๓ คร ูค.ศ1 กศ.บ. สังคมศึกษา ม. ๕ ๔/๕๐ 

๑๓  นายพงศกร จิรย่ังยืนยง ๒๘ ๒ คร ูค.ศ1 กศ.บ. สังคมศึกษา ม. ๔ ๔/๕๐ 

๑๔  น.ส.กรรณิการ์ กลับสกุล ๓๐ ๒ คร ูค.ศ1 ศษ.บ. สังคมศึกษา ม. ๑ ๔/๕๐ 

๑๕  น.ส.ขนิษฐา เพ่ิมพร ๓๒ ๒ คร ูค.ศ1 ศศ.ม. บริหารการศึกษา ม. ๒ ๔/๕๐ 

๑๖  นายณัฐวุฒิ ปั้นเหน่งเพชร ๒๖ ๒ คร ูค.ศ1 ศ.ม. พัฒนศึกษา ม. ๔ ๔/๕๐ 

๑๗  น.ส.สุภกฤตา หงษ์ทอง ๒๘ ๒ ครูผูช้่วย ศษ.บ. สังคมศึกษา ม. ๓ ๔/๕๐ 

๑๘  นางจรุงพร มิ่งสมร ๕๑ ๒ ครูผูช้่วย ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน ม. ๕ ๔/๕๐ 

๑๙  นางกรัณฑา สุธาทรัพย์ ๓๗ ๑ ครูผูช้่วย ค.บ. สังคมศึกษา ม.๓ ๔/๕๐ 

๒๐  นายนสิทธ์ิ ใหญ่ย่ิง ๒๙ ๗ เดือน ครูผูช้่วย  ประวัติศาสตร์ ม. ๕ ๔/๕๐ 

๒๑  น.ส.ปริมประภา แสนท้าว ๒๖ ๗ เดือน ครูผูช้่วย ค.บ. สังคมศึกษา ม. ๔ ๔/๕๐ 

๒๑  นายศุภกฤตย์ อุ่นแอ ๒๔ ๗ เดือน ครูผูช้่วย ศษ.บ สังคมศึกษา ม. ๒ ๔/๕๐ 

๒๓  นางเพียงพร โปทอง ๓๕ ๑ เดือน ครูผูช้่วย ศศ.บ รัฐประศาสนศาสตร ์   - - 
 
 
 
 

๓.๒ ข้อมูลครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ - สกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ น.ส.ปาฏลีย์ เศวตพงศ์ ๒๘ ๔ คบ. สังคมศึกษา ม. ๒ และ ม. ๓ งบประมาณ
ใน

สถานศึกษา 
 

                                                                  ข้อมูล ณ วันที่.....๘....เดือน....พฤษภาคม..........พ. ศ.๒๕๖๑... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

๔. ภาระงานและการพัฒนาของครูในกลุ่มสาระฯ 
 ๔.๑ ภาระงานของครู  
 

ชื่อ-สกุล งานสอน  ช้ัน ห้อง 
นางพิมพ์นิภา   เกียรติธนโชติกุล วิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน ม. ๓ ๓/๑,๕,๑๐,๑๒ 
นายนิวัตร       ตันไพศาล วิชาโลกศึกษา ม. ๖ ๖/๔,๑๒ 
น.ส.นาตยา      สุกจั่น วิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

วิชาหน้าท่ีพลเมือง  
ม. ๔ 
ม. ๔ 

๔/๑,๓,๕,๗,๙,๑๑ 
๔/๑,๓,๕,๗,๙,๑๑ 

น.ส.นิติยา       ภักดีบุร ี วิชาภูมิศาสตร ์
วิชาประวัติศาสตร์ 
วิชาเศรษฐศาสตร์  

ม. ๕ 
ม. ๕ 
ม. ๕ 

๕/๑,๔,๕,๑๐ 
๕/๑,๓,๗,๙,๑๑ 
๕/๑,๔,๕ 

นางวันเพ็ญ     มีค าแสน วิชาเรื่องส าคัญในประวัติศาสตร์
สากล 
วิชาเรื่องส าคัญในประวัติศาสตร์ไทย 

ม. ๖ 
 

ม. ๖ 

๖/๗,๑๐,๑๑,๑๒ 
 
๖/๓,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒ 

นางนงนุช       ลิ่วพันธ์พงศ์ วิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน 
วิชาประวัติศาสตร์ 

ม. ๑ 
ม. ๑ 

๑/๑,๕,๑๐ 
๑/๑-๑๒ 

นางไพพร        ดีบาง วิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน 
วิชาประวัติศาสตร์ 

ม. ๒ 
ม. ๒ 

๒/๑,๕,๑๒ 
๒/๑,๓,๕,๗,๙,๑๐ 

นายพุทธัย       เพ่ือรอดวงษ์ วิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน 
วิชาหน้าท่ีพลเมือง 

ม. ๑ 
ม. ๑ 

๑/๗,๘,๙,๑๑ 
๑/๑,๒,๓,๔,๕ 

นางอังศณา      บุญเฉลิมศักด์ิ วิชาหน้าท่ีพลเมือง 
วิชาศาสนาสากล 

ม. ๕ 
ม. ๕ 

๕/๑,๒,๓,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑ 
๕/๗,๘,๙,๑๐,๑๑ 

น.ส.เพ็ชรชมพู  พิชญ์พันธ์เดชา วิชาภูมิศาสตร ์
วิชาโลกศึกษา 
วิชาเศรษฐศาสตร ์

ม. ๕ 
ม. ๖ 
ม. ๕ 

๕/๒,๘,๑๑ 
๕/๑,๓,๕,๘,๙,๑๐ 
๕/๒,๘ 

น.ส.ประภารัตน์  อรุณภู ่
 

วิชาอาเซียนศึกษา 
หน้าท่ีพลเมือง 

ม. ๓ 
ม. ๓ 

๓/๒,๔,๖,๘,๑๒ 
๓/๑,๓,๕,๗,๙ 

นายสุจินดา       คล้ายข า วิชาภูมิศาสตร ์
วิชาประวัติศาสตร์ 
วิชาเศรษฐศาสตร ์

ม. ๕ 
ม. ๕ 
ม. ๕ 

๕/๓,๖,๗,๙ 
๕/๒,๔,๕,๖,๘,๑๐ 
๕/๓,๗,๙,๑๐ 

นายพงศกร       จิรย่ังยืนยง วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
วิชาเศรษฐกิจพอเพียง 
วิชาโลกศึกษา 

ม. ๔ 
ม. ๔ 
ม. ๖ 

๔/๗,๘,๙,๑๐,๑๑ 
๔/๗,๘,๙,๑๐,๑๑ 
๖/๒,๖,๗,๑๑ 

น.ส.กรรณิการ์    กลับสกุล วิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน 
วิชาภูมิศาสตร ์

ม. ๑ 
ม. ๑ 

๑/๒,๔,๑๒ 
๑/๑-๑๒ 

น.ส.ขนิษฐา       เพ่ิมพร วิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน 
วิชาประวัติศาสตร์ 

ม. ๒ 
ม. ๒ 

๒/๒,๔,๙,๑๒ 
๒/๒,๔,๙,๑๒ 

น.ส.สุภกฤตา      หงษ์ทอง วิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน 
วิชาประวัติศาสตร์ 

ม. ๓ 
ม. ๓ 

๓/๓,๗,๙,๑๑ 
๓/๑,๓,๔,๗,๙,๑๑ 

 
 
 
 



๔ 
 

ชื่อ-สกุล งานสอน ชั้น ห้อง 
นายณัฐวุฒิ        ปั้นเหน่งเพชร วิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

วิชาประวัติศาสตร์ 
วิชาหน้าท่ีพลเมือง 

ม. ๔ 
ม. ๔ 
ม. ๔ 

๔/๒,๔,๖,๘ 
๔/๑,๒,๔,๖,๘,๙,๑๐ 
๔/๒,๔,๖,๘ 

นางจรุงพร         มิ่งสมร วิชาหน้าท่ีพลเมือง 
วิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน 
วิชาอาเซียนศึกษา 

ม. ๒ 
ม. ๒ 
ม. ๓ 

๒/๑,๒,๓,๖,๗,๘,๑๐,๑๒,๑๓ 
๒/๓,๖,๘,๑๐ 
๓/๓,๗,๙ 

นางกรัณฑา        สุธาทรัพย์ วิชาอาเซียนศึกษา 
วิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน 

ม. ๓ 
ม. ๓ 

๓/๒,๔,๖,๘ 
๓/๑,๕,๑๑ 

นายนสิทธ์ิ          ใหญ่ย่ิง วิชาเศรษฐศาสตร ์
วิชาประวัติศาสตร์ 

ม. ๕ 
ม. ๕ 

๕/๖,๑๑ 
๕/๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑ 

น.ส.ปริมประภา   แสนท้าว วิชาหน้าท่ีพลเมือง 
วิชาประวัติศาสตร์ 

ม. ๔ 
ม. ๔ 

๔/๕,๗,๑๐ 
๔/๓,๕,๗ 

นายศุภกฤตย์      อุ่นแอ วิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน 
วิชาประวัติศาสตร์ 

ม. ๒ 
ม. ๑ 

๒/๔,๕,๙,๑๑ 
๑/๑๒,๑๓ 

น.ส.ปาฏลีย์       เศวตพงศ์ วิชาหน้าท่ีพลเมือง 
วิชาประวัติศาสตร์ 
วิชาหน้าท่ีพลเมือง 

ม.๕ 
ม.๑ 
ม.๑ 

๕/๑-๖ 
๑/๒,๔,๖,๘ 
๑/๖-๑๓ 

 
 
๔.๒  การอบรมสัมมนา   

 

 ชื่อ สกุล เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา สถานที่ 
วัน เดือน ปี  

ที่รับการพัฒนา 
 นางพิมพ์นิภา เกียรติธนโชติกุล การจัดการข้อมูลภายในสถานศึกษาโดย

ระบบ I-SCHOOL 
โรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา 

พุทธมณฑล 

๒๐ พ.ค. ๖๐ 

การอบรม PLC ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ๑๖ มิ.ย. ๖๐ 
อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

๒๘ ก.ย. ๖๐ 

การอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
การพัฒนาทักษะชีวิต 

๒๐ มี.ค. ๖๑ 

อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกรุง
รัตนโกสินทร์และพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทย 

ศูนย์มานุษยวิทยา 
สิรินธร 

๖-๗ ก.ค. ๖๐ 

 นายนิวัตร ตันไพศาล การจัดการข้อมูลภายในสถานศึกษาโดย
ระบบ I-SCHOOL 

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

๒๐ พ.ค. ๖๐ 

การอบรม PLC ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ๑๖ มิ.ย. ๖๐ 
อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

๒๘ ก.ย. ๖๐ 

การอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
การพัฒนาทักษะชีวิต 

๒๐ มี.ค. ๖๑ 



๕ 
 

 
 ชื่อ สกุล 

เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา สถานที่ 
วัน เดือน ปี  

ที่รับการพัฒนา 
 น.ส.นาตยา       สุกจั่น การอบรมโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ ๒ รร.สุวรรณารามวิทยาคม ๒ พ.ค. ๖๐ 

การจัดการข้อมูลภายในสถานศึกษาโดย
ระบบ 
I-SCHOOL 

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

๒๐ พ.ค. ๖๐ 

การอบรม PLC ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ๑๖ มิ.ย. ๖๐ 
อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

๒๘ ก.ย. ๖๐ 

การอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
การพัฒนาทักษะชีวิต 

๒๐ มี.ค. ๖๑ 

 น.ส.นิติยา ภักดีบุรี การจัดการข้อมูลภายในสถานศึกษาโดย
ระบบ I-SCHOOL 

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

๒๐ พ.ค. ๖๐ 

การอบรม PLC ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ๑๖ มิ.ย. ๖๐ 

อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกรุง
รัตนโกสินทร์และพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทย 

ศูนย์มานุษยวิทยา 
สิรินธร 

๖-๗ ก.ค. ๖๐ 

อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

๒๘ ก.ย. ๖๐ 

การอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และการพัฒนาทักษะชีวิต 

๒๐ มี.ค. ๖๑ 

 นางวันเพ็ญ มีค าแสน การจัดการข้อมูลภายในสถานศึกษาโดย
ระบบ I-SCHOOL 

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

๒๐ พ.ค. ๖๐ 

การอบรม PLC ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ๑๖ มิ.ย. ๖๐ 
อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

๒๘ ก.ย. ๖๐ 

การอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
การพัฒนาทักษะชีวิต 

๒๐ มี.ค. ๖๑ 

 นางนงนุช ลิ่วพันธ์พงศ์ การจัดการข้อมูลภายในสถานศึกษาโดย
ระบบ I-SCHOOL 

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

๒๐ พ.ค. ๖๐ 

การอบรม PLC ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ๑๖ มิ.ย. ๖๐ 
อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

๒๘ ก.ย. ๖๐ 

การอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
การพัฒนาทักษะชีวิต 

๒๐ มี.ค. ๖๑ 

 



๖ 
 

 ชื่อ สกุล 
เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา สถานที่ 

วัน เดือน ปี 
ที่รับการพัฒนา 

 นางไพพร ดีบาง การจัดการข้อมูลภายในสถานศึกษาโดย
ระบบ I-SCHOOL 

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

๒๐ พ.ค. ๖๐ 

การอบรม PLC ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ๑๖ มิ.ย. ๖๐ 
อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

๒๘ ก.ย. ๖๐ 

การอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
การพัฒนาทักษะชีวิต 

๒๐ มี.ค. ๖๑ 

 นายพุทธัย เพ่ือรอดวงษ์ การจัดการข้อมูลภายในสถานศึกษาโดย
ระบบ I-SCHOOL 

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

๒๐ พ.ค. ๖๐ 

การอบรม PLC ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ๑๖ มิ.ย. ๖๐ 
อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

๒๘ ก.ย. ๖๐ 

การอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
การพัฒนาทักษะชีวิต 

๒๐ มี.ค. ๖๑ 

อบรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ รร. โพธิสารพิทยากร ๘ ก.ย. ๖๐ 
 นางอังศณา บุญเฉลิมศักด์ิ การจัดการข้อมูลภายในสถานศึกษาโดย

ระบบ I-SCHOOL 
โรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา 

พุทธมณฑล 

๒๐ พ.ค. ๖๐ 

การอบรม PLC ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ๑๖ มิ.ย. ๖๐ 
อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

๒๘ ก.ย. ๖๐ 

การอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
การพัฒนาทักษะชีวิต 

๒๐ มี.ค. ๖๑ 

 น.ส.เพ็ชรชมพู   พิชญ์พันธ์เดชา การจัดการข้อมูลภายในสถานศึกษาโดย
ระบบ I-SCHOOL 

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

๒๐ พ.ค. ๖๐ 

การอบรม PLC ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ๑๖ มิ.ย. ๖๐ 
อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

๒๘ ก.ย. ๖๐ 

การอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
การพัฒนาทักษะชีวิต 

๒๐ มี.ค. ๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 ชื่อ สกุล 
เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา สถานที่ 

วัน เดือน ปี 
ที่รับการพัฒนา 

น.ส.ประภารัตน์   อรุณภู ่ การจัดการข้อมูลภายในสถานศึกษาโดย
ระบบ I-SCHOOL 

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

๒๐ พ.ค. ๖๐ 

การอบรม PLC ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ๑๖ มิ.ย. ๖๐ 

อบรมระบบจัดซื้อจัดจ้างระบบใหม่ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

กรมบัญชีกลาง ๒๒ ส.ค. ๖๐ 

อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

๒๘ ก.ย. ๖๐ 

การอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
การพัฒนาทักษะชีวิต 

๒๐ มี.ค. ๖๑ 

 นายสุจินดา คล้ายข า การจัดการข้อมูลภายในสถานศึกษาโดย
ระบบ I-SCHOOL 

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

๒๐ พ.ค. ๖๐ 

การอบรม PLC ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ๑๖ มิ.ย. ๖๐ 
อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

๒๘ ก.ย. ๖๐ 

การอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
การพัฒนาทักษะชีวิต 

๒๐ มี.ค. ๖๑ 

การอบรมรชักาลที่ ๙ กับ ๙ เรื่องกฎหมาย 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ 
๑ ก.ย. ๖๐ 

 นายพงศกร จิรย่ังยืนยง การจัดการข้อมูลภายในสถานศึกษาโดย
ระบบ I-SCHOOL 

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

๒๐ พ.ค. ๖๐ 

การอบรม PLC ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ๑๖ มิ.ย. ๖๐ 

อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

๒๘ ก.ย. ๖๐ 

การอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
การพัฒนาทักษะชีวิต 

๒๐ มี.ค. ๖๑ 

ครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๒-๒๕ ก.ค. ๖๐ 
การพัฒนาแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ 
สารสนเทศและดิจิทัล และแนวคิดพหุ
วัฒนธรรมศึกษา 

โรงแรมนูโวซิต้ี ๑๒-๑๕ ต.ค. ๖๐ 

ประชุมเชงิปฏิบัติการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
และสื่อประกอบการสอน เพ่ือการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม 

โรงแรม Best Western 
Plus Wanda Grand 

Hotel 
๒๔-๒๖ ม.ค. ๖๑ 

ประชุมเชงิปฏิบัติการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
และสื่อประกอบการสอน เพ่ือการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม 

โรงแรมตรงั กรงุเทพฯ 
๒๙ พ.ย. – ๑ ธ.ค. 

๖๐ 

 



๘ 
 

 ชื่อ สกุล 
เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา สถานที่ 

วัน เดือน ปี  
ที่รับการพัฒนา 

 น.ส.กรรณิการ์     กลับสกุล การอบรมโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ ๑ รร.สุวรรณารามวิทยาคม ๑ พ.ค. ๖๐ 
อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบแอปพลิเคชั่น
เทคโนโลยีเสมือนจรงิเพ่ือการผลิตเรื่อง 
เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ส าหรับจัดการเรียน
การสอน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๔ มิ.ย. ๖๐ 

การจัดการข้อมูลภายในสถานศึกษาโดย
ระบบ I-SCHOOL 

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

๒๐ พ.ค. ๖๐ 

การอบรม PLC ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ๑๖ มิ.ย. ๖๐ 
อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

๒๘ ก.ย. ๖๐ 

การอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
การพัฒนาทักษะชีวิต 

๒๐ มี.ค. ๖๑ 

อบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์
ข้ันต้น 

โรงแรมวาสิฏฐี ซิต้ี 
โฮเต็ล จ.สุพรรณบุร ี

๙-๑๑ ก.พ. ๖๑ 

อบรมค่ายพลังงานและอนุรักษ์สิง่แวดล้อม 
โรงเรียนสีเขียว 

ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง 
จ.ฉะเชิงเทรา 

๒๗-๓๐ มี.ค. ๖๑ 

 น.ส.ขนิษฐา        เพ่ิมพร การจัดการข้อมูลภายในสถานศึกษาโดย
ระบบ I-SCHOOL โรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

๒๐ พ.ค. ๖๐ 

การอบรม PLC ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ๑๖ มิ.ย. ๖๐ 
การอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
การพัฒนาทักษะชีวิต 

๒๐ มี.ค. ๖๑ 

 น.ส.สุภกฤตา       หงษ์ทอง การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครู
ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนรู ้

รร. จันทร์ประดิษฐาราม
วิทยาคม 

๓ พ.ค. ๖๐ 

การจัดการข้อมูลภายในสถานศึกษาโดย
ระบบ I-SCHOOL 

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

๒๐ พ.ค. ๖๐ 

การอบรม PLC ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ๑๖ มิ.ย. ๖๐ 

อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

๒๘ ก.ย. ๖๐ 

การอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
การพัฒนาทักษะชีวิต 

๒๐ มี.ค. ๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 ชื่อ สกุล เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา สถานที่ 
วัน เดือน ปี  

ที่รับการพัฒนา 
 นายณัฐวุฒิ         ปั้นเหน่งเพชร การจัดการข้อมูลภายในสถานศึกษาโดย

ระบบ I-SCHOOL 

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

๒๐ พ.ค. ๖๐ 

การอบรม PLC ชุมชนการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพ 

๑๖ มิ.ย. ๖๐ 

อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

๒๘ ก.ย. ๖๐ 

การอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และการพัฒนาทักษะชีวิต 

๒๐ มี.ค. ๖๑ 

อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒๖ ก.ค. ๖๐ 

 นางจรุงพร          มิ่งสมร การอบรมโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ ๒ รร.สุวรรณารามวิทยาคม ๒ พ.ค. ๖๐ 

การจัดการข้อมูลภายในสถานศึกษาโดย
ระบบ 
I-SCHOOL โรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา 

พุทธมณฑล 

๒๐ พ.ค. ๖๐ 

การอบรม PLC ชุมชนการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพ 

๑๖ มิ.ย. ๖๐ 

อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

๒๘ ก.ย. ๖๐ 

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรอาเซียนศึกษา 

รร. บางประกอกวิทยาคม ๒๖ ก.ค. ๖๐ 

การอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และการพัฒนาทักษะชีวิต 

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

๒๐ มี.ค. ๖๑ 

 น.ส.ปริมประภา แสนท้าว อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

๒๘ ก.ย. ๖๐ 

การอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และการพัฒนาทักษะชีวิต 

๒๐ มี.ค. ๖๑ 

 นายศุภกฤตย์ อุ่นแอ 
การส่งเสริมศักยภาพและสมรรถภาพความ
เป็นครู โครงการครอบครัวพอเพียง 

สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษา 
๒๕-๒๗ ก.ย. ๖๐ 

อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

๒๘ ก.ย. ๖๐ 

การอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และการพัฒนาทักษะชีวิต 

๒๐ มี.ค. ๖๑ 

 



๑๐ 
 

 ชื่อ สกุล เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา สถานที่ 
วัน เดือน ปี  

ที่รับการพัฒนา 
 นางกรัณฑา สุธาทรัพย์ การจัดการข้อมูลภายในสถานศึกษาโดย

ระบบ I-SCHOOL 
โรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา 

พุทธมณฑล 

๒๐ พ.ค. ๖๐ 

การอบรม PLC ชุมชนการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพ 

๑๖ มิ.ย. ๖๐ 

อบรมระบบจัดซื้อจัดจ้างระบบใหม่ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

กรมบัญชีกลาง ๒๒ ส.ค. ๖๐ 

อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

๒๘ ก.ย. ๖๐ 

การอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และการพัฒนาทักษะชีวิต 

๒๐ มี.ค. ๖๑ 

อบรมเสริมสร้างศักยภาพด้านการเรียน
การสอนเศรษฐศาสตร์ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปี ๒๕๖๐ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑๗-๑๘ มิ.ย. ๖๐ 

อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบ
แอปพลิเคชั่นเทคโนโลยีเสมือนจริงเพ่ือการ
ผลิตเรื่อง เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ส าหรับ
จัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๔ มิ.ย. ๖๐ 

 นายนสิทธ์ิ ใหญ่ย่ิง การจัดการข้อมูลภายในสถานศึกษาโดย
ระบบ I-SCHOOL 

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

๒๐ พ.ค. ๖๐ 

การอบรม PLC ชุมชนการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพ 

๑๖ มิ.ย. ๖๐ 

อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

๒๘ ก.ย. ๖๐ 

 น.ส.ปาฏลีย์ เศวตพงศ์ การอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และการพัฒนาทักษะชีวิต 

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

๒๐ พ.ค. ๖๐ 

การอบรม PLC ชุมชนการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพ 

๑๖ มิ.ย. ๖๐ 

อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

๒๘ ก.ย. ๖๐ 

การอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และการพัฒนาทักษะชีวิต 

๒๐ มี.ค. ๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

๔.๓  การจัดการเรียนการสอนของครู  ( นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ) 
 

ชื่อ-สกุล รหัสวิชา ชั้น/ ห้อง 
นวัตกรรมที่ใช้ 

ในการจัดการเรียนการสอน 
หมายเหตุ 

นางวันเพ็ญ      มีค าแสน ส๓๐๒๖๑ 
ส๓๐๒๖๒ 

ม. ๖ 
ม. ๖ 

สื่อ VDO บุคคลส าคัญใน
ประวัติศาสสตร์ไทยและสากล 

 

นางนงนุช       ลิ่วพันธ์พงศ์ ส๒๑๑๐๑ 
ส๒๑๑๐๒ 
ส๒๑๑๐๓ 
ส๒๑๑๐๔ 

ม. ๑ 
ม. ๑ 
ม. ๑ 
ม. ๑ 

แผนที่สุโขทัย 
VDO พุทธประวัติ 

 

นางไพพร        ดีบาง ส๒๒๑๐๑ 
ส๒๒๑๐๒ 
ส๒๒๑๐๓ 
ส๒๒๑๐๔ 

ม. ๒ 
ม. ๒ 
ม. ๒ 
ม. ๒ 

ชุดการสอนและบทเรียนส าเร็จรูป  

นางอังศณา บุญเฉลิมศักด์ิ ส30201 
ส30233 

ม. 5 
ม. 5 

วีดีโอ สารคดีและภาพยนตร์สั้น 
เอกสารประกอบและPower Point 
กระบวนการกลุ่ม 

 

นายสุจินดา          คล้ายข า ส๓๒๑๐๑ 
 

ส๓๒๑๐๒ 
ส๓๐๒๖๒ 

ม. ๕ 
 

ม. ๕ 
ม. ๕ 

ชุดการสอน ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์
ประเทศไทย 
การแสดงบทบาทสมมติ 
การเล่นเกมส์ทายปริศนา 

 

นายพงศกร จิรย่ังยืนยง ส๓๐๒๒๓ ม. ๖ เกมสื่อความหมาย  
น.ส.กรรณิการ์     กลับสกุล ส๒๑๑๐๕ 

ส๒๑๑๐๓ 
ม. ๑ 
ม. ๑ 

ลูกโลกและแผนที่ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกฎหมาย
ลิขสิทธ์ิ 

 

น.ส.สุภกฤตา       หงษ์ทอง ส๒๓๑๐๓ 
 

ม. ๓ 
 

การ์ดเกมเศรษฐศาสตร ์  

นายณัฐวุฒิ         ปั้นเหน่งเพชร ส๓๑๑๐๑ 
ส๓๑๑๐๒ 
ส๓๑๑๐๓ 
ส๓๑๑๐๔ 

ม. ๔ 
ม. ๔ 
ม. ๔ 
ม. ๔ 

แผนที่สมัยพุทธกาล ส๓๑๑๐๑ วิชา
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
วีดีทัศน์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
๒๔๗๕ ส๓๑๑๐๔ วิชาประวัติศาสตร์ 

 

นางจรุงพร          มิ่งสมร ส๒๐๒๒๑ 
ส๒๓๒๓๕ 

ม. ๓ 
ม. ๓ 

การแสดงบทบาทสมมติ เรื่องมารยาท  

นางกรัณฑา         สุธาทรัพย์ ส๒๐๒๒๑ ม.๓ แมกกาซีนอาเซ๊ยน  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

๔.๔  การวิจัยในชั้นเรียน  
 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

หมายเหตุ 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

๑ นายนิวัตร       ตันไพศาล การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิขาโลกศึกษา โดยใช้สื่อ Power 
Point  

 
 

  

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิขาภูมิศาสตร์ โดยใช้สื่อ 
Power Point 

 
 

  

๒ นางพิมพ์นิภา   เกียรติธนโชติกุล การศึกษากรณีการท างานเป็นทีม
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่๓/๑ 

 
 

  

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
โดยใช้แบบฝึกทักษะทางการเรียน 

 
 

 
 

 

๓ น.ส.นาตยา      สุกจั่น การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่องหน้าท่ีชาวพุทธและมารยาทชาว
พุทธ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

 
 

  

การศึกษาการท างานร่วมกันโดยยึด
หลักสังคหวัตถุ ๔  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

   

๔ น.ส.นิติยา       ภักดีบุรี การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน วิชา ภูมิศาสตร์ ของนักเรียน 
ม.๕/๑ , ม.๕/๕ 

 
 

  

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน
ให้มีวินัยและความรับผิดชอบของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๕ 

 
 

  

๕ นางวันเพ็ญ      มีค าแสน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน
ให้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อการ
เรียน รายวิชาเรื่องส าคัญใน
ประวัติศาสตร์ไทย 

 
 

 
 

 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน
ให้มีวินัยและความรับผิดชอบของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๗ 

  
 

 

๖ นางนงนุช       ลิ่วพันธ์พงศ์ การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานตรง
เวลาวิชา สังคมศึกษา ม.๑ 

  
 

 

การพัฒนาสื่อการสอน เพ่ือ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหน้าท่ี
พลเมืองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑/๑๐  

  
 

 

 



๑๓ 
 

 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

หมายเหตุ 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

๗ นางไพพร        ดีบาง การแก้ไขปัญหาการเข้าห้องเรียนไม่
ตรงต่อเวลาเรียนของนักเรียนชั้น ม.
๒/๙ และ ๒/๑๐ รายวิชา
ประวัติศาสตร์ 

 
  

  

การศึกษาทัศนคติของนักเรียนชั้น
มัธยมปีที่ ๒ ที่มีต่อการเรียนวิชา
สังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร ์

 
  

  

๘ นายพุทธัย       เพ่ือรอดวงษ์ การใช้ใบงานในงานแก้ไขปัญหา
นักเรียนคุยกันในห้องเรียน ห้อง๑/๕ 

    

การใช้ใบงานในงานแก้ไขปัญหา
นักเรียนคุยกันในห้องเรียน ห้อง๑/๖ 

    

๙ นางอังศณา บุญเฉลิมศักด์ิ การสร้างและพัฒนาสื่อประสม
ส าหรับผู้เรียนในรายวิชากฎหมายที่
ควรรู ้

 
 

 
 

 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน
ให้มีวินัยและความรับผิดชอบของ
นักเรียนในรายวิชาหน้าท่ีพลเมือง 

 
       

  

๑๐ น.ส.เพ็ชรชมพู      พิชญ์พันธ์เดชา การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบเกมส์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕ 

 
 

 
 

 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน
ให้มีวินัยและความรับผิดชอบของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๘ 

   

๑๑ น.ส.ประภารัตน์   อรุณภู ่ ผลของการจัดการเรียนการสอน
สังคมศึกษาด้วยกลวิธีสืบสอบที่มีต่อ
ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 
 
  

  

การใช้ใบงานในงานแก้ไขปัญหา
นักเรียนคุยกันในห้องเรียน ห้อง๓/๖ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

หมายเหตุ 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

๑๒ นายสุจินดา          คล้ายข า การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ผ่านเว็บไซด์ ร่วมกับการอภิปราย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

 
 

 
 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคดิวิสต์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

 
 

 
 
 

 

๑๓ นายพงศกร จิรย่ังยืนยง การน าเสนอแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนโลกศึกษาส าหรับครู
สังคมศึกษา 

 
  

  

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาโลกศึกษา หน่วยการเรียนรู้ โลก
ศึกษากับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ 
โดยใช้แบบฝึกทางการเรียน 

 
 

 

 
 
 

 

๑๔ น.ส.กรรณิการ์     กลับสกุล การศึกษาผลการเรียนรู้เรื่อง 
ทรัพยากรธรรมชาติในทวีปเอเซีย
ของนักเรียนชั้น ม. ๑ ด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 

 
 

 

 
 
 

 

การศึกษาผลการเรียนรู้เรื่อง
กฏหมายใกล้ตัว รายวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียน
ชั้น ม. ๑ ด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคแผนที่ความคิด 

 
 

  

 
๑๕ 

 
 

 
น.ส.ขนิษฐา        เพ่ิมพร 
 
 

การไม่ส่งงาน / การบ้าน     
การพัฒนาพฤติกรรมด้านการส่งงาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๘
การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ประเภท Power Point 

 
 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

หมายเหตุ 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

๑๖ น.ส.สุภกฤตา       หงษ์ทอง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เรื่องโครงสร้างทางสังคม โดยใช้
กรณีศึกษา (Case) 

 
  

  

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่องกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กัน 

  
 
 

 

๑๗ นายณัฐวุฒิ         ปั้นเหน่งเพชร การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๘ 

 
 

  

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน
รายวิชาประวัติศาสตร์ ส๓๑๑๐๔ 
เรื่องประวัติบุคคลส าคัญที่มีส่วน
สร้างสรรค์ต่อการพัฒนา
ประวัติศาสตร์ชาติไทย ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔ 

 
 

 

 
 
 

 

๑๘ นางจรุงพร          มิ่งสมร การพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน วิชาสังคมศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โดยใช้แบบ
ส ารวจ 

  
 

 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการกลุ่มวิชาสังคมศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

 
 

 
 

 

๑๙ นางกรัณฑา        สุธาทรัพย์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรื่องกลไก
ราคาในระบบเศรษฐกิจด้วยวิธีการ
สอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีทดสอบ
เมื่อจบหน่วยการเรียน 

  
 
 

 

การใช้รางวัลเพ่ือส่งเสริมเจตคติต่อ
วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

หมายเหตุ 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

๒๐ นายนสิทธ์ิ          ใหญ่ย่ิง รายงานการศึกษารายกรณฯ เรื่อง
นักเรียนที่มีปัญหาเวลาเข้าเรียนน้อย 
เน่ืองจากมีทักษะและความสามารถ
ด้านกีฬา 

  

 

๒๑ น.ส.ปริมประภา    แสนท้าว การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๗ ในเรื่องการไม่
ส่งงาน/การบ้าน 

  
 

๒๒ นายศุภกฤตย์ อุ่นแอ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่องกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กัน 

  

 

๒๓ น.ส.ปาฏลีย์ เศวตพงศ์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาหน้าท่ีพลเมืองของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ด้วยวิธีการ
สอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีทดสอบ
เมื่อจบหน่วยการเรียน 

  
 
 

 

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๗ ในเรื่องการไม่
ส่งงาน/การบ้าน 

 
  

  

 
สรุป    จ านวนครูทั้งสิ้น........๒๓.............คน   ท าวิจัย.....๒๓.............คน   คิดเป็นร้อยละ........๑๐๐............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

๕. รายวิชาที่เปิดสอนในกลุ่มสาระ 
 ๕.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
จ านวนคาบ/

สัปดาห์ 
ห้องที่เรียน 

หมายเหตุ 

วิชาพ้ืนฐาน 
ม.๑ ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษาฯม.๑ ๑.๐ ๒ ม.๑/๑-๑๓  

 ส ๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ม.๑ ๐.๕ ๑ ม.๑/๑-๑๓  
 ส ๒๑๑๐๕ ภูมิศาสตร์ ม.๑ ๐.๕ ๑ ม.๑/๑-๑๓  
 ส ๒๑๑๐๓ สังคมศึกษาฯม.๑ ๑.๐ ๒ ม.๑/๑-๑๓  
 ส ๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ม.๑ ๐.๕ ๑ ม.๑/๑-๑๓  
 ส ๒๑๑๐๖ ภูมิศาสตร์ ม.๑ ๐.๕ ๑ ม.๑/๑-๑๓  

ม.๒ ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษาฯม.2 ๑.๕ ๓ ม.๒/๑-๑๓  
 ส ๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ม.2 ๐.๕ ๑ ม.๒/๑-๑๓  
 ส ๒๒๑๐๓ สังคมศึกษาฯม.2 ๑.๕ ๓ ม.๒/๑-๑๓  
 ส ๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ม.2 ๐.๕ ๑ ม.๒/๑-๑๓  

ม.๓ ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษาฯม.3 ๑.๕ ๓ ม.๓/๑-๑๒  
 ส ๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ม.3 ๐.๕ ๑ ม.๓/๑-๑๒  
 ส ๒๓๑๐๓ สังคมศึกษาฯม.3 ๑.๕ ๓ ม.๓/๑-๑๒  
 ส ๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ม.3 ๐.๕ ๑ ม.๓/๑-๑๒  
วิชาเพ่ิมเติมบังคับ 

ม.๑ ส ๒๒๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕ ๑ ม.๑/๑-๑๓  
 ส ๒๒๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง ๒ ๐.๕ ๑ ม.๑/๑-๑๓  

ม.๒ ส ๒๒๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕ ๑ ม.๒/๑-๑๓  
 ส ๒๒๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง ๔ ๐.๕ ๑ ม.๒/๑-๑๓  

ม.๓ ส ๒๒๒๓๕ หน้าท่ีพลเมือง ๕ ๐.๕ ๑ ม.๓/๑-๑๒  
 ส ๒๒๒๓๖ หน้าท่ีพลเมือง ๖ ๐.๕ ๑ ม.๓/๑-๑๒  

 ส ๒๐๒๒๑ อาเซียนศึกษา ม.๓ ๑.๐ ๒ ม.๓/๑-๑๒  
 
 ๕.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

จ านวนคาบ/
สัปดาห์ 

ห้องที่เรียน หมายเหตุ 

วิชาพ้ืนฐาน 
ม.๔ ส ๓๑๑๐๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ๑.๕ ๓ ม.๔/๑-๑๑  
 ส ๓๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๐.๕ ๑ ม.๔/๑-๑๑  
 ส ๓๑๑๐๓ หน้าท่ีพลเมือง ๑.๕ ๓ ม.๔/๑-๑๑  
 ส ๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๐.๕ ๑ ม.๔/๑-๑๑  
ม.๕ ส ๓๒๑๐๑ ภูมิศาสตร์  ๑.๕ ๓ ม.๕/๑-๑๑  
 ส ๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๐.๕ ๑ ม.๕/๑-๑๑  
 ส ๓๒๑๐๓ เศรษฐศาสตร ์ ๑.๕ ๓ ม.๕/๑-๑๑  
 ส ๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๑ ม.๕/๑-๑๑  
 



๑๘ 
 

วิชาเพ่ิมเติมบังคับ 
ม.๔ ส ๓๐๒๘๒ พลังงานกับสิ่งแวดล้อม ๑.๐ ๒ ม.๔/๗-๑๑  
 ส ๓๐๒๔๑ เศรษฐกิจพอเพียง ๑.๐ ๒ ม.๔/๗-๑๑  
 ส ๓๐๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕ ๑ ม.๔/๗-๑๑  
ม.๕ ส ๓๐๒๒๑ กฎหมายที่ควรรู ้ ๑.๐ ๒ ม.๕/๗-๑๑  
 ส ๓๐๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕ ๑ ม.๕/๑-๑๑  
 ส ๓๐๒๐๑ ศาสนาสากล ๑.๐ ๒ ม.๕/๗-๑๑  
 ส ๓๐๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕ ๑ ม.๕/๑-๑๑  
ม.๖ ส ๓๐๒๒๒ โลกศึกษา ๑ ๑.๐ ๒ ม.๖/๑-๑๒  
 ส ๓๐๒๒๔ โลกศึกษา ๒ ๑.๐ ๒ ม.๖/๑-๑๒  
 ส ๓๐๒๖๑ เรื่องส าคัญในประวัติศาสตร์ไทย ๑.๐ ๒ ม.๖/๓,๗-๑๒  
 ส ๓๐๒๖๒ เรื่องส าคัญในประวัติศาสตร์สากล ๑.๐ ๒ ม.๖/๓,๗-๑๒  
 ส ๓๐๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕ ๑ ม.๖/๑-๑๒  
 
 
๖.  การใช้แหล่งเรียนรู้/ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน   

๖.๑  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้   สถิติการใช้/ ป ี ชื่อผู้ใช ้
๑ ห้องสมุดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ๒๐-๓๐ ครั้ง ครูทุกท่านในกลุ่มสาระฯ 
๒ ห้องสมุดกลุ่มสาระ ๒๐-๓๐ ครั้ง 
๓ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๐-๓๐ ครั้ง 
๔ ห้องพิพิธภัณฑ์โรงเรียน ๒๐-๓๐ ครั้ง 

 
 

๖.๒  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน/ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน   
ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้   สถิติการใช้/ ปี ชื่อผู้ใช ้
๑  

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
และวันพระเชตุมังคลาราม  

๑ ครั้ง นางพิมพ์นิภา เกียรติธนโชติกุล 
น.ส.นาตยา สุกจั่น 
น.ส. นิติยา ภักดีบุรี 
นายสุจินดา คล้ายข า 

๒  
 
โรงละครสยามนิรมิต 

๑ ครั้ง นางพิมพ์นิภา เกียรติธนโชติกุล 
น.ส.นาตยา สุกจั่น 
น.ส.ประภารัตน์  อรุณภู่ 
น.ส.สุภกฤตา    หงษ์ทอง 
นายณัฐวุฒิ       ปั้นเหน่งเพชร 
นางกรัณฑา      สุธาทรัพย์ 

๓  
 
 
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

๑ ครั้ง น.ส. นิติยา ภักดีบุรี 
นายสุจินดา คล้ายข า 
น.ส. เพ็ชรชมพู พิชญ์พันธ์เดชา 
นางวันเพ็ญ มีค าแสน 
นายนิวิตร ตันไพศาล 
นายนสิทธ์ิ  ใหญ่ย่ิง 

 



๑๙ 
 

 
ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้   สถิติการใช้/ ปี ชื่อผู้ใช ้

๔ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี ๑ ครั้ง 

นางนงนุช ลิ่วพันธ์พงศ์ 
น.ส.กรรณิการ์ กลับสกุล 
นายพุทธัย เพ่ือรอดวงษ์ 
น.ส.ปาฏลีย์ เศวตพงศ์ 

 
สรุป    จ านวนครู.........๒๓..............คน    ใช้แหล่งเรียนรู้...............๑๖.............คน    คิดเป็นร้อยละ......๖๙.๕๖................. 
 
 
๗.  ผลงานดีเด่นในรอบปี  

๗.๑  ผลงานครู 
ที ่ ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
๑ น.ส นาตยา          สุกจั่น ครูผูส้อนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ ๑ เหรียญทอง การแข่งขันละคร
ประวัติศาสตร์ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เขต ๑ 

รางวัลครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาดีเด่น ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๒ น.ส.นิติยา            ภักดีบุรี ครูผูส้อนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ เหรียญทอง การแข่งขันละคร
ประวัติศาสตร์ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เขต ๑ 
ครูผูส้อนนักเรียนเหรียญเงิน การ
แข่งขันละครคุณธรรม ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

๓ นางวันเพ็ญ          มีค าแสน ครูผูส้อนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ เหรียญทอง การแข่งขันร้อง
เพลงคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เขต ๑ 

ครูผูส้อนนักเรียนรางวัล เหรียญทอง 
การแข่งขันร้องเพลงคุณธรรม 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
รางวัลครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาดีเด่น ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๔ นางนงนุช            ลิ่วพันธ์พงศ์ ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่มีวันลา
ติดต่อกัน ๓ ปี  

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ครูผูส้อนนักเรียนเหรียญเงิน การ
แข่งขันมารยาทไทย มัธยมศึกษา
ตอนต้น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เขต ๑ 

๕ นายพุทธัย           เพ่ือรอดวงษ์ รางวัลครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาดีเด่น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



๒๐ 
 

 
ที ่ ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
๖ นางไพพร            ดีบาง ครูผูส้อนนักเรียนรางวัลชนะเลิศ ระดับ

เหรียญทอง การแข่งขันประกวด
ภาพยนตร์สั้น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เขต ๑ 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประกวด
ภาพยนตร์สั้น ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๗ น.ส.เพ็ชรชมพู      พิชญ์พันธ์เดชา ครูผูส้อนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ เหรียญทอง การแข่งขัน
โครงงานคุณธรรม ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เขต ๑ 

รางวัลครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาดีเด่น ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๘ น.ส.ประภารัตน์   อรุณภู ่ ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่มีวันลา
ติดต่อกัน 3 ปี 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๙ นายสุจินดา          คล้ายข า ครูผูส้อนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ เหรียญทอง การแข่งขันละคร
ประวัติศาสตร์ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เขต ๑ 
ครูผูส้อนนักเรียนเหรียญเงิน การ
แข่งขันละครคุณธรรม ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดีเด่น 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๐ นายพงศกร จิรย่ังยืนยง ครูผูส้อนนักเรียนรางวัลชนะเลิศ ระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันประกวด
ภาพยนตร์สั้น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เขต ๑ 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประกวด
ภาพยนตร์สั้น ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑๑ น.ส.ขนิษฐา        เพ่ิมพร ครูผูส้อนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ เหรียญทอง การแข่งขันร้อง
เพลงคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เขต ๑ 

ครูผูส้อนนักเรียนรางวัล เหรียญทอง 
การแข่งขันร้องเพลงคุณธรรม 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

๑๒ น.ส.สุภกฤตา       หงษ์ทอง รางวัลครูผู้ขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอด
บุหรี่ต้นแบบที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี ่

 
 



๒๑ 
 

 
ที ่ ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 

๑๓ นางกรัณฑา          สุธาทรัพย์ ครูผูส้อนนักเรียนรางวัลชนะเลิศ 
เหรียญทอง การแข่งขันโครงงาน
คุณธรรม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เขต ๑ ครูผูส้อนนักเรียนเหรียญเงิน การ

แข่งขันละครคุณธรรม ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประกวด
โครงงานคุณธรรม ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดีเด่น 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๔ นายนสิทธ์ิ           ใหญ่ย่ิง ครูผูส้อนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ เหรียญทอง การแข่งขันละคร
ประวัติศาสตร์ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เขต ๑ 

๑๕ น.ส.ปริมประภา    แสนท้าว ครูผูส้อนนักเรียนเหรียญเงิน การ
แข่งขันละครคุณธรรม ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เขต ๑ 

๑๖ นายศุภกฤตย์ อุ่นแอ ครูผูส้อนนักเรียนรางวัลชนะเลิศ 
เหรียญทอง การแข่งขันโครงงาน
คุณธรรม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เขต ๑ 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประกวด
โครงงานคุณธรรม ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑๗ น.ส.ปาฏลีย์ เศวตพงศ์ ครูผูส้อนนักเรียนเหรียญเงิน การ
แข่งขันมารยาทไทย มัธยมศึกษา
ตอนต้น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

๗.๒  ผลงานนักเรียน 

ที ่ ชื่อ-สกุลของนักเรียน ชั้น ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
๑ เด็กหญิงกุลภัสสร    บุ้งทอง 

เด็กหญิงเนตรชนก    ผลแรก 
เด็กหญิงปันนา    พันธุ์ภิญโญสวัสด์ิ 
เด็กหญิงพนิดา    พานาดี 
เด็กหญิงนาฏนารี    ไตรยงค์ 

ม. ๒ เหรียญทองการประกวดเพลงคุณธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑ 

๒ นางสาวพรรณพฤกษา    โตพูล 
นางสาวทศวรรณ    นันตสินธุ์ิ 
นางสาวภัทธีมา    นามวงศ์ษา 
นางสาวสุทธิดา    ลีลางามตระกูล 
นางสาวณัฐณิชา    มีเจริญ 

ม. ๕ เหรียญทองการประกวดเพลงคุณธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑ 

๓ เด็กชายเพชรพันธการ    สงคราม 
เด็กหญิงฐิติพร    มาลัย 

ม. ๑ เหรียญเงินการประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑ 

 ๔ นายพงศธร    ปลื้มทวี 
นางสาวภัทธราพรฐ์    ดวงพัตรา 

ม. ๔ เหรียญทองการประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑ 

๕ เด็กหญิงญาดา    แฟมไธสง 
เด็กหญิงธัญชนก    จิตรละม้าย 
เด็กหญิงประภาพร    ทองไพจิตร์ 
เด็กหญิงพรรษา    หัดจุมพล 
เด็กหญิงณัฐชา    สมพงษ์ 

ม. ๓ เหรียญทองการประกวดโครงงาน
คุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
๑-๓  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑ 

๖ นายวรระชัย    ลี่แตง 
นางสาวนารดา    ศิริบุญญะสุข 
นางสาวปณิชา    พรปิติธนาคุณ 
นางสาวณัฎฐณิชา    กาญจนพันธ์ุ 
นางสาวสลิลญา    ต้ิมขลิบ 

ม.๕ เหรียญทองการประกวดโครงงาน
คุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑ 

๗ นางสาวณฤดี    พ่วงทองค า 
นางสาวสุพิชชา    รอดอินทร์ 
นางสาวกุลสตรี    ดุลย์ 
นายสุทธิพงศ์    สุบรรณพันธ์ 
นายโยธิน    แสงสกุล 

ม.๔ เหรียญทองการประกวดภาพยนตร์สั้น 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑ 

เหรียญทองการประกวดภาพยนตร์สั้น 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

ระดับภาค 

๘ เด็กหญิงกานต์ชนก    ด้วงแดง ม. ๑ เหรียญทองแดงการประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
๑-๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑ 

๙ นางสาวพลอยระรินท์    รัชตารมย์ ม.๔ เหรียญทองการประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่
 ๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑ 

 
 
 



๒๓ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุลของนักเรียน ชั้น ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
๑๐ นางสาวพิณกวี    รุ่งเจริญ 

นางสาวญาณิศา    ข่ายสุวรรณ 
นายเรืองศักด์ิ    แพงพา 
นางสาวชนัญญา    ชนะชัยพร 
นางสาวณัฐณิชา    มีเจริญ 
นายพิชยุฒม์    ชุมแก้ว 
นายนัทธพงศ์    เชิดวัฒนกิจ 
นางสาวกัลยกร    เพียรพิทักษ์ 
นางสาวกนกวรรณ    กิจจ านงค์ 
นางสาวปรีชฎา    ชนะวิทย์ 
นางสาวชลิดา    ศรีลครดี 
นางสาวศุภกานต์    ศรสังข์ทอง 
นายเสฎฐนันท์    ไชยสุขเจริญกุล 
นายศุภกิตต์ิ    ขวัญไชยโภคา 
นายธนกร    แก่นการ 
นายวรภัธรญ์    ดวงพัตรา 
นายสารัช    พระเอ้ียง 
นางสาวกัญญารัตน์    โคตรดี 
นายนนทวัฒน์    ฤทธิมะหันต์ 
นายสนทรรศน์    วิริยมโน 

ม. ๕ เหรียญเงินการประกวดละครคุณธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑ 

๑๑ นายธนกร    รอดคลองตัน 
นางสาวชนมพร    โพธ์ิศรีทอง 
นางสาวรุ่งระวี    ช้างน้อย 
นางสาวภัทรวดี    ก าหอม 
นางสาวชาลิสา    เกิดมาก 
นายนันทพันธ์    อมรสิทธิวงศ์ 
นางสาวอรวี    เทพมณฑา 
นายชาญชัย    จันทร์ป้อง 
นายศักด์ิอรุณ    ชัยนาม 
นางสาวธวัลพร    ธวัชพันธ์ุ 
นางสาวธัญณศิญาพร    เลิศปวีรัตน์ 
นางสาวอัญชลีพร    สร้อยเซียน 
นางสาวสุรัตนวดี    มีสมบูรณ์ 
นางสาวณัฐนิชา    แสงทรัพย์ 
นายณัฐวัฒน์    มหาสุวรรณชัย 
นายวุฒิกร    เจริญทรัพย์ศร ี
นายอนาวิน    พันพลู 
นางสาวชนาภัทร    ปั้นกิจดี 
นายฐานันดร    สินธุไชย 
นายพงศ์ภัค    เกตุแจ้ง 

ม. ๕ เหรียญทองการประกวดละคร
ประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่๑-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑ 

 



๒๔ 
 

ตอนที่ ๒ 
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มสาระฯ 
 
๑.  ทิศทางการจัดการศึกษาของกลุ่มสาระฯ 
 วิสัยทัศน์ 

 "จัดการศึกษาใหผู้้เรียนสร้างองคค์วามรู้คูคุ่ณธรรม  ประพฤติตนเป็นคนดี  ยึดมั่นในวัฒนธรรม ประเพณีไทย  ด ารง
ประชาธิปไตย  ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข" 

 
 พันธกิจ  
 ๑.  การส่งเสริมให้ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และน าความรู้ไปจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๒.  การส่งเสริมให้ครูและนักเรียนด ารงชีวิตชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.  การส่งเสริมให้ครูและนักเรียนยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๔.  การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม  ฝึกทักษะปฏิบัติจากประสบการณจ์ริง  ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย 
๕.  การส่งเสริมให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย  สืบสานวัฒนธรรมและประเพ่ณีไทย 
๖.  การส่งเสริมให้ผู้เรียนน้อมน าหลักธรรมทางศาศนาปรบัใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  เป็นคนดี เก่งและมีความสุข 
 

 เป้าประสงค์ 
 ๑. ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองและพลโลก 
     ๒. ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามวิถีประชาธิปไตยและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
     ๓. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๔. ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีจิตสาธารณะ 
     ๕. ผู้เรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
     ๖. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

๒. โครงสร้างการบริหารกลุ่มสาระฯ  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานพัสดุกลุ่มสาระ 
นางอังศนา บุญเฉลิมศักด์ิ 

  

    ผู้ประสานงานเทคโนโลยีกลุ่มสาระฯ 
นางสาวศุภกฤตา หงส์ทอง 

 

งานวัดผลกลุ่มสาระ 
นางนงนุช ลิ่วพันธ์พงศ์ 

 

งานห้องสมุดกลุ่มสาระ 
นางจรุงพร มิง่สมร 

งานสารสนเทศกลุ่มสาระ 
นายสุจินดา คล้ายข า 

นายณัฐวุฒิ ปั้นเหน่งเพชร 

งานแผนงานกลุ่มสาระ 
นายพงศกร จิรย่ังยืนยง 

 

งานหลักสูตรกลุ่มสาระ 
นางสาวเพ็ชรชมพู พิชญ์พันธ์เดชา 

นายสุจินดา คล้ายข า 
งานนิเทศภายในกลุ่มสาระ 

นายนิวัตร ตันไพศาล 
นางสาวนิติยา ภักดีบุรี 

 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
นางพิมพ์นิภา เกียรติธนโชติกุล 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ 
นายพุทธัย เพ่ือรอดวงษ์ 

 

งานสารบรรณ/ ธุรการกลุ่มสาระ 
นางสาวนาตยา สุกจั่น (สวัสดิการ) 

นางสาวกรรณิการ์ กลับสกลุ (สารบรรณ) 

งานประกันคุณภาพกลุ่มสาระ 
นางไพพร ดีบาง 

นางสาวขนิษฐา เพ่ิมพร 

งานวิจัยกลุ่มสาระ 
นางวันเพ็ญ มีค าแสน 

นางสาวประภารัตน์ อรุณภู่ 



๒๖ 
 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล 
ปฏิบัติหน้าท่ีใน

กลุ่มสาระฯ 
หน้าท่ีตามโครงสร้าง 

๑ นางพิมพ์นิภา เกียรติธนโชติกุล 
 

หัวหน้ากลุ่ม
สาระฯ 

๑. ท าหน้าท่ีสอนในกลุ่มวิชาที่รับผิดชอบ สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๑๕ 
คาบและเป็นคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของโรงเรียน 

๒. ช่วยฝ่ายวิชาการในการวิเคราะห์หลักสูตร  จัดท าโครงสร้าง
หลักสูตร สาระการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์  จุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร 

๓. ควบคุมและนิเทศติดตาม ดูแลการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ของตนให้ด าเนินไปตามหลักสูตร 

๔. จัดอัตราก าลังของกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดครูเข้าสอนรายวิชา
ต่าง ๆ ช่วยจัดตารางสอน 

๕. วางแผนงานและจัดท าแผนปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ประสานงาน ดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามแผน พร้อมทั้งให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/งานต่าง ๆ  

๖. รับผิดชอบด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง การสร้าง การซ่อม การผลิต
หรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนของกลุ่มวิชา คุม
การเงิน การจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและ
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินบ ารุงการศึกษา 

๗. จัดท าบัญชีสื่อ การเรียนการสอน วัสดุ ครุภัณฑ์ หนังสือ อุปกรณ์
การเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดระบบการเก็บ
รักษา การน าไปใช้ให้อยู่ในระบบที่ใช้การได้เสมอเกิดประโยชน์
สูงสุด 

๘. ติดตามดูแลการจัดครูเข้าสอนแทน ครูสอนซ่อมเสริม 
๙. ดูแลเรื่องการวัดผล การประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตาม

ระเบียบการวัดและประเมินผล 
๑๐. จัดท าระบบข้อมูลสถิติ เป็นเอกสารสาระสนเทศของกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 
๑๑. จัดให้มีการพัฒนาครูทางด้านวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑๒. รับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ห้องเรียนรายวิชา  และแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ให้ เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาด พร้อมใช้งาน 

๑๓. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู – อาจารย์ในกลุ่มวิชา ปีละ ๒ 
ครั้ ง  ตามที่ โร งเรียนก าหนด  และเสนอผลการประ เมิ น 
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการพิจารณาความดี
ความชอบของครู – อาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑๔. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๒ นายพุทธัย เพ่ือรอดวงษ์ 

 
รองหัวหน้ากลุ่ม

สาระฯ 
๑. ท าหน้าท่ีสอนตามท่ีได้รับหมอบหมาย 
๒. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนหัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ เมื่อไม่มีผู้ท าหน้าท่ีหัวหน้า

กลุ่มสาระ ฯ หรือหัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
๓.    ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 



๒๗ 
 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ปฏิบัติหน้าท่ีในกลุ่ม

สาระฯ 
หน้าท่ีตามโครงสร้าง 

๓ นางสาวนาตยา สุกจั่น 
นางสาวกรรณิการ์ กลับสกลุ 

สารบรรณ/ธุรการ
กลุ่มสาระฯ 

๑. ประสานงานต่างๆภายในกลุ่มสาระ ฯ เพ่ือให้งานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกลุ่มสาระ ฯ  และโรงเรียน 

๒. เก็บเอกสารหลักฐานต่างๆของกลุ่มสาระ ฯ เช่นค าสั่งทุกชนิด 
หนังสือราชการไว้เป็นหลักฐาน 

๓. รวบรวมผลการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระ ฯ เสนอฝ่ายบริหาร 
๔.    ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔ นายพงศกร จิรย่ังยืนยง แผนงานกลุ่มสาระฯ ๑. วิเคราะห์และประสานงานการจัดท าแผนงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายของโรงเรียน 

๒. ประสานงาน ดูแล และตรวจสอบการด าเนินงานให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย เพ่ือให้บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ 

๓. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ 
๔.    ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕ นางไพพร ดีบาง 
นางสาวขนิษฐา เพ่ิมพร 

ประกันคุณภาพ
กลุ่มสาระฯ 

๑. เก็บรวบรวมข้อมูลและด าเนินการประเมินประกันคุณภาพ
ภายในกลุ่มสาระฯตามมาตรฐานที่ก าหนด 

๒. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล จัดท าเป็นรูปเล่มรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพกลุ่มสาระฯ 

๓.    ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๖ นายสุจินดา คล้ายข า 

นายณัฐวุฒิ ปั้นเหน่งเพชร 
สารสนเทศกลุ่ม

สาระฯ 
๑. รับแจ้งข่าวสารเรื่องราวแก่ครูในกลุ่มสาระ ฯ 
๒. ให้ข่าวสารของกลุ่มสาระ ฯ แก่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

รวมทั้งแจ้งให้อาจารย์ และนักเรียนทราบ 
๓.    ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๗ นางอังศนา บุญเฉลิมศักด์ิ พัสดุกลุ่มสาระฯ ๑. จัดท าทะเบียนควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ของกลุ่มสาระ ฯ 
๒. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับ

งานพัสดุ 
๓. ร่วมกับงานพัสดุโรงเรียนในการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ของ

กลุ่มสาระ ฯ 
๔.   ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๘ นายนิวัตร ตันไพศาล 
นางสาวนิติยา ภักดีบุรี 

นิเทศภายในกลุ่ม
สาระฯ 

๑. วางแผนงานนิเทศการเรียนการสอนในกลุ่มสาระฯ 
๒. ให้ค าปรึกษา แนะน าเพ่ือนครู เกี่ยวกับเน้ือหาและการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ 
๓.    ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๙ นางสาวเพ็ชรชมพู 
พิชญ์พันธ์เดชา 

นายสุจินดา คล้ายข า 

หลักสูตร 
กลุ่มสาระฯ 

๑. พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯ ให้ทันสมัยอยู่
เสมอ 

๒. ประสานงานและร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน 

๓.   ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ปฏิบัติหน้าท่ีในกลุ่ม

สาระฯ 
หน้าท่ีตามโครงสร้าง 

๑๐ นางจรุงพร มิง่สมร ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ ๑. ควบคุมดูแลการใช้ห้องศูนย์วิชาการ  
๒. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน 
๓. ผลิตสื่อการเรียนการสอน 
๔. บริการยืม-ส่งสื่อการเรียนการสอน 
๕.    ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑๑ นางนงนุช ลิ่วพันธ์พงศ์ 
 

วัดผลกลุ่มสาระฯ ๑. ให้ค าปรึกษาและวางแผนร่วมกันระหว่างครูในการ
ประเมินผลรายวิชาเดียวกัน 

๒. สร้างและวิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือจัดเก็บเข้าธนาคารข้อสอบ 
๓. จัด เตรียมแบบฟอร์ม ต่างๆ เกี่ ยวกับการ วัดผลโดย

ประสานงานกับทะเบียนวัดผล 
๔. รวบรวมสถิติการสอบผ่าน การติด ๐ ร มส. ในแต่ละ

รายวิชา เพ่ือใช้ในการจัดสอนซ่อมเสริม สอบแก้ตัว การ
เรียนซ้ า ตลอดจนจัดท าสถิติผลการเรียนของแต่ละ
รายวิชา เพ่ือเป็นข้อมูลในการศึกษาเปรียบเทียบและ
พัฒนาการเรียนการสอน 

๕. สรุปผลการเรียนของนักเรียนในแต่ละภาคเรียนและในแต่
ละปีการศึกษา 

๖.    ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๒ นางสาวศุภกฤตา หงส์ทอง ผู้ประสานงาน

เทคโนโลยี 
กลุ่มสาระฯ 

๑. ปรับปรุงฐานข้อมูลของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 

๒.    ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๓ นางวันเพ็ญ มีค าแสน 

นางสาวประภารัตน์ อรุณภู่ 
วิจัยกลุ่มสาระฯ ๑. เผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลเก่ียวกับงานวิจัยทางการศึกษา 

๒. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยทางการศึกษา 
๓. รวบรวมงานวิจัยของกลุ่มสาระ ฯ เพ่ือเสนอฝ่ายวิชาการ 
๔.   ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 
 

๓. แผนปฏิบัติการประจ าปขีองกลุ่มสาระฯ 

ชื่อ งาน/โครงการ/ กจิกรรม  
สนองกลยุทธ์ 

ข้อที่ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน เป้าหมาย 

(ผลผลิต, ผลลัพธ์) 

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๑ , ๔ 
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
สูงข้ึน 

ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ๓ , ๗ 

ส่งเสริม พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลในศตวรรษที่ ๒๑  

พัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ๑ , ๕ 
ส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ด้านวิชาการ 

นักเรียนได้เหรียญทองเกินร้อยละ 
๘๐ 

โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง ๑ , ๘ 
ส่งเสริมความพอเพียงใน
สถานศึกษา 

นักเรียนเกิดคุณธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ 
เกิดจิตสาธารณะ 

สอบธรรมศึกษา ๑ 

ส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ด้านวิชาการ 

๑.นักเรียนได้ตระหนักร่วมกันท า
ความดีเป็นการปฏิบัติบูชา 
๒.นักเรียนระดับ ม.๑ สอบผ่านธรรม
ศึกษาตรี ร้อยละ ๘๐ 

เทศน์มหาชาติ ๗ , ๘ 

- ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ต่อ
ประชาคมโลก 
- อนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของ
พระพุทธศาสนา  และร่วมกันท า
ความดีเป็นการปฏิบัติบูชาเพ่ือ 
สืบทอดพระพุทธศาสนาให้
เจริญรุ่งเรืองต่อไป 

หมอกฎหมาย ๕ , ๘ 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มี
คุณภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

นักเรียนได้ศึกษากฎหมายใน
ชีวิตประจ าวัน 

เวทีอาเซียน ๒ , ๖ 
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสร้างภาคเครือข่าย 

นักเรียนเตรียมตัวพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

๓. แผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มสาระฯ 
 

ชื่อ งาน/โครงการ/ กจิกรรม  
สนองกลยุทธ์ 

ข้อที่ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน เป้าหมาย 

(ผลผลิต, ผลลัพธ์) 

ส่งเสริมทักษะวิชาการทางสงัคม ๑ , ๕ 
ส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ด้านวิชาการ 

มีตัวแทนของนักเรียนทุกระดับชั้น
เข้าร่วมกิจกรรม 

กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ๗ , ๘ 

ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ต่อ
ประชาคมโลก 

นักเรียนทุกระดับชั้นมีความรู้  ความ
เข้าใจและตระหนักในวันส าคัญทาง
พุทธศาสนาเพ่ิมข้ึน 

กิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ๗ , ๘ 

ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ต่อ
ประชาคมโลก 

นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของ
พระพุทธศาสนา  และร่วมกันท า
ความดีเป็นการปฏิบัติบูชาเพ่ือ 
สืบทอดพระพุทธศาสนาให้
เจริญรุ่งเรืองต่อไป 

หมอกฎหมาย ๑ , ๗ 
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักของ
กฎหมายในการด าเนินชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

บทที่  ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของกลุ่มสาระฯ  

 
๑. การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
           ๑.๑   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ 
งาน/ โครงการ/ กิจกรรมที่กลุ่มสาระฯ ด าเนินการ

เพ่ือสนองมาตรฐาน 
๑)  ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
      ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
๒)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  
      แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
๓)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
๕) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการพัฒนาการจากผลการสอบวัด 
     ระดับชาติ 
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
 

๑) พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน 
๓) สอบธรรมศึกษา 
๔) ส่งเสริมทักษะวิชาการทางสงัคม 

 
๑. วิธีการพัฒนา  ส่งเสริมผู้เรียนในการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการสอบธรรมศึกษา ในสาระการเรียนรูศ้าสนา 
การส่งเสริมทักษะวิชาการทางสังคมในทุกสาระ มีรางวัลเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง นอกจากน้ีกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้เปิดชุมนุม พิชิต O-NET สังคมศึกษา , ชุมนุมศาสนาน่ารู้ , ชุมนุมย้อนอดีตประวัติศาสตร์ เป็น
ต้น เป็นการเสริมทักษะในวิชาสังคมศึกษาให้กับผู้เรียน 
๒. ผลการพัฒนา   ผู้เรียนมีผลการสอบระดับชาติที่สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ 
และช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห ์คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ ส่งผลใหผู้้เรียนสามารถสรุปความ  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
๓. แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป จัดกิจกรรมและโครงการให้มีความถ่ีมากข้ึน  
 
           ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ 
งาน/ โครงการ/ กิจกรรมที่กลุ่มสาระฯ ด าเนินการ

เพ่ือสนองมาตรฐาน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ 
    ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
 

๑) กิจกรรมหมอกฎหมาย 
๒) กิจกรรมงานเทศน์มหาชาติ 
๓) โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง 
๔) ส่งเสริมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 
๕) บริษัทสร้างการดี 

 
๑. วิธีการพัฒนา ส่งเสริมโดยการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การอบรม การแสดงบทบาทสมมติ เป็นต้น 
ในกิจกรรมหมอกฎหมายให้นักเรียนในระดับชั้มมัธยมศึกษาปีที่ ๕ แสดงละครบทบาทสมมติเก่ียวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวัน
เพ่ือสร้างค่านิยมที่ดีที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม รวมถึงการจัดตลาดนัดสร้างการดีที่ส่งเสริมผูเ้รียนให้มี
ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย และช่วยเหลือ แบ่งปันให้แก่สังคม เรียนรู้การท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม ยอมรบัความแตกต่าง
และหลากหลาย กิจกรรมเทศก์มหาชาติและการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ได้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจิตสังคม 



๓๒ 
 

 
๒. ผลการพัฒนา   ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมในทางที่ถูกต้องมีค่านิยมที่ดี ไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรม มีความภูมิใจในความ 
  เป็นไทย มีสุขภาพกายและจิตที่พร้อมจะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม  
๓. แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป จัดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมผู้เรียนที่หลากหลายมากข้ึน เช่น หมอกฎหมายในทุกระดับชั้น  
  
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 
งาน/ โครงการ/ กิจกรรมที่กลุ่มสาระฯ ด าเนินการ

เพ่ือสนองมาตรฐาน 
๑) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒) การวางแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของ 
           ผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็น 
           รูปธรรม 
    ๒.๒ การวางแผนและด าเนินการงานพัฒนาครูและบุคลากรให้ 
           เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
    ๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่าง 
          เป็นระบบ 
    ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ 
          เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๓) การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผล 
     การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
๔) การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

๑. เทศน์มหาชาติ 
๒. กิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน 
๔. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์  

 
๑. วิธีการพัฒนา ในการจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ และกิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาได้ใช้ความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้ง
ผู้บริหาร ครู นักเรียนทั้งโรงเรียน ผู้ปกครองเครือข่าย ส านักงานเขตทวีวัฒนา วัดโกมุทพุทธรังษี รวมทั้งบุคลากรอืน่ๆภายใน
โรงเรียน เป็นการส่งเสริมใหค้รูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมต้องฝึกฝนและพัฒนาตนเองในการ
ประกบกิจกรรมทางศาสนา ซึ่งเป็นหน่ึงในสาระการเรียนรู้ที่ต้องน าไปจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนในเรื่องความมีคุณธรรมจริยธรรม รวมไปถึงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ เน่ืองจากเป็นสถานที่ที่อยู่ไม่ไกลจากท่ีต้ังของโรงเรียน และมีความสอดคล้องกับการจัดการ
เรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
๒. ผลการพัฒนา   ผู้เรียนมีความเข้าใจในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา สามารถน าความรู้ที่ได้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้
ในกิจกรรมได้เป็นอย่างดี  
๓. แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป ขยายระยะเวลาในการจัดกิจกรรมให้มากข้ึน และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของนักเรียนทุกระดับชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ตัวบ่งชี้ 
งาน/ โครงการ/ กิจกรรมที่กลุ่มสาระฯ ด าเนินการ

เพ่ือสนองมาตรฐาน 
๑) การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี 
    ส่วนร่วม 
๒) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน 
๓) การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น 
    ระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 

๑) กิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา 
 
๒) ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร ์
๓) ส่งเสริมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 
ส่งเสริมทักษะวิชาการทางสงัคม 

 
๑. วิธีการพัฒนา  ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมทั้งในวิชาเรียนของกลุ่มสาระฯ และนอกเวลาเรียน เช่นการส่งเสริม
ทักษะวิชาการทางสังคม ท่ีให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในทุกระดับชั้น รวมถึงกิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาที่ส่งเสริมให้
นักเรียนได้ปฏิบัติตามประเพณีของท้องถ่ิน โดยมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจจากการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมหรือการแข่งขันทักษะต่างๆ  
๒. ผลการพัฒนา   ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระ ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรจากโรงเรียนและจากหน่วยงานภายนอก 
๓. แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป เพ่ิมจ านวนผู้เรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกคน  
 
 
มาตรฐานที่ ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งชี้ 
งาน/ โครงการ/ กิจกรรมที่กลุ่มสาระฯ ด าเนินการ

เพ่ือสนองมาตรฐาน 
การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกผลระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ดีย่ิงข้ึน 
 

๑) การแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

 
๑. วิธีการพัฒนา  ให้ความรู้และฝึกทักษะการน าองค์ความรู้มาใช้ในการแข่งขันประเภทต่างๆที่ต้องปฏิบัติจริง และเห็นเป็น
รูปธรรม เป็นเครื่องมือชี้ให้เห็นได้ชัดเจนว่าผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น การท าโครงงานคุณธรรม การแสดงละครประวัติศาสตร์ การแสดงละครคุณธรรม การ
ประกวดมารยาทไทย การขับร้องเพลงคุณธรรม เป็นต้น   
๒. ผลการพัฒนา   ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี ได้รับรางวัลเหรียญทองในทุกรายการ 
๓. แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป ใหค้วามรู้ในเชิงวิเคราะห์และเชื่อมโยงให้มากข้ึนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแสดงออกได้อย่าง
ชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

๒. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๒.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

รหัสวิชา ชั้น 
จ านวน
นักเรียน 
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑     จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ  
๓ ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๒๑๑๐๑ ม. ๑ ๕๕๔ -  ๑๒ ๑๑ ๑๐ ๒๕ ๑๑๙ ๑๕๑ ๒๒๖ ๔๙๖ ๘๙.๕๓ 
๒๑๑๐๒ ม. ๑ ๕๕๔ - ๑ ๑ ๖ ๒๔ ๗๗ ๑๑๕ ๓๓๐ ๕๒๒ ๙๔.๒๒ 
๒๑๑๐๕ ม. ๑ ๕๕๔ - - ๑๔ ๔๑ ๑๐๘ ๑๔๘ ๑๓๘ ๑๐๕ ๓๙๑ ๗๐.๕๘ 
๒๑๒๓๑ ม. ๑ ๕๕๔ - ๔ ๒ ๙ ๑๙ ๕๑ ๑๔๘ ๓๒๑ ๕๒๐ ๙๓.๘๖ 

 
 

รหัสวิชา ชั้น 
จ านวน
นักเรียน 
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ  
๓ ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๒๒๑๐๑ ม. ๒ ๕๑๓  - ๕ ๙ ๓๘ ๓๖ ๕๘ ๖๐ ๓๐๗ ๔๒๑ ๘๒.๐๗ 
๒๒๑๐๒ ม. ๒ ๕๑๓ - - ๑๓ ๖๓ ๓๖ ๖๘ ๘๘ ๒๔๕ ๓๙๖ ๗๗.๑๙ 
๒๒๒๓๓ ม. ๒ ๕๑๓ - - ๙ ๖ ๔๘ ๗๓ ๖๔ ๓๑๓ ๔๔๖ ๘๖.๙๔ 

 
 

รหัสวิชา ชั้น 
จ านวน
นักเรียน 
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓     จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ  
๓ ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๒๓๑๐๑ ม. ๓ ๕๓๑ - ๑๕ ๓๒ ๗๐ ๘๐ ๗๑ ๗๙ ๑๘๔ ๓๓๔ ๖๒.๙๐ 
๒๓๑๐๒ ม. ๓ ๕๓๑ - ๓๔ ๔๖ ๗๒ ๗๘ ๙๓ ๘๔ ๑๒๔ ๓๐๑ ๕๖.๖๙ 
๒๐๒๒๑ ม. ๓ ๕๓๑ - ๗ ๗ ๑๖ ๕๐ ๖๓ ๑๑๕ ๒๗๓ ๔๕๑ ๘๔.๙๓ 
๒๓๒๓๕ ม. ๓ ๕๓๑ - - - - - -   ๘๖ ๔๔๕ ๕๓๑ ๑๐๐.๐๐ 

 
 

รหัสวิชา ชั้น 
จ านวน
นักเรียน 
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔     จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ  
๓ ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๓๑๑๐๑ ม. ๔ ๔๑๑ -  ๖ ๒ ๑๐ ๒๖ ๗๐ ๗๐ ๒๒๗ ๓๖๗ ๘๒.๒๙ 
๓๑๑๐๒ ม. ๔ ๔๑๑ - ๑ ๕ ๓๒ ๖๕ ๑๒๖ ๑๑๑ ๗๑ ๓๐๘ ๗๔.๙๔ 
๓๐๒๘๒ ม. ๔ ๒๑๗ - - ๖ ๘ ๑๙ ๕๖ ๖๓ ๖๕ ๑๘๔ ๘๔.๗๙ 

 
 
 
 



๓๕ 
 

รหัสวิชา ชั้น 
จ านวน
นักเรียน 
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕     จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ  
๓ ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๓๒๑๐๑ ม. ๕ ๔๕๘  ๑ - ๑ ๑ ๑๔ ๓๒ ๗๑ ๓๓๘ ๔๔๑ ๙๖.๒๙ 
๓๒๑๐๒ ม. ๕ ๔๕๘ ๑ - - ๙ ๗๕ ๕๗ ๖๙ ๒๔๗ ๓๗๓ ๘๑.๔๔ 
๓๐๒๓๒ ม. ๕ ๔๕๘ ๑ - ๑ ๑ ๑๔ ๑๔ ๒๒ ๔๑๔ ๔๕๐ ๙๘.๒๕ 
๓๐๒๒๑ ม. ๕ ๒๑๘ ๑ ๒ ๒ ๓ ๒๘ ๖๑ ๗๖ ๔๕ ๑๘๒ ๘๓.๔๙ 

 

รหัสวิชา ชั้น 
จ านวน
นักเรียน 
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖     จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ  
๓ ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๓๐๒๒๓ ม. ๖ ๔๗๖ -  - ๑ ๔ ๔ ๒๓ ๙๘ ๓๔๖ ๔๖๗ ๙๘.๑๑ 
๓๐๒๓๔ ม. ๖ ๔๗๖ - - - ๓ ๒ ๗ ๙ ๔๕๕ ๔๗๑ ๙๘.๙๕ 
๓๐๒๖๑ ม. ๖ ๒๖๕ - - ๓ ๕ ๒๗ ๙๐ ๘๘ ๕๑ ๒๒๙ ๘๖.๔๒ 

 
 

ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา ชั้น 
จ านวน
นักเรียน 
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑     จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ  
๓ ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๒๑๑๐๓ ม. ๑ ๕๕๔  - ๑ ๔ ๒๑ ๓๑ ๗๑ ๑๐๒ ๓๒๔ ๔๙๗ ๘๙.๗๑ 
๒๑๑๐๔ ม. ๑ ๕๕๔ - ๘ ๑๗ ๔๐ ๗๒ ๑๓๙ ๑๒๖ ๑๕๒ ๔๑๗ ๗๕.๒๗ 
๒๑๑๐๖ ม. ๑ ๕๕๔ - ๑๒ ๑๘ ๓๕ ๕๐ ๗๙ ๑๒๓ ๒๓๗ ๔๓๙ ๗๙.๒๔ 
๒๑๒๓๒ ม. ๑ ๕๕๔ - ๑๗ ๑๘ ๒๘ ๓๒ ๗๖ ๗๖ ๓๐๗ ๔๕๙ ๘๒.๘๕ 

 

รหัสวิชา ชั้น 
จ านวน
นักเรียน 
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒     จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ  
๓ ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๒๒๑๐๓ ม. ๒ ๕๐๘  - ๕ ๘ ๘ ๓๔ ๔๔ ๘๒ ๓๒๖ ๔๕๒ ๘๘.๙๘ 
๒๒๑๐๔ ม. ๒ ๕๐๘ - ๒๓ ๒๘ ๖๑ ๔๗ ๖๓ ๕๐ ๒๓๖ ๓๔๙ ๖๘.๗๐ 
๒๒๒๓๔ ม. ๒ ๕๐๘ - ๑ ๑ ๗ ๑๖ ๒๑ ๒๗ ๔๓๕ ๔๘๑ ๙๔.๖๙ 

 
 

รหัสวิชา ชั้น 
จ านวน
นักเรียน 
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓     จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ  
๓ ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๒๓๑๐๓ ม. ๓ ๕๓๑  - ๒๒ ๓๒ ๕๔ ๕๕ ๖๑ ๗๘ ๒๒๙ ๓๖๘ ๖๙.๓๐ 
๒๓๑๐๔ ม. ๓ ๕๓๑ - ๒๙ ๓๒ ๗๕ ๙๔ ๙๓ ๘๙ ๑๑๙ ๓๐๑ ๕๖.๖๘ 
๒๓๒๓๖ ม. ๓ ๕๓๑ - ๖ ๙ ๘ ๒๗ ๕๒ ๘๐ ๓๔๙ ๔๘๑ ๙๐.๕๘ 

 



๓๖ 
 

รหัสวิชา ชั้น 
จ านวน
นักเรียน 
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔     จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ  
๓ ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๓๑๑๐๓ ม. ๔ ๔๐๗  - ๒ ๘ ๑๕ ๒๕ ๕๖ ๖๒ ๒๓๙ ๓๕๗ ๘๗.๗๑ 
๓๑๑๐๔ ม. ๔ ๔๐๗ - ๑๑ ๖ ๒๖ ๓๙ ๗๔ ๘๖ ๑๖๕ ๓๒๕ ๗๙.๘๕ 
๓๐๒๓๑ ม. ๔ ๔๐๗ - - - ๘ ๕ ๑๗ ๔๑ ๓๓๖ ๓๙๔ ๙๖.๘๑ 
๓๐๒๔๑ ม. ๔ ๒๑๕ - ๔ ๖ ๑๑ ๑๔ ๔๙ ๕๑ ๗๙ ๑๗๙ ๘๓.๒๖ 

 

รหัสวิชา ชั้น 
จ านวน
นักเรียน 
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕     จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ  
๓ ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๓๒๑๐๓ ม. ๕ ๔๕๓  - ๑ ๓ ๕ ๑๖ ๕๓ ๘๗ ๒๘๘ ๔๒๘ ๙๔.๔๘ 
๓๒๑๐๔ ม. ๕ ๔๕๓ - - - ๒ ๔ ๑๒ ๕๘ ๓๗๗ ๔๔๗ ๙๘.๖๕ 
๓๐๒๓๓ ม. ๕ ๔๕๓ - - - - - - ๑ ๔๕๒ ๔๕๓ ๑๐๐.๐๐ 
๓๐๒๒๑ ม. ๕ ๒๑๘ - ๑ ๒ ๒๒ ๓๐ ๖๗ ๔๓ ๕๑ ๑๖๑ ๗๓.๘๕ 

 

รหัสวิชา ชั้น 
จ านวน
นักเรียน 
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖     จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ  
๓ ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๓๐๒๒๓ ม. ๖ ๔๗๗  - ๑ ๖ ๑๑ ๓๓ ๘๓ ๑๑๘ ๒๒๕ ๔๒๖ ๘๙.๓๑ 
๓๐๒๖๒ ม. ๖ ๒๖๕ - ๑ ๒ ๗ ๑๗ ๕๔ ๗๖ ๑๐๘ ๒๓๘ ๘๙.๘๑ 

 
 
๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ( O-net )  ของกลุ่มสาระฯ 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ปีการศึกษา จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
เฉลี่ย 

ร้อยละ 

จ านวน/ร้อยละ 
ของนักเรียนที่มีคะแนน 

สูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๕๒๒ ๕๖.๗๘ ๑๐.๕๓ ๕๖.๗๘ ๘๓.๑๔ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๔๘๙ ๕๘.๗๔ ๑๑.๐๐ ๕๘.๗๔ ๘๑.๕๙ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไม่มีการจัดสอบในรายวิชาสังคมศึกษา 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ปีการศึกษา  จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
เฉลี่ย 

ร้อยละ 

จ านวน/ร้อยละ 
ของนักเรียนที่มีคะแนน

สูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๔๕๔ ๔๓.๓๓ ๘.๘๔ ๔๓.๓๓ ๗๐.๒๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๔๑๑ ๔๐.๘๐ ๘.๙๔ ๔๐.๘๐ ๗๓.๙๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๔๗๐ ๔๐.๑๘ ๘.๘๖ ๔๐.๑๘ ๗๕.๕๓ 

 



๓๗ 
 

ตอนที่ ๔ 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 
๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ด าเนินงาน/ โครงการ/ กจิกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มสาระฯ  เพ่ือสนองนโยบาย กลยุทธ์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ดังน้ี 
 

ชื่อ งาน/ โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ภาพความส าเร็จ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษาสูงข้ึน 
๒. ครูมีการพัฒนาการเรียนการสอนดีข้ึน 

นักเรียนทุกคนที่
เรียนรายวิชาสังคม
ศึกษาฯ 

  
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน
การสอน 

๑. เพ่ือใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
จัดท าเอกสารประกอบการสอน 
๒. จัดท าข้อสอบ 

นักเรียนทั้งหมดที่
เรียนวิชาสังคม
ศึกษา 

  
 

ส่งเสริมการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม 

๑. นักเรียนมีทักษะวิชาการทางสังคมศึกษา
มากข้ึน 
๒. นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

นักเรียนตัวแทนทุก
ระดับชั้นเข้าร่วม
กิจกรรม 

  

 

โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง 
นักเรียนรู้จักใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต 

นักเรียนชั้น ม.ต้น 
และ ม.ปลายที่สนใจ
เข้าร่วมโครงงาน 

  
 

สอบธรรมศึกษา 

๑. ให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่า และ
ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
๒. ส่งเสริมให้นักเรียนยึดมั่นในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา และน าไปเป็นแนวปฏิบัติได้ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนได้มี
ส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบทอดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

๑.นักเรียนได้
ตระหนักร่วมกันท า
ความดีเป็นการ
ปฏิบัติบูชา 
๒.นักเรียนระดับ  
ม.๑ สอบผ่านธรรม
ศึกษาตรี ร้อยละ 
๘๐ 

  

 

เทศน์มหาชาติ 

๑. ให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่า และ
ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
๒. ส่งเสริมให้นักเรียนยึดมั่นในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา และน าไปเป็นแนวปฏิบัติได้ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนได้มี
ส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบทอดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

นักเรียนทุกระดับชั้น
เข้าร่วมกิจกรรม 

  

 

 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

ชื่อ งาน/ โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ภาพความส าเร็จ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

เวทีอาเซียน 
๑. นักเรียนรู้ข้อมูลของประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน 
๒. นักเรียนเห็นความส าคัญและเตรียมตัวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนได้ 

นักเรียนชั้น ม.ต้น 
และ ม.ปลาย ร้อย
ละ ๕๐ 

  
 

ส่งเสริมทักษะวิชาการทาง
สังคม 

๑. เพ่ือคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  และมีความ
เป็นเลิศเป็นตัวแทนโรงเรียนในการแข่งขันภายนอก 
๒. เพ่ือฝึกฝน  และพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะทางสังคม 
๓. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถ
ทางสังคมศึกษาได้อย่างเปิดกว้าง 
๔. เพ่ือยกย่องเชิดชู  ผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชา
สังคมศึกษา 

มีตัวแทนของ
นักเรียนทุระดับชั้น
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๘๐ 

  

 

กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 

๑. ให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 
๒. ให้นักเรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และสืบทอดกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา 

นักเรียนทุก
ระดับชั้นเข้าร่วม
กิจกรรม 

  

 

กิจกรรมหล่อเทียนและแห่
เทียนพรรษา 

๑. ให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่า และความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 
๒. ส่งเสริมให้นักเรียนยึดมั่นในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา และน าไปเป็นแนวปฏิบัติได้ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วม
อนุรักษ์และสืบทอดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

นักเรียนทุก
ระดับชั้นเข้าร่วม
กิจกรรม 

  

 

หมอกฎหมาย 
๑. ให้นักเรียนได้รับความรู้และเข้าใจกฎหมาย 
๒. นักเรียนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
๓. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของกฎหมาย 

นักเรียน  ทุกระดับ  
ชั้นเข้าร่วมกิจกรรม 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

๒. ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดผลส าเร็จ / อุปสรรคปัญหา  ในการด าเนินงาน  
 ๒.๑  โครงการ/ กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

 
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

มีการจัดกิจกรรมสอนสเริมวิชาสังคมศึกษาท้ังในระดับชั้น
มัธยมต้น และปลาย รวมถึงกิจกรรมชุมนุมต่างๆของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่ช่วย
ทบทวนเน้ือหาจากบทเรียน 

 
 

ส่งเสริมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 

นักเรียนได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ท้ังหมด ๑๐ รายการ และเหรียญเงิน ๒ รายการ 
เน่ืองด้วยมีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเน่ือง มีงบประมาณ
และการสนับสนุนจากสมาคมของโรงเรียน 

 
สอบธรรมศึกษา 

๑. มีพระวิทยากรมาช่วยทบทวนและสอนเน้ือหาที่ใช้ในการ
สอบธรรมศึกษาทุกระดับในคาบคุณธรรม 
๒. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมทบทวนเน้ือหาในห้องเรียน 

 
เทศน์มหาชาติ 

๑. ครูและนักเรียน รวมไปถึงผู้ปกครองเครือข่าย ร่วมกันจัด
กิจกรรมน้ีข้ึน ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี 
๒. นักเรียนตระหนักและมีความสนใจในกิจกรรมน้ีเป็นอย่าง
มาก  

 
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

ครูและนักเรียน รวมไปถึงผู้ปกครองเครือข่าย ร่วมกันจัด
กิจกรรมน้ีข้ึน ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี 

กิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา 
 

ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน รวม
ไปถึงผู้ปกครอง และพระสงฆ์  

 
หมอกฎหมาย 

มีการเปิดรายวิชากฎหมายที่ควรรู้ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๕ ส่งผลให้มีนักเรียนให้ความสนใจวิชากฎหมายมีจ านวน
มากข้ึน และช่วยกันถ่ายทอดความรู้ที่ได้ไปศึกษามาจากแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ  

 
  
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

๓. จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนา  (ให้มองภาพของกลุ่มสาระฯ ) 
๓.๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 

  จุดเด่น 
๑. ผู้เรียนมีความพร้อมในการพัฒนาในด้านการเรียน กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  

 ๒. มีการวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
  จุดที่ควรพัฒนา 

๑. พัฒนาผลสัมฤทธ์ิในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้เพ่ิมข้ึนทุกปี  
  

๓.๒ ด้านการจัดการศึกษา (ครู , ผู้บริหาร) 
จุดเด่น 

๑.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และมีความคิดริเริ่มที่เน้น 
การพัฒนาผู้เรียนสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ตรงตามหลักสูตร 

 ๒. ครูมีคุณภาพ มีความมุ่งมั่น มีการจัดห้องเรียน ที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
จุดที่ควรพัฒนา  

๑.  ควรมีการนิเทศครูทุกคนในทุกรายวิชา เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา  
  

๓.๓ ด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู ้
จุดเด่น 

๑. ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและเครือข่ายผู้ปกครองเป็นจ านวนมาก 
 ๒. บริเวณโดยรอบสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

จุดที่ควรพัฒนา  
๑. พัฒนาและจัดบริการแหล่งเรียนรู้ใหม่ให้มีคุณภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและคุ้มค่า  

  
๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 พัฒนาผู้เรียนให้ใฝ่ดี มีคุณธรรม และมีความเป็นไทย ภูมิใจในถ่ินฐาน มีจิตสาธารณะ มีทักษะการด ารงชีวิต และมี 
จิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมโลก ด้วยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วมอย่างจริงจัง  
 
๕. การต้องการความช่วยเหลือ 
 บุคลากรยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ครูมีภาระงานสอน และงานอื่นๆเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้การจัดการเรียน 
การสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เน่ืองจากไม่มีเวลาในการเตรียมการสอน เพราะวิชาสังคมศึกษา จ าเป็นต้องใช้องคค์วามรู้ 
อย่างรอบด้าน ต้องท าความเข้าใจและศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ในหลายแหล่ง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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สืบเนื่องจากการจัดสอบธรรมศึกษา เมื่อ
ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นั้น มีนักเรียน
สอบผ่านจ านวน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
จึงได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา เพื่อเป็น
เกียรติและเป็นขวัญก าลังใจให้แก่ผู้ท่ีสอบผ่าน 

     โครงการบรรพชาสามเณรและบวชเนขัมมจาริณี เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่าง
วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ถึง ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

     กิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา   
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีตัวแทนนักเรียนร่วม
ขบวนแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา จ านวน  
๓ วัด คือ วัดโกมุทพุทธรังสี วัดปุรณาวาส และ 

วัดวิศิษฏ์บุญญาวาส 
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     วันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ จัดนิทรรศการวันรพฯี เพื่อ
เทิดพระเกียรติพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
พระบิดาแห่งวิชากฎหมายไทย และเพื่อให้นักเรียนได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 

“เอ็งกินเหล้า เมายา ไม่ว่าดอก” 
แต่อย่าออก นอกทางไป ให้เสียผล 
เอ็งอย่ากิน สินบาท คาดสินบน 
เรามันชน ช้ันปัญญา ตุลาการ” 

     วันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้กรุงรัตนโกสินทร์ 
เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ 

โครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ 
วันท่ี ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

พุทธศาสนิกชน ชาวไทยได้จัดให้มีขึ้นประจ าปี สืบทอดเป็น
ประเพณีกันมาช้านาน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตแบบ
ไทยๆ เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าต่อชีวิตของคนไทย มาแต่อดีตจน
ปัจจุบันเพราะเป็นประเพณีท่ีให้ท้ังความสนุกสนาน สร้าง
ความสมานสามัคคีในชุมชน และสอดแทรกการอบรมส่ังสอน
ศีลธรรมคุณธรรมแก่ประชาชน ผู้ร่วมกิจกรรมไปพร้อมกัน 

 



๔๔ 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 67 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๑๑ รายการ และได้รับรางวัลดังต่อไปนี ้
 

รายการแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ 
มารยาทไทย มัธยมศึกษาตอนต้น เหรียญเงิน 
มารยาทไทย มัธยมศึกษาตอนปลาย เหรียญทอง 
เพลงคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนต้น เหรียญทอง 
เพลงคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนปลาย เหรียญทอง 
โครงงานคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนต้น เหรียญทองชนะเลิศ 
โครงงานคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนปลาย เหรียญทอง 

เล่านิทานคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนต้น เหรียญทองแดง 
เล่านิทานคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนปลาย เหรียญทอง 
ภาพยนตร์ส้ัน มัธยมศึกษาตอนปลาย เหรียญทองชนะเลิศ 
ละครประวัติศาสตร์ เหรียญทอง 
ละครคุณธรรม  เหรียญเงิน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตาม
ความสามารถของตนเองอย่างอิสระและ
สร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   
รวมท้ังการใช้กิจกรรมเป็นส่ือเพื่อการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

 
   นกัเรียนและครู ร่วมกนัสร้างผลงานในทกุๆปีท่ีผ่านมา และในปีนีไ้ด้เป็นตวัแทนของ
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาเขต 1 ไปแข่งขนัต่อในระดบัภาคท่ีจงัหวดันครนายก ถึง 
๒ รายการ คือ โครงงานคณุธรรม มธัยมศึกษาตอนต้นและภาพยนตร์สัน้ มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

ได้รับรางวัล secret price ชนะเลิศการตอบปัญหา 
สังคมศึกษา คะแนนสูงสุดสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

   คือคติส าคัญของการท าความดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
เล็งเห็นถึงการปลูกฝังนักเรียนให้เป็นท้ังคนเก่งและคนดี มีคุณธรรม มี
ความซื่อสัตย์ จึงสานต่อนโยบายการด าเนินของบริษัทสร้างการดี ใน
โครงการโรง เรียน สุจริต เพื่ อ ให้นั ก เรียนน าก าไร ท่ี ได้จ ากการ
ประกอบการไปบริจาคแก่องค์กรการกุศลต่างๆ  



๔๕ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อย่าปล่อยให้ความดีโดดเด่ียว  
 

“ตลาดนัดสร้างการดี” 
นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมใน
การท าความดีอย่างมีความสุข 

 

กิจกรรมตักบาตรทุกวันพฤหัส 
 ในยุคโลกาภิวัฒน์ ความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุมากกว่าจิตใจ 
สังคมเกิดความขัดแย้ง กิจกรรมนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้เด็ก
เยาวชนให้รู้จักการท าบุญ ท าความดีและมีจิตใจท่ีเสียสละ 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มุ่งให้เด็กเยาวชน
เติบโตขึ้นไปพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ เป็นแรงส าคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

 

      เมื่อวันท่ี ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้จัดสอบธรรมศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ขึ้น เพื่อส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา
ให้กว้างขวางยิ่ งขึ้ น  เข้ าใจหลักพุทธธรรมและน าไปปรับ ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ มีนักเรียนเข้าร่วมการสอบ ดังนี้ 
 ธรรมศึกษาช้ันตรี  จ านวน  ๔๐๒ คน 
 ธรรมศึกษาช้ันโท  จ านวน  ๔๕๐ คน 
 ธรรมศึกษาช้ันตรี  จ านวน  ๒๓๔ คน 

รวมนักเรียนสอบธรรมศึกษาท้ังส้ิน ๑,๐๘๖ คน 
 

   เนื่องในวันมาฆบูชา ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ น า
คณะนักเรียนรับเสด็จผู้แทนพระองค์และร่วมสวด
สรภัญญะ ณ พุทธมณฑลสถาน  


