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ระบบฐานข้อมูล กลุ่มบริหารวิชาการ
ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่เว็ปไซต์ของโรงเรียน

www.satriwit3.ac.th

ขั้นตอนที่ 2 เข้าสู่หน้าเว็ปไซต์กลุ่มบริหารวิชาการ

ขั้นตอนที่ 3 เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลุ่มบริหารวิชาการ

ขั้นตอนที่ 4 เลือกฐานข้อมูลส่วนงานที่ต้องการเข้าถึงข้อมูล หรือส่งเอกสาร

Link: https://bit.ly/3cQAWet

ขอความร่วมมือ Login ด้วยอีเมล์โรงเรียน (@satriwit3.ac.th) สำหรับการเข้าระบบ
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

ปฏิทินการส่งเอกสาร กลุ่มบริหารวิชาการ
ภาคเรียนที่ 1/2565
ลำดับที่

รายการ
แบบรายงานการนิเทศ
และสังเกตการจัดการเรียนรู้

1

รูปแบบเอกสารที่จัดส่งในระบบ

วันที่ส่งเอกสารในระบบ

ทางงานนิเทศฯ จะดำเนินการ
สรุปและส่งเอกสารเข้าระบบให้
ทุกคน

ประเมินให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 16 ก.ย.65

ทางงานสื่อและนวัตกรรมฯ
จะดำเนินการสรุปและส่งเอกสาร
เข้าระบบให้ทุกคน

ประเมินให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 16 ก.ย.65

ไฟล์ PDF

20 ก.ย. 2565

-

20 ก.ย.2565

ไฟล์ .Doc

1 พ.ย.2565

แบบรายงานการประเมินครูผู้สอนโดยนักเรียน

การประเมินสื่อโดยนักเรียน
และผู้เชี่ยวชาญ

2

แบบรายงานและพัฒนาสื่อฯ
(Print out เฉพาะหน้าสรุปรายงานสื่อฯ
ส่งผู้ประสานงานงานสื่อฯ และหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ตามลำดับ)

แบบรายงานการปฏิบัติงาน
และผลการประเมินตนเองรายบุคคล
(SAR) : เว้นผลการเรียน

3

(Print out ส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

แบบรายงานการปฏิบัติงาน
และผลการประเมินตนเองรายบุคคล
(SAR) : ฉบับสมบูรณ์

บทคัดย่อวิจัยในชั้นเรียน
(Print out ส่งที่ผู้ประสานงานวิจัยของ
กลุ่มสาระฯ และหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ตามลำดับ)

-

บทคัดย่อวิจัยในชั้นเรียน

ไฟล์ .DOC

รูปเล่มสมบูรณ์งานวิจัยในชั้นเรียน

ไฟล์ PDF

4

3 ต.ค.2565

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

ขั้นตอน
การใช้ง
าน
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำหรับครูผู้สอนทุกท่าน
1. ดำเนินการนิเทศครูและ / หรือสังเกตการสอนของครู
ให้เรียบร้อยก่อนปิดภาคเรียน
2. ดำเนินการให้นักเรียนประเมินครูให้แล้วเสร็จก่อนปิดภาคเรียน

ผู้ประสานงาน งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา
1. ให้ข้อมูล กำกับ ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของการประเมินครูในกลุ่มสาระฯ
2. ดำเนินการสรุปผลตามแบบฟอร์มที่กลุ่มบริหารวิชาการกำหนด
3. นำข้อมูลการสรุปผลในรูปแบบไฟล์ PDF เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลุ่มบริหารวิชาการ โดย
คุณครูทุกท่านสามารถตรวจสอบผลการประเมินของตนเองได้ที่ Google Drive ฐานข้อมูล
กลุ่มบริหารวิชาการ (งานนิเทศฯ)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสรุปผลการนิเทศครู สังเกตการสอน และนักเรียน
ประเมินครูตามแบบฟอร์มที่กลุ่มบริหารวิชาการกำหนด
2. จัดทำบันทึกข้อความ รวบรวมเอกสารการสรุปผลการประเมินการนิเทศครู
สังเกตการสอน และนักเรียนประเมินครู นำส่งที่กลุ่มบริหารวิชาการ

งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ครูอำภา ศรีวงค์ราช หัวหน้างานนิเทศฯ

ขั้นตอน
การใช้ง
งานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
าน
สำหรับครูผู้สอนทุกท่าน
1. ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการใช้สื่อ ปีการศึกษา
2565(ปรับปรุง) Link: https://bit.ly/3Bmzaeh
2. รวบรวมส่งเป็นไฟล์ PDF ทั้งหมด ส่งในไดรฟ์สื่อ นวัตกรรม Link: https://bit.ly/3cQAWet
ของครูผู้สอนรายบุคคลตามกลุ่มสาระฯ

3. Print เฉพาะใบสรุปรายงานการใช้สื่อ
และส่งที่งานสื่อของกลุ่มสาระฯ หรือ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ เพื่อสรุปเป็นข้อมูลของ
กลุ่มสาระฯ ต่อไป

ผู้ประสานงาน งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มสาระ ฯ
1. ให้ข้อมูล กำกับ ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของรายงานสื่อของครูในกลุ่มสาระฯ
2. กรอกข้อมูลการสรุปรายงานการใช้สื่อ (รายบุคคล) ใน Google sheet เรียงตามกลุ่มสาระฯ

3. ประสานงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสรุปรายงานการใช้สื่อครูรายบุคคล
2. ลงนามในเอกสารสรุปรายงานการใช้สื่อครูรายบุคคล
3. จัดทำบันทึกข้อความและรวบรวมเอกสารสรุปรายงานการใช้สื่อ นวัตกรรมครูรายบุคคล
นำส่งกลุ่มบริหารวิชาการ
งานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มบริหารวิชาการ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ครูวรัญธภรณ์ นลินวิชญ์โภคิน หัวหน้างานสื่อและนวัตกรรม

ขั้นตอน
การใช้ง
าน

รายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR)
สำหรับครูผู้สอนทุกท่าน

1. ครูผู้สอนจัดพิมพ์รูปเล่มรายงานการผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล
(SAR) ภาคเรียนที่ 1/2565 (สามารถ Download เอกสารแบบฟอร์ม SAR แบบใหม่ได้ที่
www.satriwit3.ac.th --> แบบฟอร์มเอกสาร --> งานพัฒนาระบบประกันฯ

2. จัดพิมพ์เอกสาร SAR รายบุคคล
นำส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
3. ครูผู้สอนจัดส่งรูปเล่มรายงานผลการปฏิบัติ
งานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR)
ภาคเรียนที่ 1/2565 ใน รูปแบบไฟล์ .Doc
ลงในระบบฐานข้อมูล กลุ่มบริหารวิชาการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดทำบันทึกข้อความและรวบรวม SAR รายบุคคล นำส่งกลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้ประสานงาน งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพฯ
รวบรวมข้อมูล (SAR รายบุคคล) ของครูในกลุ่มสาระฯ มาจัดทำรายงาน
ประเมินคุณภาพ (SAR) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง)

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและสารสนเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ครูณัฐวุฒิ ปั้นเหน่งเพชร หัวหน้างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพฯ

ขั้นตอน
การใช้ง
าน
งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สำหรับครูผู้สอนทุกท่าน
1. ครูผู้สอนจัดพิมพ์รูปเล่มรายงานการวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (บันทึกเป็นไฟล์ PDF)

PDF

2. พิมพ์บทคัดย่อตามแบบฟอร์มของโรงเรียน
จำนวน 1 แผ่นส่งผู้ประสานงานวิจัยกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

3. ครูผู้สอนจัดส่ง บทคัดย่อ (File word) และ
รูปเล่มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ฉบับ
สมบูรณ์ (File PDF) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2565 ลงในระบบฐานข้อมูล กลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้ประสานงาน งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลในบทคัดย่อของครูผู้สอนตามแบบฟอร์มของโรงเรียน
2. รวบรวมบทคัดย่อของครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯ ส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
3. กรอกข้อมูลสารสนเทศการจัดทำรายงานการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯ
รูปแบบ Google sheet และรวบรวมข้อมูล ส่งผู้จัดทำรูปเล่มรายงานผลของานวิจัยพัฒนา
คุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ
4. ประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รวบรวมบทคัดย่อของคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทำเอกสารบันทึกข้อความ
นำส่งกลุ่มบริหารวิชาการ
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ครูอันธิกา บุญเลิศ หัวหน้างานวิจัยฯ

