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แบบฟอร์มสรุปแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม ภาพรวม 

ฝ่าย....................วิชาการ..........................โรงเรียน..........มารีย์อนุสรณ์................. 
ปีการศึกษา.............2561............................ 

************************************************************************** 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์             
ผู้รับผิดชอบ         กิจกรรม         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์            ฝ่าย         วิชาการ 
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่..........2.........ยุทธศาสตร์ข้อที่ .............2,4…....เป้าหมายข้อที่.......2.... 
ตอบสนองมา ตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ ..........1........ประเด็นที่.....................1.1-1.2............................. 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่ : มาตรฐานที่........1......ประเด็นที่...............1.1-1.2................................. 
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ .............4,5............. ตัวบ่งชี้ที่............4.1,5.1.................................... 
 

1. สรุปวิธีด าเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง) 
 ในการด าเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มีวิธีการด าเนินงานดังนี้ 
 1.1 เสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติ 
 1.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพแลเทคโนโลยี 
 1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบประสานงานแต่ละกิจกรรม 
 1.4 ด าเนินการตามโครงการ 
 1.5 สรุปและประเมินผลงาน 
2. งบประมาณ 
   ตั้งไว ้20,000 บาท   จ่ายจริง 11,600 บาท    คงเหลือ  -บาท  เกินงบประมาณที่ตั้งไว้  -  บาท   
3. วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3.1 วิธีการติดตาม 
  3.1.1 ติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีผลการเรียน 
  3.1.2 แบบบันทึกติดตามผลสัมฤทธิ์การแข่งขันทั้งภายในและนอกโรงเรียน 
  3.1.3 ผลการนิเทศการเรียนการสอนของบุคลากรในกลุ่มสาระ 
  3.1.4 ติดตามการด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนของครูในกลุ่มสาระ 
  3.1.5 ติดตามการส่งแผนการจัดการเรียนรู้และผลการประเมินแผนการเรียนรู้ 
 3.2 เครื่องมือการประเมิน 
  3.2.1 แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –    
                             มัธยมศึกษาปีที่ 3  
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  3.2.2 แบบบันทึกผลการพัฒนาของผู้เรียน 
  3.2.3 แบบบันทึกผลการนิเทศครูผู้สอน 
  3.2.4 แบบบันทึกการรายงานการท าวิจัยของกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์           
 3.4 แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 
  3.4.1 ฝ่ายวัดและประเมินผล 
  3.4.2 บันทึกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  3.4.3 ฝ่ายนิเทศการเรียนการสอน 
  3.4.4 ฝ่ายวิจัยในชั้นเรียน 
  3.4.5 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 
 

3. สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จใน 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ ม.1-

ม.3 ร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√  1. บุคลากรของกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์มีความรู้ ความสามารถน าไปใช้
ในกระบวนการเรียนรู้ได้ตามหลักสูตร
แกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท า
ให้นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ 
   1.1 มีแผนการจัดการเรียนรู้ส่งครบทุก
ระดับชั้นคิดเป็นร้อยละ 100  
   1.2 มแีผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญดังนี้ 
       จ านวนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2561 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี – ดีมาก คิดเป็นร้อย
ละ 88.88 และมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญระดับพอใช้ 11.11 ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

   1.3 มีผลการนิเทศการเรียนการสอนดังนี้ 
ผลการนิเทศการสอนของครูเป็นรายบุคคล 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2561 
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ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จใน 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

 ในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต่  78.5 ถึง 92 
1.4 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการใช้
นวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียนในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและแก้ปัญหาของ
นักเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  

2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน 
 

√  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน 
   1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มี
นักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 3-4 
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.47 
   1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มี
นักเรียนที่ได้รับผลการเรียนระดับตั้งแต่ 3-4 
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ บ95.54 ในภาคเรียนที่ 
1 และภาคเรียนที่สอนเป็นร้อยละ 69.45 

3 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ ม.1-
ม.3 ได้รับการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางด้านการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

√  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์มีนักเรียนได้รับรางวัล
จากการแข่งขันจากหน่วยงานภายนอก งาน
ศิลปะหัตกรรมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทองทุกรายการ งานวันวิชาการเอกชน 
ได้รับรางวัลเหรียญทองทุกรายการ 

 
 
4. สรุปผลในภาพรวม 

4.1จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ 
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 พบว่า มีลักษณะเด่น ดังนี้ 
 1. ด้านครูผู้สอนเป็นการพัฒนาโดยกลุ่มสาระท าให้กิจกรรมที่จัดสามารถพัฒนาครูให้ตรงกับสาระการเรียนรู้
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2. ด้านนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียนสามารถน าไปใช้ชีวิตประจ าวันได้ 
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4.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 พบว่าจุดที่ควรพัฒนาควร
จัดให้มีการส่งเสริมในการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาของนักเรียนและใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วน
ในการสอนมากขึ้น  
 1. ในปีการศึกษา 2561 ควรจัดให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลายในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 2. ในปีการศึกษา 2561 การนิเทศการสอนนิเทศภาคเรียนละ 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเป็นการนิเทศการสอนให้ 
 
ครูได้เตรียมการสอนครั้งที่ 2 เป็นการนิเทศเพ่ือวัดคุณภาพ 
 
 3. ในปีการศึกษา 2561 ควรมีการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  
          4. รายงานการประชุมของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
 

 

  ลงชื่อ............................................................  ลงชื่อ......................................................                
               (นางสมพิศ   หมวดประโคน)         (นางสาวสุภารัตน์ เหลือรัตนวิมล) 
                             ผู้รับผิดชอบ    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ............................................................ 
(นางสาวจ านันท์ ไพรงาม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 
 
 

ลงชื่อ............................................................ 
(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์) 

 ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ภาคผนวก 
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รายงานการส่งแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร ์

ตารางที่ 1 แสดงแผนที่ประเมินที่ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ล่วงหน้า  
ปีการศึกษา 2561 

 
ระดับชั้น 

 
จ านวนครู 

จ านวนหน่วย
ทั้งปีการศึกษา 

จ านวนที่ส่ง คิดเป็นร้อยละ จ านวนที่ไม่
ส่ง 

คิดเป็นร้อยละ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 3 42 42 100 - - 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 2 28 28 100 - - 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 2 12 12 100 - - 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 2 20 20 100 - - 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 2 36 36 100 - - 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 2 26 26 100 - - 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 1 10 10 100 - - 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 1 9 9 100 - - 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 1 9 9 100 - - 

รวม 16 192 192 100 - - 
 จากตารางที่ 1 พบว่าครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้น 
แผนที่

ประเมิน 

จ านวน
ที่ผ่าน
เกณฑ ์

จ านวนที่ผ่านเกณฑ ์

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 1 1   1  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 1 1   1  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 1 1    1 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 1 1    1 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 1 1   1  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 1 1    1 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 1 1    1 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 1 1   1  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 1 ไม่ผา่น  1   

รวม 9 8 0 1 4 4 
เฉลี่ย 100 88.88 0 11.11 44.44 44.44 

 

   จากตารางที่ 2 พบว่าจ านวนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2561 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี – ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 88.88 และมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญระดับพอใช้ 11.11 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีผลการเรียนดีระดับเกรด 3 ข้ึนไป 
 

ตารางแสดงค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

เกรด 
3 

คิดเป็น
ร้อยละ 

เกรด 
3.5 

คิดเป็น
ร้อยละ 

เกรด 
4 

คิดเป็น
ร้อยละ 

รวม คิดเป็นร้อยละ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 339 12 3.54 30 8.85 289 85.25 331 97.64 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 332 38 11.45 60 18.07 217 65.36 315 94.88 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 345 39 11.30 45 13.04 225 65.22 309 89.57 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 339 72 21.24 62 18.29 171 50.44 305 89.97 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 339 146 43.07 56 1660 87 25.66 289 85.25 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 347 63 18.16 39 28.82 135 38.90 237 68.30 

รวม  2,041  370 18.13 292 17.28 1124 55.14 1786 87.51 

 
 

ตารางแสดงค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 3 ภาคเรียนที่ 1 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

เกรด 
3 

คิดเป็น
ร้อยละ 

เกรด 
3.5 

คิดเป็น
ร้อยละ 

เกรด 
4 

คิดเป็น
ร้อยละ รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 1 150 24 16.34 3 2.33 - 0 27 17.66 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 1 162 37 23.23 9 5.93 41 24.92 87 54.08 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 1 125 24 19.5 18 14.6 47 37.4 89 71.4 

รวม 437 83 19.77 28 7.17 88 19.59 193 46.53 
 
 

ตารางแสดงค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ภาคเรียนที่ 2 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

เกรด 
3 

คิดเป็น
ร้อยละ 

เกรด 
3.5 

คิดเป็น
ร้อยละ 

เกรด 
4 

คิดเป็น
ร้อยละ 

รวม 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 2 143 40 27.97 41 28.67 33 23.37 114 80.02 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 2 160 28 17.5 25 16 68 42.5 121 76 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 2 123 16 14 29 23.57 53 43.08 101 82.30 

รวม 426 84 20.71 94 22.06 154 35.91 334 79.16 
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แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 

 
ชั้น 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3 = ดีเยี่ยม 2=ด ี 1=ผ่าน 0 = ไม่ผ่าน 

ป.1 339 - - - 
ป.2 332 - - - 
ป.3 345 - - - 
ป.4 339 - - - 
ป.5 339 - - - 
ป.6 347 - - - 
รวม 2,041 - - - 

คิดเป็นร้อยละ 100 - - - 
 
 
 

แบบบันทึกผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 

 
ชั้น 

ผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 

3 = ดีเยี่ยม 2=ด ี 1=ผ่าน 0 = ไม่ผ่าน 
ป.1 339 - - - 
ป.2 332 - - - 
ป.3 345 - - - 
ป.4 339 - - - 
ป.5 339 - - - 
ป.6 347 - - - 
รวม 2,041 - - - 

คิดเป็นร้อยละ 100 - - - 
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แบบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 

 
ชั้น 

ผลการประเมินสมรรถนะ 

3 = ดีเยี่ยม 2=ด ี 1=ผ่าน 0 = ไม่ผ่าน 

ป.1 339 - - - 
ป.2 332 - - - 
ป.3 345 - - - 
ป.4 339 - - - 
ป.5 339 - - - 
ป.6 347 - - - 
รวม 2,041 - - - 

คิดเป็นร้อยละ 100 - - - 

แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เทอม 1 

 
ชั้น 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3 = ดีเยี่ยม 2=ด ี 1=ผ่าน 0 = ไม่ผ่าน 

ม.1 150 - - - 
ม.2 162 - - - 
ม.3 125 - - - 
รวม 437 - - - 

คิดเป็นร้อยละ 100 - - - 
 

แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เทอม 2 

 
ชั้น 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3 = ดีเยี่ยม 2=ด ี 1=ผ่าน 0 = ไม่ผ่าน 

ม.1 143 - - - 
ม.2 160 - - - 
ม.3 123 - - - 
รวม 426 - - - 

คิดเป็นร้อยละ 100 - - - 
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แบบบันทึกผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เทอม 1 

 
ชั้น 

ผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 

3 = ดีเยี่ยม 2=ด ี 1=ผ่าน 0 = ไม่ผ่าน 

ม.1 150 - - - 
ม.2 162 - - - 
ม.3 125 - - - 
รวม 437 - - - 

คิดเป็นร้อยละ 100 - - - 
 
 
 

แบบบันทึกผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เทอม 2 

 
ชั้น 

ผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 

3 = ดีเยี่ยม 2=ด ี 1=ผ่าน 0 = ไม่ผ่าน 

ม.1 143 - - - 
ม.2 160 - - - 
ม.3 123 - - - 
รวม 426 - - - 

คิดเป็นร้อยละ 100 - - - 
 
 
 

แบบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เทอม 1 

 
ชั้น 

ผลการประเมินสมรรถนะ 

3 = ดีเยี่ยม 2=ด ี 1=ผ่าน 0 = ไม่ผ่าน 
ม.1 150 - - - 
ม.2 162 - - - 
ม.3 125 - - - 
รวม 437 - - - 

คิดเป็นร้อยละ 100 - - - 
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แบบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้นประถมมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เทอม 2 

 
ชั้น 

ผลการประเมินสมรรถนะ 

3 = ดีเยี่ยม 2=ด ี 1=ผ่าน 0 = ไม่ผ่าน 

ม.1 143 - - - 
ม.2 160 - - - 
ม.3 123 - - - 
รวม 426 - - - 

คิดเป็นร้อยละ 100 - - - 
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รายงานผลการประเมินนิเทศครูกลุ่มสาระการเรียนรู้  
คณิตศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากตาราง พบว่า ผลการนิเทศครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ พบว่าครูที่ได้คะแนนมากท่ีสุด คือ  

นางสมพิศ หมวดประโคน และนางสาววชิราพรรณ ระตาภรณ์  คิดเป็นร้อยละ 92  รองลงมาคือ นางสาวชลละดา  
ชิวรัมย์ และนางสาวพจนา    ศรีกระทุ่ม  คิดเป็นร้อยละ 90 และล าดับที่น้อยที่สุด คือนางสาวอารดา  หิรัญศดานันท์  
คิดเป็นร้อยละ 78.5  และ จากผลคะแนน การนิเทศพบว่าครูสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีจ านวนทั้งหมด 16 คน  
ได้ระดับดีเยี่ยม 15 คน คิดเป็น ร้อยละ 93.75  ได้คะแนนดีมากจ านวน  1 คน คิดเป็น ร้อยละ 6.25  

และจากตาราง พบว่าผลการนิเทศการสอนของครูเป็นรายบุคคล ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ค่า
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  78.5 ถึง 92 
 จากการนิเทศการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ – สกุล  หัวหน้าสาย 
นิเทศคร ู

นักเรียน
ประเมินครู 

รวม ค่าเฉลี่ย แปรผล 

นางสาวอารดา หิรัญศดานันท์ 77 80 157 78.5 ดีมาก 
นางวิจิตร อาสาสุข 84 89 173 86.5 ดีเยี่ยม 
นางดวงจันทร์ ชุบรัมย์ 90 87 177 88.5 ดีเยี่ยม 
นางสาวจตุพร ผมท า 75 88 163 81.5 ดีเยี่ยม 
นางสาวปานทิพย์ กล่อมรัมย์ 83 88 171 85.5 ดีเยี่ยม 
นางสาวสุรินทร ฉลาดเจน 94 79 173 86.5 ดีเยี่ยม 
นางล าเพยพรรณ          พิมพ์จันทร์ 93 85 178 89 ดีเยี่ยม 
นางสาวละอองศรี สุขทวี 85 81 166 83 ดีเยี่ยม 
นางสมพิศ หมวดประโคน 94 90 184 92 ดีเยี่ยม 
นางสาวทัศนีย์ ฉ่ าสันเทียะ 86 80 166 83 ดีเยี่ยม 
นางสาววชิราพรรณ ระตาภรณ์ 95 89 184 92 ดีเยี่ยม 
นางสาวตรีรัตน์ ประทุมตรี 81 92 173 86.5 ดีเยี่ยม 
นางสาวชลละดา ชิวรัมย์ 91 89 180 90 ดีเยี่ยม 
นางสาวยุพา ชุ่มเสนา 90 80 170 85 ดีเยี่ยม 
นางสาวพจนา               ศรีกระทุ่ม 90 90 180 90 ดีเยี่ยม 
นายอรรถโกวิท ไชยประเสริฐ 81 - 81 81 ดีเยี่ยม 
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ด้านการจัดบรรยากาศและบริหารชั้นเรียน  

ครูมีบอร์ดแสดงความรู้มีป้ายสถิติ มีสัญลักษณ์ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์   มีจัดบรรยากาศในห้องเรียน
ได้ดี จัดโต๊ะท างานเรียบร้อย  ห้องเรียนสะอาด  เป็นระเบียบ ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยมีการจัดมุมห้องเรียนน่าเรียน 
ด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรมผู้สอน  
 โดยภาพรวมครูมีการสอนที่มีน้ าเสียงดีเสียงดังฟังชัดเด็กๆให้ความสนใจครูมีกิจกรรมที่หลากหลายครูมี
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ ในการสอนกระตุ้นความสนใจให้นักเรียน มีการใช้สื่อมา
สอนเพ่ือดึงความสนใจของนักเรียน มีการทดลอง และให้นักเรียนฝึกการสังเกต แล้วบันทึกข้อมูล 
การด าเนินการสอน 
 ในระหว่างการสอนครูได้มีการสอดแทรกความรู้ทั่วไปและคุณธรรม  จริยธรรมการใช้วิธีการสอนที่
หลากหลายท าให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์มากขึ้น ครูมกีารเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
ครูมีเกม ที่น าเข้าสู่บทเรียนเพื่อให้นักเรียนสนใจ 
1. ด้านการเรียนการสอน 
  1. มีการจัดหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดกับการเรียนรู้ 
  2. มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน 
  3. มีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์สื่อ นวัตกรรม กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1. มีการน าข้อเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ กระตุ้นความสนใจให้นักเรียน 
  2. มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
  3. มีกิจกรรมการทดลองที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการสังเกตก าหนดปัญหาตั้งสมมติฐาน ลงมือปฏิบัติ 
และบันทึกข้อมูล 
3. ด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
  1. สื่อเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  2. บัตรภาพ บัตรค า 
 4. ด้านการวัดผล 

  1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน  
2. มีการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 

พฤติกรรมนักเรียน 
 ผู้เรียนกล้าสนทนาซักถามครูผู้สอนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน นักเรียนสนใจปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับ
มอบหมาย กล้าคิดกล้าแสดงออก 
การวัดและประเมินผล  

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 
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รายงานผลวิจัยในช้ันเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ใช้วิจัยในชั้นเรียนในการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนประจ าปีการศึกษา 2561 

 

แสดงจ านวนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่จัดท าวิจัยในการเรียนการสอน 
ระดับชั้น จ านวนครู จ านวน ร้อยละ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 7 7 100 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 6 6 100 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 3 3 100 
รวม 16 16 - 

เฉลี่ย - - 100 

 
 

ตารางแสดงรายชื่อวิจัยในชั้นเรียน 
 

ชั้น รายช่ืองานวิจัย ผู้จัดท า 
ป.1  พัฒนาทักษะการอ่านด้วยบัตรค าทฤษฎีสี เสริมแรงด้วยการกอดของนักเรียนช้ัน 

ป.1/5 
นางสาวอารดา            หิรัญศดานนัท์ 

ป.1 การพัฒนาทักษะการอ่านด้วยวิธีการประเมินท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  1 

นางวิจิตร             อาสาสุข 

ป.1 การพัฒนาความสามารถในการอ่านสะกดค าพื้นฐานโดยการเสรมิแรงบวกด้วยการ
ให้ก าลังใจนักเรียน ของนักเรียนช้ัน ป.1/9 

นางดวงจันทร์        ชุบรัมย์ 

ป.2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนด้วยการเสริมแรง
และให้ก าลังใจโดยการเสริมคณุธรรม 

นางสาวจตุพร         ผมท า 

ป.2 การปรับพฤติกรรมการส่งงานและการบ้านไม่ตรงตามเวลาก าหนดของนักเรียนช้ัน 
ป.2/6 

นางสาวปานทิพย์     กล่อมรัมย์ 

ป.3 การศึกษาพฤติกรรมการไมส่่งงาน / การบ้านวิชาคณติศาสตร์ของนกัเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  3/8 นางสาวสุรินทร        ฉลาดเจน 

ป.3 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3/10 นางล าเพยพรรณ       พิมพ์จันทร์ 

ป.4 การปรับพฤติกรรมการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาคณิตศาสตร์โดยเสรมิแรงบวกของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/2 

นางสาวละอองศรี       สุขทวี 

ป.4 การปรับพฤติกรรมนักเรียนของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4/8 เรื่องส่งงานไม่
ตรงตามเวลาและความเป็นระเบียบโดยใช้เสริมแรงทางบวก นางสมพิศ              หมวดประโคน 

ป.5 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 เรื่องการไมส่่งงาน
และการบ้านโดยใช้เสรมิแรงทางบวก นางทัศนีย์            ฉ่ าสันเทียะ 

ป.5 การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/6 โดยใช้ทฤษฎี
เสรมิแรง 

นางสาววชิราพรรณ      ระตาภรณ์ 

ป.6 สมการและการแก้สมการโดยใช้แบบฝึกทักษะส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  นางสาวตรีรัตน์           ประทุมตรี 
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6/2 
ป.6 การปรับพฤติกรรมไม่พึงประสงคด์้านการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  

6/7 นางสาวชลละดา          ชิวรมัย์ 
ม.1 การปรับพฤติกรรมเรื่องการไมส่่งงาน/การบ้านของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 

โดยใช้แรงจูงใจในการเรยีน นางสาวยุพา               ชุ่มเสนา 
ม2 การปรับปรุงพฤติกรรมการท างานและความรับผดิชอบในการส่งงานรายวิชา

คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1โดยใช้การเสรมิแรงด้วยการ
ให้คะแนน นางสาวพจนา             ศรีกระทุ่ม 

ม.3 การปรับพฤติกรรมเรื่องการไมส่่งงาน/การบ้านของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4
โดยใช้แรงจูงใจในการเรยีน 

นางสาวสุภาภรณ์         แก้วน้อย 
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการแข่งขันปีการศึกษา 2561 

 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 68  
ระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

วันที่ 2 – 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 
ล าดับ รายการ รางวัลที่ได้รับ 

๑ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

ได้ระดับเหรียญทอง   ชนะเลิศ 

๒ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

ได้ระดับเหรียญทอง   ชนะเลิศ 

๓ การแข่งขันสร้างผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม  GSP  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

ได้ระดับเหรียญทอง   ชนะเลิศ 

๔ โครงงานประเภทบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๔-๖ 

ได้ระดับเหรียญทอง   ชนะเลิศ 

 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  

งานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 68  
 วันที่ 2 – 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 

ล าดับ รายการ วัน/เวลา/สถานที่ นักเรียน ครู รางวัลที่ได้รับ 
๑ การแข่งขัน

อัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ชั้น
ประถมศึกษาปี
ที่ ๑-๓ 

วันท่ีแข่งขัน ๒ ต.ค. 
๒๕๖๑ (ล าดับที่ ๙) 
๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย ์

๑. ด.ช.จีราวัฒน์   รุ่งอร่ามศลิป ์
 

มิสล าเพยพรรณ พิมพ์จันทร ์
 

เหรียญทอง 

๒ การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ชั้น
ประถมศึกษาปี
ที่ ๔-๖ 

วันท่ีแข่งขัน ๒ ต.ค. 
๒๕๖๑  
๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย ์

๑. ด.ญ.ณัชชา   เหล่าบรรเทา มิสสภุารตัน์  เหลืองรตันวิมล เหรียญทอง 

๓ การแข่งขัน 
คณิตคิดเร็ว ชั้น
ประถมศึกษาปี
ที่ ๑-๓ 

วันท่ีแข่งขัน ๒ ต.ค. 
๒๕๖๑  
๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย ์

๑. ด.ช.กวีวัฒน์   พิชญาสาธิต มิสสรุินทร    ฉลาดเจน เหรียญทอง 
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ล าดับ รายการ วัน/เวลา/สถานที่ นักเรียน ครู รางวัลที่ได้รับ 
๔ การแข่งขัน 

คณิตคิดเร็วชั้น
ประถมศึกษาปี
ที่ ๔-๖ 

วันท่ีแข่งขัน ๒ ต.ค. 
๒๕๖๑  
๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย ์

๑. ด.ญ.ฑฆิัมพร  กาละตริัมย ์ มิสชลละดา   ชิวรัมย ์ เหรียญทอง 

๕ การแข่งขัน
สร้างผลงาน
คณิตศาสตร์โดย
ใช้โปรแกรม  
GSP  ชั้น
ประถมศึกษาปี
ที่ ๔-๖ 

วันท่ีแข่งขัน ๓ ต.ค. 
๒๕๖๑  
๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย ์

๑. ด.ช.ณัฐชนน  เขมะชิต 
๒. ด.ช.พิชาภพ  เงยวิจิตร 

มิสยุพา    ชุ่มเสนา เหรียญทอง 

 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  การแข่งขันทักษะวิชาการประกวดโครงงานบูรณาการ 

ล าดับ รายการ วัน/เวลา/สถานที่ นักเรียน ครู รางวัลที่ได้รับ 
๑ การแข่งขัน

โครงงานบูรณา
การประถมศึกษา
ปีที่ ๔-๖ 

วันท่ีแข่งขัน ๓ ต.ค. 
๒๕๖๑ (ล าดับที่ ๙) 
๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ 
โรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย ์

๑. ด.ญ.วรศิรา   วงศ์สุขสวสัดิ ์
๒. ด.ญ.รักษิณา  ไชยขันธ์ 
๓. ด.ญ.ลภสัรดา   โพนรมัย ์

 

มิสสมพิศ    หมวดประโคน 
มิสวชิราพรรณ  ระตาภรณ ์
 

เหรียญทอง 
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ระเบียบวาระการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
ครั้งที่ 1 /  2561 

วันที่  20 มีนาคม  2561 
ณ  ห้องประชุมวิชาการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

 
********************************************************** 

 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

 เรื่องการจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ แจ้งให้คุณครูในกลุ่ม
สาระทราบถึงการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน / กิจกรรม / โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ประชุมรับทราบ 

  
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองการประชุม 
  - ในกลุ่มสาระของเราจะมีการจัดกลุ่มการท ารายงานงานเล่มนี้ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 
  กลุ่มท่ี 1 รวบรวมข้อมูลในการจัดท าเอกสาร 
  กลุ่มที่ 2 ช่วยกันเรียบเรียงและจัดพิมพ์ให้เป็นรูปเล่มที่สวยงามพร้อมน าส่งฝ่ายวิชาการ 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  -   
ระเบียบวาระท่ี  4  ข้อเสนอแนะ 
  - งบประมาณทางฝ่ายวิชาการจะจัดซื้ออุปกรณ์ในการท ารายงานสรุป  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 09.00 น 
 

        
 

................................................... 
       (นางสมพิศ  หมวดประโคน) 

      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนผลการสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 – 2561 

 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนกับระดับอื่นๆจากผลการทดสอบระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 – 2561 

 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ 

ปี 2559 61.25 55.33 49.7 51.86

ปี 2560 53.87 50.57 47.2 54.97

ปี 2561 65.18 53.74 48.4 55.68
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วิชา 

ประจ าปีการศึกษา 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ภาษาไทย 61.25 53.87 65.18 
คณิตศาสตร ์ 55.33 50.57 53.74 
วิทยาศาสตร์ 49.70 47.20 48.40 
ภาษาอังกฤษ 51.86 54.97 55.68 



20 
 

ผลการทดสอบระดับชาติ 
นักเรียนที่มีผลคะแนนสูงสุดในแต่ละรายวิชาของโรงเรียน จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

 

 
ที ่
 

 
ชื่อ-นามสกุล 

 
ชั้น/ห้อง 

 
คะแนน(ร้อยละ) 

1 รุจิภา แสนศรีเชาว์พันธ์ ป.6/1 100.00 
2 ณัชชา เหล่าบรรเทา ป.6/9 100.00 
3 พิชาภพ เงยวิจิตร ป.6/9 100.00 
4 ขวัญจิรา ขยันชุมนุม ป.6/9 100.00 
5 ณัฐกฤตา เยาว์รัมย์ ป.6/9 100.00 
6 ชนิดาภา ดวงจันทร์ ป.6/1 100.00 
7 พออานนท์ เรืองสุขศรีวงศ์ ป.6/9 100.00 
8 ธนสร เสรีสงแสง ป.6/9 100.00 
9 สิริกัญญา กางรัมย์ ป.6/1 100.00 
10 อัคนิษฐา วัชรวรรณเวทย ์ ป.6/8 100.00 
11 ทยาวุธ สลุบพล ป.6/1 100.00 
12 ก้องภพ โพธิ์เงิน ป.6/9 100.00 
13 มิ่งกมล แก้วอรสาร ป.6/9 100.00 
14 ญาณันธรณ์ ศิรินุมาศ ป.6/9 100.00 
15 ณัฐชนน เขมะชิต ป.6/9 100.00 
16 นัทธมน กาญจนรุจวิวัฒน์ ป.6/9 100.00 
17 ศิวกร สะเริญรัมย์ ป.6/9 100.00 
18 ศิวนันท์ รัตน์บันรินทร์ ป.6/9 100.00 
19 วรางค์ศิริ ดาทอง ป.6/9 100.00 
20 สุรพัศ เสริมสุข ป.6/9 100.00 
21 ณัฐปกรณ์ พรมบุตร ป.6/2 100.00 
22 พิชญาวี จารุจินดา ป.6/1 95.00 
23 สุชญา ตีระมาศวณิช ป.6/9 95.00 
24 วิรัลพัชร นิติไชยโรจน์ ป.6/9 95.00 
25 วรรณวรษา จันละออ ป.6/9 95.00 
26 ธีรภัทร์ ศรีภักดี ป.6/5 95.00 
27 ณิชกานต์ สุขเลิศ ป.6/9 95.00 
28 ภูริณัฐ เย็นมั่น ป.6/9 95.00 
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ที ่
 

 
ชื่อ-นามสกุล 

 
ชั้น/ห้อง 

 
คะแนน(ร้อยละ) 

29 อภิสมัย วิเศษรัมย์ ป.6/9 95.00 
30 ธนิก ตลับเพชร ป.6/2 95.00 
31 สุธีรพันธ์ กองน้อย ป.6/5 95.00 
32 จิรภัทร พัฒนาประทีป ป.6/9 95.00 
33 สุทธิกานต์ โพธิ์กลาง ป.6/1 95.00 
34 ประเสริฐสรรพ ์ตินตะบุระ ป.6/9 95.00 
35 ภูรินัธ วิเศษนคร ป.6/9 95.00 
36 พีรพัฒน์ ก าลังรัมย์ ป.6/9 95.00 
37 ศิริยากร สุขประโคน ป.6/9 95.00 
38 นิศากร สิทธะนะ ป.6/1 90.00 
39 ยิ่งปราชญ์ ประทุมเมศ ป.6/9 90.00 
40 พลพร สุ่มมาตร ป.6/1 90.00 
41 ขวัญรัตน์ เจริญเกรียงสกุล ป.6/8 90.00 
42 ธิปก แซมรัมย์ ป.6/8 90.00 
43 ก้องสกุล ผลเจริญ ป.6/9 90.00 
44 วรัชยา พุสาโรนา ป.6/1 90.00 
45 ชนกชนม์ นาจ าปา ป.6/9 90.00 
46 พัทธนันท์ ปัญญาบุญ ป.6/1 90.00 
47 พีรภาส สิทธิการค้า ป.6/8 90.00 
48 สุวนันน ์เรืองชยจตุพร ป.6/9 90.00 
49 ณภัทร มาตรค าจันทร์ ป.6/1 90.00 
50 ปุณยนุช ตลับเพชร ป.6/8 90.00 
51 พันธวิศ อัมไพพันธ์ ป.6/9 85.00 
52 ธีรา บุญฉลาด ป.6/1 85.00 
53 ปพิชญา วรเสฎฐ์ฐากูร ป.6/1 85.00 
54 ธัญชนก ทรัพย์คงคา ป.6/7 85.00 
55 คณิตตา สุครีพธ์ ป.6/6 85.00 
56 มนต์ปกาญจน์ สนิทจันทร์ ป.6/9 85.00 
57 ภัคพล เนคะมานุรักษ์ ป.6/4 85.00 
58 ธัญวรัตม์ วะโรรัมย์ ป.6/9 85.00 
59 กันต์นิยา การวิชา ป.6/8 85.00 
60 ชัยชนะ ศรชัยเลิศสกุล ป.6/1 85.00 
61 นันทภพ รัตนศรีวิโรจน์ ป.6/9 85.00 
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ที ่
 

 
ชื่อ-นามสกุล 

 
ชั้น/ห้อง 

 
คะแนน(ร้อยละ) 

62 ภิรญา เมยไธสง ป.6/8 85.00 
63 ปาณิสรา ชัยมนตรี ป.6/7 85.00 
64 ชยพล วงศ์พิพัฒน์ชัย ป.6/9 85.00 
65 พิมพ์มาดา พิพัฒนตันติวัช ป.6/9 85.00 
66 ฝนหลวง ยิ่งงาม ป.6/8 85.00 
67 ศรีปภาวรินทร์ วงศ์ค า ป.6/7 85.00 
68 ขวัญจิรา แฉล้มชาติ ป.6/1 85.00 
69 พิชญาภา พิมพ์ทอง ป.6/1 85.00 
70 ณัชชา ฤทธิธรรมกุล ป.6/1 85.00 
71 รตี พลรักษา ป.6/4 85.00 
72 นพชัย สกุลบริรักษ์ ป.6/9 85.00 
73 พิชญาพร นพไธสง ป.6/4 85.00 
74 ยศวัจน์ โทนะพันธ์ ป.6/2 85.00 
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ผลการทดสอบระดับชาติ 
นักเรียนที่มีผลสอบ O-NET ได้คะแนนสูงสุด คะแนน 80 ขึ้นไปในแต่รายวิชาของโรงเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

 
ที ่
 

 
ชื่อ-นามสกุล 

 
ชั้น/ห้อง 

 
วิชา 

 
คะแนน(ร้อยละ) 

1 อนันต์สิทธิ์  พลหล้า ม.3/1 คณิตศาสตร์ 80 
2 มลฤดี   วิทยาไกรเลิศ ม.3/1 คณิตศาสตร์ 80 

แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละของผู้เรียนที่ได้ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนกับระดับประเทศจากผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน(O-NET)ในแต่ละรายวิชาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ปีการศึกษา 2559 – 2561 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ประเทศ 29.31 26.3 30.04
โรงเรียน 31.54 25.06 32.13
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ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนกับระดับอ่ืนๆจากผลการสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 
 

 
รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย(ร้อยละ) 
ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดังสังกัด ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 65.18 55.34 59.59 55.90 

คณิตศาสตร์ 53.74 36.40 43.10 37.50 

วิทยาศาสตร์ 48.40 39.68 43.24 39.93 

ภาษาอังกฤษ 55.68 35.79 49.29 39.24 

เฉลี่ย 55.75 41.80 48.80 43.14 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนกับระดับอื่นๆจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561 

 

 
 

 
 จากตารางและแผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ของระดับโรงเรียน
กับระดับต่างๆจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 พบว่า ค่าเฉลี่ยในระดับ
โรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับอ่ืนๆ โดยเรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ ภาษาไทย 65.18 อังกฤษ 
55.68 คณิตศาสตร์ 53.74 วิทยาศาสตร์ 48.40  
 

 
 
 

ภาษาไทย, 65.18 

คณิตศาสตร์, 53.74 

วิทยาศาสตร์, 48.4 

ภาษาองักฤษ, 55.68 
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ตารางเปรียบเทียบร้อยละของผู้เรียนที่ได้ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนกับระดับประเทศจากผลการทดสอบระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน (O-NET) ในแต่ละรายวิชาของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 – 2561 
 

วิชา 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ 
ภาษาไทย 61.25 52.98 53.87 46.58 65.18 55.90 
คณิตศาสตร์ 55.33 40.47 50.57 37.12 53.74 37.50 
วิทยาศาสตร์ 49.70 41.22 47.20 39.12 48.40 39.93 
อังกฤษ 51.86 34.59 54.97 36.34 55.68 39.24 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละของผู้เรียนที่ได้ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนกับระดับประเทศจากผลการทดสอบ 

ระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ในแต่ละรายวิชาของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2559 – 2561 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ประเทศ 40.47 37.12 37.5
โรงเรียน 55.33 50.57 53.74
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สรุปรางวัลผลการแข่งขันทักษะวิชาการสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 ประจ าปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
อันดับที่ 1 ด.ช. ณัฐภูม ิ บุญมะยา   โรงเรียนสาธิตราชภัฎบุรีรรัมย์ 
อันดับที่ 2 ด.ช. กฤตภาส พุทธิชาติ  โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์    
อันดับที่ 3 ด.ญ. ณปภา นาคกระแสร์   โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
อันดับที่ 3  ด.ญ. ณิฃานันท์ ปรุงเจริญกิจ  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
อันดับที่ 3  ด.ญ. เปมิกา บุญญมาส  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
อันดับที่ 3  ด.ญ. กวิตา ประเสริฐศรี  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
อันดับที่ 3  ด.ญ. ลีนา ชไนเดอร์  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
อันดับที่ 1  ด.ญ. เณย์ ชัยอริยวรวัฒน ์  โรงเรียนสาธิตราชภัฏบุรีรัมย ์
อันดับที่ 2  ด.ช. ธฤษณัช แก้วลาด   โรงเรียนมารีย์พิทักษ์    
อันดับที่ 3  ด.ช. ศุกลณัฏฐ ์ โสภา   โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
อันดับที่ 3  ด.ญ.บุณยวีร์ อ่ิมสูงเนิน  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
อันดับที่ 3 ด.ช. หรัญ ซูลิค ไซค์   โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
อันดับที่ 3  ด.ญ. ธนกมล ทิพย์สูงเนิน  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
อันดับที่ 3 ด.ญ กานต์รวี อรุณการ  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
อันดับที่ 1  ด.ช. ธนกฤต    ขติฌานัง  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   
อันดับที่ 2 ด.ช. จีราวัฒน์   รุ่งอร่ามศิลป์  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   
อันดับที่ 3  ด.ญ. พิมพ์ณภัทร   แก้วอุ่นเรือน  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
อันดับที่ 1  ด.ญ. ณัฐณิชาต์ จันทร์ชูวงศ ์  โรงเรียน ฮ่ัวเคี้ยว  
อันดับที่ 2  ด.ช. บรรยวันถ์ สง่าประโคน  โรงเรียน อนุบาลประโคนชัย 
อันดับที่ 3  ด.ญ. วรินทร เลาหศิลป์สมจิตร์  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
อันดับที่ 1 ด.ญ. ภัทรนิษฐ ์ พลพุฒินันท์  โรงเรียน อนุบาลพุทไธสง 
อันดับที่ 2  ด.ช. ณัฐสิทธิ์ วงศ์วุฒินาการ  โรงเรียน มารีย์พิทักษ์ 
อันดับที่ 3  ด.ญ. ธัญญ์ฐิตา ปรีชาพานิชพัฒนา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
อันดับที่ 3  ด.ช. จิตตพัฒน์  ลีลัครานนท์ โรงเรียนฮ่ัวเคี้ยว  

 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
อันดับที่ 1 ด.ญ.ณัชชา เหล่าบรรเทา  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   
อันดับที่ 1 ด.ช. ธันยพงศ์ พรหนองแสน  โรงเรียน ฮ่ัวเคี้ยว  
อันดับที่ 3 ด.ญ. พันธิตา บุญชวน   โรงเรียน อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 
อนัดบัท่ีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
อันดับที่ 1  ด.ญ. ธัญญรัศม์ ลีลัครานนท์  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม    
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อันดับที่ 2 ด.ช. ภูริณัฐ วันดี   โรงเรียนวาปีปทุม  
อันดับที่ 3 ด.ช. ภูริช รัตนเมธาโกศล  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม   
อันดับที่ 3 ด.ญ. รินทร์ลภัส เกียรติวิทยะ  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม    
อันดับที่ 3 ด.ญ.อัจฉรียา จงกล   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  
อันดับที่ 3 ธนัชพร สิงหพระกุล   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
อันดับที่ 1 ด.ช. วรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์     โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม   
อันดับที่ 2 ด.ช. นันทพงศ์ เรืองสุขศรีวงศ์  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม    
อันดับที่ 3 ด.ญ. วรรษมน โล่วรพงศ์  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
อันดับที่ 1 ด.ญ.ปภาว ี เรืองสุขศรีวงศ์  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม   
อันดับที่ 2 ด.ญ.ธันยพร บริวัฒนศักดิ์  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม   
อันดับที่ 2 ด.ช. ศุภฤกษ์ สุขดา   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม   
 
สรุปเงินรางวัล 
 รางวลัที่ 1  รางวลัละ  1,200  จ านวน  11  รางวลั   เป็นเงิน  13,200  บาท 
 รางวลัที่ 2 รางวลัละ  1,000  จ านวน  8  รางวลั    เป็นเงิน    8,000  บาท 

 รางวลัที่ 3 รางวลัละ     800  จ านวน  20  รางวลั   เป็นเงิน   16,000  บาท 

       รวมเป็นเงินทัง้สิน้   37,200  บาท 
 
 
 
 
 

      ลงช่ือ........................................ 
                               (นางสมพิศ  หมวดประโคน) 

                                                                                     หวัหนา้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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