
รายงานผลการปฏิบัติงาน   
ภาคเรียนที่ 2  ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  Active  Teacher นางรัตนา  สุทธิธรรม 

ต าแหน่ง  ครู   กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์ 

กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม 



ขอ้มูลส่วนตวั 

1. นางรัตนา  สุทธิธรรม  อายุตัว  51  ปี   อายุราชการ  26  ปี  
    วุฒิ กศ.ม. ( การสอนคณิตศาสตร์ ) 
2. ปัจจุบันเป็นข้าราชการ  อันดับ คศ.3  ต าแหน่งเลขที่  1178  ขั้น  
49,150  บาท   อาศัยเบิกอัตราเงินเดือน อันดับ  คศ. 3   เกษียณอายุ  
วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ. 2572           
๓.    เลขประจ าตัวประชาชน  34407-00281-45-3 
๔. ในรอบครึ่งปีที่แล้วมา  มีวันลากิจ.....-....ครั้ง. มีวันลาป่วย ....-.....ครั้ง. 



ขอ้มลูการปฏิบติัการสอน 

รายวิชาที่สอน ชั้นเรียน ชม./สัปดาห์ 
จ านวน
นักเรียน 

 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม(ค
31202) 

ม.4 15 
200 

 

ชุมนุม Math Tutor ม.4-6 2 
17 

 

กิจกรรมสวดมนต์ 
 

ม.4 1 
39 

 

กิจกรรมยุวกาชาด 
 

ม.3 
 

1 103 

รวมจ านวนชั่วโมงสอน/สัปดาห์ 
 

19 359 



การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ที่ รหัสวิชา สาระการเรียนรู้/รายวิชา ระดับชั้น จ านวน/แผน 

1 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเตมิ ม.4 30 

ผลิตสื่อ / นวัตกรรม     8      ชิ้น 

ที ่ ชื่อสื่อ/นวัตกรรม จ านวน (ชิ้น) 

1 เพาเวอรพ์อย  เรื่อง  ความสัมพันธ์ของฟังก์ชัน  3 

2 บทเรยีนการ์ตูนสองภาษา เรื่อง การด าเนนิการของฟังก์ชัน   2 

3 สื่อวิดิโอ  เซต  ตรรกศาสตร์  จ านวนจรงิ 1 

4 สื่อเว็บไซด์ google 2 



สื่อการเรียนการสอน 



สื่อการเรียนการสอน 



จัดท าวิจัยในชั้นเรียน จ านวน    1      เรื่อง  

ที ่ เรื่อง ระดับชั้น 

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนวิชาคณติศาสตร์เพิ่มเตมิในช่วงของการแพร่

ระบาด COVID-19 ด้วยหนังสอือิเล็กทรอนิกส์ (e-books) 

เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน   ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่   4  

ม.4 



การพัฒนาตนเอง  (การเข้าร่วมกิจกรรมทางวชิาการ /  การเข้าร่วมอบรมในภาคเรียนที่ 2/63  
1ก.พ.2564   โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) 

บูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) 
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
“ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาวชิาชีพและ
บุคลากรทางการศกึษาผ่านกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจ าปี 
๒๕๖๓” 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา
ร่วมกับบริษัทเชฟรอน
ประเทศไทย 

น าไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอน 

22 ก.พ. 
2564 

15 ชม การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา
และการให้บริการข้อมูลทางการศกึษา
ส าหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศกึษา
โดยระบบอเิล็กทรอนิกส์(e-learning) 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

น าไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอน 



เข้าร่วมอบรมเพ่ือ
พัฒนาตนเอง 



การปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีไดร้บัมอบหมาย  

ครูปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

ครูเวรประจ าวันพธุ 
หัวหน้ากจิกรรมพฒันา

ผู้เรียน (ยุวกาชาด) 
 

ครูที่ปรกึษานักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปทีี ่4/2 

คณะกรรมการ 

ห้องเรียนพิเศษ 

คณะกรรมการ 

ห้องเรียน สสวท 



โครงสร้างการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 



บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1 คร ู 13 

2 อัตราจ้าง 2 

รวม 15 



ท าเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 



ท าเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 



ท าเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 



ท าเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 



๑. วางแผนและจัดโครงสร้างการปฏบิัติหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์เพือ่ใหเ้หมาะสม
กับศักยภาพของบุคคลก่อให้เกดิผลดตี่อสถานศึกษา   
๒. มอบหมายหน้าที่คอยติดตามก ากับดูแล ให้ค าปรกึษาแก่บุคลากรตามโครงสร้างในข้อ๑ เพื่อให้ปฏบิัติตามที่
ได้รับหมอบหมายด้วนความรับผดิชอบอย่างเต็มที่ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายของ
หลักสูตรและนโยบายของสถานศึกษา             
๓. เสนอแนะแนวทางในการด าเนนิงานและการจัดกจิกรรมทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์เพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้เรยีนให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พื้นฐาน   
๔. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวชิาการเกี่ยวกับการด าเนินงานภายในสถานศึกษา    
๕. ก ากับดูแลและให้การนิเทศบุคลากรในกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์เพื่อใหก้ารด าเนนิงานตามโครงการ
และการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้    
๖. แจ้งนโยบายค าสั่งและข่าวสารข้อมูลจากคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการให้บุคลากรในเกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ได้รับทราบ 
๗. ปฏบิัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ครูปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 



โครงการที่ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2/2563 
  ที ่ เรื่อง 

1 โครงการพัฒนาแหล่งเรยีนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้านคณติศาสตร์ 

๒. โครงการพัฒนาทักษะการคดิวิเคราะห์  การแข่งขันคิดเลขเร็ว  การแข่งขัน 

sudugu 

3. พัฒนาส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

4.  โครงการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 



ประชุม plc กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 



นิเทศการเรียนการ
สอน 



กจิกรรมตวิสมรรถนะ มข. วชิาคณิตศาสตร ์



กจิกรรมแขง่ขนัคดิเลขเรว็ 



กจิกรรมแขง่ขนัsudogu 



กิจกรรมการ
แข่งขัน Sudogu 



ครเูวรประจ าวนัพุธ 



หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ยุวกาชาด) 



ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 



ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 



รว่มกจิกรรมวนัส าคญัทางศาสนา 



บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 



ร่วมกิจกรรมกับชุมชน 



ร่วมกิจกรรมกับชุมชน 



กิจกรรมร่วมกับครอบครัว 



ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 



การได้รับรางวัล / ประกาศเกียรติคุณ / ผลงานดีเด่น / เกียรตปิระวัติที่ปรากฏต่อ
สาธารณชนด้านสถานศึกษา / ครู / นักเรียน 

ที่ วัน/เดอืน/ปี รางวัล/เกยีรตคิุณ หน่วยงานที่มอบ หลักฐาน 

1 11/3/64 

ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเย่ียประเภท 

Active Teacher ดา้นนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพ่ือ

การเรียนการสอน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคาม 

ค าสั่งส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา

มหาสารคาม 

๒  1/3/64 
ครูผู้สอนดเีด่นด้านสาขาคณิตศาสตร์ โรงเรยีนนาเชือกพิทยาสรรค์ เกยีรตบิัตร 



ผลสัมฤทธ์ิที่เกิด
กับผู้เรียน 

1.นายศุภกร  ปิดตาทะสา  
ได้โควตารอบ Portfolio
มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
วิชาเอกคณิตศาสตร์ 

2. นางสาวดุษฎี  วรรณวิจิตร  
ได้โควตารอบ Portfolio  
มหาวิทยาลัยราชภัฎวิชาเอก
คณิตศาสตร์ 

 

 



ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับ
ผู้เรียน 



ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับ
ผู้เรียน 



ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านอย่างสูงยิ่ง 


