
 
 

 
 

รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
ยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวอรญัญา  บรรณกิจ 

โรงเรียนบา้นม่วง 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านม่วง  

ที ่  วันที ่ ๑๗     เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๑   
เรื่อง รายงานผลการไปอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 
เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง 

   ตาม หนังสือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑  ที่ ศธ o๔๑๖๙ /
๓๑๒๙  ลงวันที่ ๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ที่ ศธ ๐๔๑๖๙/๓๑๒๒  ลงวันที่ ๕ เดือนกันยายน พ.ศ. 
๒๕๖๑ แจ้งให้ ข้าพเจ้านางสาวอรัญญา  บรรณกิจ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  ดังรายละเอียดที่แนบ มีความ
ประสงค์จะขอไปอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑  ในวันที่  ๑๕ เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  และวันที่ ๖ เดือน
ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ   รวมเป็นเวลา ๒ วัน  

บัดนี้ การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าขอรายงานผลการ
ไปอบรม ดังต่อไปนี้ 

 

๑. การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจเกี่ยวกับ 

✓  เพ่ือให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  ร่วมกันกำหนดแนวทางและสร้างเครือข่าย
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

✓  โครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

✓  การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้   
 

๒. เนื้อหาและหัวข้อการอบรม มีดังนี้ 

✓  การวิเคราะห์ โครงสร้างข้อสอบ  (Test Blueprint)   

✓  การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ของ
โรงเรียน 

✓  การวิเคราะหร์ายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  ฉบับที่ ๓ ร้อยละของ
นักเรียนที่ตอบถูก ในแต่ละข้อ  สำหรับโรงเรียน  วชิาคณิตศาสตร์ (๖๔)   แยกตามรหัสชุดข้อสอบ 

  รหัสชุดข้อสอบ  ๑oo – ๖๐๐ 



        ✓  การวิเคราะหแ์บบทดสอบคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ๖๔  คณิตศาสตร์  รหัสชุดข้อสอบ ๑oo-๖oo  ปี
การศึกษา ๒๕๖o 

 
๓. ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

✓ ได้ทราบแนวทางการยกยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

✓ ได้ทราบแนวทางการยกยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

๔.  แนวทางในการนำความรู้  ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้  ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่หน่วยงาน  
มีดังนี้   

✓ นำความรู้ที่ได้มาขยายผลให้แก่คณะครูที่โรงเรียน  และนำมาใช้ในโรงเรียน   
✓ เตรียมความพร้อมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์            

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
๕. เอกสารที่ได้รับจากการไปราชการ / การอบรมสัมมนา / การศึกษาดูงาน มีดังต่อไปนี้ คือ 

✓ เอกสารประกอบการอบรม จำนวน  ๑ เล่ม 
✓ ใบงาน     จำนวน  ๓  แผ่น 

 

๖. ปัญหาและอุปสรรค   
 -  ข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ยังไม่สมบูรณ์ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 
 
 

           ลงชื่อ….......…………………………………. ผู้รายงาน 
(นางสาวอรัญญา  บรรณกิจ) 

ตำแหน่ง  ครชูำนาญการพิเศษ 
วันที่  ๗   เดือน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑   

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
......................................................................................
......................................................................................
.................................................................................... ..
...................................................................................... 

ลงชื่อ……………………………………. 
( นายประจักร์   สีปุ ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง 

วันที่  ๗   เดือน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑   
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

คำสั่ง/หนังสือขออนุญาตไปราชการ 
ภาพถ่าย 
เอกสารประกอบการอบรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ที่  ศธ  04169/3122                                  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
             บริเวณศูนย์ราชการ  นค.  43000                                                                          

              5  กันยายน  2561 

เรื่อง  การประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ครั้งที่  2  ประจำปีการศึกษา  2561     

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

อ้างถึง  หนังสือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ที่ ศธ 04169/2951   
          ลงวันที่  23  สิงหาคม  2561     

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  กำหนดการการประชุมปฏิบัติการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 2  
                        ประจำปีการศึกษา  2561 จำนวน  1  ชุด 
                   2.  รายการเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 2  
                        ประจำปีการศึกษา  2561 จำนวน  1  ชุด     

ตามหนังสือที่ อ้างถึง  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  1  ได้ แจ้ง
กำหนดการ     จัดการประชุมปฏิบัติการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ครั้งที่  2  ประจำปีการศึกษา  
2561  ระหว่างวันที่ 17 – 21  กันยายน  2561  ตามความทราบแล้วนั้น   

เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  (คืนครูสู่ห้องเรียน)  จึงขอเลื่อนกำหนดการประชุมปฏิบัติการฯ  ดังกล่าวจากเดิม  เป็น วันเสาร์ที่  6  
ตุลาคม  2561  ทั้งนี้  ในส่วนของครูกลุ่มเป้าหมาย  เวลา  และสถานที่  ปรากฏรายละเอียดตามกำหนดการฯ  ที่
ส่งมาพร้อมนี้  (1)  ดังนั้น  จึงให้แจ้งครูกลุ่มเป้าหมาย  จัดเตรียมเอกสารตามรายการที่ส่งมาพร้อมนี้  (2)  เข้าร่วม
ประชุมปฏิบัติการฯ  ตามวัน  เวลาและสถานที่ที่กำหนด  อนึ่ง  สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการครั้งนี้  
ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของโรงเรียน          

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการ  

ขอแสดงความนับถือ 

 

(นายอภิชัย  ทำมาน) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
โทร.  042 - 411332 ต่อ 124 
โทรสาร.  042 - 411294 

 

“หนองคายเกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” 
 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.yotathai.com/dwl/Crut.gif&imgrefurl=http://www.yotathai.com/download.htm&h=399&w=364&sz=10&tbnid=S1xTATIe97ve-M:&tbnh=120&tbnw=109&hl=th&start=1&prev=/images?q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&svnum=10&hl=th&lr=


กำหนดการประชุมปฏิบัติการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 
วันเสาร์ที่  6  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

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

สถานที่ประชุมฯ  จุดที่  1  ห้องประชุมหินหมากเป้ง  สพป.หนองคาย เขต 1   
                จุดที่  2  ห้องประชุมบัวขาว  โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัด
หนองคาย 
                      จุดที ่ 3  ห้องประชุมแสงชัยคุรุมิตร  โรงเรียนโกมลวิทยาคาร  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย 
                      จุดที่  4  ห้องประชุมดารณี 1  โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมฯ  ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นที่มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   
(O-NET)  จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ     
โรงเรียนละ  4  คน  (กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ  1  คน)  ทั้งนี้  ปฏิทินกำหนดการประชุมฯ  ปรากฏดังตารางต่อไปนี้   
 
 

สถานที่ประชุมปฏิบัติการฯ 
เวลา 

กลุ่มเป้าหมาย/ครูพ้ืนที่ 
09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

1. ห้องประชุมหินหมากเป้ง 
สพป.หนองคาย เขต 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์                 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์                 
 

อำเภอเมืองหนองคาย   
อำเภอสระใคร 

2. ห้องประชุมบัวขาว  
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

อำเภอเมืองหนองคาย   
อำเภอสระใคร 

3. ห้องประชุมแสงชัยคุรุมิตร 
โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

อำเภอท่าบ่อ  
อำเภอศรีเชียงใหม่ 
อำเภอสังคม 
อำเภอโพธิ์ตาก 

4. ห้องประชุมดารณี 1  
โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์                 
 

อำเภอท่าบ่อ  
อำเภอศรีเชียงใหม่ 
อำเภอสังคม 
อำเภอโพธิ์ตาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ด่วนมาก 
 

  ที่  ศธ o๔๑๖๙ /   ๓๑๒๙                                      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๑ 
                                    บริเวณศูนย์ราชการ   นค ๔๓ooo 

                            ๕  กันยายน  ๒๕๖๑ 

เรื่อง   การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยการสร้าง 
         เครือข่ายการเรียนรู้  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

  เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน................................................ 

  สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. รายชื่อโรงเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖    จำนวน  ๑  ชุด 
           ๒. เอกสารที่ต้องเตรียมมา          จำนวน  ๑  ชุด 

ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑  ดำเนินงานโครงการเร่งรัด
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  
ในวันที่ ๑๕  กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องหินหมากเป้ง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ 
เพ่ือให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  ร่วมกันกำหนดแนวทางและสร้างเครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑  ให้โรงเรียนแจ้งครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  จำนวน  ๑ ท่าน ตามรายชื่อโรงเรียนที่แนบมาพร้อมนี้  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการใน
ครั้งนี้ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด   โดยให้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ณ จุดอบรม เวลา o๘.oo–o๘.๓o 
น.พร้อมนำเอกสารตามท่ีแนบมาพร้อมด้วย 

            จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการ 

                 ขอแสดงความนับถือ 
                         

 
 

              (นายอภิชัย  ทำมาน) 
               ผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมฯ 
โทร. o-๔๒๔๑-๑๓๓๒ ต่อ ๑o๔    
โทรสาร  o-๔๒๔๑-๑๒๙ 

หนองคาย“เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมอืงท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” 



    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านม่วง 
ที่........................................วันที่   ๕   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  2561  
เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ 
............................................................................................................................. .................................................... 
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง 
 1. ข้าพเจ้า…...นางสาวอรัญญา  บรรณกิจ.....ตำแหน่ง.......ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านม่วง   พร้อม
ด้วย..........................-............................................................. ........................................................................ 
 2.  (    )  มีความประสงค์ขอไปราชการ ( ✓ )  ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ 
เรื่อง....การประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึษา ๒๕๖๑....................... 
................................................................................................................. ............................................................... 
(คำสั่ง/หนังสือ.........................ที่.......................... ลงวันที่............................................... ........................................ 
สถานที่ไปราชการ....ห้องประชุมดารณี ๑ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ...........................................  
ตั้งแต่วันที่........๖....เดือน..ตุลาคม.....พ.ศ..2561…..ถึงวันที่....๖....เดือน..ตุลาคม...พ.ศ.....2561........................ 
โดยการขอไปราชการครั้งนี้เป็นจำนวน.......................๑....................วัน 
 3. ในการขอไปราชการครั้งนี้     (    )  ไม่ขอใช้งบประมาณ      (    )  ขอใช้งบประมาณ 
ตามแผนงาน.................................................................................. .......................................................................... 
งาน/โครงการ.................................................................................................................. ......................................... 
บงรายจ่าย (     )  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  (     )  เงินอุดหนุน 
 4. ขออนุญาตเดินทางไปราชการโดยใช้พาหนะ 
  (     )  รถรับจ้าง      (     )  รถยนต์ประจำทาง      (     )  รถไฟ      (     )  เครื่องบิน 
  ( ✓ )  รถยนต์ส่วนตัว หมายเลข........กค 5184.......จังหวัด...............หนองคาย.............. 
   ระยะทางที่ไปราชการ(ไป – กลับ)  จำนวน...............๑40……....................กิโลเมตร 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
     (ลงชื่อ)....................... ...........................ผู้ขออนุญาตไปราชการ 
             ( นางสาวอรัญญา  บรรณกิจ ) 
 
คำสั่ง 
 (     )  อนุญาต 
 (     )  ไม่อนุญาต 
     (ลงชื่อ)............................ ................................ 
            ( นายประจักร์  สีปุ ) 
                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง 

 



 
 
 
 

 



 
 
 

 

 


