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1. ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น าเสนอ 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ และมาตรา 48                       
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ 
เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงเป็นกระบวนการ 
วิธีการ เพื่อให้ข้อมูลที่จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงผลส าเร็จในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนประกอบส าคัญ                
ส่วนหนึ่งในการประกันคุณภาพภายใน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  จึงก าหนดแนว
ทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า 
และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดให้มีการประเมินผลการเรียน                      
ให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ระดับชาติ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และคุณภาพการ       
จัดการศึกษาของสถานศึกษา และเพ่ือเป็นสารสนเทศรองรับบริบทของการประเมินภายนอก 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้เน้นถึงความส าคัญของวิชา
คณิตศาสตร์ว่า คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทาให้มนุษย์มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือ
สถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อื่น 
ๆ ที่เก่ียวข้อง คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดารงชีวิต และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2553: 56) และเนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่ง ในกลุ่มทักษะที่เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ คือ เป็นวิชา ที่จะนาไปสู่การเรียนรู้ในกลุ่มสาระอ่ืน และการเรียนรู้ในระดับที่
สูงขึ้น เป็นวิชาที่ช่วยพัฒนาคน ให้รู้จักคิดเป็น และคิดอย่างมีเหตุผล มีระเบียบขั้นตอนในการคิด 
แสดงความคิดออกมาอย่างชัดเจนรัดกุม นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างเสริมคุณลักษณะที่จาเป็นต่อการดา
รงชีวิต และยังสามารถนาหลักการ ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้ เช่น 
การชั่ง การตวง การวัด การซื้อขาย (คงศักดิ์ ทองอันดัง. 2551: 1-2)  

 
 



ความส าคัญของ  O-NET โอเน็ต (O-NET) หมายถึง แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ                 
ขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test)  เป็นการวัดผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในช่วงชั้น               
ที่ 1 - 3 (ป.6 , ม.3 และ ม.6)  โดยจัดสอบใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งการสอบ O-NET นักเรียน
ระดับชั้น ป.6 , ม.3 และ  ม.6 ทุกคนจะต้องเข้าทดสอบและต้องทดสอบให้ครบทุกรายวิชาแต่ละ              
ช่วงชั้นเมื่อเรียนครบ 3 ปี จะมีการทดสอบวัดผลทางการเรียนของแต่ละช่วงชั้น  โดยทดสอบที ่                 
ชั้นสูงสุดของช่วงชั้นนั้น ๆ และใช้ข้อสอบมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ซึ่งผลคะแนนดังกล่าวจะต้อง
ใช้พิจารณาในการส าเร็จการศึกษาของนักเรียน และใช้สมัครเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี หน่วยงานที่ท าหน้าที่จัดการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐานนี้
ได้แก่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ของ
โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ปีการศึกษา 2558 มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงเพ่ิมมากขึ้น ร้อยละ 3 ทุกรายวิชา                   
ตามพันธข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และพัฒนาการที่ดีขึ้น 
ส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป จึงได้
ด าเนินจดัท านวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนในฝัน เรื่อง “ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                     
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ด้วยวิธีการ MEETING  MATH & KKP MODEL ” นี้ขึ้นมา 
  
2. จุดประสงค์ และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
 

 เพ่ือพัฒนา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558                                 
ของนักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา                    

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1) นักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                    
ปีการศึกษา  2558   ร้อยละ 80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ สูงขึ้น 
 2) นักเรียน และคณะครู กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ร้อยละ 100 
ได้พัฒนางาน อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1) นักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                    
ปีการศึกษา  2558  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวม สูงขึ้นกว่าร้อยละ 3  ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557 
 2) นักเรียน และคณะครู กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาทุกคน                       
เกิดความพึงพอใจในความส าเร็จของผลงาน และการจัดงานนิทรรศการไม่ต่ ากว่าระดับ 4.00 
 



3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

แนวทางการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาโรงเรียนในฝัน “ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีการ MEETING MATH &  KKP  MODEL ” เป็นดังนี้ 
 วิธีการปฏิบัติที่ดี ด้วยวิธีการ MEETING  MATH ตามกระบวนการขั้นตอน PDCA ดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รู้จักนักเรยีนเป็นรายบุคคล/คดักรองนักเรียน 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ทุกสิ้นเดือน 

      
  กิจกรรมเสรมิวิชาการให้เข้มข้น 

 

 

กิจกรรมเติมการสอน 
ให้เข้มแข็ง 

วิเคราะหห์ลักสูตรและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

สร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการพัฒนา 
 

ด าเนินการจัดกิจกรรมตามเครื่องมือท่ีสร้าง 
 

ประชุมคร ู

สรุปผล/รายงานผล/ประเมินผล 

และน าผลการประเมิน 

มาปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

ออกแบบเครื่องมือหรือนวัตกรรม 
 

P 

D 

C 

A 



กระบวนการท างานเชิงระบบโดยใช้กระบวนการ MEETING MATH & KKP Model 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) 

 
หลัก  KKP MODEL ของโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา คือ 

KKP Model   ยึดหลักตาม  สัญลักษณ์ตราโรงเรียน  ประกอบด้วย ขอนไม้ 6 ท่อนไขว้กัน  
มีอักษรย่อชื่อโรงเรียนตรงกลางว่า  ก ข ไม้แต่ละท่อนมีความหมาย ดังนี้ 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Knowledge 
สรา้งองคค์วามรู ้– มุ่งสู่ความเขา้ใจ 

  

Project 
วางแผนตามโครงการ – ด าเนนิงานบรรลุผล 

 

 

Kudos 
ยกย่องชืน่ชม – เหมาะสมสนบัสนุน 

 

Know – How 
ครูพัฒนาเช่ียวชาญ ช านาญรู้ 

 
Key  word 

มุ่งเป้าสู่ น.ร.รู้  ใจความหมาย 
 

K 

K 

Knowledge 

Kudos 
Keeping 

นิเทศ ก ากับดูแล มห่ิางกาย 
 Keepsake 

ให้ตระหนัก มคิลาย รู้เท่าทัน 
 

P 
Project 

Process 
ด าเนินการ ตามแผนยกระดับ 

 
Problem - Solve 

วเิคราะห์ดับ แก้ปัญหา พัฒนาผล 
 

 

O - NET 



ขั้นวางแผน (Plan) 
 

ขอนไม้ท่อนที่ 1   Know - How     -  ความเชี่ยวชาญช านาญ 
 ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีความเชี่ยวชาญและช านาญในการถ่ายทอดความรู้          

ความเข้าใจ เทคนิควิธีการ ให้กับนักเรียนในการท าข้อสอบ O – NET ได้ถูกต้อง แม่นย า 
โดยครูพัฒนาตนเอง ในการเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่างๆ และค้นหาเทคนิค วิธีการ 
นวัตกรรมใหม่ๆ  น ามาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้
ดียิ่งขึ้นอย่างสม่ าเสมอ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด าเนินการ MEETING MATH ดังนี้ 
-  ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา

 คุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดกิจกรรม MEETING MATH 

 - รู้จักนักเรียนรายบุคคลและคัดกรองนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มเก่ง , กลุ่มปานกลาง 
 และกลุ่มอ่อน เพ่ือจัดหาสื่อ นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม 
 -  ศึกษาหลักสูตรและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   ทฤษฎีการสอนของกาเย่  ซึ่งมีแนวคิดว่าการเรียนรู้มีล าดับขั้นและผู้เรียนจะต้อง
  เรียนรู้เนื้อหาจากง่ายไปหายาก  

   แนวคิดของบลูม ซึ่งกล่าวถึงธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละคนว่ามีความแตกต่างกัน 
  ผู้เรียนจะสามารถเรียนเนื้อหาในหน่วยย่อยต่างๆ ได้ โดยใช้เวลาเรียนที่แตกต่างกัน 
            ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมของสกินเนอร์ บุคคลเรียนรู้ด้วยการกระท า โดยมีตัว 
  เสริมแรงเป็นตัวการ 

             ทฤษฎีลองผิดลองถูกของธอร์นไดด์ สรุปเกณฑ์การเรียนรู้คือ 
   - กฎความพร้อม หมายถึง การเรียนรู้จะเกิดข้ึนเมื่อบุคคลพร้อมที่จะท า 

   - กฎผลที่ได้รับ  หมายถึง การเรียนรู้จะเกิดข้ึน เพราะบุคคลกระท าซ้ า และ
   ยิ่งท ามาก ความช านาญจะเกิดขึ้นได้ง่าย 

-  สร้างเครื่องมือหรือนวัตกรรมที่ออกแบบไว้ 
 

 
 
 
 



ขั้นด าเนินการตามแผน (Do) 

 

ขอนไม้ท่อนที่ 2   Key   word         -  หลักใจความส าคัญ 
 ครูสอนเสริมนอกเวลา  และติวเสริมเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจ เตรียมความพร้อมก่อนสอบ                       

O – NET  ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้เพ่ิมเติม และเสริมทักษะกระบวนการต่างๆ ให้เข้าใจ         
มากยิ่งขึ้น  ท าให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  มีความรู้ ความเข้าใจ และรับเทคนิค 
วิธีการต่างๆ สามารถเข้าใจหลักใจความส าคัญ  ของแนวข้อสอบ O – NET และวิเคราะห์โจทย์
ปัญหา รายวิชาต่างๆ  และสามารถท าข้อสอบที่ใกล้เคียงกับข้อสอบ O – NET หรือข้อสอบปีที่
ผ่านมาได้เป็นอย่างดี 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด าเนินการ MEETING MATH ดังนี้ 
กิจกรรมเติมวิชาการให้เข้มแข็ง   โดยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมให้

 นักเรียนทั้งในและนอกเวลาเรียนตามที่โรงเรียนก าหนดเป็นจุดเน้นหรือด าเนินการเป็นปกติ
 อยู่แล้ว เช่น กิจกรรม “ ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ ”   กิจกรรมสอนซ่อมเสริม   กิจกรรม               
 ติวเตอร์    กิจกรรมท่องสูตรคูณ   เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะด าเนินการซ้ าๆ บ่อยๆเพ่ือให้
 เกิดความช านาญ (สอดคล้องกับกฎผลที่ได้รับของธอร์นไดด์) 
     กิจกรรมเติมการสอนให้เข้มข้น    เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัด
 ติวรวม  กันก่อนทดสอบ แต่จะมีการวิเคราะห์และคัดกรองผู้เรียนเป็นกลุ่มๆโดยแต่ละกลุ่ม
 จะใช้ เทคนิควิธี  สื่อการสอนและแรงจูงใจที่แตกต่างกัน  ตลอดจนมีการเพ่ิมความเข้มข้น
 ในเนื้อหาวิชาที่เรียนมากยิ่งข้ึน และจะมีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและขั้นตอนจาก 
 ง่ายไปหายาก (สอดคล้องกับทฤษฎีการสอนของกาเย่)  มีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ 
  1. ด าเนินการคัดกรองนักเรียน และจัดกลุ่มนักเรียนตามระดับความสามารถ ในการ
 เรียนรู้ (สอดคล้องกับแนวคิดของบลูม) 

    2. เลือกเทคนิคและวิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนสื่อ  เครื่องมือวัดและ  
ประเมินผล ให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของผู้เรียน ค านึงถึงความ 
แตกต่างระหว่างบุคคลเป็นส าคัญ(สอดคล้องกับแนวคิดของบลูม) 

     3. จัดท าแนวทางการพัฒนาผู้เรียนหรือแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดหาสื่อ    
นวัตกรรม ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม 

     4. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนาหรือแผนการจัดการเรียนรู้และมี  
การเสริมแรงโดยการชมเชยผู้ที่เรียนรู้ได้ดีและคอยให้ก าลังใจคนที่เรียนรู้ช้ากว่าคนอ่ืน   
(สอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมนิยมของสกินเนอร์) 

5. ด าเนินการวัดผลและประเมินผลทุกระยะ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการ  
สอนและพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลต่อไป 



ขอนไม้ท่อนที่ 3   Keepsake         - ความตระหนัก 
 ผู้บริหารโรงเรียนท า MOU กับครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือสร้างความตระหนักในการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2558  ให้สูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว ร้อยละ 3               
เป็นอย่างน้อย และสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสอบ                  
O – NET  โดยโรงเรียนได้จัดเตรียมทุนการศึกษา  เกียรติบัตร และรางวัลต่างๆ                   
เพ่ือเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติ และขวัญก าลังใจ มอบให้กับคณะครู และนักเรียน  ที่ท าให้                       
ผลคะแนน O – NET  สูงขึ้นตาม ข้อตกลงที่บันทึกไว้  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด าเนินการ MEETING MATH ดังนี้ 
- มีการท าข้อตกลงกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีท่ี 6 
- มอบเกียรติบัตร และของขวัญให้กับนักเรียนที่สามารถสอบ PRE O NET วิชา

คณิตศาสตร์ ได้ดีเยี่ยม และมอบของขวัญ รางวัลให้กับนักเรียนที่แข่งขันทักษะ
ทางวิชาการเป็นเลิศ 

 
 
 

ขอนไม้ท่อนที่ 4   Process - แนวทางด าเนินการ 
  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฏิบัติหน้าที่ตามจัดการเรียนการสอนตามความรับผิดชอบ และ

ด าเนินการตามแผนงาน กิจกรรมหรือโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยมีผู้บริหารคอยก ากับดูแล ให้การ
สนับสนุน ยึดหลักเป้าหมายตาม MOU ข้อตกลงที่ท าร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับครูผู้สอน 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด าเนินการ MEETING MATH ดังนี้ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน ตามโครงการ/

กิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนงานคือ กิจกรรมปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ , กิจกรรม 
MEETING MATH , กิจกรรม “ ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ ” , กิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์ และกิจกรรมตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ 
กิจกรรมเติมวิชาการให้เข้มแข็ง และ กิจกรรมเติมการสอนให้เข้มข้น 

 
 
 
 
 
 



ขั้นการตรวจสอบ (Check) 
 

ขอนไม้ท่อนที่ 5   Keeping          - การนิเทศ ก ากับดูแล 
  ผู้บริหารโรงเรียนคอยก ากับดูแล  นิเทศการจัดการเรียนการสอน ให้ค าปรึกษา                     

แนวทางการสอนเสริม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O – NET  และสนับสนุนงบประมาณ
ต่างๆ ที่ใช้ในการใช้จัดการเรียนการสอน ,โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์  ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด าเนินการ MEETING MATH ดังนี้ 
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ติดตามอย่างเป็นกัลยาณมิตรในการนิเทศการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
- มอบหมายให้ครปูระจ าวิชา ไดร้ายงานผลการด าเนินงานทุกสิ้นเดือน                       

(วาระการประชุม) 
-  ส ารวจความพึงพอใจของนักเรียน ต่อกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง                 

การเรียน   
 

ขั้นการรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา (Action) 
 

ขอนไม้ท่อนที่ 6   Problem - Solve - วิเคราะห์แก้ไขปัญหา 
 น าปัญหา ตามสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง                    

การเรียน ในปีที่ผ่านมา มาปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ร่วมไปถึงการ
ด าเนินการตามโครงการในปีนี้ ให้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และหาวิธีการ แนวทางใหม่ๆมา
ใช้ในการจัดสอนเสริม และติวเสริม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O – NET พร้อมทั้ง
ประเมินผลตามโครงการ เพื่อแก้ไข ปรับปรุงปัญหาต่างๆ ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในปีถัดไป ให้มีคุณภาพดีมากยิ่งขึ้น 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด าเนินการ MEETING MATH ดังนี้ 
- ครูสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ของนักเรียน ให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้บริหารทราบ  
- ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ร่วมกัน 

เพ่ือที่จะได้น าไปเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

 
 



4. ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบวัดความรู้ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)  รายวิชาคณิตศาสตร์
โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ประจ าปีการศึกษา 2558  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  สูงข้ึนกว่า ปีการศึกษา 2557  ร้อยละ 3 ผลต่าง คือ  + 3.97 , + 3.98  
ตามล าดับ ( ตารางที่ 1 ) 

 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบวัดความรู้ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)  รายวิชาคณิตศาสตร์
โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ประจ าปีการศึกษา 2558  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สูงเป็น                        
อันดับที่ 13  ( ปี2557 อยู่อันดับที่ 20 ) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สูงเป็นอันดับที่ 15                             
( ปี2557 อยู่อันดับที่ 11 ) ระดับคุณภาพโซนสีเขียว ทั้ง  2 ระดับชั้น ของโรงเรียน ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ( ตารางที่ 1 ) 

 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบวัดความรู้ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)  รายวิชาคณิตศาสตร์
โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ประจ าปีการศึกษา 2558  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สูงเป็น                        
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สูงเป็นอันดับที่ 3  ทั้ง 2 ระดับชั้น  ระดับคุณภาพโซนสีเขียว 
ของโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ( ตารางที่ 2 ) 

 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบวัดความรู้ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)  รายวิชาคณิตศาสตร์
โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ประจ าปีการศึกษา 2558  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                  
ในสาระ การวิเคราะห์และความน่าจะเป็น คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และในสาระ 
จ านวนและการด าเนินการ  , สาระ พีขคณิต , สาระ ทักษะกระบวนการ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับภาค ( ตารางที่ 3 ) 

 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบวัดความรู้ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)  รายวิชาคณิตศาสตร์
โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ประจ าปีการศึกษา 2558  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                   
ในสาระ จ านวนและการด าเนินการ  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด ( ตารางที่ 4 ) 

 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบวัดความรู้ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)  รายวิชาคณิตศาสตร์
โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ประจ าปีการศึกษา 2558  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                  
ในมาตรฐาน ค 1.1 , มาตรฐาน ค 4.2 , มาตรฐาน ค 5.1 , มาตรฐาน ค 5.2  คะแนนเฉลีย่สูง
กว่าระดับประเทศ  และ ในมาตรฐาน ค 1.2 , มาตรฐาน ค 2.1 , มาตรฐาน ค 4.1 , มาตรฐาน 
ค 6.1  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าภาค ( ตารางที่ 5 ) 

 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบวัดความรู้ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)  รายวิชาคณิตศาสตร์
โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ประจ าปีการศึกษา 2558  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในมาตรฐาน                   
ค 1.2 , มาตรฐาน ค 1.4 และ มาตรฐาน ค 2.2 คะแนนเฉลีย่สูงกว่าภาค  ( ตารางที่ 6 ) 



 

ตารางที่ 1   คะแนนเฉลี่ยรวม  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2556 – 2558  
 

ระดับชั้น 
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ของโรงเรียน เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ของโรงเรียน 

หมายเหตุ ปีการศึกษา 
2556 

ปีการศึกษา 
2557 

เปรียบเทียบ 
ผลต่าง 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

เปรียบเทียบ 
ผลต่าง 

อันดับทีข่อง  
สพม.29 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 24.78 26.80 + 2.02 26.80 30.77 + 3.97 
13 

( โซนสีเขียว ) 
สูงขึ้น 2 ปี 
ต่อเนื่อง 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 17.10 18.75 + 1.65 18.75 22.73 + 3.98 
15 

( โซนสีเขียว ) 
สูงขึ้น 2 ปี 
ต่อเนื่อง 

        

 หมายเหตุ   โซนอนัดบัท่ีของ สพม 29  แบ่งกลุ่มเป็น 3  กลุ่ม  คือ    กลุ่มสีเขียว  อนัดบั   1 – 15   ระดบัดี  
          กลุ่มสีเหลือง  อนัดบั  16 – 66   ระดบัพอใช ้
          กลุ่มสีแดง   อนัดบั  67 – 81   ระดับปรับปรุง 
 

ตารางที่ 2   คะแนนเฉลี่ยรวม  เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับต่างๆ  ในปีการศึกษา  2558 

ระดับชั้น 
คะแนนเฉลี่ยรวม 

เปรียบเทียบ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน โรงเรียน 

ขนาด
โรงเรียน 

ที่ตั้ง 
โรงเรียน 

จังหวัด สังกัด ภาค ประเทศ 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 30.77 28.80 27.80 28.96 32.42 30.05 32.40 สูงกว่าระดับขนาด ร.ร  ที่ตั้ง ร.ร , จังหวัด และ ภาค 
( อันดับ 3 ของโรงเรียนขนาดกลาง สพม. 29 ) ผลต่าง  + 1.97 + 2.97 + 1.81 - 1.65 + 0.72 - 1.63 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 22.73 22.37 21.80 23.35 26.65 23.69 26.59 สูงกว่าระดับขนาด ร.ร และ ที่ตั้ง ร.ร  
( อันดับ 3 ของโรงเรียนขนาดกลาง สพม. 29 ) ผลต่าง  + 0.36 + 0.93 - 0.62 - 3.92 - 0.96 - 3.86 



ตารางที่ 3   คะแนนเฉลี่ยรวม แยกตามสาระ ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในปีการศึกษา  2558    เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับต่างๆ   
 

 
ตารางที่ 4   คะแนนเฉลี่ยรวม แยกตามสาระ ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา  2558   เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับต่างๆ   

 

สาระ 
คะแนนเฉลี่ยรวม 

เปรียบเทียบ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน โรงเรียน 

ขนาด
โรงเรียน 

ที่ตั้ง 
โรงเรียน 

จังหวัด สังกัด ภาค ประเทศ 

จ านวนและการด าเนินการ 32.63 30.73 29.97 31.04 33.52 31.66 33.69 สูงกว่าระดับขนาด ร.ร , ที่ตั้ง ร.ร , จังหวัด และ ภาค 
การวัด 34.38 33.37 31.90 33.07 37.32 34.84 37.23 สูงกว่าระดับขนาด ร.ร  , ที่ตั้ง ร.ร และจังหวัด  
เรขาคณิต 34.06 35.21 33.94 35.30 40.03 36.88 39.85 สูงกว่าระดับที่ตั้ง ร.ร  
พีชคณิต 50.21 46.44 45.25 46.31 50.45 48.05 50.40 สูงกว่าระดับขนาด ร.ร , ที่ตั้ง ร.ร , จังหวัด และ ภาค 
วิเคราะห์ข้อมูลความน่าจะเป็น 27.75 23.09 22.20 23.56 26.59 24.07 26.61 สูงกว่าระดับขนาด ร.ร , ที่ตั้ง ร.ร , จังหวัด , สังกัด , ภาค และประเทศ 
ทักษะและกระบวนการ 8.13 6.53 5.91 6.89 9.23 7.43 9.23 สูงกว่าระดับขนาด ร.ร  ที่ตั้ง ร.ร , จังหวัด และ ภาค 

สาระ 
คะแนนเฉลี่ยรวม 

เปรียบเทียบ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน โรงเรียน 

ขนาด
โรงเรียน 

ที่ตั้ง 
โรงเรียน 

จังหวัด สังกัด ภาค ประเทศ 

จ านวนและ การด าเนินการ 19.01 17.68 16.94 18.93 22.51 19.27 22.54 สูงกว่าระดับขนาด ร.ร   ที่ตั้ง ร.ร และจังหวัด  
การวัด 17.36 17.88 17.49 18.60 21.39 18.88 21.48 - 
พีชคณิต 27.71 27.33 26.82 28.28 31.47 28.61 31.36 สูงกว่าระดับขนาด ร.ร  และ ที่ตั้ง ร.ร  
วิเคราะห์ข้อมูลความน่าจะเป็น 17.91 18.27 17.45 18.98 22.48 19.36 22.40 สูงกว่าระดับ ที่ตั้ง ร.ร   



 
 
ตารางที่ 5   คะแนนเฉลี่ยรวม แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     ในปีการศึกษา  2558   เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับต่างๆ   

 
 
 

มาตรฐาน       
การเรียนรู ้

คะแนนเฉลี่ยรวม 
เปรียบเทียบ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน โรงเรียน 
ขนาด

โรงเรียน 
ที่ตั้ง 

โรงเรียน 
จังหวัด สังกัด ภาค ประเทศ 

มาตรฐาน ค 1.1 40.63 31.66 31.41 32.37 32.74 31.97 33.08 สูงกว่าระดับขนาด ร.ร  , ที่ตั้ง ร.ร , จังหวัด , สังกัด , ภาค และประเทศ 
มาตรฐาน ค 1.2 30.42 27.96 26.98 28.39 32.69 29.53 32.90 สูงกว่าระดับขนาด ร.ร  , ที่ตั้ง ร.ร , จังหวัด และ ภาค  
มาตรฐาน ค 1.4 31.25 38.10 37.49 37.66 36.76 37.72 36.68 - 
มาตรฐาน ค 2.1 43.44 40.12 37.71 39.23 45.99 42.19 45.76 สูงกว่าระดับขนาด ร.ร  , ที่ตั้ง ร.ร , จังหวัด และ ภาค  
มาตรฐาน ค 2.2 16.25 19.86 20.30 20.77 19.98 20.15 20.16 - 
มาตรฐาน ค 3.1 27.19 29.68 28.29 29.41 33.44 30.80 33.55 - 
มาตรฐาน ค 3.2 37.50 37.97 36.76 38.24 43.33 39.93 43.00 สูงกว่าระดับ ที่ตั้ง ร.ร  
มาตรฐาน ค 4.1 55.63 51.39 48.50 49.87 58.18 53.82 57.74 สูงกว่าระดับขนาด ร.ร  , ที่ตั้ง ร.ร , จังหวัด และ ภาค  
มาตรฐาน ค 4.2 49.13 45.45 44.60 45.59 48.90 46.90 48.93 สูงกว่าระดับขนาด ร.ร  , ที่ตั้ง ร.ร , จังหวัด , สังกัด , ภาค และประเทศ 
มาตรฐาน ค 5.1 24.38 18.95 17.85 19.54 23.61 20.52 23.54 สูงกว่าระดับขนาด ร.ร  , ที่ตั้ง ร.ร , จังหวัด , สังกัด , ภาค และประเทศ 
มาตรฐาน ค 5.2 28.59 24.13 23.29 24.56 27.34 24.96 27.38 สูงกว่าระดับขนาด ร.ร  , ที่ตั้ง ร.ร , จังหวัด , สังกัด , ภาค และประเทศ 
มาตรฐาน ค 6.1 8.13 6.53 5.91 6.89 9.23 7.43 9.23 สูงกว่าระดับขนาด ร.ร  , ที่ตั้ง ร.ร , จังหวัด และ ภาค  



 
ตารางที่ 6   คะแนนเฉลี่ยรวม แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     ในปีการศึกษา  2558   เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับต่างๆ   

 
ความส าเร็จดังกล่าวเกิดจาก  
 1)  กลวิธี(Tactics): MEETING MATH & KKP Model ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และนักเรียนเรียนอย่างมีเป้าหมายมากขึ้น  
 2) เป็นกิจกรรมที่สร้างให้นักเรียนเป็นผู้มีนิสัย ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความเพียรพยายามที่ จะแสวงหา ความรู้ให้ถึงสุดขอบความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ ตาม
ลักษณะข้อหนึ่งของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 
 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ยรวม 
เปรียบเทียบ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน โรงเรียน 
ขนาด

โรงเรียน 
ที่ตั้ง 

โรงเรียน 
จังหวัด สังกัด ภาค ประเทศ 

มาตรฐาน ค 1.1 15.70 15.29 14.23 16.30 19.92 16.69 20.04 สูงกว่าระดับขนาด ร.ร  และที่ตั้ง ร.ร  
มาตรฐาน ค 1.2 26.45 21.92 20.80 22.83 27.37 23.76 27.25 สูงกว่าระดับขนาด ร.ร  , ที่ตั้ง ร.ร , จังหวัด และ ภาค  
มาตรฐาน ค 1.3 19.83 21.08 20.82 23.02 27.13 23.56 27.03 - 
มาตรฐาน ค 1.4 19.42 15.75 15.18 16.84 19.33 16.61 19.45 สูงกว่าระดับขนาด ร.ร  , ที่ตั้ง ร.ร , จังหวัด และ ภาค  
มาตรฐาน ค 2.1 15.15 16.07 15.61 16.71 19.50 17.18 19.54 - 
มาตรฐาน ค 2.2 23.97 23.34 23.12 24.27 27.04 23.96 27.29 สูงกว่าระดับขนาด ร.ร  , ที่ตั้ง ร.ร  และ ภาค  
มาตรฐาน ค 4.1 28.00 27.32 27.20 28.46 31.19 28.68 30.99 สูงกว่าระดับขนาด ร.ร  และที่ตั้ง ร.ร  
มาตรฐาน ค 4.2 27.50 27.16 26.54 28.16 31.68 28.56 31.62 สูงกว่าระดับขนาด ร.ร  และที่ตั้ง ร.ร  
มาตรฐาน ค 5.1 16.25 16.07 15.66 16.83 19.65 17.13 19.50 สูงกว่าระดับขนาด ร.ร  และที่ตั้ง ร.ร  
มาตรฐาน ค 5.2 21.21 22.67 21.03 23.26 28.15 23.83 28.18 สูงกว่าระดับที่ตั้ง ร.ร  



5. ปัจจัยความส าเร็จ 
 

 คณะผู้บริหารโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ให้การนิเทศ ก ากับ ติดตามอย่างเป็นกัลยาณมิตร และ
ส่งเสริม สนับสนุน และให้ก าลังใจทั้งกับคณะครู และนักเรียนในการด าเนินการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างดียิ่ง 

 คณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของเนื้อหาในการติว 
เทคนิค วิธีการในการท าข้อสอบอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ และท าการเตรียมความพร้อมมาแต่เนิ่นๆ 
อย่างต่อเนื่อง 

 นักเรียน ตระหนัก และเห็นความส าคัญของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 
6. บทเรียนที่ได้รับ 
 เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปรับปรุงและพัฒนาผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
การน าผลการทดสอบวัดความรู้ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน น าไปใช้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ด้านนักเรียน  นักเรียนจะได้ใช้ทักษะ กระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเอง และต่อยอดสาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ที่บกพร่อง เพ่ือน าไปพัฒนาใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป 
   2. ด้านผู้ปกครอง ช่วยให้ผู้ปกครองทราบว่านักเรียนในการปกครองของตนนั้นมีพัฒนาการ
ทางด้านความรู้ และทักษะทางด้านคณิตศาสตร์อย่างไร เพ่ือเตรียมการส่งเสริมความสามารถด้านการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ของผู้เรียน 
 

3. ด้านครูผู้สอน ช่วยให้ครูผู้สอนทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมเบื้องต้นของนักเรียน โดยจะทราบว่า 
นักเรียนมีความสามารถด้านการคิดอยู่ในระดับใด เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความสามารถด้านการคิดท่ีต้องการหรือมีการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมให้กับผู้เรียน และครูผู้สอนควร
วิเคราะห์ผลการทดสอบ ในปีการศึกษา 2558  ว่าสาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ใด ที่ต่ ากว่าระดับประเทศ   
ควรหาวิธีการ/กิจกรรม เพ่ือเร่งแก้ไขผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีถัดไป 

4. ด้านสถานศึกษา ช่วยให้ผูบ้ริหารมีข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ตลอดจนบริหารงานโรงเรียน ช่วยให้ทราบว่าปีต่อไปควรวางแผน
โรงเรียนไปในทิศทางใด 

 
 
 



7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
 

 เผยแพร่ผลการใช้นวัตกรรมทางเว็บไซต์ www.kroobannok.com  
 เผยแพร่ผลการใช้นวัตกรรมทางเว็บไซต์ DLIT ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต  29 
 เผยแพร่ผลการใช้นวัตกรรมทางเว็บไซต์ www.kkpschool.ac.th , คู่มือนักเรียน และวารสารของ                     

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 
 เกียรติบัตรส าหรับครูผู้สอน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ที่มีผลการทดสอบวัดความรู้ระดับชาติ                     

ขั้นพ้ืนฐาน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สูงขึ้นร้อยละ 3 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา จาก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  29 

 เกียรติบัตรส าหรับครูผู้สอน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ที่มีผลการทดสอบวัดความรู้ระดับชาติ                         
ขั้นพ้ืนฐาน   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สูงขึ้นร้อยละ 3 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  จาก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  29 

 เกียรติบัตรส าหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เข้าค่ายโอลิมปิควิชาการ ค่ายที่ 1 และค่ายท่ี 2 
สาขาคณิตศาสตร์  (สอวน.)  ศูนย์คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปี 2558   

 เกียรติบัตรผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม A – MATH ได้รางวัลอันดับที่ 9  ของภาค 
ในการแข่งขันชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 13 ของสมาคมครอสเวิคต์ เอแม็ท ค าคม
และซูโดกุแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kroobannok.com/
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