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1. ช่ือโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2. ช่ือกิจกรรม 
 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 3. วันประมาณค่าไพ (Pi Approximation Day) 
 4. ส่งเสริมทักษะการคิดค านวณและทักษะการแก้ปัญหา 
3. ระยะเวลาด าเนินงาน/โครงการ ตลอดปีการศึกษา 2561 
4. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ นางศุทธินี  ไชยรินทร์ 
5. หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามกรอบแนวคิดการจัดการ
เรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้ นวัตกรรม การส่ือสารและเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ 
โดยครูผู้สอนต้องปรับเปล่ียนบทบาทตนเองจากผู้ถ่ายทอดความรู้มาเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการ
เรียนรู้กับผู้เรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับแนวการจัดการเรียนรู้ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ นอกจากนี้นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันมีการขับเคล่ือนการจัด
การศึกษาตามแนวทางลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดช่ัวโมงเรียนตามหลักสูตรแล้ว ยัง
หมายรวมถึงการลดบทบาทของครูในช้ันเรียนจากผู้สอนเพียง   อย่างเดียวกลายเป็นการส่งเสริ มการ
จัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น ดังนั้น จึงเป็นหน้าท่ีของสถานศึกษาทุกแห่งในการ
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
ครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษาท้ังด้านความรู้ เจตคติ ทักษะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมจึง ได้จัดท าโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ประจ าปีการศึกษา 2561 ขึ้น 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

6.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้เป็นไปตามเกณฑ์  
                ท่ีสถานศึกษาก าหนด   

6.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
7. เป้าหมาย 

7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

1.1 ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า                   
ร้อยละ3 

1.2  
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1.2 ผลการทดสอบระดับชาติทางการศึกษา O-net ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และระดับช้ัน 
     มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเฉล่ียเพิ่มขึ้นไม่น้อยกวา่ร้อยละ 3 

2. ผู้เรียนร้อยละ 95   มีทักษะการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 

    7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 
8. วิธีการด าเนินงาน (PDCA) 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 Plan 

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติโครงการ 
และก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

 
มีนาคม 2561 

 
ครูทุกคน 

2 Do 
ด าเนินกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว้ 
กิจกรรมท่ี 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กิจกรรมท่ี 3 วันประมาณค่าไพ  
               (Pi Approximation Day) 
กิจกรรมท่ี 4 ส่งเสริมทักษะการคิดค านวณและ 
                ทักษะการแก้ปัญหา 

 
 

พ.ค. 2561- มี.ค.2562 
 

พ.ค. ,พ.ย. 2561 
ก.ค. 2561 

พ.ค. 2561- มี.ค.2562 
 

 
 

นางศุทธินี 
 

นางชนัญธิดา,นางรุ่งสุรีย ์
นายนิวัฒน ์

นายอรรณพ, นายธีรยุทธ 
 

3 Check 
ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบการด าเนินงาน 

 
พ.ค. 2561- มี.ค.2562 

 
ครูทุกคน 

4 Action 
ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
มี.ค.2562 

 
ครูทุกคน 

 
9. งบประมาณ 

9.1 งบประมาณจ านวน  35,000 บาท  จากแหล่งงบประมาณ  ดังนี้ 
      (  ) เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน         จ านวน 35,000 บาท 
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9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมท่ี 1 : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 20,000 
กิจกรรมท่ี 2 : พัฒนาแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5,000 
กิจกรรมท่ี 3 : วันประมาณค่าไพ (Pi Approximation Day) 5,000 
กิจกรรมท่ี 4 : ส่งเสริมทักษะการคิดค านวณและทักษะการแก้ปัญหา 5,000 

 
10. การประเมินผลโครงการ 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด 

 

1.1ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ3 
1.2 ผลการทดสอบ
ระดับชาติทาง
การศึกษา O-net 
ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 และระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มี
ค่าเฉล่ียเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3 

-การทดสอบความรู้
ในช้ันเรียน 
 
 
 

-การทดสอบ
ระดับชาติทาง
การศึกษา O-net 

1.แบบทดสอบก่อนเรียน                              
2.แบบทดสอบประจ า
หน่วยการเรียนรู ้                      
3.แบบทดสอบหลังเรียน 
 

-แบบทดสอบระดับชาติ
ทางการศึกษา O-net 

2.ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตาม
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

ผู้เรียนร้อยละ 95   มี
ทักษะการเรียนรู้ตาม
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

-ประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรม 

-ทดสอบทักษะ
กระบวนการ             
ทางคณิตศาสตร์ 

-แบบส ารวจการเข้าร่วม
กิจกรรม 

-แบบประเมินทักษะ 

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1  นักเรียนมีความรู้ คุณลักษณะ สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

 ขั้นพื้นฐาน 
11.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนและระดับชาติสูงขึ้น 
11.3  ครูได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและประเมินผล  

 ตามสภาพจริง มีทักษะการท าวิจัย และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
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ลงช่ือ  .........................................  ผู้เสนอโครงการ 

                                         (นางศุทธินี   ไชยรินทร์) 
                                                      ครู 
 
 

        ลงช่ือ ............................................... ผู้อนมุัติโครงการ 
                                             (นายบุญเทพ    พิศวง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมที่  1 
 
ชื่อกิจกรรม  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้เป็นไปตามเกณฑ์  
               ท่ีสถานศึกษาก าหนด   

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  460  คน 
  2. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  440  คน 
 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 1. ประชุม  วางแผนการด าเนินงาน มีนาคม 2561 ครูกลุ่มสาระทุกคน 
2 ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ 

 1. ปรับพื้นฐาน ม. 1  และ  ม. 4 
 2. การสอดแทรกการใช้ข้อสอบท่ีคล้ายข้อสอบ              
O - NET ในกิจกรรมการเรียนการสอนปกติ   
 3. สอนเสริมนักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 

 
พ.ค.2561 

มีนาคม 2561-              
กุมภาพันธ์ 2562 
กุมภาพันธ์ 2562 

ครูกลุ่มสาระทุกคน 

3 สรุป / ประเมินผล มีนาคม 2562 นางศุทธินี  ไชยรินทร์ 
4 รายงานผล  น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพฒันาในปี

การศึกษาต่อไป 
มีนาคม นางศุทธินี  ไชยรินทร์ 

งบประมาณ จ านวน  20,000  บาท 
 

ระดับความส าเร็จ 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์สูงขึ้น 

ทดสอบ  แบบทดสอบ 

2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น 

ทดสอบ  แบบทดสอบ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. นักเรียนมีความรู้ คุณลักษณะ สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนและระดับชาติสูงขึ้น 
3. ครูได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและประเมินผล

ตามสภาพจริง มีทักษะการท าวิจัย และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 

 
ลงช่ือ................................................ผู้รับผิดชอบ            

                                         (นางศุทธินี   ไชยรินทร์) 
        ครู 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่  1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   

 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงินที่ใช้ (บาท) 
รวม 

(บาท) 
ภาคเรียน 

ท่ี 1 
ภาคเรียน 

ท่ี 2 
1 กระดาษสีขาว A120  

(ขนาด A4  -500แผ่น/รีม) 
50  รีม 110 

 

2,750 2,750 5,500 

2 กระดาษถ่ายเอกสารดับเบ้ิล  A 40  รีม 145 3,000 2,800 5,800 
3 กระดาษท าปกรายงาน 180 g 4 รีม 120 240 240 480 
4 ลวดเย็บกระดาษ NO.10 10 กล่อง 8 80 - 80 
5 ลวดเย็บกระดาษ T3-13MB 3 กล่อง 55 165 - 165 
6 หมึกเครื่องปริ้นท์EPSON คละสี 8 กล่อง 250 1,000 1,000 2,000 
7 ปากกาไวท์บอร์ดไร้กล่ิน (น้ าเงิน,ด า,

แดง) 
100  
ด้าม 

20 
1,000 1,000 2,000 

8 กระดาษกาวสองหน้าแบบบางขนาด  
¾  นิ้ว 

10  ม้วน 25 
250 - 250 

9 กระดาษกาวสองหน้าแบบบางขนาด  
1  นิ้ว 

10  ม้วน 35 
350 - 350 

10 หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ดไร้กล่ิน 16  ขวด 70 1,120 - 1,120 
11 กระดาษสีสองหน้า คละสี 20 แผ่น 10 200 - 200 
12 กาวสองหน้าแบบหนา 3m 2 ม้วน 135 270 - 270 
13 กระดาษโฟโต้ 150 แกรม 2 รีม 250 500 - 500 
14 กระดาษโฟโต้ 180 แกรม 2 390 780 - 780 
15 กระดาษชาร์ทสีคละสี 10 10 100 - 100 
16 หมึกเติมเครื่องปริ้นท์ Canon (4สี) 1ชุด 405 405 - 405 

รวม  ( สองหมื่นบาทถ้วน) 12,210 7,790 20,000 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมที่  2 

 
ชื่อกิจกรรม   พัฒนาแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบ  นางชนัญธิดา  จิตต์ปรีดี 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้ทันสมัยและพร้อมให้บริการแก่ผู้เรียน 
  2. เพื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่ผู้เรียน 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  460  คน 
  2. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  440  คน 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุม  วางแผนการด าเนินงาน มี.ค. 61 ครูในกลุ่มสาระฯทุกคน 
2 ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ 

- ปรับภูมิทัศน์ห้องเรียน 
- จัดซื้อหนังสือ คู่มือคณิตศาสตร์ ม.1 – ม. 6 , 
  คู่การสอบโอเน็ต ม.3 , ม. 6และส่ืออื่น ๆ 
- จัดท ามุมน่าอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  คณิตศาสตร์ 

  
ครูในกลุ่มสาระฯทุกคน 
นางชนัญธิดา  จิตต์ปรีดี, 

นางรุ่งสุรีย์  ช่างปรุง 
ครูในกลุ่มสาระฯทุกคน 

3 สรุป / ประเมินผล  นางชนัญธิดา, นางรุง่สุรีย ์
4 รายงานผล  น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพฒันา 

ในปีการศึกษาต่อไป 
 นางชนัญธิดา, นางรุง่สุรีย์ 

งบประมาณ จ านวน  5,000  บาท 
 

ระดับความส าเร็จ 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ  80  ของผู้เรียนท้ังหมดมี
ความพึงพอใจในการใช้บริการแหล่ง
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ส ารวจความพึงพอใจในการใช้
บริการแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์
ของผู้เรียน 

แบบส ารวจความพึงพอใจในการใช้
บริการแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์
ของผู้เรียน 

2. ร้อยละ  80  ของผู้เรียนท้ังหมดมี
นิสัยรักการอ่าน 

ประเมินจากการรักการอ่าน แบบวัดนิสัยรักการอ่าน 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

1. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมด้านพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน  
รักการเขียนและรักการค้นคว้า 

2. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนให้มีกระบวนการอ่าน  สร้างองค์ความรู้และความคิดไปใช้
ในการตัดสินใจ  แก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต 

3. ได้ใช้กิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่หลากหลายกระตุ้นให้นักเรียน มีทักษะ 
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง 

 
 

ลงช่ือ................................................ผู้รับผิดชอบ            
                            (นางชนัญธิดา  จิตต์ปรีดี)     
      ครู 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่  2 :  พัฒนาแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงินที่ใช้ (บาท) 
รวม 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

ภาคเรียน 
ท่ี 1 

ภาคเรียน 
ท่ี 2 

1 กระดาษโฟโต้180 แกรม 2 ห่อ 350 350 350 700  
2 กระดาษสี (คละสี) 20  แผ่น 10 100 100 200  
3 กาวเทปโฟม 2 หน้า 3M  

22 มม. x 5 ม. 
2 ม้วน 200 200 200 400  

4 หมึกเติมเครื่องปริ้นท์  CANON (4สี) 2  ชุด 400 400 400 800  
5 หนังสือ คู่มือคณิตศาสตร์ ม.1 – ม. 6 

,คู่การสอบโอเน็ต ม.3 ,                
ม. 6และส่ืออื่น ๆ 

- - 2,600 - 2,600  

6 กระดาษกาวหนังไก่สี 1.5 นิ้ว 12  ม้วน 25 150 150 300  
รวม  (ห้าพันบาทถ้วน) 3,800 1,200 5,000  
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมที่  3 
 

ชื่อกิจกรรม   วันประมาณค่าไพ (Pi Approximation Day) 
ผู้รับผิดชอบ  นายนิวัฒน์  ผ่านวัฒนภักด ี
วัตถุประสงค์ 

1  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
2  เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง และมีผลงานท่ีเกิดจากกระบวนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ 

 3  เพื่อเพิ่มศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้สูงขึ้น 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  460  คน 
  2. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  440  คน 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน แต่งต้ังกรรมการด าเนินงาน   พ.ค.-มิ.ย.61 ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทุกคน 
2 จัดกิจกรรมวันประมาณค่าพาย" (Pi 

Approximation Day) ประกอบด้วยการน าเสน
โครงงานคณิตศาสตร์ เกมคณิตศาสตร์  นิทรรศการ
คณิตศาสตร์ 

ก.ค. 61 ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทุกคน 

3 ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม ส.ค. 61 นายนิวัฒน์ ผ่านวัฒนภักด ี
4 สรุปรายงาน น าเสนอฝ่ายบริหาร ก.ย. 61 นายนิวัฒน์ ผ่านวัฒนภักด ี

งบประมาณ จ านวน  5,000  บาท 
 

ระดับความส าเร็จ 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ด้านผลผลิต 
1. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 70 มีทักษะการแก้ปัญหา
และศักยภาพทางคณิตศาสตร์ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ท้ังหมดมีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 
1.ประเมินนักเรียน 
 
 
 
 

 
1.แบบประเมินการแข่งขันเกม 
  ส่งเสริมทักษะ /ประกวด 
  ผลงานนักเรียน 
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ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ด้านผลลัพธ ์
1. ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ 
2. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพทาง
คณิตศาสตร์สูงขึ้น 
3. ได้ผลงานทางคณิตศาสตร์ที่มี
คุณภาพ 
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดีขึ้น 
5. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมี
ทักษะการแก้ปัญหาและศักยภาพ
ทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น 

 
1. ประเมินเจตคติ 

 
1. แบบประเมินเจตคติ 
 

 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
2  ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง และมีผลงานท่ีเกิดจากกระบวนรู้ 
    ทางคณิตศาสตร์ 
3  นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเพิ่มศักยภาพทางคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 

 
 

ลงช่ือ................................................ผู้รับผิดชอบ            
                           (นายนิวัฒน์  ผ่านวัฒนภักดี)     
      ครู 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่  3 : วันประมาณค่าไพ (Pi Approximation Day) 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงินที่ใช้ (บาท) 
รวม 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

ภาคเรียน 
ท่ี 1 

ภาคเรียน 
ท่ี 2 

1 ป้ายไวนิล 1.5 ม. x 3 ม. 1 ป้าย 675 675 - 675  
2 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 

Double A 
2 รีม 145 145 - 145  

3 กระดาษว่าว 100 
แผ่น 

2 2 - 2  

4 กระดาษโรเนียวการ์ดสี A4 110 แก
รม ตราสิงห์ 

2 ห่อ 95 95 - 95  

5 สีไม้ยาว มาสเตอร์อาร์ต 24 สี 2 กล่อง 85 85 - 85  
6 กาวเทปโฟม 2 หน้า 3M  

22 มม. x 5 ม. 
1 ม้วน 200 200 - 200  

7 กาว 2 หน้า แบบบาง 3 ม้วน 25 25 - 25  
8 สมุด 6 โหล 240 240 - 240  
9 ปากกา 2 กล่อง 250 250 - 250  
10 เกมคอนโด 3 ชุด 150 150 - 150  
11 เกมขุนแผนแหกคุก 3 ชุด 80 80 - 80  
12 เกมเต๋างู  3 ช้ิน 50 50 - 50  
13 เกมเถรอดเพล 3 ชุด 50 50 - 50  
14 เกมหอคอยฮานอย 3 ชุด 90 90 - 90  

รวม  (ห้าพันบาทถ้วน) 5,000 -    5,000 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมที่  4 
 

ชื่อกิจกรรม   ส่งเสริมทักษะการคิดค านวณและการแก้โจทย์ปัญหา 
ผู้รับผิดชอบ  นายอรรณพ   ค ามีสว่าง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความสารถในการคิดค านวณพื้นฐานท่ีดี 
  2. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาท่ีดีขึ้น 

3. เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักถึงความส าคัญและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  460  คน 
  2. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  440  คน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน แต่งต้ังกรรมการด าเนินงาน   มี.ค. 2561 ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทุกคน 
2 จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดค านวณและการ

แก้โจทย์ปัญหา 
พ.ค. 2561 – ก.พ. 

2562 
ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทุกคน 

3 ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม ก.พ. 2562 นายอรรณพ   ค ามีสว่าง, 
นายธีรยุทธ  มาถา 

4 สรุปรายงาน น าเสนอฝ่ายบริหาร ก.พ. 2562 นายอรรณพ   ค ามีสว่าง, 
นายธีรยุทธ  มาถา 

 

 
ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
นักเรียนมีความสามารถในการคิด
ค านวณพื้นฐานท่ีดีขึ้น 

ทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 

นักเรียนมีความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาท่ีดีขึ้น 

ทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 

นักเรียนมีความตระหนักถึง
ความส าคัญและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ 

ระดับความคิดเห็นของนักเรียน
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

แบบสอบถาม 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณพื้นฐานท่ีดีขึ้น 
  2. นักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาท่ีดีขึ้น 

3. นักเรียนมีความตระหนักถึงความส าคัญและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 
 

ลงช่ือ................................................ผู้รับผิดชอบ            
                           (นายอรรณพ   ค ามีสว่าง)     
      ครู 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่  4 : ส่งเสริมทักษะการคิดค านวณและการแก้โจทย์ปัญหา 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงินที่ใช้ (บาท) 
รวม 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

ภาคเรียน 
ท่ี 1 

ภาคเรียน 
ท่ี 2 

1 กระดาษ A4 Double A 4 กล่อง 725 1,450 1,450 2,900  
2 กระดาษปกสี A4 180 แกรม 2 รีม 250 250 250 500  
3 หมึกเติมเครื่องปริ้นท์ Canon (4สี) 2 ชุด 400 400 400 800  
4 กระดาษชาร์ทสีคละสี 60 แผ่น 10 300 300 600  
5 เทปกาวสองหน้าแบบบาง  1.5 นิ้ว 4 ม้วน 50 100 100 200  

รวม  (ห้าพันบาทถ้วน) 2,500 2,500 5,000  
 

 

 


