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โครงการ                                         พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
     เป็นสำคัญมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน    มาตรฐานที ่1/1.1,1.2 มาตรฐานที่ 3/3.4,3.5                                               
ลักษณะโครงการ                              โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                         กลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
ระยะเวลาดำเนินการ                         ปีการศึกษา  2564 

************************************************************************ 
1.หลักการและเหตุผล 
               การปฏิรูปการศึกษาที่สำคัญยิ่งที่มีผลต่อการพัฒนาคนให้เป็นคนเก่งคนดีได้นั ้นหัวใจของการ
ปฏิรูปการศึกษาจะต้องปฏิรูปการเรียนการสอนหรือปฏิรูปการเรียนรู้เป็นอันดับแรก โดยผู้สอนต้องเรียนรู้การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ฝึกปฏิบัติจริงและสามารถ
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง จะทำให้เป็นความรู้ที่คงทน  วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง 
เพราะสามารถบูรณาการได้กับทุกสาระการเรียนรู้ ฝึกให้ผู ้เรียนรู้จักคิดแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์  การ
สังเคราะห์ ในปัจจุบันนักเรียนส่วนใหญ่เรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ไม่ดีนัก เห็นได้จากคะแนนเฉลี่ยโอเนตซึ่งค่อนข้าง
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศมาตลอด  ดังนั้นการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนให้
มีความหลากหลาย  น่าสนใจจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนดงหลวงวิทยาได้เห็น   
ถึงความสำคัญของการจัดการเรียนที่หลากหลาย จึงมีการจัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อคุณภาพของนักเรียน ที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ บูรณาการรูปแบบและ
เทคนิคต่างๆในการจัดการเรียนรู้ การผลิตสื่อ การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อพัฒนานักเรียนอย่าง
จริงจัง และ เพื่อยกระดับคุณภาพของ ครู และนักเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1.เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     2.2. เพื่อส่งเสริม/พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการของครูให้มีวิธีการที่หลากหลาย มีวัสดุ 
อุปกรณ์ที่สนับสนุนในชั้นเรียนอย่างเพียงพอ 
 2.3. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของคณิตศาสตร์ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ที่สัมพันธ์
กับคณิตศาสตร์ สามารถใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.เป้าหมาย 
 3.1 จัดซื้อ/จัดหา วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
    1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 (1). มีวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในโรงเรียนอย่าง
เพียงพอ 
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  2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
            (1).  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ตามค่าเป้าหมายที่กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ร้อยละ 85  
   3) สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 

3.2 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 
    1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  (1). นักเรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ในระดับชั้น ม.ต้นและ      
ม.ปลาย ที่จัดขึ้น 

  (2). นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ ตามความรู้ระดับพ้ืนฐานในแต่ละชั้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
    2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
             (1.)  นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ร้อยละ 85  
   3) สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
3.3 กิจกรรมคิดเลขเร็ว 
    1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  (1.) นักเรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ในระดับชั้น ม.ต้นและ     
ม.ปลาย ที่จัดขึ้น 

  (2). นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ ตามความรู้ระดับพ้ืนฐานในแต่ละชั้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
    2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
            1.  นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามรถเชื่อมโยงความรู้นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 90  
   3) สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
3.4 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
    1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 (1.) นักเรียนเข้าร่วมค่ายคณิตศาสตร์ระดับชั้นละจำนวน 80 คนจากนักเรียนกลุ่มสนใจในระดับชั้น 
ม.ต้นและ ม.ปลาย ที่จัดขึ้น 

 (2.) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ ตามความรู้ระดับพ้ืนฐานในแต่ละชั้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
    2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
            (1.)  นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถเชื่อมโยงความรู้นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ร้อยละ 85  
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   (2). ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดร้อยละ 90  
   3) สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
3.5) กิจกรรม PLC กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
    1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
               (1). ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จำนวน 6 คน มีความรู้ ความสามารถใน การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
              (1) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คิดเป็นร้อยละ 90 
              (2) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 90  
           3) สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 
4. วิธีการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน รายการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ 
1. ขั้นวางแผน (P) 
1.1. ของศึกษาสภาพปัญหา 
การจัดการศึกษาสถานศึกษา 
และศึกษามาตรฐานการศึกษา 
ชาติร่วมกัน  

1. เสนอโครงการ 
2. ออกคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ 
3. ประชุม
คณะกรรมการวาง
แผนการดำเนินงาน 

 
พ.ค – มิ.ย 

2564 
. 

 
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

2. ขั้นดำเนินการ (D) 
2.1 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ 

อุปกรณ์ 
2.2 ดำเนินการตามกิจกรรม 
 

1. ประชาสัมพันธ์
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
2. ดำเนินการตาม
กิจกรรมที่กำหนด 

 

 

 

1) จัดซื้อ/จัดหา วัสดุ 
อุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนกิจกรรม 
การเรียนการสอนในชั้นเรียน     

1. จัดซื้อ วัสดุ
อุปกรณ์ 
 

พ.ค – มิ.ย 
2564 

 

20,000 
 

นางผกามาศ ช่างถม 
 

2) กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
คณิตศาสตร์ 

1. แข่งขัน math 
DW ม.ต้น 
2. แข่งขัน math 
DW ม.ปลาย 

พ.ค 
2564- 
มี.ค. 2565 
 

5,000 
 

นายพิชิต  อดทน 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน รายการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ 
3) กิจกรรมคิดเลขเร็ว 
 

1. แข่งขันระดับ ม.
ต้น 
2.แข่งขัน ระดับ ม.
ปลาย 

ธ.ค 2564 
ม.ค. 2565 
 

3,000 
 

นางสาวเทพารัตน์ ปักฤทัย 
นางสาวกันตนา ชมจุมจัง 
 

4) กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
 

1. เชิญวิทยากรมา
ให้ความรู้เพิ่มเติม 
2.รับสมัครนักเรียน
ที่มีความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ก.พ. 2565 
 

23,200 
 

นางปานใจ  สุขเสมอ 
 

5) กิจกรรม PLC กลุ่มสาระ
คณิตฯ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 

1.ประชุมพูดคุย

ปรึกษาหารือ

เกี่ยวกับงานการ

เรียนการสอน 

2. ประเมินและ

สรุปผล 

พ.ค 
2564- 
มี.ค. 2565 

3,000 นายฉินกานจะนะ เชื้อคนแข็ง 
นางสาวกันตนา  ชมจุมจัง 

3. ข้ันติดตาม ตรวจสอบ (C) 
ติดตามความก้าวหน้าใน 
การดำเนินกิจกรรม 3 ระยะ 
1) ก่อนดำเนินการ  
2) ระหว่างดำเนินการ  
3) หลังดำเนินการ โดยครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
 
   

 
1. ติดตามก่อนการ
ดำเนินกิจกรรมใน
ความพร้อมด้าน
ต่างๆ 
2. ติดตามใน
ระหว่างการดำเนิน
กิจกรรม ปัญหา
อุปสรรค ในการ
ดำเนิน 
3. ติดตามหลังการ
ดำเนินกิจกรรม 
แนวทางในการ
ส่งเสริมและพัฒนา 

 
ก.ค-ส.ค 
64 
 
 
พ.ย-ธ.ค 
64 
 
 
มี.ค 2565 

 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

4. ข้ันสรุปผล รายงาน (A) 
4.1.สรุปผลการดำเนิน 
กิจกรรม  

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
จัดเตรียมข้อมูลผล

 
มี.ค. 2565 

 

 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 



 294 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน รายการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ 
4.2 จัดทำแบบประเมิน 
กิจกรรม CIPP Model 
4.3 รายงานผลการดำเนิน 
กิจกรรมเป็นเอกสาร เสนอ 
ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
และจัดทำเป็นข้อมูล 
สารสนเทศต่อไป 

ของการดำเนิน
กิจกรรม 
2. ร่วมกันจัดทำ
แบบประเมิน
กิจกรรม สรุปผล
การดำเนินกิจกรรม 
ปัญหาอุปสรรค 
แนวทางการพัฒนา 
3. รายงานผลเป็น
เอกสารเสนอ
ผู้บริหารทราบ 
4. จัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 

 
5.  งบประมาณทั้งโครงการ 

งบประมาณดำเนินโครงการ 54,200 บาท  
1) จัดซื้อ/จัดหา วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  งบประมาณ 20,000 
บาทรายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการ จำนวน ราคา ราคา แหล่ง จำนวน 

วัสดุ / อุปกรณ์ หน่วย ต่อ รวม งบ เงิน 
  หน่วย  ประมาณ  

1. ดำเนินการ 
จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ที่
จำเป็น 
ต่อการจัดการ 
เรียนรู้ 

กระดาษถ่ายเอกสาร A4       
ปากกาไวท์บอร์ด  
กระดาษการ์ดสีขาว A4 
กระดาษการ์ดสี  A4 คละสี 
ลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมค์ 
ถ่านไมค์โครโฟน AA 
หมึกปริ๊นเตอร์ Brother คละสี 
ถ่านไมค์โครโฟน 9V 
กาวสองหน้าบาง 
เทปกาวเหนียว (แล็คซีน) 1.5นิ้ว 

40 รีม 
16 กล่อง 
6 แพ็ค 
6 แพ็ค 
3 ชุด 
3 โหล 
4 ชุด 

30ก้อน 
3 ม้วน 
1ม้วน 

130 
240 
110 
110 

1,650 
660 
270 

1,440 
50 
40 

5,200 
3,840 
660 
660 

4,950 
1980 
1,080 
1,440 
150 
40 

[/] เงิน 
อุดหนุน 

5,200 
3,840 
660 
660 

4,950 
1,980 
1,080 
1,440 
150 
40 

รวมทั้งสิ้น 20,000 
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2) กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ งบประมาณ 5,000 บาท  
รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการ จำนวน ราคา ราคา แหล่ง จำนวน 

วัสดุ / อุปกรณ์ หน่วย ต่อ รวม งบ เงิน 
  หน่วย  ประมาณ  

1. ดำเนินการ 
จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ที่จำเป็น 
ต่อการจัดการ 
เรียนรู้ 

กระดาษถ่ายเอกสาร A4       
กระดาษทำเกียรติบัตร 
ชุดรางวัลกิจกรรมที่แข่งขัน 
 
 

10 รีม 
 4 รีม  
29 ชุด 

 
 

130 
200 
100 

 

1,300 
800 

2,900 
 

 

[/] เงิน 
อุดหนุน 

1,300 
800 

2,900 
 

 
รวมทั้งสิ้น 5,000 

 
3) กิจกรรมคิดเลขเร็ว   งบประมาณ 3,000 บาท  
รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการ จำนวน ราคา ราคา แหล่ง จำนวน 

วัสดุ / อุปกรณ์ หน่วย ต่อ รวม งบ เงิน 
  หน่วย  ประมาณ  

1. ดำเนินการ 
จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ที่จำเป็น 
ต่อการจัดการ 
เรียนรู้ 

กระดาษถ่ายเอกสาร A4       
กระดาษทำเกียรติบัตร 
ชุดรางวัลกิจกรรมที่แข่งขัน 

10 รีม 
 1 รีม  
30 ชุด 

 

130 
200 
50 
 

1,300 
200 

1,500 
 

[/] เงิน 
อุดหนุน 

1,300 
200 

1,500 

รวมทั้งสิ้น 3,000 
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4) กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์   งบประมาณ 23,200 บาท  
รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการ จำนวน ราคา ราคา แหล่ง จำนวน 

วัสดุ / อุปกรณ์ หน่วย ต่อ รวม งบ เงิน 
  หน่วย  ประมาณ  

1. ดำเนินการ 
จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ที่จำเป็น 
ต่อการจัดการ 
เรียนรู้ 

กระดาษถ่ายเอกสาร A4       
กระดาษทำเกียรติบัตร 
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 
 
ค่าอาหารและอาหารว่าง 

20 รีม 
 3 รีม  
1 วัน 
 
1 วัน 

  130 
200 

1,200/
คน/ชม 

50 

2,600 
600 
10,000 
 
10,000 

[/] เงิน 
อุดหนุน  

2,600 
600 
10,000 
 
10,000 

รวมทั้งสิ้น 23,200 
 
5) กิจกรรม PLC กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา  งบประมาณ 3,000 บาท  
รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการ จำนวน ราคา ราคา แหล่ง จำนวน 

วัสดุ / อุปกรณ์ หน่วย ต่อ รวม งบ เงิน 
  หน่วย  ประมาณ  

1. ดำเนินการ 
จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ที่จำเป็น 
ต่อการจัดการ 
เรียนรู้ 

กระดาษถ่ายเอกสาร A4       
แฟ้มสะสมงาน 
 
 

20 รีม 
4เล่ม 

 

130 
100 

2,600 
400 
 

[/] เงิน 
อุดหนุน 

2,600 
400 
 
 

รวมทั้งสิ้น 3,000 
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6. การวัดประเมินผล 
1). จัดซื้อ/จัดหา วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน    

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 
     1. มีวสัดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการ
สอนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในโรงเรียนอย่าง
เพียงพอ 
      2.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ตามค่า
เป้าหมายที่กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ร้อยละ 85  
 

-  สอบถาม/ 
สัมภาษณ์ 
 
 

-  แบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณ์ 
-  รายงานผลการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรมที่ดำเนินการตาม
โครงการ 
 

 
2) กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 
  1. นักเรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางคณิตศาสตร์ในระดับชั้น ม.ต้นและ ม.
ปลาย ที่จัดขึ้น 
  2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
ตามความรู้ระดับพื้นฐานในแต่ละชั้นและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้     
  3.  นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
 

 
-  สอบถาม/ 
สัมภาษณ์ 
-การเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน 
 

 
-  แบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณ์ 
- แบบสำรวจความพึงพอใจของ
นักเรียน 
-  รายงานผลการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรมที่ดำเนินการตาม
โครงการ 
 

 
3) กิจกรรมคิดเลขเร็ว 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 
  1. นักเรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางคณิตศาสตร์ในระดับชั้น ม.ต้นและ ม.
ปลาย ที่จัดขึ้น 
  2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

 
-  สอบถาม/ 
สัมภาษณ์ 
-การเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน 

 
-  แบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณ์ 
- แบบสำรวจความพึงพอใจของ
นักเรียน 
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ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 
ตามความรู้ระดับพื้นฐานในแต่ละชั้นและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได ้
  3.  นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ สามรถเชื่อมโยงความรู้นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  

 -  รายงานผลการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรมที่ดำเนินการตาม
โครงการ 
 

 
 
4) กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 
  1. นักเรียนเข้าร่วมค่ายคณิตศาสตร์ระดับชั้นละ
จำนวน 80 คนจากนักเรียนกลุ่มสนใจในระดับชั้น ม.
ต้นและ ม.ปลาย ที่จัดขึ้น 
 2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
ตามความรู้ระดับพื้นฐานในแต่ละชั้นและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
3. นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ สามารถเชื่อมโยงความรู้นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  
4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนดร้อยละ 90  

 
-  สอบถาม/ 
สัมภาษณ์ 
- การเข้าร่วม
กิจกรรมของนักเรียน 
 

 
-  แบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณ์ 
- แบบสำรวจความพึงพอใจของ
นักเรียน 
-  รายงานผลการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรมที่ดำเนินการตาม
โครงการ 
 

 
5) กิจกรรม PLC กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 
  1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จำนวน 6 
คน มีความรู้ ความสามารถใน การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 

-  สอบถาม/ 
สัมภาษณ์ 
-การเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน 
 

-  แบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณ์ 
- แบบสำรวจความพึงพอใจของ
นักเรียน 
-  รายงานผลการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรมที่ดำเนินการตาม
โครงการ 
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7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
7.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้นตามค่าเป้าหมายที่

กำหนดของโรงเรียน  
7.2 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถเชื่อมโยงความรู้นำไปใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 
7.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

 
การอนุมัติโครงการ 

 

             ลงชื่อ  ........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                  (นางผกามาศ  ช่างถม) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
            

 
     ลงชื่อ ...................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                (นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก) 
                                     หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

 
 

       ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                               (นายเดชา คเณศโยธิน) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 

 
                                      ลงชื่อ ............................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                 (นายคนิม  เบญมาตย์) 

                          ตำแหนง่ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 

 


