
 
 
 
 

 
รายงานกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูเป็นครูยุคใหม่ เป็นผู้เรียนรู้ และมีจิตวิญญาณ

ความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย มีสมรรถนะทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกยุค

ดิจิทัล และโลกอนาคต  (มฐ.3) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 



รายงานสรุปกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาครูเป็นครูยุคใหม่ เป็นผู้เรียนรู้ และมีจิต
วิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มี
สมรรถนะทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัล และโลกอนาคต  (มฐ.3) 
 
กิจกรรม  พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สนองกลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาครูเป็นครูยุคใหม่ เป็นผู้เรียนรู้ และมีจิตวิญญาณความเป็นครู มี
ความแม่นย าทางวิชาการ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีสมรรถนะทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัล และโลกอนาคต 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติ
จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2 ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมใหม่   กิจกรรมต่อเนื่อง   
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายสมคิด    ค าเขียน  
ระยะเวลาด าเนินการ    ช่วงที่ 1 (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63)   ช่วงที่ 2 (1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63) 
________________________________________________________________________________ 
1.  วัตถุประสงค์ 

1)  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2)  เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติ

จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
2.  เป้าหมาย 
      2.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  2.1.1 ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นร้อยละ 3 
  2.1.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร้อยละ 80 สามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน 
เกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์ โดยการปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
      2.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  2.2.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น และครูสามารถจัดการเรียนรู้
ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด และคิดสร้างสรรค์ โดยการปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 
 
 
 
 
 



3.  วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน 

 
 

ตุลาคม  2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสมคิด  ค าเขียน 
 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
จัดกิจกรรม 
(รายละเอียดกิจกรรม) 
- จัดซื้ออุปการณ์ตามที่ได้ประชุมกัน  

 
พฤศจิกายน 2562 / พฤษภาคม 

2563 
 

3. ขั้นประเมินผล (Check) 
- ประเมินผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 
- จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตาม
กิจกรรมและจัดท าแฟ้มรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
- รายงานผลการด าเนินงาน/รายงาน
ประจ าปี 

 
 
 
 

กันยายน  2563 

4. การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

 
กันยายน  2563 

 
4.  งบประมาณ 
    เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน   35,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ/กิจกรรม 
งบด าเนินการ 

รวมทั้งสิ้น ใช้ไป คงเหลือ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  แต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน 

      

2 2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
จัดกิจกรรม 
(รายละเอียดกิจกรรม) 
- จัดซื้ออุปการณ์ตามที่ได้ประชุมกัน  

  35,000.- 35,000.- 35,000.- 0.- 

3 3. ขั้นประเมินผล (Check) 
- ประเมินผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 
- จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตาม
กิจกรรมและจัดท าแฟ้มรายงานผล
การด าเนินงาน 
- รายงานผลการด าเนินงาน/รายงาน
ประจ าปี 

   
 
 

   

4 4. การประเมิน/รายงานผล(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

      

รวม   35,000.- 35,000.- 35,000.- 0.- 
 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
- ร้อยละของครูที่สามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน
เกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   

ผลการเรียนจากทะเบียน
สอบถาม 

 

โปรแกรมจากงานทะเบียน 
แบบสอบถาม 

 
7.  ผลการด าเนินกิจกรรม (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ) 
 - ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นร้อยละ 3 
 - ร้อยละของครูที่สามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
 
 



8. ผลการปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย/นโยบาย ผลการปฏิบัติงาน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-  ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นร้อย
ละ 3 
- ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร้อยละ 80 
สามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน เกิดกระบวนการคิด
และคิดสร้างสรรค์ โดยการปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์
สูงขึ้น และครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิด
กระบวนการคิด และคิดสร้างสรรค์ โดยการปฏิบัติ
จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 
- ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นร้อยละ 3 
- ร้อยละของครูที่สามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิด
กระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
 
อุปสรรคและการแก้ไข 
 
- 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
- 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ความคิดเห็น 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

ลงชื่อ.....................................................................ผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 
                  (นายสมคิด     ค าเขียน)  
                      ต าแหน่ง ครู คศ.3 
 

ลงชื่อ.......................................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
         (นายอนัน     เดชขุนทด)  
           ต าแหน่ง หัวหน้าหมวดคณิตศาสตร์ 
 

ลงชื่อ..................................................................... 
              (นายบุญธรรม  อ่อนจันทร์)  
           ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
 


