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ช่ือโครงการ   พัฒนาและสงเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร� 
แผนงานงบประมาณ  สร�างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให�ท่ัวถึงและเป(นธรรม 
ผู�รับผิดชอบโครงการ     นางบุญศรี  ดีรูป  และคณะครูกลุมสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
สนองกลยุทธ� สพฐ.   ข�อท่ี 1 
สนองมาตรฐานการศึกษา ข�อท่ี 3, 5, 6 
ระยะเวลาดําเนินการ  16  พฤษภาคม  2556  - 31  มีนาคม  2557 
….................................................................................................................................................................... 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช  2542  และแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พุทธศักราช 

2545  กําหนดความมุงหมายไว�วาการจัดการศึกษาต�องเป(นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให�เป(นมนุษย�ท่ีสมบูรณ�ท้ัง
รางกาย  จิตใจ  สติปCญญา  ความรู�และคุณธรรมจริยธรรม   และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู
รวมกับผู�อ่ืนได�อยางมีความสุข  แตปCญหาด�านการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร�  คือ  นักเรียนสวน
ใหญจะเรียนแบบทองจํา เรียนอยูในห�องเรียนสี่เหลี่ยมแคบ ๆ เน�นเฉพาะทางด�านทฤษฎี  ขาดการฝHกปฏิบัติ
และการคิด  หรือขาดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร�  เพ่ือนําไปประยุกต�ใช�ในสถานการณ�จริง ทําให�
การพัฒนาศักยภาพของผู�เรียนไมเต็มศักยภาพ  ประกอบกับผลการทดสอบระดับชาติ (O - Net)  ในกลุม
สาระการเรียนรู�คณิตศาสตร�มีแนวโน�มตํ่าลงในทุกระดับ 

โรงเรียนกาฬสินธุ�พิทยาสัย  เห็นความสําคัญของการพัฒนาวิชาคณิตศาสตร�  ให�ผู�เรียนได�รับการ
พัฒนาศักยภาพ  เสริมทักษะทางคณิตศาสตร�  ฝHกทักษะและมีความรู�เก่ียวกับเทคนิคการวิเคราะห�ข�อสอบ
ระดับชาติ  ให�ผู�เรียนเห็นประโยชน�ของการนําคณิตศาสตร�ไปใช�ในชีวิตประจําวัน และกอให�เกิดเจตคติท่ีดี
ตอวิชาคณิตศาสตร�  สงผลให�ผู�เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติสูงข้ึน  จึงจัด
โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร�ข้ึน 
 

2.  วัตถุประสงค� 
  2.1  เพ่ือให�นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติสูงข้ึน 
  2.2  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู�  และสื่ออุปกรณ�การเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู� 
  2.3  เพ่ือให�มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถทางคณิตศาสตร�  และความคิด
สร�างสรรค�ของผู�เรียน 
  2.4  เพ่ือให�นักเรียนสามารถวิเคราะห�  สังเคราะห�  สรุปความคิดรวบยอด  คิดอยางเป(นระบบและ
มีความคิดอยางองค�รวม 
  2.5  เพ่ือสงเสริมให�นักเรียนทํางานรวมกับผู�อ่ืนอยางมีความสุข  สามารถพัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
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3.  เป/าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปQท่ี  6  จํานวน  271  คน  
   3.1.2  ครูกลุมสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร�  จํานวน   9  คน 

3.1.3  นักเรียนทุกคนได�รวมกิจกรรมสัปดาห�สงเสริมพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร� 
          3.2  เชิงคุณภาพ 
   3.2.1  นักเรียนมีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - Net)  ของระดับชั้น
ประถมศึกษาปQท่ี 6  สูงข้ึนร�อยละ  3   
   3.2.2  นักเรียนและครูมีสื่ออุปกรณ�ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู�คณิตศาสตร�อยางมีคุณภาพ 
   3.2.3  นักเรียนสามารถวิเคราะห�  สังเคราะห�  สรุปความคิดรวบยอด  คิดอยางเป(นระบบ  
และมีความคิดอยางองค�รวม 
  3.2.4 นักเรียนทํางานรวมกับผู�อ่ืนอยางมีความสุข สามารถพัฒนางาน  และภูมิใจใน 
ผลงานของตนเอง 
 

4.  ข้ันตอนและวิธีดําเนินการ 
 โรงเรียนกาฬสินธุ�พิทยาสัย  กําหนดจัดกิจกรรมในระหวางวันท่ี  16  พฤษภาคม  2556 – 
31  มีนาคม  2557  ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ�พิทยาสัย  อําเภอเมืองกาฬสินธุ�  จังหวัดกาฬสินธุ�  มีข้ันตอนและ
วิธีดําเนินการ  ดังนี้ 
 4.1  ครูในกลุมสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร�ประชุมและวางแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
กําหนดวัน เวลา  ในการจัดกิจกรรม 
 4.2  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
 4.3  ประชาสัมพันธ�และรับนักเรียนเข�ารวมกิจกรรมแตละประเภท  โดยแบงเป(น  2  รุน  คือ  
ป. 1 - 3  และ ป. 4 - 6  มีกิจกรรม  3  กิจกรรม  คือ 

●  แขงขันตอบปCญหา 

●  แขงขันเกม  AMATH 

●  แขงขันคิดเลขเร็ว 

 4.4  ติดตอประสานงานกับบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวข�อง 
 4.5  ดําเนินการตามกิจกรรมท่ีกําหนด 
 4.6  สรุปผล  ประเมินผล  และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

5. งบประมาณ (งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร   35,000 บาท)   
โดยใช�เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจาย ดังนี้ 
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 5.1  เงินอุดหนุนรายหัว            35,000   บาท 
 5.2  เงินสนับสนุนคาใช�จายจัดการศึกษา   -  บาท 
 5.3  เงินรายได�สถานศึกษา    -  บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช�งบประมาณ   

ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจาย 

ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

1 
 

สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ�ห�องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร� 

- 30,000 - 

ระหวางวันท่ี 
16 พฤษภาคม 2556 
ถึง 
31 พฤศจิกายน2556 

-นางบุญศรี  
ดีรูป 
-นางสาว 
ปCทมภรณ�  
พูลสมบัต ิ
 -นางสาว 
จุฑามาศ  
นาสมจิตร 
และ 
ครูกลุมสาระ
การเรยีนรู�
คณิตศาสตร� 

 
 
 

 

- CD ชุดการสอน (2ชุด×1000บาท) 
- เกม A-MATH(2ชุดใหญ×600บาท) 
(6 ชุดเล็ก × 300 บาท) 
- โต̂ะ เก�าอ้ี  (5ชุดเล็ก×5,000บาท) 

- 
 
- 
- 

2,000 
 

3,000 
25,000 

- 
 
- 
- 

2 
 

สัปดาห�สงเสริมพัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร� 

- 4,000 - 

 
 

 
 

- รางวัลนักเรียน 
- วุฒิบัตร 
- ป_ายโครงการ สถานท่ี 
- วัสดุ อุปกรณ� การจัดการแขงขัน 

- 
- 
- 
- 

1,000 
500 

1,500 
1,000 

- 
- 
- 
- 

3 วัสดุ อุปกรณ� ติวคณิตพิชิต O-NET - 1,000 - 

รวมท้ังส้ิน - 35,000 - 
(รายละเอียดใช�จายงบประมาณ ถัวจายทุกรายการตามจายจริง) 
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6.  การวัดผลและการประเมินผล 

 

7.   ผลท่ีคาดว;าจะได�รับ 
   7.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติสูงข้ึนร�อยละ 3 
 7.2  นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปQท่ี  6  มีความรู�และทักษะเก่ียวกับเทคนิคการวิเคราะห�
ข�อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

   7.3  มีสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร�ท่ีจําเป(น  และหลากหลาย  เพียงพอตอความต�องการตาม
หลักสูตร 
   7.4  นักเรียนสามารถวิเคราะห� สังเคราะห�  สรุปความคิดรวบยอด  คิดอยางเป(นระบบ  และมี
ความคิดอยางองค�รวม 
   7.5  นักเรียนทํางานรวมกับผู�อ่ืนอยางมีความสุข สามารถพัฒนางาน  และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 

…................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ เครื่องมือวัดผลและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติสูงข้ึน
ร�อยละ 3  
2. มีสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร�ท่ีจําเป(น  และ
หลากหลาย  เพียงพอตอความต�องการตามหลักสูตร 
3. นักเรียนสามารถวิเคราะห�  สังเคราะห�  สรุป
ความคิดรวบยอด  คิดอยางเป(นระบบ  และมีความคิด
อยางองค�รวม 
4. นักเรียนทํางานรวมกับผู�อ่ืนอยางมีความสุข 
สามารถพัฒนางาน  และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

-แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ  
วิชาคณิตศาสตร� 
- ทะเบียนสื่อ 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 
-แบบทดสอบ 
-แบบสัมภาษณ� 
-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ� 

- การทดสอบ 
- การสังเกต 
-การสอบถาม 
-การสัมภาษณ� 
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(ลงชื่อ)        ผู�เสนอโครงการ    (ลงชื่อ)      ผู�เสนอโครงการ   

                      (นางบุญศรี   ดีรูป)                                 (นางเพ็ญศิริ   ภูมิสายดร)               
ตําแหนง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ�พิทยาสัย          ตําแหนง   ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ�พิทยาสัย 

 
 

                    (ลงชื่อ)                       ผู�เห็นชอบโครงการ 
                                                   (นายจําลอง   นามบุญลือ)  

ตําแหนง  รองผู�อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ�พิทยาสัย 
 
 
 

(ลงชื่อ)                ผู�อนุมัติโครงการ 
                    (นายพีรพงษ�   โลหะมาศ) 

ตําแหนง  ผู�อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ�พิทยาสัย 
 


