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ชื่อโครงการ
พัฒนาและสงเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร
แผนงานงบประมาณ
สรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงและเป(นธรรม
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางบุญศรี ดีรูป และคณะครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สนองกลยุทธ สพฐ.
ขอที่ 1
สนองมาตรฐานการศึกษา
ขอที่ 3, 5, 6
ระยะเวลาดําเนินการ
16 พฤษภาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557
…....................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช
2545 กําหนดความมุงหมายไววาการจัดการศึกษาตองเป(นไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเป(นมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปCญญา ความรูและคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข แตปCญหาดานการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร คือ นักเรียนสวน
ใหญจะเรียนแบบทองจํา เรียนอยูในหองเรียนสี่เหลี่ยมแคบ ๆ เนนเฉพาะทางดานทฤษฎี ขาดการฝHกปฏิบัติ
และการคิด หรือขาดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร เพื่อนําไปประยุกตใชในสถานการณจริง ทําให
การพัฒนาศักยภาพของผูเรียนไมเต็มศักยภาพ ประกอบกับผลการทดสอบระดับชาติ (O - Net) ในกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตรมีแนวโนมต่ําลงในทุกระดับ
โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย เห็นความสําคัญของการพัฒนาวิชาคณิตศาสตร ใหผูเรียนไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ เสริมทักษะทางคณิตศาสตร ฝHกทักษะและมีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะหขอสอบ
ระดับชาติ ใหผูเรียนเห็นประโยชนของการนําคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจําวัน และกอใหเกิดเจตคติที่ดี
ตอวิชาคณิตศาสตร สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น จึงจัด
โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตรขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติสูงขึ้น
2.2 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู และสื่ออุปกรณการเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู
2.3 เพื่อใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถทางคณิตศาสตร และความคิด
สรางสรรคของผูเรียน
2.4 เพื่อใหนักเรียนสามารถวิเคราะห สังเคราะห สรุปความคิดรวบยอด คิดอยางเป(นระบบและ
มีความคิดอยางองครวม
2.5 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข สามารถพัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง
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3. เป/าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปQที่ 6 จํานวน 271 คน
3.1.2 ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จํานวน 9 คน
3.1.3 นักเรียนทุกคนไดรวมกิจกรรมสัปดาหสงเสริมพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนมีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - Net) ของระดับชั้น
ประถมศึกษาปQที่ 6 สูงขึ้นรอยละ 3
3.2.2 นักเรียนและครูมีสื่ออุปกรณที่เอื้อตอการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีคุณภาพ
3.2.3 นักเรียนสามารถวิเคราะห สังเคราะห สรุปความคิดรวบยอด คิดอยางเป(นระบบ
และมีความคิดอยางองครวม
3.2.4 นักเรียนทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข สามารถพัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง
4. ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย กําหนดจัดกิจกรรมในระหวางวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 –
31 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ มีขั้นตอนและ
วิธีดําเนินการ ดังนี้
4.1 ครูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรประชุมและวางแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการ
กําหนดวัน เวลา ในการจัดกิจกรรม
4.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
4.3 ประชาสัมพันธและรับนักเรียนเขารวมกิจกรรมแตละประเภท โดยแบงเป(น 2 รุน คือ
ป. 1 - 3 และ ป. 4 - 6 มีกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ
● แขงขันตอบปCญหา
● แขงขันเกม AMATH
● แขงขันคิดเลขเร็ว
4.4 ติดตอประสานงานกับบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.5 ดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนด
4.6 สรุปผล ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน
5. งบประมาณ (งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 35,000 บาท)
โดยใชเงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจาย ดังนี้
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5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินสนับสนุนคาใชจายจัดการศึกษา
5.3 เงินรายไดสถานศึกษา
กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1 สื่อ วัสดุ ครุภัณฑหองปฏิบัติการ
คณิตศาสตร
- CD ชุดการสอน (2ชุด×1000บาท)
- เกม A-MATH(2ชุดใหญ×600บาท)
(6 ชุดเล็ก × 300 บาท)
- โต^ะ เกาอี้ (5ชุดเล็ก×5,000บาท)

35,000
-

ลักษณะการจาย
ระยะเวลาดําเนินการ
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน
-

30,000

-

-

2,000

-

-

3,000
25,000

-

-

4,000

-

-

1,000
500
1,500
1,000

-

-

1,000

-

รวมทั้งสิ้น
35,000
(รายละเอียดใชจายงบประมาณ ถัวจายทุกรายการตามจายจริง)

-

2 สัปดาหสงเสริมพัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร
- รางวัลนักเรียน
- วุฒิบัตร
- ป_ายโครงการ สถานที่
- วัสดุ อุปกรณ การจัดการแขงขัน
3 วัสดุ อุปกรณ ติวคณิตพิชิต O-NET

บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ

-นางบุญศรี
ดีรูป
-นางสาว
ปCทมภรณ
พูลสมบัติ
-นางสาว
จุฑามาศ
ระหวางวันที่
นาสมจิตร
16 พฤษภาคม 2556
และ
ถึง
ครูกลุมสาระ
31 พฤศจิกายน2556 การเรียนรู
คณิตศาสตร
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6. การวัดผลและการประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติสูงขึ้น
รอยละ 3
2. มีสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่จําเป(น และ
หลากหลาย เพียงพอตอความตองการตามหลักสูตร
3. นักเรียนสามารถวิเคราะห สังเคราะห สรุป
ความคิดรวบยอด คิดอยางเป(นระบบ และมีความคิด
อยางองครวม
4. นักเรียนทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
สามารถพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง

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

วิธีวัดและประเมินผล
- การทดสอบ
- การสังเกต
-การสอบถาม
-การสัมภาษณ

7. ผลที่คาดว;าจะไดรับ
7.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติสูงขึ้นรอยละ 3
7.2 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปQที่ 6 มีความรูและทักษะเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห
ขอสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
7.3 มีสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่จําเป(น และหลากหลาย เพียงพอตอความตองการตาม
หลักสูตร
7.4 นักเรียนสามารถวิเคราะห สังเคราะห สรุปความคิดรวบยอด คิดอยางเป(นระบบ และมี
ความคิดอยางองครวม
7.5 นักเรียนทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข สามารถพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง
…................................................................................................................
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(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ (ลงชื่อ)
ผูเสนอโครงการ
(นางบุญศรี ดีรูป)
(นางเพ็ญศิริ ภูมิสายดร)
ตําแหนง ครู โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย
ตําแหนง ครู โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย

(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายจําลอง นามบุญลือ)
ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นายพีรพงษ โลหะมาศ)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย

