
 

 

 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

 

 

 

 

นางศรีไพร  จันทร์ทักษ์ 

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

 

 
รายงานผลการด าเนินโครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการประเมิน 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โรงเรียนทุ่งโพธ์ิพิทยา อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 
 

 

 

 

 

 



 

 

ค าน า 

รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือเป็น
ส่วนหนึ่งของการประเมินแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ของงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โรงเรียน ทุ่งโพธิ์พิทยา จังหวัดพิจิตร เพ่ือน าผลที่ได้จากการรายงานไปใช้เป็นข้อมู ลในการ
วางแผนพัฒนา และปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
 ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนท าให้โครงการนี้ประสบ
ความส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี 
 

         

      นางศรีไพร  จันทร์ทักษ์ 
                         ครู  โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 ตามที่โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา ได้อนุมัติให้ นางศรีไพร  จันทร์ทักษ์  ด าเนินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์              
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เพ่ือมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเพียงพอ เพ่ือพัฒนา
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในด้านการแก้ปัญหาและการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือ
เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงทางคณิตศาสตร์  นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์ 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความใฝ่เรียนใฝ่รู้และได้แสดงออกทางด้านคณิตศาสตร์ และเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนให้ดีขึ้น (วัตถุประสงค์) 
 การประเมินผลการด าเนินโครงการดังกล่าว ได้ใช้แบบสอบถาม พบว่า ผลส าเร็จของการด าเนิน
โครงการนี้โดยภาพรวม อยู่ในระดับ ดี ในแต่ละข้อรายการ พบว่า 

1) บรรลุวัตถุประสงค์อยู่ในระดับ ดี                2) ได้รับประโยชน์คุ้มค่าอยู่ในระดับดี 
3) การร่วมกิจกรรมของนักเรียนอยู่ในระดับ ดี   4) งบประมาณเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี 
5) ความส าเร็จตามตัวชี้วัดอยู่ในระดับ ดี  

 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
  สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจและประทับใจมากที่สุดในการด าเนินโครงการ  
เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ 
  1. การเสริมสร้างประสบการณ์ตรงทางคณิตศาสตร์  นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ 
ของวิชาคณิตศาสตร์ 

2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ และได้แสดงออกทางด้านคณิตศาสตร์ 
3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ดีขึ้น     
 
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่าควรปรับปรุงมากที่สุดในการด าเนินโครงการ เรียงล าดับจาก 

มากไปน้อย คือ 
1. เพ่ิมงบประมาณ 

 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการด าเนินการครั้ง ต่อไป 
                  - 

 

 

 

 

 



สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

  
1. งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 

ท่ี รายการค่าใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 

ร้อยละ 
ท่ีได้รับจัดสรร ท่ีใช้จริง 

1 
2 
 
3 
 

กิจกรรมจัดซ้ือ วัสดุอุปกรณ์ 
กิจกรรมพัฒนาความสามารถ ทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนในด้านการแก้ปัญหาและการน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ดีขึ้น 

1,000 1,000 100 

รวม 1,000 1,000 100 

2. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

ท่ี รายการจัดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ท่ีก าหนดไว้ ท่ีด าเนินการ ตรง/ไม่ตรง 
1 
2 
 
 
3 

 

กิจกรรมจัดซ้ือ วัสดุอุปกรณ์ 
กิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านทักษะ
การท างานและการน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนให้ดีขึ้น 

1 ตุลาคม 2562 -
กันยายน 2563 

1 ตุลาคม 2562 -
กันยายน 2563 

ตรง 

3. วิธีด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน  ได้ด าเนินการดังนี้ 
3.1  เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน   แบบประเมินโครงการ 
3.2  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ........(ค่าจ านวน  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย)...ค่าร้อยละ 
3.3 ผลการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ 
มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์อย่างเพียงพอ 5  รายการ 

สื่อวัสดุอุปกรณ์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เพ่ิมขึ้น 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นร้อยละ 
20 

นักเรียนได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
   /       บรรลุตามตัวชี้วัด  
                                             
          ไม่บรรลุตัวชี้วัด  เพราะ ............................................................................................................................ 
แนวทางแก้ไข.................................................................................................................. ..................................... 
การประเมินผลงานของโครงการ / งาน 
  ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ( / ) ตามรายการที่เป็นจริงหรือเห็นว่าเหมาะสม  



 
 
เกณฑ์การประเมิน  
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ ากว่า 50 %    ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 51 – 65 %  
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 66 – 80 %     ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 81 - 90 %  
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่า 90%  
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ด้านทรัพยากรท่ีใช้       
1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ   /    
1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการด าเนินการจริง  /    
1.3 ความร่วมมือของบุคลากร ผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน / โครงการ  /    

1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน / โครงการ  /    
1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการด าเนินงาน / โครงการ   /    
2. ประเมินกระบวนการด าเนินงานตามกระบวนการ      
2.1 โครงการมีการด าเนินงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้  /    
2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน  /    
3. ประเมินผลการด าเนินงาน      
3.1 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  /    
3.2 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ก าหนดไว้  /    
3.3 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณที่ก าหนดไว้  /    

รวม  4.0  40    
                  
ข้อเสนอส าหรับการด าเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
                            (  /  ) ควรด าเนินการต่อ เนื่องจากพัฒนางานอาคารสถานที่ 
                            (    )  ควรด าเนินการต่อแต่ต้องปรับปรุง…………………………………………………………….. 
                            (    )   ยกเลิกการด าเนินงานในปีต่อไปเนื่องจาก......................................................... 
                            (    ) อ่ืน ๆ…………………………… 

                      (ลงชื่อ)                  ผู้ประเมินโครงการ 
                               (นางศรีไพร   จันทร์ทักษ์.) 

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                              ลงชื่อ  
           (นายธีรวัช    อุดค ามี) 
                      ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
โครงการ   พัฒนาผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
แผนงาน     การบริหารวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นางศรีไพร  จันทร์ทักษ์ 
ลักษณะโครงการ :     ( / ) โครงการต่อเน่ือง         (  ) โครงการใหม่ (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน(แผนงานกลยุทธ์ระดับองค์กร) : กลยุทธ์ท่ี  1, 2  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานท่ี  1 , 3 
ระยะเวลาด าเนินการ     1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 ในปัจจุบันการจัดการศึกษาของสังคมไทย ยึดหลักว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนเป็นคนส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนพัฒนาตนเอง
ตามธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพและต้องเน้นความส าคัญทั้งด้านความรู้  คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และ
การบูรณาการอย่างเหมาะสม การจัดเนื้อหาต้องสอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการณ์  การเผชิญสถานการณ์ เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถ
ประยุกต์ความรู้ไปใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้   

  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นไป
ตามมาตรฐาน 

 
2. วัตถุประสงค์ (ระบุสภาพความส าเร็จที่พึงประสงค์ชัดเจน) 

1. มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเพียงพอ 
2. เพ่ือพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในด้านการแก้ปัญหาและการน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงทางคณิตศาสตร์  นักเรียนเห็นคุณค่า และประโยชน์ของ

วิชาคณิตศาสตร์ 
4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ และได้แสดงออกทางด้านคณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียนให้ดีขึ้น   
 
3. เป้าหมาย  
         เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1. มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเพียงพอ 
        เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
        1. มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ครบถ้วนอย่างน้อย 90% 

 2. นักเรียนพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ในด้านการแก้ปัญหาและการน าไปประยุกต์ใช้ใน  
     ชีวิตประจ าวัน 
 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น   

 



 
 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเพียงพอ 5 
รายการ 
          2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นร้อยละ 20 
 
5.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 
1. จัดซ้ือสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2. จัดกิจกรรมพัฒนา
ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของ
นักเรียนในด้านการ
แก้ปัญหาและการ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
ผู้เรียนให้ดีขึ้น   
 

 
การเตรียม/วางแผน (P) 
1. ประชุม 

2. ส ารวจสื่อวัสดุอุปกรณ์ 

3. เสนอโครงการ 
การด าเนินงานตามแผน(D) 
1. ขออนุมัติจัดซ้ือ 

2. จัดซ้ือ ด าเนินการ จัดกิจกรรมตาม
โครงการ 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1. ตรวจรับสื่อ วัสดุอุปกรณ์  

2. น าเสนอกิจกรรม 
การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. ประเมินผล 

2. รายงานผล 

 
 

ตุลาคม  2562 
 
 
 
 

1 ตุลาคม 2562  - 
สิงหาคม 2563 

 
 

1 ตุลาคม 2562  - 
กันยายน 2563 

 
 

กันยายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 

1,000 

 
นางศรีไพร 
จันทร์ทักษ์ 

รวมงบประมาณท่ีใช้ 1,000  
 

6. สถานท่ีด าเนินการ       โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 

 

 

 

 

 



 

7. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1. มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเพียงพอ 
2.นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ในด้านการแก้ปัญหาและ
การน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3. นักเรียนเห็นคุณค่า และประโยชน์ของ
วิชาคณิตศาสตร์ 
4.นักเรียนมีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ และได้
แสดงออกทางด้านคณิตศาสตร์ 
5.นักเรียนได้รับการพัฒนาและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ดีขึ้น   

1.สังเกต 

2.ทดสอบ 

1. แบบสังเกต 
2. แบบประเมินโครงการ 
 

  
8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1. การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพมากขึ้น 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
3. นักเรียนน าความสามารถทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาและการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

          4. นักเรียนมีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ และได้แสดงออกทางด้านคณิตศาสตร์ 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1 สื่อประกอบการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

- - 1000 - 1,000 

 รวม - - 1,000 - 1,000 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

           ลงชื่อ               ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (นางศรีไพร จันทร์ทักษ์) 
 

                              ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ 
                      ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 



 
ภาพโครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

 

 

 

 


