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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 

1. ชื่อโครงการ .............คลินกิคณิตศาสตร์………………….. 

2. โครงการปรากฏในเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 หน้า...........171............ 

3. คะแนนความพึงพอใจของโครงการ (ในภาพรวม) ..........100 %................. 
4. กลุ่มงาน  วิชาการ  กิจการนักเรียน  บริหารงานบุคคล 
  บริหารงานทั่วไป  แผนงานและงบประมาณ  

5. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร 
                                       การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6. สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก ข้อที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  
   ตัวชี้วัดที ่1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดค านวณ 

7. สนองกลยุทธ์ ของ สพม. 12 ข้อที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน  

8. แหล่งงบประมาณ  เงินอุดหนุนรายหัว  เงินเรียนฟรี 15 ปี   อ่ืนๆ (ระบุ)........................ 

9. งบประมาณที่ได้รับ 4,000 บาท    (  ) ยังไม่เบิกจ่าย......................................บาท 
      (  ) เบิกจ่ายแล้ว.......3,900.........................บาท 
      (  ) คงเหลือ................100..........................บาท 

10. เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
    เชิงปริมาณ  

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชา

คณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
3. ห้องเรียนที่ใช้กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ทุกห้องเป็นห้องเรียน

คุณภาพ 
    เชิงคุณภาพ  

1. นักเรียนได้รับความรู้ด้านคณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

2. นักเรียนโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการด้าน
คณิตศาสตร์ 
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3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา  มีห้องเรียนคุณภาพท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน 

11. วิธีการด าเนินงาน (กิจกรรมหลัก/ส าคัญของโครงการ) 
 1. พัฒนานวัตกรรม / สื่อ / อุปกรณ์  
 2. เข้าร่วมกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 

12. ผลการด าเนินงาน  

    เชิงปริมาณ 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ส าหรับผลิตสื่อ / นวัตกรรม จ านวน 1 เครื่อง 

    เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะและได้รับรางวัล 

1) แข่งขันทักษะวิชาการมัธยมศึกษาได้เหรียญทอง 5 รายการ ได้แก่  
- แข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.ต้น 
- ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา               

ระดับชั้น ม.ต้น 
- ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก                      

ระดับชั้น ม.ปลาย 
- ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้               

ระดับชั้น ม.ปลาย 
- แข่งขันตอบค าถามลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

2) แข่งขันทักษะวิชาการมัธยมศึกษาได้เหรียญเงิน 2 รายการ ได้แก่ 
- แข่งขันร้องเพลงลูกเสือ ระดับชั้น ม.ต้น 
- ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตร ระดับชั้น ม.ปลาย 

3) แข่งขันทักษะวิชาการมัธยมศึกษาได้เหรียญทองแดง 3 รายการ ได้แก่ 
- แข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.ปลาย 
- แข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.ปลาย 
- แข่งขันตอบค าถามลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

4) แข่งขันทักษะวิชาการมัธยมศึกษาได้เกียรติบัตรเข้าร่วม 3 รายการ ได้แก่  
- แข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.ต้น  
- แข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.ปลาย 
- แข่งขันตอบค าถามลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

5) แข่งขันทักษะวิชาการ งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ได้เกียรติบัตรเข้าร่วม 2 รายการ ได้แก่ 
- แข่งขัน A-math ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- แข่งขัน A-math ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. ครูผู้สอนได้รับรางวัล Best Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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13. ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
 1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรน้อย ยังมีห้องเรียนคณิตศาสตร์ที่ต้องปรับปรุง คือ กระดาน 
เครื่องขยายเสียง รวมทั้งระบบไฟฟ้าท่ีดับบ่อยครั้ง  

2. นักเรียนมีพ้ืนฐานความรู้น้อย เวลาว่างของนักเรียนไม่ตรงกับครู จึงไม่ได้พบปะเพ่ือ
แก้ปัญหาทางการเรียน 

14. ข้อเสนอแนะ (ข้อค้นพบนอกเหนือจากเป้าหมายที่ก าหนดไว้) เป็นแนวทางในการปฏิบัติครั้งต่อไป 

 เพ่ิมงบประมาณเพ่ือปรับปรุงห้องเรียนคณิตศาสตร์ 

15. ภาพถ่ายประกอบการรายงานผล  จ านวน 6 ภาพ ดังแนบ (อย่างน้อย 3 ภาพ) 

 

 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง ราคา 3,900 บาท 
 

  

นักเรียนฝึกท าโครงงานคณิตศาสตร์  นักเรียนฝึกซ้อมเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ 
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นักเรียนฝึกซ้อมการแสดงลูกเสือ-เนตรนารี     นักเรียนเรยีนรวมฝึกซ้อมร้องเพลงประกวด 
 

 

นักเรียนฝึกซ้อมโปรแกรม Thai Geometer 's Sketchpad (GSP) 
 
 

   ลงชื่อ.........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                    (นางเพ็ญนภา  คูวิบูลย์ศิลป์)  
 
   ลงชื่อ.........................................รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
                                     (นางสาวสาริยา  ยอดวารี)  
 
 

   ลงชื่อ.........................................ผู้อ านวยการ 
                                       (นายสมศักดิ์  คงแป้น)  
 


