
กลุ$มสาระการเรียนรู/คณิตศาสตร5  จำนวน 4 โครงการ 

********************************************************************************************************************** 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม     โครงการค)ายคณิตศาสตร0 – วิทยาศาสตร0และเทคโนโลย ีประจำป=การศึกษา 2563 

ลักษณะโครงการ þ โครงการต)อเนื่อง ¨ โครงการใหม) 

ผู/รับผิดชอบโครงการ 1) นางวาสนา  ลิพอนพล   2) นายชูเกียรติ  ใจแกOว 

ความสอดคล/อง  ยุทธศาสตร0ที่  1 การพัฒนาผูOเรียนใหOมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                   กลยุทธ0ที่ 4 ส)งเสริมและพัฒนานักเรียนใหOมีทักษะการเรียนรูOสู)ศตวรรษที่ 21 

                                    สพฐ.   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนOนผูOเรียนเป]นสำคัญ 

                                    3.1จัดการเรียนรูOผ)านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต0ใชOในชีวิตไดO  

 สมศ.   1. ดOานคุณภาพศิษย0 

 ตัวบ)งชี้ที่ 3 ผูOเรียนมีความสามารถในการคิด 

    มาตรฐานสากล ขOอที่ 3 ล้ำหนOาทางความคิด  

***************************************************************************************************************** 

1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรียนรูOปbจจุบันมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรูOโดยมุ)งเนOนการจัด

ประสบการณ0การเรียนรูOที่มุ)งเนOนผูOเรียนเป]นสำคัญ ส)งเสริมการใชOแหล)งเรียนรูOทั้งในและนอกสถานศึกษา จัดการเรียนรูOผ)านกระบวนการ

คิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต0ใชOในชีวิตไดO  ส)งเสริมและพัฒนานักเรียนใหOมีทักษะการเรียนรูOสู)ศตวรรษที่ 21 คือ ผูOเรียน

มีทักษะการคิดอย)างวิทยาศาสตร0 (Scientific Thinking)  การคิดวิเคราะห0 (Analytical thinking) การคิดอย)างมีวิจารณญาณ 

(Critical Thinking) และการคิดริเริ่มสรOางสรรค0(Creative Thinking)  สามารถแกOไขปbญหาไดO และใชO ICT เพื่อการเรียนรูOไดO โดยนOอม

นำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชO อีกทั้ง มีความร)วมมือ การทำงานเป]นทีม และภาวะความเป]นผูOนำ 

โดยนำหลักการไปสู)การปฏิบัติอย)างเป]นรูปธรรมครบวงจร จากแนวคิดดังกล)าว กลุ)มสาระการเรียนรูOคณิตศาสตร0และกลุ)ม

สาระการเรียนรูOวิทยาศาสตร0จึงไดOจัดกิจกรรมส)งเสริมประสบการณ0การเรียนรูOทางคณิตศาสตร0 วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี จากแหล)ง

เรียนรูOนอกหOองเรียน โดยจัดทำโครงการค)ายคณิตศาสตร0 – วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี ประจำป=การศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อเป]นการ

ดำเนินการสนองนโยบายดังกล)าวขOางตOน 

2. วัตถุประสงค5 

 2.1 เพื่อใหOนักเรียนไดOร)วมกิจกรรมการเรียนรูOจากโครงการค)ายคณิตศาสตร0 – วิทยาศาสตร0และเทคโนโลย ีประจำป=

การศึกษา 2563 

 2.2 เพื่อใหOนักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห0 คิดสรOางสรรค0 คิดอย)างมีวิจารณญาณและมีทักษะการแกOปbญหา 

 2.3 เพื่อใหOนักเรียนมีความพึงพอใจต)อการจัดกิจกรรมโครงการค)ายคณิตศาสตร0 – วิทยาศาสตร0และเทคโนโลย ี ประจำป=

การศึกษา 2563 

3. เปOาหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ 

  3.1.1 นักเรียนรOอยละ 80 ที่เขOาร)วมกิจกรรมทักษะการคิดวิเคราะห0 คิดสรOางสรรค0 คิดอย)างมีวิจารณญาณและมี

ทักษะการแกOปbญหาในระดับดีขึ้นไป 

   3.1.2   นักเรียนรOอยละ 80 ที่เขOาร)วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต)อการจัดกิจกรรมโครงการค)ายคณิตศาสตร0 – 

วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี ประจำป=การศึกษา 2563 ในระดับดีขึ้นไป 



 3.2 เชิงปริมาณ 

 3.2.1  นักเรียนชั้น ม.3 ป=การศึกษา 2563 จำนวน 70 คน 

 3.2.2  นักเรียนชั้น ม.6/1 ป=การศึกษา 2563 จำนวน 10 คน  

 3.2.3  ครูจำนวน 18 คน 

4. สถานที่ดำเนินการ 

 4.1 โรงเรียนทับปุดวิทยา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

 4.2 หาดนพรัตน0ธารา จังหวัดกระบี่ 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564 

6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผู/รับผิดชอบ 

ปV พ.ศ.
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ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค .

 
ม .

ค.
 

ก.
พ

.  

ม.ี
ค.

 

เม
. ย

. 

พ
. ค

.  

ม .ิ
ย.

 

ก.
ค .

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1) ประชุมวางแผน              
คณะครูกลุ)มสาระ 

การเรียนรูOคณิตศาสตร0
วิทยาศาสตร0และ
เทคโนโลยี 

2) ประชาสัมพันธ0โครงการค)ายคณิตศาสตร0 – 
วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี ประจำป=การศึกษา 
2563 

            

3) ประชุมเตรียมความพรOอมในการจัดค)ายฯ             

4) จัดเตรียมกิจกรรมและอุปกรณ0              

5) จัดกิจกรรมค)ายคณิตศาสตร0 – วิทยาศาสตร0

และเทคโนโลยี ประจำป=การศึกษา 2563 

            

6) สรุปผลการดำเนินกิจกรรม             

 

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเปZนต/องใช/ 

        โครงการ / กิจกรรมนี้ใชOงบประมาณทั้งสิ้น   33,850 บาท (สามหมื่นสามพันแปดรOอยหOาสิบบาทถOวน) 

ประกอบดOวย  

 1. ค)าอาหารและอาหารว)างครูและนักเรียน  จำนวนเงิน  21,850  บาท 
 2. ค)าวัสดุอุปกรณ0    จำนวนเงิน  2,000  บาท 
 3. ค)าจOางเหมารถโดยสาร   จำนวนเงิน  10.000  บาท 
หมายเหต ุ ถัวจ)ายทุกรายการ 

 

 

 



8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.  นักเรียนรOอยละ 95 ไดOร)วมกิจกรรมการเรียนรูO

จากโครงการค)ายคณิตศาสตร0 – วิทยาศาสตร0และ

เทคโนโลยี ประจำป=การศึกษา 2563 

ลงทะเบียน แบบรับลงทะเบียน 

2.นักเรียนรOอยละ 80 ที่เขOาร)วมกิจกรรมมีทักษะ

การคิดวิเคราะห0 คิดสรOางสรรค0 คิดอย)างมี

วิจารณญาณและมีทักษะการแกOปbญหา ในระดับดี

ขึ้นไป 

ตรวจใบกิจกรรม 

 

แบบประเมินกิจกรรม 

 

3. นักเรียนรOอยละ 80 ที่เขOาร)วมกิจกรรม 

มีความพึงพอใจต)อการจัดกิจกรรมโครงการค)าย

คณิตศาสตร0 – วิทยาศาสตร0และเทคโนโลย ี 

ประจำป=การศึกษา 2563 

ในระดับดีขึ้นไป 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

 

 

ลงชื่อ .................... ............................. ผูOเสนอโครงการ 

         (    นางวาสนา  ลิพอนพล      ) 

                    ตำแหน)งครู 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูOพิจารณาโครงการ 

            (นางศศิมา ทิพยสวัสดิ์) 

 ตำแหน)ง  หัวหนOากลุ)มบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผูOเห็นชอบโครงการ 

         (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหน)ง รองผูOอำนวยการกลุ)มบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูOอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒน0  สันติพิทักษ0) 

 ตำแหน)ง  ผูOอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม       การอบรมการใชOโปรแกรม The Geometer’ s Sketchpad (GSP)  

 V. 506  เบื้องตOน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป=ที่ 4 ป=การศึกษา 2563 

ลักษณะโครงการ    ¨ โครงการต)อเนื่อง þ โครงการใหม) 

ผู/รับผิดชอบโครงการ 1) นางนงนุช  ผลทวี   2) นางสาวสุชาดา  อินนุรักษ0  

ความสอดคล/อง   ยุทธศาสตร0ที่  1 การพัฒนาผูOเรียนใหOมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                    กลยุทธ0ที่ 4 ส)งเสริมและพัฒนานักเรียนใหOมีทักษะการเรียนรูOสู)ศตวรรษที่ 21 

                                     สพฐ.   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนOนผูOเรียนเป]นสำคัญ 

            3.2 ใชOสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล)งเรียนรูOที่เอื้อต)อการเรียนรูO 

 สมศ.   1. ดOานคุณภาพศิษย0  ตัวบ)งชี้ที่ 3 ผูOเรียนมีความสามารถในการคิด 

    มาตรฐานสากล ขOอที่ 4 ผลิตงานอย)างสรOางสรรค0  

 

1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดเรียนการสอนโดยใชOโปรแกรม The  Geometer’s Sketchpad(GSP) เป]นการนำเทคโนโลยีมาใชOเป]นเครื่องมือใหO

นักเรียนไดOเรียนรูOอย)างวิเคราะห0และสรOางสรรค0ใชOสำหรับการสำรวจ ตรวจสอบ พิสูจน0แนวคิด สมมุติฐาน ทฤษฎีบทต)าง ๆ ทาง

คณิตศาสตร0 ตลอดจนใชOสำหรับออกแบบประดิษฐ0และสรOางสื่อการเรียนรูOคณิตศาสตร0 เพื่อช)วยใหOนักเรียนไดOเขOาใจสิ่งที่เป]นนามธรรม

และขOอเท็จจริงเกี่ยวกับสมบัติต)าง ๆ ที่ไดOเรียนรูOไดOเป]นอย)างดี สอดคลOองกับการพัฒนาผูOเรียนใหOมีทักษะการเรียนรูOสู)สตวรรษที ่21 ซึ่ง

จะเป]นผลใหOนักเรียนมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร0ที่ถูกตOอง สามารถมองเห็นเป]นรูปธรรมจนนำไปสู)ความเขOาใจในวิชา

คณิตศาสตร0ไดOอย)างรวดเร็ว ตลอดจนสามารถพัฒนานวัตกรรมต)าง ๆ ทางคณิตศาสตร0ไดOอย)างสรOางสรรค0ต)อไป 

 ดังนั้นเพื่อใหOการใชOโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad(GSP) ไดOอย)างมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรูOและพัฒนา

นวัตกรรม  จึงมีความจำเป]นที่จะตOองจัดอบรมการใชOโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เบื้องตOนใหOกับนักเรียน เพื่อที่

นักเรียนจะเห็นคุณค)าและมีความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาใชOเป]นเครื่องมือที่ช)วยในการแสวงหาความรูOและเสริมสรOางทกัษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร0ใหOกับนักเรียนไดOอย)างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน0สำหรับการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร0ต)อไป 

 

 

2. วัตถุประสงค5 

 2.1 เพื่อใหOนักเรียนไดOมีส)วนร)วมในโครงการอบรมการใชOโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เบื้องตOน โดยเนOน

ผูOเรียนเป]นสำคัญ 

 2.2 เพื่อใหOนักเรียนมีความสามารถในการใชOโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ในการตรวจสอบแนวคิดทาง

คณิตศาสตร0 

 2.3 เพื่อใหOนักเรียนมีความสามารถในการใชOโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ในการออกแบบประดิษฐ0

งานอย)างสรOางสรรค0 

 2.4 เพื่อใหOนักเรียนมีความพึงพอใจต)อการจัดโครงการอบรมการใชOโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เบื้องตOน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป=ที่ 4 ป=การศึกษา 2563 

3. เปOาหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ 



                  3.1.1 นักเรียนรOอยละ 80 ที่เขOาร)วมกิจกรรม มีความสามารถในการใชOโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) 

ในการตรวจสอบแนวคิดทางคณิตศาสตร0ในระดับดีขึ้นไป 

                  3.1.2 นักเรียนรOอยละ 80 ที่เขOาร)วมกิจกรรม มีความสามารถในการใชOโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 

(GSP) ในการออกแบบประดิษฐ0งานอย)างสรOางสรรค0ในระดับดีขึ้นไป 

                 3.1.3 นักเรียนรOอยละ 80 ที่เขOาร)วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต)อการจัดโครงการอบรมการใชOโปรแกรม The 

Geometer’s Sketchpad เบื้องตOนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป=ที่ 4 ป=การศึกษา 2563 ในระดับดีขึ้นไป 

 3.2 เชิงปริมาณ 

  3.2.1   นักเรียนชั้น ม.4/1 - 4/2 ป=การศึกษา 2564 จำนวน 70 คน 

  3.2.2   นักเรียนผูOช)วยวิทยากร จำนวน 6 คน 

  3.2.3   ครู จำนวน 10 คน 

4. สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนทบัปุดวิทยา  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2563 
6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผู/รับผิดชอบ 

ปV พ.ศ.
2563 

ปV พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 
ม.

ค.
 

ก.
พ

.  

ม.ี
ค .

 

เม
. ย

. 

พ
. ค

.  

ม .ิ
ย .

 

ก .
ค .

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 
1) ประชุมวางแผน              

คณะครูกลุ)มสาระ 

การเรียนรูOคณิตศาสตร0 
2) ประชาสัมพันธ0โครงการอบรมการใชOโปรแกรม 

The Geometer’s Sketchpad เบื้องตOน สำหรับ

นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาป=ที่ 4 ป=การศึกษา 2563 

            

3) ประชุมเตรียมความพรOอมในการจัดอบรม             

4) จัดเตรียมคู)มือการอบรม              

5) จัดอบรมการใชOโปรแกรม The Geometer’s 

Sketchpad เบื้องตOน สำหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาป=ที่ 4 ป=การศึกษา 2563 

            

 
คณะครูกลุ)มสาระ 

การเรียนรูOคณิตศาสตร0 

6) สรุปผลการดำเนินโครงการ             

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเปZนต/องใช/  
 โครงการ / กิจกรรมนี้ใชOงบประมาณทั้งสิ้น  12,540  (หนึ่งหมื่นสองพันหOารOอยสี่สิบบาทถOวน) 
  ประกอบดOวย  

 1. ค)าอาหารและอาหารว)างครูและนักเรียน  จำนวนเงิน  12,040  บาท 
 2. ค)าวัสดุอุปกรณ0    จำนวนเงิน  500  บาท 



หมายเหตุ    ถัวจ)ายทุกรายการ 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.  นักเรียนรOอยละ 90 ไดOมีส)วนร)วมในโครงการอบรม

การใชOโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 

เบื้องตOน โดยเนOนผูOเรียนเป]นสำคัญ 

ลงทะเบียน แบบรับลงทะเบียน 

2.นักเรียนรOอยละ 80 ที่เขOาร)วมกิจกรรม มี

ความสามารถในการใชOโปรแกรม The Geometer’s 

Sketchpad (GSP) ในการตรวจสอบแนวคิดทาง

คณิตศาสตร0ในระดับดีขึ้นไป 

ตรวจภาระงาน 

 

แบบประเมินชิ้นงาน 

 

3. นักเรียนรOอยละ 80 ที่เขOาร)วมกิจกรรม มี

ความสามารถในการใชOโปรแกรม The Geometer’s 

Sketchpad (GSP) ในการออกแบบประดิษฐ0งาน

อย)างสรOางสรรค0ในระดับดีขึ้นไป 

ตรวจภาระงาน 

 

แบบประเมินชิ้นงาน 

 

4) นักเรียนรOอยละ 80 ที่เขOาร)วมกิจกรรมมีความพึง

พอใจต)อการจัดโครงการอบรมการใชOโปรแกรม The 

Geometer’s Sketchpad เบื้องตOนสำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาป=ที่ 4 ป=การศึกษา 2563 

ในระดับดีขึ้นไป 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

 

 

ลงชื่อ ................................................. ผูOเสนอโครงการ 

               ( นางนงนุช ผลทวี  ) 

                    ตำแหน)ง คร ู

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูOพิจารณาโครงการ 

            (นางศศิมา ทิพยสวัสดิ์) 

 ตำแหน)ง  หัวหนOากลุ)มบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผูOเห็นชอบโครงการ 

         (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหน)ง รองผูOอำนวยการกลุ)มบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูOอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒน0  สันติพิทักษ0) 

 ตำแหน)ง  ผูOอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

 

 

 



3.ชื่อโครงการ/กิจกรรม     แข)งขันทักษะวิชาการคณิตศาสตร0  

ลักษณะโครงการ þ โครงการต)อเนื่อง ¨ โครงการใหม) 

ผู/รับผิดชอบโครงการ 1) นางสาวกฤษณา  ปุญโญกุล  2) นางสาวสุชาดา  อินนุรักษ0 

 3) นางนงนุช  ผลทวี   4) นางศศิมา  ทิพย0สวัสดิ์  5) นางสาวอุไรวรรณ  ยอดแกOว 

 6) นายอนิรุทธิ์  ลิพอนพล    7) นางวาสนา  ลิพอนพล 

ความสอดคล/อง  ยุทธศาสตร0ที่  1 การพัฒนาผูOเรียนใหOมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                   กลยุทธ0ที่ 1 ส)งเสริมศักยภาพและความเป]นเลิศทางวิชาการ 

                                     สพฐ.   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนOนผูOเรียนเป]นสำคัญ 

          3.1 จัดการเรียนรูOผ)านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต0ใชOในชีวิตไดO  

                                    สมศ.   1. ดOานคุณภาพศิษย0  ตัวบ)งชี้ที่ 3 ผูOเรียนมีความสามารถในการคิด 

               มาตรฐานสากล ขOอที่ 4 ผลิตงานอย)างสรOางสรรค0 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 การปฏิบัติการเรียนรูOในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรูOที่มุ)งเนOนผูOเรียนเป]นสำคัญ ส)งเสริมความรูO

ความสามารถในการคิด วิเคราะห0 คิดสรOางสรรค0 และมีทักษะในการแกOปbญหา เสริมสรOางทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ส)งเสริมสนับสนนุการจัดกระบวนการเรียนรูOที่มุ)งพัฒนาผูOเรียนสู)ความเป]นเลิศตามศักยภาพ  มีทักษะความสามารถ

ในการศึกษาคOนควOาดOวยตนเอง  

(Independent Study) และสามารถสรOาง ผลิต งานอย)างสรOางสรรค0เผยแพร)ต)อสาธารณชนไดO 

 โดยนำหลักการไปสู)การปฏิบัติอย)างเป]นรูปธรรมครบวงจร การแสวงหาและเผยแพร)วิธีการที่ไดOผล กลุ)มสาระการเรียน

คณิตศาสตร0จึงไดOจัด ทำโครงการแข)งขันทักษะวิชาการคณิตศาสตร0เพื่อเป]นการสนองนโยบายดังกล)าวขOางตOน 

2. วัตถุประสงค5 

 2.1 เพื่อใหOนักเรียนไดOรับการพัฒนาศักยภาพสู)ความเป]นเลิศ 

 2.2 เพื่อใหOนักเรียนไดOเขOาร)วมกิจกรรมแข)งขันทักษะวิชาการที่แสดงถึงการคิดวิเคราะห0 คิดสังเคราะห0 และมีทักษะการ

แกOปbญหา 

 2.3 เพื่อใหOนักเรียนไดOรับรางวัลที่แสดงถึงความสามารถพิเศษตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 

3. เปOาหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ 

  3.1.1  นักเรียนรOอยละ 80 ไดOรับรางวัลที่แสดงถึงความสามารถพิเศษตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 

 3.2 เชิงปริมาณ 

 3.2.1  ครูกลุ)มสาระการเรียนรูOคณิตศาสตร0  จำนวน   7  คน 

 3.2.2  นักเรียน  จำนวน   30  คน   

4. สถานที่ดำเนินการ 

 4.1 โรงเรียนทับปุดวิทยา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

 4.2 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  จังหวัดพังงา 

 4.3 เซ็นทรัลพลาซาเฟสติเวิล จังหวัดสุราษฎร0ธานี 



 4.4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0 วิทยาเขตหาดใหญ) จังหวัดสงขลา 

 4.5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0 วิทยาเขตสุราษฎร0ธานี จังหวัดสุราษฎร0ธานี 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564 

 

6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผู/รับผิดชอบ 

ปV พ.ศ.
2563 

ปV พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม .
ค .

 
ก .

พ
.  

ม .ี
ค .

 

เม
. ย

.  

พ
. ค

.  

ม .ิ
ย.

 

ก .
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1) ประชุมวางแผนมอบหมายครูผูOรับผิดชอบ              
คณะครูกลุ)มสาระ 

การเรียนรูOคณิตศาสตร0 
 

2) ประชาสัมพันธ0โครงการฯ และรับสมัคร 
คัดเลือกนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ 

            

3) ดำเนินโครงการ 

  3.1 แข)งขันทักษะวิชาการทางคณิตศาสตร0 งาน

สัปดาห0วิทยาศาสตร0 มอ.วิชาการ  

จ.สุราษฎร0ธานี 

  3.2 แข)งขัน A-math และ Sudoku ระดับ ม.

ตOน และระดับ ม.ปลาย ณ เซ็นทรัลพลาซาเฟสติ

เวิล จ.สุราษฎร0ธานี 

 3.3 แข)งขันทักษะวิชาการทางคณิตศาสตร0 งาน

สัปดาห0วิทยาศาสตร0 มอ.วิชาการ  

จ.สงขลา 

3.4 แข)งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 

จังหวัดพังงา 

    

 
 
 
 
 

   

 

   

6) สรุปผลการดำเนินกิจกรรม             

 

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเปZนต/องใช/ 

        โครงการ / กิจกรรมนี้ใชOงบประมาณทั้งสิ้น  25,674 บาท (สองหมื่นหOาพันหกรOอยเจ็ดสิบสี่บาทถOวน) 

ประกอบดOวย  

 1. งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 

  1.1 ค)าวัสดุอุปกรณ0ทำโครงงานคณิตศาสตร0            จำนวนเงิน 7,000 บาท 

 2. งานสัปดาห0วิทยาศาสตร0 มอ.  จ.สงขลา 

  2.1 ค)าเบี้ยเลี้ยงครู นักเรียน พนักงานขับรถ  จำนวนเงิน 3,840 บาท 



  2.2 ค)าที่พัก     จำนวนเงิน 2,800 บาท 

  2.3 ค)าน้ำมัน     จำนวนเงิน 1,000 บาท 

 3. งานสัปดาห0วิทยาศาสตร0 มอ.วิชาการ จ.สุราษฎร0ธานี 

  3.1 ค)าเบี้ยเลี้ยงครู นักเรียน พนักงานขับรถ  จำนวนเงิน 1,000 บาท 

 4. แข)งขัน A-math และ Sudoku ระดับ ม.ตOน และระดับ ม.ปลาย ณ เซ็นทรัลพลาซาเฟสติเวิล จ.สุราษฎร0ธานี 

  4.1 ค)าสมัคร     จำนวนเงิน 1,200 บาท 

  4.2 ค)าเบี้ยเลี้ยงครู นักเรียน พนักงานขับรถ  จำนวนเงิน 4,770 บาท 

  4.3 ค)าที่พัก     จำนวนเงิน 3,000 บาท 

  4.4 ค)าน้ำมัน     จำนวนเงิน 1,064 บาท 

  

หมายเหต ุ ถัวจ)ายทุกรายการ 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.  นักเรียนรOอยละ 90 ไดOรับการพัฒนาศักยภาพสู)

ความเป]นเลิศ 

ลงทะเบียน แบบรับลงทะเบียน 

2.นักเรียนรOอยละ 90 ไดOเขOาร)วมกิจกรรมแข)งขันทักษะ

วิชาการที่แสดงถึงการคิดวิเคราะห0 คิดสังเคราะห0 และมี

ทักษะการแกOปbญหา 

สังเกต 

 

กิจกรรมแข)งขันทักษะวิชาการของ

กลุ)มสาระการเรียนรูOคณิตศาสตร0 

 

3. นักเรียนรOอยละ 80 ไดOรับรางวัลที่แสดงถึง

ความสามารถพิเศษตามความถนัดและความสนใจของ

นักเรียน 

สังเกต 

 

รางวัล/เกียรติบัตร 

 

 

 

ลงชื่อ .................... ............................. ผูOเสนอโครงการ 

         (  นางสาวสุชาดา  อินนุรักษ0 ) 

                    ตำแหน)งครู 

 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูOพิจารณาโครงการ 

            (นางศศิมา ทิพยสวัสดิ์) 

 ตำแหน)ง  หัวหนOากลุ)มบริหารงานวิชาการ 

 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผูOเห็นชอบโครงการ 

         (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหน)ง รองผูOอำนวยการกลุ)มบริหารงานวิชาการ 

 

 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูOอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒน0  สันติพิทักษ0) 

 ตำแหน)ง  ผูOอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

 



4.ชื่อโครงการ/กิจกรรม   โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูOกลุ)มสาระการเรียนรูOคณิตศาสตร0 

ลักษณะโครงการ              þ โครงการต)อเนื่อง ¨ โครงการใหม) 

ผู/รับผิดชอบโครงการ         1) นางนงนุช  ผลทวี  2) นางสาวกฤษณา  ปุญโญกุล 3) นางสาวสุชาดา  อินนุรักษ0  

                                   4) นายอนิรุทธิ์  ลิพอนพล  5) นางศศิมา  ทิพย0สวัสดิ์  6) นางวาสนา  ลิพอนพล 

7) นางสาวอุไรวรรณ  ยอดแกOว 

ความสอดคล/อง               ยุทธศาสตร0ที่  2 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูOสู)มาตรฐานสากล 

                                   กลยุทธ0ที่ 6 ส)งเสริมการจัดการเรียนการสอนใหOมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

                                    พอเพียง 

                                    กลยุทธ0ที่ 7ส)งเสริมการผลิตและการใชOสื่อจัดกระบวนการเรียนรูO 

                                    สพฐ.   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนOนผูOเรียนเป]นสำคัญ 

          3.2 ใชOสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล)งเรียนรูOที่เอื้อต)อการเรียนรูO  

 สมศ.   2. ดOานคุณภาพครู/อาจารย0 

 ครู/อาจารย0มีผลงานที่นำไปใชOประโยชน0 

    มาตรฐานสากล - 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 การปฏิบัติการเรียนรูOมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรูOที่มุ)งเนOนตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห)งชาติ พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะในหมวดที่ 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22 ไดOกล)าวไวOว)า “การจัดการศึกษาตOองยึด

หลักว)า ผูOเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูOและพัฒนาตนเองไดO และถือว)าผูOเรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตOอง

ส)งเสริมใหOผูOเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” ดังนั้นครูผูOสอนทุกคนจึงจำเป]นตOองปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเอง

จากการเป]น   ผูOบอกความรูOใหOจบไปในแต)ละครั้งที่เขOาสอนมาเป]นผูOเอื้ออำนวยความสะดวก(Facilitator) ในการเรียนรูOใหOแก)ผูOเรียน 

กล)าวคือเป]นผูOกระตุOนส)งเสริมสนับสนุนจัดสิ่งเรOาและจัดกิจกรรมใหOผูOเรียนเกิดการพัฒนาใหOเต็มตามศักยภาพ ตามความสามารถ ความ

ถนัด และความสนใจของแต)ละบุคคล การจัดกิจกรรมจึงตOองเป]นกิจกรรมที่ผูOเรียนไดOคิดวิเคราะห0 วิจารณ0 สรOางสรรค0ศึกษาและคOนควOา 

ไดOลงมือปฏิบัติจนเกิดการเรียนรูOและคOนพบความรูOดOวยตนเอง รักการอ)าน รักการเรียนรูO อันจะนำไปสู)การเรียนรูOตลอดชีวิต(Long-life 

Education) และเป]นบุคคลแห)งการเรียนรูO(Learning Man) ครูผูOสอนจึงตOองสอนวิธีการแสวงหาความรูO(Learn how to learn) 

มากกว)าสอนตัวความรูO สอนการคิดมากกว)าสอนใหOท)องจำ สอนโดยเนOนผูOเรียนเป]นสำคัญมากกว)าเนOนที่เนื้อหาวิชา 

 ปbจจุบันแหล)งเรียนรูOและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษานับว)ามีบทบาทสำคัญมากสำหรับผูOเรียน  การที่จะแสวงหาความรูO

เพื่อที่เป]นประโยชน0ในการสอนหรือการจัดการเรียนรูOในแต)ละรายวิชานั้น ค)อนขOางหาสื่อที่ตรงเนื้อหาวิชาที่ครูผูOสอนใชOในวิชาเรียนไดO

ยาก การจัดกิจกรรมการเรียนการรูO เช)น จัดทำแผนการจัดการเรียนรูO เอกสารประกอบการเรียนรูO ทั้งยังตOองจัดหา ซื้อวัสดุ อุปกรณ0 สื่อ 

การใชOแหล)งเรียนรูOและเทคโนโลยีที่หลากหลายมาใชOประกอบการสอนเพื่อใหOมีประสิทธิภาพ การพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ)งจัด

ประสบการณ0การเรียนรูOโดยเนOนผูOเรียนเป]นสำคัญนั้น จำเป]นตOองใชOสื่อ วัสดุ อุปกรณ0 แหล)งเรียนรูOทั้งภายในและภายนอก รวมทั้ง

เทคโนโลยีสมัยใหม)ที่เหมาะสมและเอื้อต)อการจัดการเรียนรูOใหOมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ทุกกลุ)มสาระการเรียนรูOใหOเป]นไปตามเกณฑ0 ดังนั้นโรงเรียนจึงจำเป]นตOองจัดใหOมีโครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรูOใหOนักเรียนนี้

ขึ้นอย)างต)อเนื่อง 

2. วัตถุประสงค5 

 2.1  เพื่อใหOครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูO 



 2.2  เพื่อใหOครูผลิตและใชOสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรูO 

3. เปOาหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ 

  3.1.1  ครูกลุ)มสาระการเรียนรูOคณิตศาสตร0 รOอยละ 100 จัดทำแผนการจัดการเรียนรูOอย)างนOอยคนละ 1 รายวิชา/

ภาคเรียน 

  3.1.2  ครูกลุ)มสาระการเรียนรูOคณิตศาสตร0 รOอยละ 100 ผลิตและใชOสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรูO 

 3.2 เชิงปริมาณ 

 3.2.1  ครูกลุ)มสาระการเรียนรูOคณิตศาสตร0  จำนวน   7  คน  

4. สถานที่ดำเนินการ 

 4.1 โรงเรียนทับปุดวิทยา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564 

6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผู/รับผิดชอบ 

ปV พ.ศ.
2563 

ปV พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 
ม.

ค .
 

ก.
พ

.  

ม.ี
ค .

 

เม
. ย

. 

พ
. ค

.  

ม .ิ
ย .

 

ก .
ค .

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1) หัวหนOากลุ)มสาระฯ ประชุมวางแผน 
กำหนดการส)งแผนการจัดการเรียนรูO และจัดทำ
สื่อเทคโนโลย ี

            

 
คณะครูกลุ)มสาระ 

การเรียนรูOคณิตศาสตร0 
2) เสนอจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ0             

3) จัดทำแผนการจัดการเรียนรูO/พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม 

            

4) รายงานการใชOแผนการจัดการเรียนรูOและสื่อ 
นวัตกรรม 

            

5) สรุปโครงการ 
            

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเปZนต/องใช/ 

        โครงการ / กิจกรรมนี้ใชOงบประมาณทั้งสิ้น  35,050 บาท (สามหมื่นหOาพันหOาสิบบาทถOวน) 

ประกอบดOวย  

 1. ค)าหมึกเติม       จำนวนเงิน 2,200 บาท 

 2. ปากกาไวน0บอร0ด      จำนวนเงิน 500 บาท 

 3. ปากกาเมจิก      จำนวนเงิน 1,000 บาท 

 4. ถ)าน AAA      จำนวนเงิน 1,000 บาท 

 5. เครื่องโปรเจคเตอร0     จำนวนเงิน 13,000 บาท 



 6. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (visualizer)    จำนวนเงิน 16,000 บาท 

 7. Adapter เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (visualizer)   จำนวนเงิน 200 บาท 

 8. วัสดุอุปกรณ0สำนักงาน     จำนวนเงิน 1,150 บาท 

หมายเหต ุ ถัวจ)ายทุกรายการ 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.  ครูกลุ)มสาระการเรียนรูOคณิตศาสตร0 รOอยละ 

70 จัดทำแผนการจัดการเรียนรูOอย)างนOอยคนละ 1 

รายวิชา/ภาคเรียน 

สังเกต แบบสังเกต 

2. ครูกลุ)มสาระการเรียนรูOคณิตศาสตร0 รOอยละ 

100 ผลิตและใชOสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรูO 

 

สังเกต 

 

แบบสังเกต 

 

ลงชื่อ .................... ............................. ผูOเสนอโครงการ 

         (  นายอนิรุทธิ์  ลิพอนพล) 

                    ตำแหน)งครู 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูOพิจารณาโครงการ 

            (นางศศิมา ทิพยสวัสดิ์) 

 ตำแหน)ง  หัวหนOากลุ)มบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผูOเห็นชอบโครงการ 

         (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหน)ง รองผูOอำนวยการกลุ)มบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูOอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒน0  สันติพิทักษ0) 

 ตำแหน)ง  ผูOอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 
 


