
งานโครงการห)องเรียนพิเศษ  จำนวน 2 โครงการ 

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

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม     โครงการสอนเสริมเพื่อพัฒนาความเป6นเลิศทาง คณิตศาสตร< และวิทยาศาสตร< นักเรียนหBองเรียนพิเศษ  

                                  (SMP)  

ลักษณะโครงการ   โครงการตIอเนื่อง                 โครงการใหมI 

ผู)รับผิดชอบโครงการ        นางนงนุช ผลทวีและ นางสาวเยาวลักษณ< วาหะรักษ< 

ความสอดคล)อง              ยุทธศาสตร<ที่ 1 การพัฒนาผูBเรียนใหBมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                  กลยุทธ<ที่ 1. สIงเสริมศักยภาพและความเป6นเลิศทางวิชาการ 

                                  สพฐ.   มาตรฐานที่ 1. ดBานคุณภาพผูBเรียน  

            1.1.1 มีความสามารถในการอIาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

            1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห< คิดอยIางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

                                          และแกBป^ญหา 

                                  สมศ. ดBานที่ 1 ดBานคุณภาพศิษย<  ตัวบIงชี้ที่ 2 ผูBเรียนมีความสามารถในการคิด 

                                  มาตรฐานสากล ขBอที่ 3 ล้ำหนBาทางความคิด ตัวบIงชี้ที่ 3.1  

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

1. หลักการและเหตุผล 

             โรงเรียนทับปุดวิทยามีการจัดการเรียนรูBที่เนBนโยบายในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรูBที่มุIงเนBน

การจัดประสบการณ<การเรียนรูBที่มุIงเนBนผูBเรียนเป6นสำคัญ สIงเสริมการใชBแหลIงเรียนรูBและสรBางเครือขIายการเรียนรูBทั้งในและนอก

สถานศึกษา สIงเสริมความรูBความสามารถในการคิด วิเคราะห< คิดสรBางสรรค< และมีศักยภาพ กลุIมสาระการเรียนคณิตศาสตร<และกลุIม

สาระการเรียนรูBวิทยาศาสตร<จึงไดBจัดกิจกรรมสIงเสริมความรูBทางคณิตศาสตร<และวิทยาศาสตร< โดยจัดทำโครงการสอนพิเศษนักเรียน

หBองเรียนพิเศษ (SMP) ประจำปbงบประมาณ 2564 ขึ้นเพื่อเป6นการสนองนโยบายดังกลIาวขBางตBน 

2. วัตถุประสงคL 

 2.1  นักเรียนหBองเรียนพิเศษ (SMP) มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร< – วิทยาศาสตร< ไมIต่ำวIา 3.00  รBอยละ  80 

ของนักเรียนทั้งหมด  

 2.2 นักเรียนมีความพึงพอใจตIอการจัดกิจกรรมโครงการสอนพิเศษ คณิตศาสตร< – วิทยาศาสตร<นักเรียนหBองเรียนพิเศษ 

(SMP) ประจำปbงบประมาณ 2564 

3. เปNาหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ   

 3.1.1  นักเรียนหBองเรียนพิเศษ (SMP) ชั้น ม.1 – ม.3 จำนวน 90 คน 

 3.2  เชิงคุณภาพ   

  3.2.2  ผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา คณิตศาสตร< – วิทยาศาสตร< ของนักเรียนหBองเรียนพิเศษ (SMP)  ไมIต่ำกวIา 3.00  คิด

เป6นรBอยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด 

  3.2.3 นักเรียนมีความพึงพอใจของตIอการจัดกิจกรรมโครงการสอนพิเศษ 

คณิตศาสตร< – วิทยาศาสตร< อยูIในระดับดีขึ้นไป 

4. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนทับปุดวิทยา 



5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตุลาคม  2563  - กันยายน 2564  

6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผู)รับผิดชอบ 

ปW พ.ศ.
2563 

ปW พ.ศ. 2564 
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ค.
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. 
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ค.

 
ม.

ค.
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พ

.  
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ค.

 

เม
.ย

.  

พ
. ค

.  
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ก .
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. ประชุม  วางแผน  กำหนดตารางสอนเสริม             นางนงนุช ผลทว ี
และ เยาวลักษณ< 
วาหะรักษ< 

2. ดำเนินการสอนเสริม             

3. ประเมินและสรุปผล              

 

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเปZนต)องใช) 

        โครงการ / กิจกรรมนี้ใชBงบประมาณทั้งสิ้น  64,2000  บาท   (หกหมื่นสี่พันสองรBอยบาทถBวน) 

ประกอบดBวย  

  1. คIาตอบเทนคร ู   48,000  บาท 

  2. คIาเอกสารประกอบการสอน             16,200  บาท 

หมายเหต ุ ถัวจIายทุกรายการ 

8. การประเมินผล 

ตัวบIงชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใชBในการวัดแลประเมินผล 

1. ผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา คณิตศาสตร< – 

วิทยาศาสตร< ของนักเรียนหBองเรียนพิเศษ (SMP)  

ไมIต่ำกวIา 3.00   คิดเป6นรBอยละ 80 ของนักเรียน

ทั้งหมด 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจของตIอการจัดกิจกรรม

โครงการสอนพิเศษ คณิตศาสตร< – วิทยาศาสตร< 

อยูIในระดับดีขึ้นไป 

 

 

1. ประเมินความพึงพอใจ 

2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 

 

 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................. ผูBเสนอโครงการ 

             (นางนงนุช  ผลทว)ี                          

                 ตำแหนIงครู 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูBพิจารณาโครงการ 

            (นางศศิมา ทิพยสวัสดิ)์ 

 ตำแหนIง  หัวหนBากลุIมบริหารงานวิชาการ 

 

 



  

 

ลงชื่อ .......................................ผูBเห็นชอบโครงการ 

         (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหนIง รองผูBอำนวยการกลุIมบริหารงานวิชาการ 

ลงชื่อ ...................................................ผูBอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒน<  สันติพิทักษ<) 

 ตำแหนIง  ผูBอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

2.ชื่อโครงการ/กิจกรรม   โครงการคIายสIงเสริมศักยภาพและความเป6นเลิศทางคณิตศาสตร<และวิทยาศาสตร<สำหรับนักเรียน  

                                   หBองเรียน พิเศษ (SMP) 

ลักษณะโครงการ  √      โครงการตIอเนื่อง       โครงการใหมI 

ผู)รับผิดชอบโครงการ          นางสาวเยาวลักษณ<  วาหะรักษ< 

ความสอดคล)อง  ยุทธศาสตร<ที่ 1   การพัฒนาผูBเรียนใหBมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

            กลยุทธ<ท ี่ ขBอที่ 4. สIงเสริมและพัฒนานักเรียนใหBมีทักษะการเรียนรูBสูIศตวรรษที่ 21 

                                    สพฐ.   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนBนผูBเรียนเป6นสำคัญ 

                                    สมศ. ดBานที่ 1 ดBานคุณภาพศิษย<  ตัวบIงชี้ที่ 2 ผูBเรียนมีความสามารถในการคิด 

                                    มาตรฐานสากล ขBอที่ 3 ล้ำหนBาทางความคิด  

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

1. หลักการและเหตุผล 

 การปฏิบัติการเรียนรูBป^จจุบันมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรูBโดยมุIงเนBนการจัด

ประสบการณ<การเรียนรูBที่มุIงเนBนผูBเรียนเป6นสำคัญ สIงเสริมการใชBแหลIงเรียนรูBและสรBางเครือขIายการเรียนรูBทั้งในและนอกสถานศึกษา 

สIงเสริมความรูBความสามารถในการคิดวิเคราะห< คิดสรBางสรรค< และมีทักษะในการแกBป^ญหา เสริมสรBางทักษะการดำรงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำหลักการไปสูIการปฏิบัติอยIางเป6นรูปธรรมครบวงจร การแสวงหาและเผยแพรIวิธีการที่ไดBผล จาก

แนวคิดดังกลIาว กลุIมสาระการเรียนรูBคณิตศาสตร<และกลุIมสาระการเรียนรูBวิทยาศาสตร<จึงไดBจัดกิจกรรมสIงเสริมประสบการณ<การ

เรียนรูBทางคณิตศาสตร<และวิทยาศาสตร<จากแหลIงเรียนรูBนอกหBองเรียน โดยจัดทำโครงการคIายคณิตศาสตร< – วิทยาศาสตร< ประจำปb

งบประมาณ 2564 ขึ้น เพื่อเป6นการดำเนินการสนองนโยบายดังกลIาวขBางตBน 

 

2. วัตถุประสงคL 

 2.1  เพื่อใหBนักเรียนไดBรIวมกิจกรรมการเรียนรูBจากโครงการคIายคณิตศาสตร< – วิทยาศาสตร<  

สำหรับนักเรียนหBองเรียนพิเศษ (SMP) ประจำปbงบประมาณ 2564 

 2.2  เพื่อใหBนักเรียนไดBฝtกทักษะการคิดวิเคราะห< คิดสังเคราะห< และมีทักษะการแกBป^ญหา 

 2.3  เพื่อใหBนักเรียนมีความพึงพอใจตIอการจัดกิจกรรมโครงการคIายคณิตศาสตร< – วิทยาศาสตร< สำหรับนักเรียนหBองเรียน

พิเศษ (SMP) ประจำปbงบประมาณ 2564 

3. เปNาหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ   

 3.1.1  นักเรียนชั้น ม.1/smp, ม.2/smpและ ม.3/smp ปbการศึกษา 2563 จำนวน 70 คน 

 3.1.2  นักเรียนชั้น ม.5/1 ปbการศึกษา 2563  จำนวน 15 คน  

 3.1.3  ครูจำนวน 15 คน 

 3.2  เชิงคุณภาพ   

 3.2.1 นักเรียนรBอยละ 95 ไดBรIวมกิจกรรมการเรียนรูBจากโครงการคIายคณิตศาสตร< – วิทยาศาสตร< สำหรับนักเรียน

หBองเรียนพิเศษ (SMP) ประจำปbงบประมาณ 2564 

 3.2.2  นักเรียนรBอยละ 80 ที่เขBารIวมกิจกรรมมีคะแนนรIวมกิจกรรมที่แสดงถึงการคิดวิเคราะห<  

คิดสังเคราะห< และมีทักษะการแกBป^ญหาในระดับดีขึ้นไป   



         3.2.3  นักเรียนรBอยละ 80 มีความพึงพอใจตIอการจัดกิจกรรมโครงการคIายคณิตศาสตร< – วิทยาศาสตร< สำหรับ

นักเรียนหBองเรียนพิเศษ (SMP) ประจำปbงบประมาณ 2564 อยูIในระดับดีขึ้นไป 

4. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนทับปุดวิทยา และแหลIงเรียนรูBในจังหวัดกระบี ่

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 มิ.ย. 2564 - ก.ย. 2564 
6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผู)รับผิดชอบ 
ปW พ.ศ. 2563 ปW พ.ศ. 2564 
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1. ขั้นเตรียมงาน 

1) ประชุมจัดเตรียมวางแผนการดำเนินการเขียน

โครงการ 

2) จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบในดBาน
ตIางๆ 

                
 

 
 

นางสาวเยาวลักษณ< 
วาหะรักษ< 

 
 

2. ขั้นดำเนินการ 

2) ดำเนินการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร< 

            

3. ขั้นสรุปและประเมินผล             

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเปZนต)องใช)  
 โครงการ / กิจกรรมนี้ใชBงบประมาณทั้งสิ้น  30,000  บาท ( สามหมื่นบาทถBวน ) 
  1.  กิจกรรมค]ายคณิตศาสตรLและวิทยาศาสตรL จำนวน 30,000  บาท 
   1.1  วัสดุอุปกรณ<      2000    บาท 
   1.2  คIาเชIาเหมารถ 2 คัน   7,000   บาท 
   1.3  คIาอาหารและอาหารวIาง    21,000  บาท   
หมายเหต ุ ถัวจIายทุกรายการ 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1) นักเรียนรBอยละ 95 ไดBรIวมกิจกรรมการเรียนรูBจาก

โครงการคIายคณิตศาสตร< – วิทยาศาสตร< สำหรับ

นักเรียนหBองเรียนพิเศษ (SMP) ประจำปbงบประมาณ 

2564 

2) นักเรียนรBอยละ 80 ที่เขBารIวมกิจกรรมมีคะแนน

รIวมกิจกรรมที่แสดงถึงการคิดวิเคราะห< คิดสังเคราะห< 

และมีทักษะการแกBป^ญหาในระดับดีขึ้นไป  

3) นักเรียนรBอยละ 80 มีความพึงพอใจตIอการจัด

กิจกรรมโครงการคIายคณิตศาสตร< – วิทยาศาสตร< 

สำหรับนักเรียนหBองเรียนพิ เศษ (SMP) ประจำปb

งบประมาณ 2564 อยูIในระดับดีขึ้นไป 

1. ประเมินความพึงพอใจตIอการจัด

กิจกรรม 

2. ตรวจใบกิจกรรมและชิ้นงาน 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ

ตIอการจัดกิจกรรม 

2. ใบกิจกรรม 



 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................. ผูBเสนอโครงการ 

      (นางสาวเยาวลักษณ<  วาหะรักษ< ) 

                   ตำแหนIงครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูBพิจารณาโครงการ 

            (นางศศิมา ทิพยสวัสดิ์) 

 ตำแหนIง  หัวหนBากลุIมบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผูBเห็นชอบโครงการ 

         (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหนIง รองผูBอำนวยการกลุIมบริหารงานวิชาการ 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูBอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒน<  สันติพิทักษ<) 

 ตำแหนIง  ผูBอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 


