
 
 

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถมัภ ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
----------------------------------------- 

 โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564 
 โครงการที่รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก.......................................................................) 
 
ชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  
1. วัตถุประสงค์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องและเต็มตาม
ศักยภาพ 
 
2. เป้าหมาย 
    2.1 เชิงปริมาณ 
   1)  จัดกิจกรรมหลักตามจุดเน้นไม่น้อยกว่า  6  กิจกรรม 
 2)  ร้อยละ 85 นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 3)  ร้อยละ 85 คร ูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพ 
 4)  ร้อยละ 85  นักเรียนมีสื่อและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่เพียงพอ 
 5)  ร้อยละ 85  ครูใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 6)  ร้อยละ 85  นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 7)  ร้อยละ 85  ครูได้รับการนิเทศอย่างกัลยาณมิตร 
    2.2 เชิงคุณภาพ 
 1)  นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 2)  ห้องเรียนทุกห้องเป็นห้องเรียนคุณภาพ 
 3)  ครูปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน 
 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ เม.ย – พ.ค. 2564 นายฤทธิชัย  ล้วน
งาม และ 
คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
คณิตศาสตร์                  
                                                    
 

2 ดำเนินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
กิจกรรมที่ 3 การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 5 ค่ายคณิตศาสตร์(เวทคณิต) 
กิจกรรมที่ 6 ติวคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 7 การนิเทศภายใน 
กิจกรรมที่ 8 พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
กิจกรรมที่ 9 พัฒนาบุคลากร 
กิจกรรมที่ 10 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
กิจกรรมที่ 11 เปิดโลกวิชาการ (Open House) 
กิจกรรมที่ 12 การแข่งขันกีฬาเพ่ือการศึกษาเอแม็ท 
กิจกรรมที่ 13 สะเต็มศึกษา 

 
พ.ค.64 – มี.ค.65 
เม.ย.64 – ก.พ.65 
เม.ย.64 – ม.ค.65 
มิ.ย.64 – มี.ค.65 
พ.ค.64 – ก.พ.65 
พ.ค.64 – ก.พ.65 
พ.ค.64 – ก.พ.65 
เม.ย.64 – ก.ย.65 
พ.ค.64 – มี.ค.65 
พ.ค.64 – มี.ค.65 
ม.ค.64 – ก.พ.65 
พ.ค.64 – มี.ค.65 
พ.ค.64 – ก.พ.65 

3 ประเมินโครงการ 
รายงานผลการดำเนินการและปรับปรุง  
  แก้ไขปัญหาตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

ก.พ.65 – มี.ค.65 

 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน     เริ่มดำเนินการเมื่อ 1 เมษายน 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ 31 มีนาคม 2565 
การดำเนินการในระยะเวลาตามแผน  ตามกำหนดเวลา    ก่อนกำหนดเวลา     หลังกำหนดเวลา 
 
5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จำนวน  60,500  บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จำนวน  50,487  บาท   
 5.3  คงเหลือ    จำนวน  10,013  บาท 
 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 
 
 
 



 
 

6. ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3-4   
มากกว่า  65%   
  2. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 (ดังปรากฏใน สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564, รายงานผลสัมฤทธิ์
ของ โรงเรียน ปีการศึกษา 2564) 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
 1. ครทูุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
อย่างน้อยคนละ 1  รายวิชา ต่อภาคเรียน  
 2. ครูทุกคนมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 3. ครูทุกคนมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  
 4. การจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่ง 
การเรียนรู้ และเหมาะสมกับสถานการณป์ัจจุบัน 
 (ดังปรากฏใน แบบบันทึกการส่งงานครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564) 
กิจกรรมที่ 3 การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ทุกคนอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
  (ดังปรากฏใน แบบบันทึกการส่งงานครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564)  
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
 1. ครจูัดซื้อ  จัดหา  สื่อเทคโนโลยี  หนังสือ  เอกสาร  วัสดุอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมมาประกอบในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 2. ครูทุกคนมีสื่อการเรียนครบทุกวิชาซึ่งเป็นสื่อที่ครูจัดหาเอง จัดทำขึ้น หรือสื่อ ICT  
 3. ผู้เรียนทุกคน ได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากสื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ใน โรงเรียน  
กิจกรรมที่ 5 ค่ายคณิตศาสตร์(เวทคณิต) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและการคิดคำนวณด้วยเทคนิคเวทคณิต
ในรูปแบบออนไลน์  ในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา               
ด้านความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

(ดังปรากฏในรายงานฉบับเต็ม รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมทักษะและการคิดคำนวณ                   

ด้วยเทคนิคเวทคณิต ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา  

2564) 



 
 

กิจกรรมที่ 6 ติวคณิตศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องด้วยอยู่ในสถานการณ์การระบาดของ 

โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
กิจกรรมที่ 7 การนิเทศภายใน 
 1. ครูได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ครบทุกคน  
 2. ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกัลยาณมิตร  
 3. ครูมีเทคนิคการจัดการเรียนรู้ และได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้จากการนิเทศแบบ
กัลยาณมิตร  
 (ดังปรากฏใน แบบบันทึกการส่งงานครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564) 
กิจกรรมที่ 8 พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทางการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ และได้แสดงออกผ่านกิจกรรม หรือ 
การประกวดแข่งขันต่าง ๆ ได้เต็มตามศักยภาพ  
 2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียน ตามสถาบัน
ทางการศึกษาต่าง และหน่วยงานต่าง ๆ  
กิจกรรมที่ 9 พัฒนาบุคลากร 
 1. ในปีการศึกษา 2564 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ได้ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 2. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอและจัดการเรียนรู้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
 (ดังปรากฏใน สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564) 
กิจกรรมที่ 10 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 พัฒนาความรู้ความสามารถด้านทักษะคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนที่มีความชื่นชอบ และมี
ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 11 เปิดโลกวิชาการ (Open House) 

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องด้วยอยู่ในสถานการณ์การระบาดของ 
โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
กิจกรรมที่ 12 การแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา A-Math 

ปีการศึกษา 2564 ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องด้วยอยู่ในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา (COVID-19) 
กิจกรรมที่ 13 สะเต็มศึกษา 
 มีการประยุกต์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในชั่วโมงเรียนที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาด้านทักษะคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียน 
 
 



 
 

7. สรุปผลในภาพรวม 
   7.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

7.1.1 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
7.1.2 ห้องเรียนทุกห้องเป็นห้องเรียนคุณภาพ  
7.1.3 ครูปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   7.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
เพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินกิจกรรมในโครงการปีต่อไปให้มากยิ่งขึ้น ตามศักยภาพของผู้เรียน                      

แต่ละคน และเกิดผลสำเร็จสูงสุดแก่ผู้เรียน 
   7.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

ด้วยปีการศึกษา 2564 อยู่ในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)           
หลายกิจกรรมก็สามารถปรับเปลี่ยนช่วงการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดได้ แต่ก็มีหลายกิจกรรม                             
ที่ไมส่ามารถดำเนินกิจกรรมได้ และคาดว่าปีการศึกษาหน้าสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) จะดีขึ้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ก็จะดำเนินกิจกรรมในโครงการในปีการศึกษา 2565 
ให้สำเร็จทุกกิจกรรม 
7.4 รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมคำบรรยาย) 

(ดังภาคผนวก) 
 
 
 
     ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ   

                    (นายฤทธิชัย  ล้วนงาม) 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
 

ภาพประกอบกิจกรรมที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ภาพประกอบกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ภาพประกอบกิจกรรมที่ 3 การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
 

 

 



 
 

 
 

ภาพประกอบกิจกรรมที่ 4 พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบกิจกรรมที่ 5 ค่ายคณิตศาสตร์(เวทคณิต) 
 
 

 

 

 

 

 

     

 



 
 

ภาพประกอบกิจกรรมที่ 7 การนิเทศภายใน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
ภาพประกอบกิจกรรมที่ 8 พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพประกอบกิจกรรมที่ 9 พัฒนาบุคลากร 
 

 
 

 



 
 

ภาพประกอบกิจกรรมที่ 10 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 

 

 

 

 



 
 

ภาพประกอบกิจกรรมที่ 13 สะเต็มศึกษา 

 

 

 

 

 


