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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ปีงบประมาณ 2563 
 
1.  รหัส / ชื่อโครงการ  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
2.  ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
 
3.  สนองยุทธศาสตร์สพฐ.ยุทธศาสตร์ที่ 1-6 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
   ในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศกึษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
4.  สนองยุทธศาสตร์ในโรงเรียนยุทธศาสตร์ที่ 1-6 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
   ในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน  ตัวบ่งชี1้.1 –1.2 
 มาตรฐานที่ 3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตัวบ่งชี้ 3.1 - 3.5 
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6.  หลักการและเหตุผล 
 วิชาคณิตศาสตร์มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์มีความคิดด้านสร้างสรรค์  
คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบระเบียบแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ  
ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผนตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกท้ังยังเป็นเครื่องมือ
ในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนาชีวิตมนุษย์ให้สมบูรณ์ มีความ
สมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น  สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545  มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องการให้นักเรียนได้เรียนคณิตศาสตร์เต็มตามศักยภาพ สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดจนให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เล็งเห็นความส าคัญต่อการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น  จึงมี
ความจ าเป็นที่ครู นักเรียน ต้องมีการพัฒนาส่งเสริม และได้รับการสนับสนุนด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อวัสดุ 
อุปกรณ์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของครูและ
นักเรียนอีกท้ังควรมีการจัดกิจกรรมที่สร้างความสนใจ และสร้างเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์หลากหลาย
ให้กับนักเรียนเพ่ือประโยชน์แก่ผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้นทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จึงจัดโครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนครูและนักเรียน 
รวมถึงจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การจัดซื้อสื่อวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อส่งเสริม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อผู้เรียนการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนและครูสู่ความเป็นเลิศของในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์การจัดกิจกรรมการอบรมการใช้
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เบื้องต้น การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 
(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์, คณิตคิดเรว็, A-MATH, SUDOKU)  การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
ทั้งนี้เพ่ือหวังดึงดูดความสนใจผู้เรียน ผู้เรียนรักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และ
ส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นต่อไป 
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7. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 2.  เพ่ือจัดสื่อวัสดุ อุปกรณ์และส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณิตสาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอครบ 
 ทุกรายวิชา 
 3.  เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์และส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทาง 
 คณิตศาสตร์โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
 4.  เพ่ือสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียน 
8. เป้าหมาย 
 8.1 เชิงปริมาณ 
  1. จ านวนสื่อวัสด-ุอุปกรณ์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ 
  และเพียงพอครบทุกรายวิชา 
  2. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์และส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
  ทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 8.2 เชิงคุณภาพ 
  1. เกิดศักยภาพการจัดกิจกรรมกรเรียนการสอน มีสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
  ที่หลากหลาย 
  2. นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย สามารถคิดเป็น  
  ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 
9. สถานที่ด าเนินงาน 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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10.  วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ, ขั้นด าเนินการ, ขั้นประเมินผล) 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  วางแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

- ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

2.  จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์และหนังสือ 
เอกสารส่งเสริมการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอ 

6,000 ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์และ
นักเรียนโรงเรียน
สบปราบพิทยาคม 

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

3.  ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดังนี้ 
     3.1  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนและครูสู่ความเป็นเลิศ
ของในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

 
 

5,000 

ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์และ
นักเรียนโรงเรียน
สบปราบพิทยาคม 

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

     3.2  กิจกรรมการอบรมการใช้
โปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad (GSP) เบื้องต้น 
 

7,000 นักเรียนที่สนใจ 
จ านวน 30 คน 

กรกฎาคม 
2563 

ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

     3.3  กิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
คณิตศาสตร์ (อัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์, คณิตคิดเร็ว, A-MATH, 
SUDOKU) 

5,000 นักเรียนโรงเรียน 
สบปราบพิทยาคม
ที่สนใจ 

สิงหาคม 
2563 

ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

     3.4  กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 7,000 นักเรียนที่สนใจ 
จ านวน 30 คน 

มกราคม 
2563 

ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

4. ประเมินและสรุปผลการจัดโครงการ - คณะครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 
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11.  งบประมาณ 
 เงินอุดหนุนงบประมาณประจ าปี 
 
12.  แผนการเบิกจ่ายเงินของ / โครงการปีงบประมาณ 2563 
 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค. 
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

- 5,000- 5,000 5,000 - - - - 5,000 5,000 5,000- - 
10,000 5,000 5,000 10,000 

รวมทั้งสิ้น  30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 
13. ผู้รับผิดชอบ (งาน / โครงการ) 
 1.  นางสาวพัชรินทร์ อินสะอาด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 2.นางพยอม  ศิริบุญ  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 3.นายยุติวิชญ์  เทือกตา  กรรมการ 
 4.  นางนงนุช  ชัยนันตา กรรมการ 
 5.  นางสาวกิตติยา แก้วสิงห์  เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
14.  ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 1. คณะครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 2. นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 
15. เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการอบรม) 
 การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการปีงบประมาณ 2563  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

16.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
-  จ านวนสื่อวัสดุ อุปกรณ์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอครบตาม
รายวิชา 
-  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
โครงการมากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไปของกลุ่มเป้าหมาย 

 
-  การสอบถาม 
-  สังเกต 

 
-  แบบสอบถาม 
-  ทะเบียนสื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ 
-  รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนและครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มี
สื่อวัสดุ อุปกรณ์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอครบตาม
รายวิชา 
-  นักเรียนได้เรียนคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและ
หลากหลาย 
-  นักเรียนมีทักษะกระบวนทางคณิตศาสตร์ สามารถคิด
เป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และเกิดเจตคติท่ีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ 

 
-  ตรวจสอบ
เอกสาร 
-  การสอบถาม 
-  สังเกต 
 

 
-  บันทึกการประชุม 
-  แบบสอบถาม 
-  ทะเบียนสื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ 
-  รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม- ภาพกิจกรรม 

 
 
 

(นางสาวพัชรินทร์  อินสะอาด) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

(นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 

(นายปรีชา    นันติชัย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
 


