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ชื่อโครงการ  : ผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนโดยนักเรียนมีส่วนร่วม 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2,3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2,3.7 
ระยะเวลา  : 16 พ.ค. 2563– 20 ก.พ. 2564 
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/นายสุทธิชัย  วิดีสา 
สถานที ่   :ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
งบประมาณ : 15,000บาท 
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง  

Plan (P) 

1.หลักการและเหตุผล: 
 การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 นั้นจ าเป็น
จะต้องเพ่ิมพูนความรู้เพ่ือให้เกิดความแม่นย าและรอบรู้ปัญหาต่างๆ พร้อมกับเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน
และจัดกิจกรรมหลักให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และทักษะกระบวนการตามหลักสูตรปัจจุบัน คือการจัดท าสื่อ
และเอกสาประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น การจัดท าแผนการสอนทุกรายวิชา การพัฒนา
นักเรียนเพื่อฝึกทักษะโครงงานคณิตศาสตร์ การจัดทายปัญหาคณิตศาสตร์ จัดป้ายนิเทศกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
และการจัดซื้อวัสดุส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
2.วัตถุประสงค์ :เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ 
 
3.เป้าหมาย: 
 3.1ด้านปริมาณ  
  1. ได้สื่อนวัตกรรมการสอนที่เพียงพอต่อความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียน 
  2. ได้นวัตกรรมที่มีความหลากหลาย 
  3.ได้แผนการสอนทุกรายวิชาในรายวิชา 
 3.2 ด้านคุณภาพ  
  1. แผนการสอน สื่อ นวัตกรรม สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอมุ่งเน้นนักเรียน 
เป็นส าคัญและมีประสิทธิภาพ 
  2. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ที่มีสื่ออุปกรณ์ครบถ้วนและทันสมัย 
  3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
4.กิจกรรมในโครงการ 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.สร้างผลิตสื่อและนวัตกรรม
ประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ทุกระดับชั้น 

1.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจวิชาคณิตศาสตร์ และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

1.ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ 
ทักษะทางคณิตศาสตร์และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2.จัดหาวัสดุสื่อบางประเภทที่ไม่
สามารถจัดท าได้ 

1.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจวิชาคณิตศาสตร์ และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

1.ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ 
ทักษะทางคณิตศาสตร์และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

3.จัดท าแผนการสอนตรงตาม
หลักสูตร 

2.เพ่ือให้ครูได้จัดท าแผนการสอน
ตรงตามหลักสูตร 

2.ร้อยละของครูที่จัดท าแผนการ
สอนตรงตามหลักสูตร 

 
Do (D) 
5.วิธีการด าเนินงาน 
 1)ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
 -จัดหาวัสดุในการจัดท าสื่ออุปกรณ์  
 -ระดมความคิดในการจัดท าสื่อ 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 

6.ระยะเวลาด าเนินการ: 
 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงาน
โครงการ 

16-31           

2 จัดท าโครงการ 16-31           

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

16-31           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 16-31           

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 16-31           
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว ้

           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน           1-28 

8 สรุปและรายงานผล           1-28 

7.งบประมาณที่ได้รับท้ังสิ้น :15,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว 15,000 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .........-........... บาท 
  - อ่ืนๆ  ............-................ บาท 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินนอกงบประมาณ เงิน

งบประมาณ 

 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 
จัดท าป้ายสมการและเกมคณิตศาสตร์
ตามทางเดินบันไดทางข้ึน-ลง ตามตึก
อาคาร 

  
10,000 10,000 

 
10,000 

2 

ให้ครูในกลุ่มสาระฯน านักเรียนผลิตสื่อ
การเรียนโดยให้นักเรียนเป็นผู้ผลิตสื่อ
การเรียนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนใน
หลักสูตร 

  

5,000 5,000 

 

5,000 
รวม - - 15,000 15,000  15,000 

 

8.สถานที่ด าเนินการ :ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ :นางสุทธิชัย วิดีสา 
 

10.หน่วยงาน/บุคคล ที่ให้การสนับสนุน : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 

Check (C) 
11.การประเมินผล : การสังเกต , แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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Act (A) 
12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์  

 -ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - นักเรียนมีความรู้ความสารถและฝึกทักษะในวิชาคณิตศาสตร์มากข้ึน 
  - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
 12.2 ผลผลิต    
  - ไดส้ื่อการสอนทุกรายวิชาทุกรหัส และนักเรียนได้ผลงานในการจัดกิจกรรม  
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก) 
  - ชุมชนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจและยอมรับการจัดการเรียนการสอน และส่งบุตรหลานเข้า
ศึกษาต่อในโรงเรียนฯ 

13.   อุดหนุนรายหัว   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

   

(นายสุทธิชัย    วิดีสา) 
ต าแหน่ง  ครู 

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

 ฉัตรชัย   ศรีนัครินทร์  ฐปนีย์     นารี 
   (นายฉัตรชัย   ศรีนัครินทร์)                (นางฐปนีย์     นารี)  

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

วรงค์นุช     ก้อนตาล  ณัฐพนธ์       หล้าชาญ 

(นางวรงค์นุช     ก้อนตาล)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 

   

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

                           บดินทร์     นารถโคษา   

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2,3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2,3,7 
ผู้รับผิดชอบ  :  กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ และ นายฉัตรชัย  ศรีนัครินทร์ 
ระยะเวลา  : มิถุนายน 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 
สถานที ่   : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  25,000 
ลักษณะโครงการ :  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.หลักการและเหตุผล: 
 เนื่องด้วยประเทศไทยได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 โดยก าหนดให้
สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านทักษะต่างๆ กระบวนการคิด ทักษะการค านวณ การส ารวจตรวจสอบ 
และแก้ปัญหา กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ และกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ จึงจัดเป็นกิจกรรม 
ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความละเอียดรอบคอบ  
และสามารถเลือกยุทธวิธีในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ  
อีกท้ังเป็นการสร้างเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ อันเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมและพัฒนาต่อไป 
 

2.วัตถุประสงค์ :(เพ่ือเน้นการพัฒนานักเรียน) 
1.ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้ การตัดสินใจ  
  และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
2.เพ่ือให้นักเรียน มีพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร์และการคิดค านวณ 
3.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ  
4.เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

3.เป้าหมาย: 
 ด้านปริมาณ   

1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จ านวน  600 คน 

 ด้านคุณภาพ 
  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
   2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
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4.กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.กิจกรรมตอบปัญหา
คณิตศาสตร์ประจ าเดือน 
(15,000) 

1.เพ่ือให้นักเรียนพัฒนากระบวนการคิด 
การแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้ การ
ตัดสินใจ และทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

1.ร้อยละของนักเรียน 
มีความรู้ กระบวนการคิด 
การแก้ปัญหากระบวนการ
เรียนรู้ การตัดสินใจ  
และทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

1.กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์
ประจ าสัปดาห์ 
(10,000) 

1.เพ่ือให้นักเรียนพัฒนากระบวนการคิด 
การแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้ การ
ตัดสินใจ และทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

1.ร้อยละของนักเรียน 
มีความรู้ กระบวนการคิด 
การแก้ปัญหา 
กระบวนการเรียนรู้  
การตัดสินใจ และทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

DO (D) 

5.วิธีการด าเนินงาน 
1.ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
2.จัดท าโครงการ 
3.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
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6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
 -ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ 
 -รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหาคณิตศาสตร์ 
 -แข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ประจ าเดือน 

  -แจกบัตรบันทึกการเข้าโครงการคลินิกคณิตศาสตร์ 
 - นักเรียนเข้าร่วมโครงการคลินิกคณิตศาสตร์ 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 

6.ระยะเวลาด าเนินการ: 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงาน
โครงการ 

13           

2 จัดท าโครงการ 18           

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

18           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 25           

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 27           

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว ้

           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน          27  

8 สรุปและรายงานผล          27  
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7.งบประมาณที่ได้รับท้ังสิ้น :25,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว .........-.............. บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 25,000 บาท (ถั่วจ่าย) 
  - อ่ืนๆ  ..........-.................. บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ของรางวัลผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 20,000   20,000  20,000 

2 วัสดุในการจัดกิจกรรม   5,000 5,000  5,000 

รวม 25,000 

 ** หมายเหตุ  
 
8.สถานที่ด าเนินการ : โรงเรยีนสกลนครพัฒนศึกษา 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

10.บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : คณะครูโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

Check (C) 
11.การประเมินผล : การสังเกต , แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์  
  - นักเรียนมีความรู้ความสารถและฝึกทักษะในวิชาคณิตศาสตร์มากข้ึน 
  - นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น 
 12.2 ผลผลิต    

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก) 
  - พัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  -ส่งเสริมการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
    ให้มีประสิทธิภาพ 
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13.  งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

   

(นายฉัตรชัย      ศรีนัครินทร์) 
ต าแหน่ง  ครู 

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นายฉัตรชัย   ศรีนัครินทร์)                (นางฐปนีย์     นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรงค์นุช     ก้อนตาล)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 

   

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

   

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  ค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2,3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2,3,7 
ระยะเวลา  :  30  พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2563 
ผู้รับผิดชอบ  :  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/นางสาวบุญยตรี  สมนา 
สถานที ่   :  อุทยานแห่งชาติภูพาน 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล 
 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เหมาะสมกับผู้ที่มีทักษะกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้คนคิด 
อย่างมีเหตุผลแก้ปัญหาอย่างมีระบบกฎเกณฑ์ ในการจัดการเรียนการสอนที่ท าให้นักเรียนเกิดความคิด 
ทางคณิตศาสตร์ ได้ดีนั้น การฝึกทักษะจะมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการท าให้เกิดกระบวนการทางความคิด  
ซึ่งการฝึกสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การใช้แบบฝึกกิจกรรมที่สอดคล้องกับกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้
นักเรียนได้ท าแบบฝึกทักษะเป็นประจ า  เป็นต้น   
การจัดค่ายคณิตศาสตร์ ถือเป็นกิจกรรมเสริมการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพทุกๆ ด้าน 
ที่ต้องการให้เกิดในตัวนักเรียน ช่วยให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รู้จักปรับพฤติกรรมของตนให้เข้ากับหมู่คณะ 
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตต่อไป อีกทั้งยังสามารถเสริมสร้างทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ให้เกิดขึ้น กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้เดิมทางคณิตศาสตร์ 
2. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทางคณิตศาสตร์ใหม่ของนักเรียน 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ และฝึกแก้ปัญหาที่หลากหลาย 
4. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกการเสนอความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
5. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี และฝึกการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มของนักเรียน 
6. เพ่ือเสริมสร้างระเบียบวินัยให้นักเรียน และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน 
7. เพ่ือให้นักเรียนฝึกความกล้าแสดงออก และฝึกความคิดสร้างสรรค์ 
8. เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตจริง 
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3. เป้าหมาย : 
 3,1 ด้านปริมาณ  ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน  115  คน  ประกอบด้วย 

1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3    จ านวน  60  คน 
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5-6    จ านวน  20  คน 
3) ทีมวิทยากรภายนอกและทีมงานพ่ีเลี้ยง   จ านวน  20  คน    
4) คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์             จ านวน  15  คน 

 3,2 ด้านคุณภาพ 
1) นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  มีกระบวนการท างาน 
   อย่างมี ประสิทธิภาพ   
2)  นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะท างานและการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น   
3)  นักเรียนมีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในเทอมถัดไปดีขึ้น   

 

4. กิจกรรมในโครงการ 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. กิจกรรมนันทนาการละลาย
พฤติกรรม และส่งเสริมทักษะ 
การอยู่ร่วมกัน การท างานเป็น
กลุ่ม 

 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการอยู่
รว่มกัน มีความเกรงใจ สามัคคี   
มีวินัย 

วัดจากการสังเกตจากผู้เข้าร่วม
โครงการ  , ประเมินจาก
แบบสอบถาม 

2. กิจกรรมฐานการเรียนรู้ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  
และกิจกรรม  STEAM 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ใหม่  และฝึก
กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ 
ฝึกแก้ปัญหาที่หลากหลาย 

วัดจากการสังเกตจากผู้เข้าร่วม
โครงการ  , ประเมินจาก
แบบสอบถาม 

3. กิจกรรมพักแรม แคมป์ไฟ
นันทนาการภาคกลางคืน 

เพ่ือให้นักเรียนมีความผ่อนคลาย  
รู้จักการท ากิจกรรมร่วมกัน และ
การเตรียมความพร้อม                    
การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต 

วัดจากการสังเกตจากผู้เข้าร่วม
โครงการ  , ประเมินจาก
แบบสอบถาม 
 

DO (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 
  1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

 2) แบ่งหน้าที่รับผิดชอบจัดท าโครงการ 
 3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 

   -นันทนาการละลายพฤติกรรม และส่งเสริมทักษะการอยู่ร่วมกัน การท างานเป็นกลุ่ม 
  -กิจกรรมฐานการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  และกิจกรรม  STEAM 
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  -กิจกรรมพักแรม แคมป์ไฟนันทนาการภาคกลางคืน 
 7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8) สรุปและรายงานผล 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ :  
  

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงาน
โครงการ  

    
 

 
 

 
 

     

2 แบ่งหน้าที่รับผิดชอบจัดท าโครงการ      

7-11   

     

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

       
9-13 

    

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน        

16-
20 

    

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน         

16-
20 

    

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว ้

       
30 

 
1 

   

7 ประเมินผลการด าเนินงาน         

1 
   

8 สรุปและรายงานผล         

8-11 
 

 
  

 
7. งบประมาณ :  40,000 บาท 

- งบอุดหนุนรายหัว จ านวน 40,000 บาท  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินนอกงบประมาณ เงิน

งบประมาณ 
 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 ค่าอาหาร  3  มื้อ (มื้อละ  60  บาท/คน)  20,700  20,700  20,700 
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  3  มื้อ  3,300  3,300  3,300 
3 ค่าตอบแทนวิทยากร 6 คน 6,000   6,000  6,000 

รวม 6,000 24,000  30,000  30,000 
 
8. สถานที่ด าเนินการ : อุทยานแห่งชาติภูพาน 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/นางสาวบุญยตรี  สมนา 
 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

Check (C) 
11. การประเมินผล : การสังเกต , แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์  
  - ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
  - นักเรียนมีความรู้ความสารถและฝึกทักษะในวิชาคณิตศาสตร์มากข้ึน 
  - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
 12.2 ผลผลิต      
  - ได้แผนการสอนทุกรายวิชาทุกรหัส และสื่อ เอกสารประกอบการสอนทุกรายวิชา  
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก) 
  - ชุมชนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจและยอมรับการจัดการเรียนการสอน และส่งบุตรหลาน   
               เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนฯ 
  - ส่งเสริมการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้เรียนทุกระดับ 
  ทุกประเภท ให้มีประสิทธิภาพ 

13.   อุดหนุนรายหัว   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

   

(นางสาวบุญยตรี     สมนา) 
ต าแหน่ง  ครู 

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นายฉัตรชัย   ศรีนัครินทร์)                (นางฐปนีย์     นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรงค์นุช     ก้อนตาล)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 

   

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

   

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : อบรมโปรแกรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม Geometer’s Sketchpad และ  
                     GeoGebra 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2,3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2,3,7 
ผู้รับผิดชอบ  :  กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ และ นายฉัตรชัย  ศรีนัครินทร์ 
ระยะเวลา  :  27 – 28 มิถุนายน 2563 
สถานที ่   : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  17,630 
ลักษณะโครงการ :  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.หลักการและเหตุผล: 
 ปัญหาของนักเรียนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์คือ เปนวิชายาก ไมเข้าใจ ซึ่งอาจเกิดจาก ครูผูสอน  
ใชวิธีการสอนโดยมุงเนนเนื้อหาเพียงอยางเดียวท าใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย และ ไมสามารถค้นหาผลลัพธ์
ที่ไดดวยตัวเองวิธีการหนึ่งที่จะแกปญหาดังกลาว คือ การน าเทคโนโลยีมาชวย ในการเรียนการสอนวิชา 
คณิตศาสตร ใหเขาใจงายขึ้น ซึ่งโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad และโปรแกรม GeoGebra  
เปนโปรแกรม ทางคณิตศาสตร์ ที่มีศักยภาพ เพื่อช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะสามารถน าเสนอภาพเคลื่อนไหว อธิบายเนื้อหายาก ๆ ให้เกิดความ เข้าใจได
อยางรวดเร็ว นอกจากนั้น ยังสามารถประยุกตใชโปรแกรมในการสรางสรรคการส ารวจการวิเคราะหพิสูจน
แนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ ทางคณิตศาสตรไดเปนอยางดี ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จึงจัดท าโครงการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad และ โปรแกรม GeoGebra  ขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา เข้าใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ง่ายขึ้นและมีเจตคติดี
ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
2.วัตถุประสงค์ :(เพ่ือเน้นการพัฒนานักเรียน) 

1. เพ่ือให้นักเรียน ใช้ โปรแกรม Geometer’s Sketchpad และ GeoGebra ได้ 
2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ  

 
3.เป้าหมาย: 
 ด้านปริมาณ   

1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน  40  คน 
2.คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 20  คน 

 ด้านคุณภาพ 
1.นักเรียน ใช้โปรแกรม Geometer’s Sketchpad และ GeoGebra ได้ 
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4.กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.กิจกรรมอบรมโปรแกรมเชิง
ปฏิบัติการ โปรแกรม 
Geometer’s Sketchpad และ 
GeoGebra 

1.เพ่ือเตรียมความพร้อมในการอบรม
โปรแกรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม 
Geometer’s Sketchpad และ 
GeoGebra 
2.เพ่ือจัดอบรมโปรแกรมเชิงปฏิบัติการ 
โปรแกรม Geometer’s Sketchpad 
และ GeoGebra 

1.ร้อยละของนักเรียนใช้ 
โปรแกรมเชิงปฏิบัติการ 
โปรแกรม Geometer’s 
Sketchpad และ 
GeoGebra 

DO (D) 
5.วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2) จัดท าโครงการ 
 3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
   -ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการให้นักเรียนทราบ 
   -รับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจ 
    -จัดท าเอกสารและเตรียมวัสดุปุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   -จัดเตรียมสถานที่ท่ีจะจัดอบรม 
   -ด าเนินการจัดอบรม 
 7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8) สรุปและรายงานผล 

6.ระยะเวลาด าเนินการ: 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ(ให้ระบุวันที่) 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงานโครงการ 13           

2 จัดท าโครงการ 17           

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

17           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  1          

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  8          

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่
วางไว ้

 27-28          
 

 

7 ประเมินผลการด าเนินงาน  28          

8 สรุปและรายงานผล  29          
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7.งบประมาณที่ได้รับท้ังสิ้น :  17,630  บาท 

  - เงินอุดหนุนรายหัว   17,630  บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ............................. บาท 
  - อ่ืนๆ ............................................................. บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 วัสดุในการจัดอบรม   2,630   2,630 

2 จ้างเหมาอาหารอาหารว่าง ครู 
นักเรียนเข้าอบรม 60 คน 2 วัน วัน
ละ 100 บาท 

  15,000   15,000 

รวม 17,630   

 
8.สถานที่ด าเนินการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ และ นายฉัตรชัย  ศรีนัครินทร์ 

10.บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  

Check (C) 

11.การประเมินผล : การสังเกต แบบสอบถาม 

Act (A) 

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   

  -นักเรียนที่เข้าอบรมโปรแกรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม Geometer’s Sketchpad และ  
        GeoGebra 

 12.2 ผลผลิต    
 -นักเรียนที่เข้าอบรมโปรแกรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม Geometer’s Sketchpad และ  
    GeoGebra 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

   

(นายฉัตรชัย  ศรีนัครินทร์) 
ต าแหน่ง  ครู 

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นายฉัตรชัย   ศรีนัครินทร์)                (นางฐปนีย์     นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรงค์นุช     ก้อนตาล)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 

   

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

   

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : พัฒนาอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์(การน านักเรียนแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก) 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2นโยบายที่ 3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2  กลยุทธ์ที่ 3 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวศศิร์อร  ทิพย์พีรชัย และนายสุทธิชัย  วิดีสา 
ระยะเวลา  : 1 มิถุนายน 2563– 28กุมภาพันธ์ 2564 
สถานที ่   :สถานที่จัดแข่งขันภายนอกโรงเรียน 
งบประมาณ :  14,940บาท 
ลักษณะโครงการ :โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง  

Plan (P) 

1.หลักการและเหตุผล: 
 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการด าเนินชีวิต 
ต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไปตลอดเวลา ท าให้จ าเป็นต่อการสร้างบุคลากร เช่น เด็ก
และเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ จึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กและ
เยาวชน ที่จะเป็นก าลังต่อการขับเคลื่อนของประเทศ ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสกลนคร
พัฒนศึกษา ได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว โดยการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้เข้าร่วมแข่งขัน
โครงงานคณิตศาสตร์ ซูโดกุ เกมต่อสมการคณิตศาสตร์เอ-แม็ท และกิจกรรมอย่างอ่ืน เพ่ือให้นักเรียนที่สนใจมุ่ง
ศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์หรือศาสตร์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ที่จะน าไปสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
2.วัตถุประสงค์ : 
 1.  เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ ให้กับนักเรียน 
 2.  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 3.  เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 4.  เพ่ือฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากประสบการณ์จริง 
 5.  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการท างานเป็นทีม 
3.เป้าหมาย: 
 ด้านปริมาณ   
  1. มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย  จ านวน  150 คน 
  2. มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอย่างน้อย    จ านวน   30 คน 
  3. มีครูเข้าร่วมการแข่งขัน    จ านวน   10 คน 

ด้านคุณภาพ  
  1. ด้านคุณภาพผู้เรียน  
   - นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
   - นักเรียนได้รู้จักการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากประสบการณ์จริง 
  2.  ด้านการเรียนการสอน 
   - นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
   - นักเรียนได้ความรู้ในการคิดสมการทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง 
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Do (D) 
4.กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
นักเรียนเข้าร่วมที่หน่วยงาน
ภายนอกได้จัดการแข่งขันเกมต่อ
สมการคณิตศาสตร์ เอ-แม็ท 
โครงงาน ซูโดกุ ตอบปัญหาทาง
คณิตศาสตร์  

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนการคิด
สมการทางคณิตศาสตร์ 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถและกระบวนการทักษะ
ทางด้านคณิตศาสตร์ 

3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
วิชาคณิตศาสตร์ และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

รางวัลที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมแข่งขันเกมเอ-แม็ท 
โครงงาน ซูโดกุ ตอบ
ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

 

 

5.วิธีการด าเนินงาน 

1)ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้โดยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเกมต่อ
สมการคณิตศาสตร์ เอ-แม็ท โครงงาน ซูโดกุ ตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 

 

6.ระยะเวลาด าเนินการ: 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงาน

โครงการ  

 

 
           

 จัดท าโครงการ             

 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

 
           

 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             

 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน              
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน

โครงการที่วางไว ้โดยส่งนักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันเกมต่อสมการ
คณิตศาสตร์ เอ-แม็ท ในรายการที่
เปิดรับสมัคร 

 

           

 ประเมินผลการด าเนินงาน             

 สรุปและรายงานผล             

 
7.งบประมาณที่ได้รับท้ังสิ้น : 14,940 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว   - บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 14,940 บาท 
  - อ่ืนๆ - บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 แข่งขันเอแม็ทในโรงเรียนภายในจังหวัดที่เชิญ
ร่วมแข่งขัน 

 1,240  1,240  1,240 

2 แข่งขันเอแม็ทท่ีสกลนคร 

-ค่าลงทะเบียนแข่งขันจ านวน 10 คน (250 บาท 
*10 คน ) 

-ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (100 กม * 4 บาท *2 เท่ียว) 

-ค่าอาหารนักเรียน (50 บาท * 10 คน * 1 วัน) 

  

 

2,500 

800 

500 

  

 

2,500 

800 

500 

  

 

2,500 

800 

500 

3 แข่งขันเอแม็ทท่ีอุดรธาน ี

-ค่าลงทะเบียนแข่งขันจ านวน 10 คน (250 บาท 
*10 คน ) 

-ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (250 กม * 4 บาท *2 เท่ียว) 

-ค่าอาหารนักเรียน (180 บาท * 10 คน * 3 วัน) 

  

2,500 

 

2,000 

5,400 

  

2,500 

 

2,000 

5,400 

  

2,500 

 

2,000 

5,400 

รวม - 14,940  14,940  14,940 
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8. สถานที่ด าเนินการ : สถานที่จัดแข่งขันจากหน่วยงานภายนอก 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวศศิร์อร  ทิพย์พีรชัย และนายสุทธิชัย  วิดีสา 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
Check (C) 

11. การประเมินผล : การสังเกต ผลการแข่งขันและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 12.1 ผลลัพธ์   
  - นักเรียนได้รับการฝึกฝนการคิดสมการทางคณิตศาสตร์ 
  - นักเรียนมีความรู้ความสามารถและฝึกทักษะในวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น 
  - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
 12.2 ผลผลิต    
  - นักเรียนได้เข้าร่วมกันแข่งขัน อย่างน้อย 30คน 
  - นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมรายการแข่งขัน อย่างน้อย 20คน 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
  - พัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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13. งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

   

(นางสาวศศิร์อร    ทิพย์พีรชัย) 
ต าแหน่ง  ครู 

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นายฉัตรชัย   ศรีนัครินทร์)                (นางฐปนีย์     นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรงค์นุช     ก้อนตาล)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 

   

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

   

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

 
 


