
งาน/โครงการ:  โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานในระดับสากลเพ่ือความ
   เป็นเลิศทางวิชาการ  สื่อสารสองภาษา      
ระยะเวลาด าเนินการ: เริ่มต้น  1  เมษายน  2564    สิน้สุด  31  มีนาคม 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ:  นางณัฐชาภร   วรรณทอง 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1. เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 1.2. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนและได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
 1.3. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 
 1.4. เพ่ือเพ่ิมคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) 
 
2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
           3.1.1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 4 คน ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
   3.1.2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม จ านวน 528 คน ได้รับการ
พัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ และได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 
 3.1.3  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม จ านวน 528 คน ได้รับการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคริตศาสตร์ให้เพ่ิมสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 
 3.1.4   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม จ านวน 78 คนได้รับการพัฒนา
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O- NET) ให้เพ่ิมสูงขึ้นจากปีก่อนหน้า ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3      
 
 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีความรู้ความสามารถในด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  3.2.2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ได้รับการพัฒนาความสามารถ
ในการเรียนรู้  และได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเหรียญทอง 
 3.2.3  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ได้รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมสูงขึ้น  
 3.2.4  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมได้รับการพัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O- NET) ให้เพ่ิมสูงขึ้น 



3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
      ขั้นเตรียมการ (PLAN)     
 1. ประชุม /รับทราบผลการสอบ O - NET /ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในปีที่ผ่านมา 
 2. วิเคราะห์ผลการสอบในปีที่ผ่านมาเพ่ือศึกษาและพิจารณาจุดเด่น จุดด้อยที่ควรพัฒนาเป็นราย 
     มาตรฐานและรายสาระ 
 3. สร้างความตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาการเรียนรู้และการทดสอบ O - NET 
 4. น าเสนอผลการประชุมและการจัดท าโครงการประจ าปี 
 5. ร่วมกันประเมินด้านบริบทของโครงการ 

      ขั้นด าเนินการ (DO)  
 6. เพ่ิมสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผล(อบรม/ทบทวน) 
     - ครูผู้สอนแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกแนวข้อสอบ O- NET 
     - ครูจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนทุกคน 
 7. ด าเนินการตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 
  - อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
  - คิดเลขเร็ว 
  - ท่องสูตรคูณ 
  - ซุโดก ุ
  - A -MATH 
 8. นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู 

    ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
 9. นิเทศติดตามประเมินผลโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

    ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
 10. ประเมินผลและสรุปโครงการ 
 - รายงานผลการจัดท าโครงการ 
 - ปรับปรุงการด าเนินโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. ประชุม /รับทราบผลการ
สอบ O - NET /ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิต 
ศาสตร์ในปีที่ผ่านมา 

0 พฤษภาคม 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีข้อมูลปัญหาในการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ 
  



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

2. วิเคราะห์ผลการสอบในปีที่
ผ่านมาเพ่ือศึกษาและ
พิจารณาจุดเด่น จุดด้อยที่
ควรพัฒนาเป็นราย
มาตรฐานและรายสาระ 

0 พฤษภาคม 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีแผนการพัฒนาบุคลากรกลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์ และหา
แนวทางพัฒนาเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. สร้างความตระหนักถึง
ความส าคัญในการ
พัฒนาการเรียนรู้และการ
ทดสอบ O- NET  

0 พฤษภาคม 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

- 

4. น าเสนอผลการประชุมและ
การจัดท าโครงการ
ประจ าปี 

0 พฤษภาคม 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

ครูร่วมกันจัดท า
โครงการ  

5. ร่วมกันประเมินด้านบริบท
ของโครงการ 

0 พฤษภาคม 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

- 

6. เพ่ิมสมรรถนะครูด้านการ
วัดและประเมินผล(อบรม/
ทบทวน) 
-  ครูผู้สอนแก้ไขแผนการ
จัดการเรียนรู้โดย
สอดแทรกแนวข้อสอบ O- 
NET 
- ครูจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมศักยภาพของ
นักเรียนทุกคน 

0 พฤษภาคม 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

นักเรียน ม.3 และ ม.6 ทุกคน 
ได้รับการสอนซ่อมเสริม  

7. ด าเนินการตามโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 
- อัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ 
- คิดเลขเร็ว 
- ท่องสูตรคูณ 
-  ซุโดก ุ
-  A -MATH 

2,080 กรกฎาคม-
สิงหาคม 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียน 
2. ผลการสอบ O-NET สูงกวา่
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
ระดับ ม.3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี
ที่ผ่านมา 



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

8. นิเทศการจัดการเรียนรู้ของ
คร ู

0 พฤษภาคม
2564-
มีนาคม 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

1. ครูได้รับการนิเทศติดตามการ
เรียนการสอน  

9. นิเทศติดตามประเมินผล
โครงการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

0 
 

มกราคม-
มีนาคม 
2565 

 1. ครูได้รับการนิเทศติดตาม 

10. ประเมินผลและสรุป
โครงการ 
- รายงานผลการจัดท า
โครงการ 
- ปรับปรุงการด าเนิน
โครงการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

0 มีนาคม 
2565 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียน 
2. ผลการสอบ O-NET สูงกวา่
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
ระดับ ม.3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี
ที่ผ่านมา 

รวม 2,080 
   

 
 
 
5. ผลการด าเนินงานระดับโครงการ 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 
 

สภาพการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานเทียบ

กับเป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา 

 
ด าเนินการแล้ว  

บรรลุ  
ใช้ไม่ถึงงบประมาณ 

ที่ก าหนด 
เป็นไปตามช่วงเวลาที่

ก าหนด 

 
   
 
 
 
 



  5.2 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
จ านวน 4 คน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 

ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้รับการพัฒนา
และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพร้อยละ 100 

บรรลุ 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม จ านวน 528 คน ได้รับการพัฒนา
ความสามารถทางการเรียนรู้ และได้รับคัดเลือกให้
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม จ านวน 528 
คน ได้รับการพัฒนาความสามารถ
ทางการเรียนรู้ และได้รับคัดเลือกให้เข้า
ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 

บรรลุ 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม จ านวน 528 คน ได้รับการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคริตศาสตร์ให้เพิ่มสูงขึ้น
จากปีก่อนหน้าไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม จ านวน 528 
คน ได้รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคริตศาสตร์ให้เพิ่มสูงขึ้นจากปี
ก่อนหน้าไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 

บรรลุ 

4.   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม จ านวน 78 คนได้รับการพัฒนาผล
การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O- NET) ให้เพ่ิม
สูงขึ้นจากปีก่อนหน้า ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
เชียงม่วนวิทยาคม จ านวน 78 คนได้รับ
การพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน(O- NET) ให้เพ่ิมสูงขึ้นจากปีก่อน
หน้า ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 

 

 
   5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีความรู้
ความสามารถในด้านกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์มีความรู้ความสามารถใน
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

บรรลุ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม ได้รับการพัฒนาความสามารถในการ
เรียนรู้  และได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด ท าให้ไม่มีการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 

ไม่บรรลุ 



เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการระดับเหรียญทอง 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม ได้รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมสูงขึ้น 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ได้รับการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เพ่ิมสูงขึ้น 

บรรลุ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคมได้รับการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ 
(O- NET) ให้เพ่ิมสูงขึ้น 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
เชียงม่วนวิทยาคมได้รับการพัฒนาผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O- NET) ให้เพ่ิม
สูงขึ้น 

บรรลุ 

 
 
  5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

- --  

ผลการประเมินโครงการ (ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม)  บรรลุ/ไม่บรรลุ 

 
 
ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

1. นักเรียนมีทัศนคติไม่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์  
2. ขาดสื่อ นวัตกรรมในการเพ่ิม
ทักษะด้านคณิตศาสตร์ 

1. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เน้นการปฏิบัติ และ
สนุกสนานกับการเรียนรู้  
2. หา ผลิตสื่อ นวัตกรรมที่มีความ
แปลกใหม่ และตรงกับมาตรฐาน
การเรียนรู้  
3. ควรด าเนินการพัฒนานักเรียน
กลุ่มอ่อนอย่างเร่งด่วน  
4. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ประเมินตนเอง และแจ้งผล

- 



ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

สะท้อนกลับแก่นักเรียนทันที่ 
เพ่ือให้นักเรียนได้แก้ไข จุดบก 
พร่องของตนเอง  
5. หา ผลิตสื่อ นวัตกรรม เพื่อยก
ผลสัมฤทธิ์นักเรียนกลุ่มอ่อน 
รอผู้บริหารเห็นชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
1. โครงการ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ 
3. เอกสารประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น  แบบประเมินความพึงพอใจฯ 
4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม/ภาพประกอบ 

ฯลฯ 

 


