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ชื่อโครงการ พัฒนาทักษะการคิดค านวณคณิตศาสตร์ 
สนองเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ข้อที่ 1.1.1.5  นักเรียนร้อยละ 68.8 มีความสามารถในการคิด   
ค านวณคณิตศาสตร์  อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน           ข้อที ่1   จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นไปตาม 
     เกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาและสอดคล้องกับ 
       การเปลี่ยนแปลงยุคศตวรรษท่ี 21 
     ข้อที ่2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและ 
     คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน  2565 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวชนนิกานต์ ศรตะบ า , นางมาลัย สุขห่อ 
     และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้กล่าวไว้ว่าการจัดการศึกษาใจปัจจุบันจะต้อง
ปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองกับทิศทางการผลิตและการพัฒนาก าลังคน โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21  เพ่ือให้ได้ทั้งความรู้และทักษะทีจ าเป็นต้องใช้ในการด ารงชีวิต        
การประกอบอาชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง 
ทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะที่เรียกตามตัวย่อว่า 3Rs + 8Cs โดยที่ 3Rs 
ประกอบด้วย อ่านออก (Reading) เขียนได้ (WRiting) และ คิดเลขเป็น (ARithmettics) 
 จากผลการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  และ ปี
การศึกษา 2563  ผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา  2562 ได้คะแนนเฉลี่ย 27.10 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 67.75  ปีการศึกษา 2563 ได้คะแนนเฉลี่ย 11.00 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 27.5 และคะแนน O- NET ป.6 วิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ยร้อยละ  27.12 
คะแนน และในปีการศึกษา 2564 เป็นช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้นักเรียนได้เรียนไม่
เต็มที่ ตอนสอบเข้าเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่มีการสอบวัดความรู้ ไม่ได้สอน
ปรับพ้ืนฐาน ส่งผลให้มีพ้ืนฐานทางทักษะคิดค านวณน้อย จากคะแนนและสถานการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า
นักเรียนที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนสตรีปากพนังมีพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร์ต่ ามากจึงไม่เพียงพอที่จะท าให้การ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับม.ต้น ที่นักเรียนจะได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีหรือผ่านค่าเป้าหมาย
ของสถานศึกษา ข้าพเจ้าและครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงเล็งเห็นความส าคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาทักษะการคิดค านวณคณิตศาสตร์ขึ้นเพื่อพัฒนาพื้นฐานคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ การ
คูณ การหารให้กับนักเรียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องอ่ืนๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด ให้ได้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์และค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

 

 

โครงการล าดับที่ 17  รหัสโครงการ วช 1.3.6 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดค านวณคณิตศาสตร์ การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนเต็มบวก 

จ านวนเต็ม  เศษส่วนทศนิยม และ เอกนาม  
2. เพ่ือให้นักเรียนน าความรู้ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนเต็ม จ านวนเต็มบวก 

เศษส่วนทศนิยมและเอกนามไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอ่ืนๆ  

3. เป้าหมาย  
       เชิงปริมาณ 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน  
       เชิงคุณภาพ 
      1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ร้อยละ 68.8  สามารถ บวก ลบ คูณ หารจ านวนเต็ม จ านวนเต็ม
บวก เศษส่วนและทศนิยม ได้คะแนนเฉลี่ยระดับดีข้ึนไป       
      2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 68.8  สามารถ บวก ลบ 
คูณ หารจ านวนเต็ม จ านวนเต็มบวก เศษส่วน  ทศนิยม และบวกลบเอกนาม ได้คะแนนเฉลี่ยระดับดีข้ึนไป  
 3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 68.8   สามารถ บวก ลบ คูณ หาร จ านวนจริง  และ
บวก ลบ คูณ หาร เอกนาม พหุนาม ได้คะแนนระดับดีขึ้นไป 
      4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 68.8 สามารถน าความรู้พ้ืนฐานการบวก ลบ คูณ หารจ านวน
เต็ม จ านวนเต็มบวก เศษส่วนทศนิยม และเอกนาม ไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอ่ืนๆ ได้   
 5.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 68.8  สามารถน าความรู้พ้ืนฐานการ บวก ลบ คูณ 
หาร จ านวนจริง  และบวก ลบ คูณ หาร เอกนาม พหุนาม ไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอ่ืนๆ ได้  
 6.  นักเรียนร้อยละ 75 มีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาทักษะการคิดค านวณคณิตศาสตร์ในระดับดีขึ้นไป  

4. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้น PLAN 
-  ประชุมกลุ่มสาระ 
-  เขียนโครงการน าเสนอขออนุมัติ 
-  แบ่งงานรับผิดชอบของครูในกลุ่มสาระ  ในการเตรียม 
กิจกรรม ออกแบบเครื่องมือ  เกณฑ์การประเมิน  และสื่อ
นวัตกรรม 

ก.ย. - ต.ค.64  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครชูนนิกานต์ 

ขั้น DO 
- ทดสอบนักเรียน 
- ตรวจแบบทดสอบ  
- คัดกรองนักเรียน กลุ่มที่ไม่ผ่านการประเมินทักษะการคิด
ค านวณ ด้านการบวก  การลบ  การคูณ  และการหาร 
- จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดค านวณในรูปแบบค่าย
คณิตศาสตร์ จ านวน 2 วัน  โดยใช้วิทยากรจากภายนอก 
ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ธ.ค.64 - ม.ค.65 
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วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
- สอนเสริมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในคาบ
เรียนปกติ คาบซ่อมเสริม 

และครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ขั้น CHECK 
- ทดสอบหลังการพัฒนา 
- ประเมินผลการพัฒนา 
- ประเมินผลความพึงพอใจ 

พ.ค. - ส.ค.65 
ต.ค.65 - ก.พ. 66 

ขั้น ACTION 
-  สรุปผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ก.ย. 65 , ก.พ. 66 

 
5. งบประมาณด าเนินการ   ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 29,321 บาท  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายการ จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 
1. ค่าวิทยากร 1 คน  8,321 งบอุดหนุน 
2. วัสดุอุปกรณ์ 3,500 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 350 คน คนละ 50 
บาท 

17,500 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รวม (สองหม่ืนเก้าพันสามร้อยย่ีสิบเอ็ดบาทถ้วน)  29,321  
 

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 

6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. นักเรียนมีความสามารถในการคิด ค านวณ
คณิตศาสตร์ ด้านการบวก ลบ คูณ หาร อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

2. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ทักษะการคิด
ค านวณในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอ่ืนๆ ได้
ระดับดีข้ึนไป 

ทดสอบ แบบทดสอบ 
 
 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนา
ทักษะการคิดค านวณคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ คาดว่านักเรียนทุกคนมีพ้ืนฐานด้านทักษะการคิดค านวณคณิตศาสตร์

เพียงพอที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอ่ืนๆ ได้ 
 
 
 

              ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวชนนิกานต์  ศรตะบ า) 

ครโูรงเรียนสตรีปากพนัง 
1 ตุลาคม 2564 

 
 
 

              ลงชื่อ......................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 
           (นายอ านาจ สุขห่อ) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
1 ตุลาคม 2564 

 
 
 

            ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางจิราพร    รัตนกุล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
1 ตุลาคม 2564 


