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ชื่อโครงการ ค่ายคณิตฯสู่รั้วมหาวิทยาลัย  (SPN MATH CAMP 2021) 
สนองเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน มาตรฐานที ่1 คุณภาพผู้เรียน. 
 ข้อที่ 1.2.3.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ /กิจกรรม   

ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ 
 ข้อ 1.2.1.2 นักเรียนร้อยละ 98.6 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ตามหลักสูตรก าหนดในระดับดีข้ึนไป 
 ข้อ 2.3.3 มีการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ

ตามความสามารถ และความถนัดของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  ข้อที ่2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทักษะและ         
                                                 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน  2565 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางมาลัย สุขห่อ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาผู้เรียนทั้งร่างกายและจิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  คุณธรรม  
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และแนวทางการพัฒนา  
กลยุทธ์ของสพฐ. กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ โดยมุ่งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเริ่มน ามาใช้ในปีการศึกษา 2561 เป็น
ระบบที่ออกแบบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) คือระบบ TCAS ซึ่งมีทั้งหมด 5 รอบ  ซึ่งใน
รอบโควต้า จะใช้ข้อสอบส่วนกลาง 9 วิชาสามัญ และรอบ Admission ใช้ GPA , GAT , PAT  ซึ่งทั้งสองรอบ
ก็มีวิชาคณิตศาสตร์ที่ในการสอบ นอกจากนี้ การศึกษาต่อในวิทยาลัยอ่ืน ๆ หรือ สาขาอ่ืน ๆ ของนักเรียนม. 
เช่น นายสิบต ารวจ  วิทยาลัยสาธารณสุข  เป็นต้น ก็ต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์ และพ้ืนฐานหลักของการสอบ
คณิตศาสตร์สาขาต่าง ๆ ก็คือ การทดสอบระดับชาติ (O-net) นั่นคือหากนักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
สูงการสอบคณิตศาสตร์เฉพาะสาขาก็จะสูงไปด้วย และเนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรค    
โควิด – 19 ท าให้นักเรียนเรียนไม่เต็มที่ หรือไม่สามารถไปติวข้อสอบในส านักติวต่าง ๆ ได้ ด้วยข้อจ ากัดของ
การระบาดของโรค  ภาวะเศรษฐกิจของผู้ปกครองนักเรียน ท าให้นักเรียนขาดความพร้อม 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้าพเจ้าและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เล็งเห็นความส าคัญของเรื่องนี้จึง
จัดท าโครงการค่ายคณิตฯ สู่รั้วมหาวิทยาลัย  (SPN MATH CAMP 2021) ขึ้นเพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เจอ
ปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางเรียนคณิตศาสตร์ เพ่ือ
เตรียมคาวามพร้อมในการศึกษาต่อของนักเรียนทุกสาขา และเพ่ือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ /กิจกรรมทัศนศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรก าหนดในระดับดีขึ้นไป  ส่งเสริมและสนับสนุนความ
เป็นเลิศทางวิชาการตามความสามารถ และความถนัดของผู้เรียน  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยนความ

โครงการล าดับที่ 15   รหัสโครงการ วช 1.3.4 
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คิดเหน็  เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ร่วมกันแก้ปัญหา  ท างานร่วมกัน  และอยู่ร่วมกันอย่างสนุกสนาน  สามัคคี  
มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน 
 2. เพ่ือให้นักเรียนเกิดกระบวนการทางคณิตศาสตร์   

 3. เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ในการทดสอบระดับชาติ(O-net) , PAT1 ,คณิตศาสตร์ 9 
สามัญให้สูงขึ้น 

3. เป้าหมาย  
เชิงปริมาณ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน 
  เชิงคุณภาพ 

       1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความสนใจ  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและการศึกษาต่อมากขึ้น 
       2. นักเรียนมีความมั่นใจ ความพร้อม มีผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ในการทดสอบระดับชาติ      
(O-net) , PAT1 ,คณิตศาสตร์ 9 สามัญ เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

4. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้น PLAN 
-  ประชุมกลุม่สาระคณิตศาสตร์เพื่อปรึกษาหารือการจัดท า
โครงการ 

ก.ย. - ต.ค.64 

ครูมาลัย 
และครูกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ต.ค.64 
-  แต่งตั้งคณะท างาน ธ.ค.64 
-  จัดหาวิทยากร และสถานที่ ม.ค.65 
-  ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียน ม.ค.65 
ขั้น DO 
-  จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์จ านวน 3 วัน 

ก.พ.65 

ขั้น CHECK 
-  ประเมินผลการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 

ก.พ. - มี.ค.65 
ครูมาลัย 

ขั้น ACTION 
- รายงานผลการจัดท าโครงการ 

มี.ค.65 

 
5. งบประมาณด าเนินการ   ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 20,847 บาท  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายการ จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 3 คน 3 วัน 1,447 งบเงินอุดหนุน 
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รายการ จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 3 วัน 14,400 

งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. ค่าเกียรติบัตร 700 
4. ค่าสื่อ อุปกรณ์ 4,000 
5. ค่าเข้าเล่ม 300 

รวม(สองหม่ืนแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)  20,847  
 

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจา่ยได ้                                                                       
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้เรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่ม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน 

การสังเกต แบบสังเกต 

2. ร้อยละของนักเรียนที่เกิดกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์   

สอบถาม แบบสอบถาม 

3. ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์วิชา
คณิตศาสตร์ในการการทดสอบระดับชาติ(O-
net) , PAT1 ,คณิตศาสตร์ 9 สามัญ เพ่ิมขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมา 

ผลการสอบ O-net , PAT1 ,
คณิตศาสตร์ 9 สามัญ 

แบบทดสอบ O-net , 
PAT1 ,คณิตศาสตร์ 9 

สามัญ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ คาดว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียน และนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน  และศึกษาต่อในระดับชั้น
ที่สูงกว่าเพิม่มากข้ึน 

 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางมาลัย สุขห่อ)                                           (นายอ านาจ สุขห่อ) 
        ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง                               รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
             1 ตุลาคม 2564                                              1 ตุลาคม 2564            

    
 
 

   ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางจิราพร    รัตนกุล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 

                                                 1 ตุลาคม 2564 
 


