
โครงการพัฒนานักเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ 

 

๑.  หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ  :    ภาควิชาคณิตศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

๒.  ผู้ประสานงาน    :  ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  สวนใต้ 

 

๓.  หลักการและเหตุผล 

 คณิตศาสตร์ถือเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคัญต่อสาขาวิชาต่าง ๆ  เช่น  ฟิสิกส์  

คอมพิวเตอร์  วิศวกรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์  เป็นต้น  การพัฒนาองค์

ความรู้พ้ืนฐานส าคัญ ๆ นั้น ต้องอาศัยทฤษฎีและองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์  

ปัจจุบันเป็นท่ียอมรับว่าสาขาคณิตศาสตร์เป็นสาขาขาดแคลนมีผู้สนใจเรียน

น้อย โดยเฉพาะในระดับปริญญาโทและเอก  จึงท าให้สถาบันการศึกษาในทุก 

ๆ ระดับขาดแคลนบุคลากรทางคณิตศาสตร์อย่างเห็นได้ชัด  ถึงแม้จะมี

ทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางคณิตศาสตร์จากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีให้

ทุนการศึกษาจ านวนมาก  แต่ก็ยังคงมีผู้สนใจเรียนไม่มากนัก  ในระดับ

ปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ก็มีปัญหาเช่นเดียวกันคือมีนักเรียนให้ความสนใจ

ศึกษาไม่มาก  จึงท าให้มีนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกน้อยมาก

ตามไปด้วย 

 ปัจจุบันการจัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาได้

เปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้น  

ดังนั้นเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ ท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าตาม

ความสามารถของตนเอง ในทิศทางท่ีเหมาะสมและตรงตามความต้องการต่อ

การพัฒนาประเทศ  ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งถือเป็นภารกิจหนึ่งในการจัดการศึกษาและบริการ

ทางวิชาการทางคณิตศาสตร์แก่สังคม ได้จัดโครงการ “ พัฒนานักเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์”   โดยเริ่มด าเนินการต้ังแต่ปีการศึกษา 

๒๕๔๗ เพ่ือสร้างและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ได้ศึกษาค้นคว้าในแนวทางท่ีเหมาะสม 

โดยมีเป้าหมายท่ีจะเปิดโอกาสให้นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทาง

คณิตศาสตร์ ได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ีในการศึกษาค้นคว้าได้ด้วย

ตนเอง ตามหลักสูตรท่ีได้จัดในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีโรงเรียนต่าง ๆ ในเขต



ภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมโครงการ ๑๔ โรงเรียน และมีนักเรียนชั้น ม.๔, ม.๕ 

เข้าร่วมโครงการจ านวนเป็นจ านวนมาก   จากผลการประเมินโดยภาพรวม

พบว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในโครงการฯเป็นอย่างมาก  

เนื่องจากได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองทางวิชาการเป็นอย่างดี  ตลอดจน

การพัฒนาในด้านสังคมอีกด้วย  

๔. วัตถปุระสงค ์

 ๔.๑  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถพิเศษ

ทางคณิตศาสตร์ได้มีโอกาสศึกษา ค้นคว้าตลอดจนวิจัยทางคณิตศาสตร์ตาม

หลักสูตรที่ก าหนดให้และตามความสนใจของผู้เรียน 

 ๔.๒  เพ่ือเป็นการสร้างเจตคติท่ีดีต่อการศึกษา  ค้นคว้าและวิจัยทาง

คณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ   

 ๔.๓  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ

ทางคณิตศาสตร์ได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้านอกเหนือจากหลักสูตรท่ีศึกษาใน

โรงเรียน   

 

หน้า ๒ 

๕.  ผู้เข้ารว่มโครงการ 

 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีท่ี ๔ จ านวน ๒๕ คน และมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ชั้นปีท่ี ๕  จ านวน๒๕ คน  ของโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบนท่ี

สมัครเข้าร่วมโครงการฯ  รวมจ านวนโรงเรียนละไม่เกิน ๕๐ คน โดยโรงเรียนที่

มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ชั้นปีท่ี ๔  คน

ละ ๗๕๐ บาท และ 

ชั้นปีที่ ๕  คนละ ๖๐๐ บาท   มีคุณสมบัติดังนี้   

 ๕.๑  นักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ต้องมีผลการเรียน

ในระดับชั้น ม. ๓ ท้ังสองภาคการศึกษาโดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ และ

ได้เกรด ๔  วิชาคณิตศาสตร์  โดยต้องสอบผ่าน Pretest (ข้อเขียน) และสอบ

ผ่านสัมภาษณ์ทางวิชาการ โดยการรับรองของโรงเรียนตามท่ีโครงการก าหนด 

 ๕.๒  นักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ และสอบผ่าน

หลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  โครงการพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทาง

คณิตศาสตร์ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๖.  วนั เวลา และสถานทีจ่ดัอบรม 



ครั้งที่  ๑   วันท่ี   ๒๙ - ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 

ครั้งที่  ๒   วันที่   ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

   ครั้งที่  ๓   วันท่ี   ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๕ 

      ห้องเรียน  ห้อง SCB๑๑๐๐, ห้อง SCB๒๑๐๐, ห้อง SCB๓๑๐๐, ห้อง MB

๒๑๑๑-๑๓ และห้อง MB๒๒๑๑ 

                    คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

๗.  ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 ๗.๑  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาและส่งเสริม

ความสามารถทางวิชาการทางคณิตศาสตร์ และมีความพร้อมในการท่ีจะได้รับ

การพัฒนาต่อยอดในการศึกษาและวิจัยในระดับสูงต่อไป 

 ๗.๒  นักเรียนได้มีโอกาสฝึกท าโครงการวิจัยในหัวข้อต่าง ๆ ทาง

คณิตศาสตร์  ตามความถนัดและความสนใจ อันจะเป็นการฝึกนักวิจัยระดับ

เยาวชน ให้มีพ้ืนฐานที่ดีเพื่อการพัฒนาเป็นนักวิจัยต่อไป 

 ๗.๓  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีและถูกต้องต่อวิชาการทางคณิตศาสตร์อันเป็น

พ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาวิชาการระดับสูงต่อไป 

 ๗.๔  เป็นการยกระดับมาตรฐานและสร้างความต่ืนตัวในการเรียนรู้ทาง

คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา 

 ๗.๕  บุคลากรทั้งครู นักเรียน อาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพัฒนา

ระบบการเรียนรู้ และกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ  ร่วมกัน  เพ่ือพัฒนาวิชาการทาง

คณิตศาสตร์ 

 

 

 

 

 

หน้า ๔ 

๘.  ก าหนดการ       ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๔ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5  (เรียนรวมกัน) 

 ว/ด/ป เวลา เนื้อหา/หัวข้อ ท่ีเรียน วิทยากร 



ครั้งที่ 

1 

29 ต.ค. 

2554 

8.30-

16.30 
ทฤษฎีกราฟ (Graph 

Theory)   

อ.ดร.หทัยรัตน์  ยิ่ง

ทวีสิทธิกุล 

 30 ต.ค. 

2554 

8.30-

16.30 
ทฤษฎีกราฟ (Graph 

Theory)   

อ.ดร.หทัยรัตน์  ยิ่ง

ทวีสิทธิกุล 

 29 ต.ค. 

2554 

8.30-

16.30 
ทฤษฎีกราฟ (Graph 

Theory)   

อ.ดร.เฉลิมพล  บุญ

ปก 

 30 ต.ค. 

2554 

8.30-

16.30 
ทฤษฎีกราฟ (Graph 

Theory)   

อ.ดร.เฉลิมพล  บุญ

ปก 

 29 ต.ค. 

2554 

8.30-

16.30 

ทฤษฎีจ านวน 

(Number Theory)   

ผศ.ดร.อรรถพล  

แก้วขาว 

 29 ต.ค. 

2554 

8.30-

16.30 

ทฤษฎีจ านวน 

(Number Theory)   

อ.ดร.วารุนันท์  อิน

ถาก้อน 

 30 ต.ค. 

2554 

8.30-

16.30 

ทฤษฎีจ านวน 

(Number Theory)   

อ.ดร.ศุภลักษณ์  

โพธิ 

 30 ต.ค. 

2554 

8.30-

16.30 

ทฤษฎีจ านวน 

(Number Theory)   

อ.ดร.ธีรนุช  สืบ

เจริญ 

ครั้งที่ 

2 

19 พ.ย. 

2554 

8.30-

16.30 
ทฤษฎีกราฟ (Graph 

Theory)   

อ.ดร.ปรารถนา  ใจ

ผ่อง 

 20 พ.ย. 

2554 

8.30-

16.30 
ทฤษฎีกราฟ (Graph 

Theory)   

อ.ดร.ปรารถนา  ใจ

ผ่อง 

 19 พ.ย. 

2554 

8.30-

16.30 
ทฤษฎีกราฟ (Graph 

Theory)   

รศ.ดร.สรศักดิ์  ลี้

รัตนาวลี 

 20 พ.ย. 

2554 

8.30-

16.30 
ทฤษฎีกราฟ (Graph 

Theory)   

รศ.ดร.สรศักดิ์  ลี้

รัตนาวลี 

 19 พ.ย. 

2554 

8.30-

16.30 

ทฤษฎีจ านวน 

(Number Theory)   

อ.ดร.ณัฐกร  สุคันธ

มาลา 

 19 พ.ย. 

2554 

8.30-

16.30 

ทฤษฎีจ านวน 

(Number Theory)   

รศ.ดร.ปฤษณา  กลับ

อุดม 



 20 พ.ย. 

2554 

8.30-

16.30 

ทฤษฎีจ านวน 

(Number Theory)   

อ.ดร.ภักดี  เจริญ

สวรรค์ 

 20 พ.ย. 

2554 

8.30-

16.30 

ทฤษฎีจ านวน 

(Number Theory)   

อ.ดร.วรพงศ์  

ฟูปินวงศ์ 

ครั้งที่ 

3 

 28 ม.ค. 

2555 

8.30-

16.30 

เสนอผลงาน  (เฉพาะ 

ม.4) 

กลุ่มท่ี 1 ทฤษฎีกราฟ  

           (Graph 

Theory)  

  

กลุ่มท่ี 2 ทฤษฎีจ านวน  

          (Number 

Theory)   

ผศ.ดร.อรรถพล  

แก้วขาว 

อ.ดร.วารุนันท์  อิน

ถาก้อน 

อ.ดร.ศุภลักษณ์  

โพธิ 

อ.ดร.ธีรนุช  สืบ

เจริญ 

อ.ดร.ณัฐกร  สุคันธ

มาลา 

รศ.ดร.ปฤษณา  กลับ

อุดม 

อ.ดร.ภักดี  เจริญ

สวรรค์ 

อ.ดร.วรพงศ์  

ฟูปินวงศ์ 

 

หมายเหตุ   วันที่ 29    มกราคม  2555  นักเรียนน าเสนอผลงานทางวิชา ท่ี

โรงแรม…. 

      วันที่ 8-12 ธันวาคม  2554  กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์สัมพันธ์  

(โรงเรียนจัดเอง  นอกสถานที่) 

 


