
โครงการพฒันานักเรียนทีม่ีความสามารถพเิศษทางคณติศาสตร์ 
 
๑.  หน่วยงานที่รับผดิชอบ  :    ภาควชิาคณิตศาสตร์   คณะวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
๒.  ผู้ประสานงาน    :  ศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ  สวนใต,้  อ.ดร.ธนะศกัด์ิ  หมวกทองหลาง 
 
๓.  หลกัการและเหตุผล 
 คณิตศาสตร์ถือเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัต่อสาขาวิชาต่าง ๆ  เช่น  ฟิสิกส์  คอมพิวเตอร์  วิศวกรรมศาสตร์ และ
เศรษฐศาสตร์  เป็นตน้  การพฒันาองคค์วามรู้พื้นฐานส าคญั ๆ นั้น ตอ้งอาศยัทฤษฎีและองคค์วามรู้ทางคณิตศาสตร์  
ปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับวา่สาขาคณิตศาสตร์เป็นสาขาขาดแคลนมีผูส้นใจเรียนนอ้ย โดยเฉพาะในระดบัปริญญาโทและ
เอก  จึงท าให้สถาบนัการศึกษาในทุก ๆ ระดบัขาดแคลนบุคลากรทางคณิตศาสตร์อย่างเห็นไดช้ดั  ถึงแมจ้ะมี
ทุนการศึกษาในระดบัปริญญาเอกทางคณิตศาสตร์จากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีให้ทุนการศึกษาจ านวนมาก  แต่ก็ยงัคงมี
ผูส้นใจเรียนไม่มากนกั  ในระดบัปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ก็มีปัญหาเช่นเดียวกนัคือมีนกัเรียนให้ความสนใจศึกษา
ไม่มาก  จึงท าใหมี้นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอกนอ้ยมากตามไปดว้ย 
 ปัจจุบนัการจดัการศึกษาในระดบัต่าง ๆ ตามพระราชบญัญติัการศึกษาไดเ้ปิดโอกาสให้ผูท่ี้มีความสามารถ
พิเศษไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองมากข้ึน  ดงันั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผูท่ี้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
โดยเฉพาะในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายไดมี้โอกาสศึกษาคน้ควา้ตามความสามารถของตนเอง ในทิศทางท่ีเหมาะสม
และตรงตามความตอ้งการต่อการพฒันาประเทศ  ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ซ่ึง
ถือเป็นภารกิจหน่ึงในการจดัการศึกษาและบริการทางวิชาการทางคณิตศาสตร์แก่สังคม ไดจ้ดัโครงการ “พฒันา
นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์”  โดยเร่ิมด าเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗ เพื่อสร้างและพฒันา
กระบวนการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ได้ศึกษาค้นควา้ในแนวทางท่ี
เหมาะสม โดยมีเป้าหมายท่ีจะเปิดโอกาสใหน้กัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ไดใ้ชศ้กัยภาพของตนเอง
อย่างเต็มท่ีในการศึกษาคน้ควา้ไดด้ว้ยตนเอง ตามหลกัสูตรท่ีไดจ้ดัในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีโรงเรียนต่าง ๆ ในเขต
ภาคเหนือตอนบนเขา้ร่วมโครงการ ๑๔ โรงเรียน และมีนกัเรียนชั้น ม.๔, ม.๕ เขา้ร่วมโครงการจ านวนเป็นจ านวนมาก   
จากผลการประเมินโดยภาพรวมพบว่านักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในโครงการฯเป็นอย่างมาก  
เน่ืองจากไดมี้โอกาสเรียนรู้และพฒันาตนเองทางวชิาการเป็นอยา่งดี  ตลอดจนการพฒันาในดา้นสังคมอีกดว้ย  
๔. วตัถุประสงค์ 
 ๔.๑  เพื่อพฒันาและส่งเสริมให้นกัเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ไดมี้โอกาสศึกษา 
คน้ควา้ตลอดจนวจิยัทางคณิตศาสตร์ตามหลกัสูตรท่ีก าหนดใหแ้ละตามความสนใจของผูเ้รียน 
 ๔.๒  เพื่อเป็นการสร้างเจตคติท่ีดีต่อการศึกษา  คน้ควา้และวิจยัทางคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ   
 ๔.๓  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ไดมี้โอกาสศึกษา
คน้ควา้นอกเหนือจากหลกัสูตรท่ีศึกษาในโรงเรียน   
 
 



หนา้ ๒ 
๕.  ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีท่ี ๔ จ านวน ๒๕ คน และมธัยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีท่ี ๕  จ านวน๒๕ 
คน  ของโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบนท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ  รวมจ านวนโรงเรียนละไม่เกิน ๕๐ คน โดย
โรงเรียนท่ีมีนกัเรียนเขา้ร่วมโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการลงทะเบียน ชั้นปีท่ี ๔ และชั้นปีท่ี ๕  คนละ ๙๐๐ บาท 
และมีคุณสมบติัดงัน้ี   
 ๕.๑  นกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ ตอ้งมีผลการเรียนในระดบัชั้น ม. ๓ ทั้งสองภาค
การศึกษาโดยมีเกรดเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ ๓.๐๐ และไดเ้กรด ๔  วชิาคณิตศาสตร์  โดยตอ้งสอบผา่น Pretest (ขอ้เขียน) และ
สอบผา่นสัมภาษณ์ทางวชิาการ โดยการรับรองของโรงเรียนตามท่ีโครงการก าหนด 
 ๕.๒  นกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ และสอบผา่นหลกัสูตรเพิ่มพนูประสบการณ์  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔  โครงการพฒันานกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๖.  วนั เวลา และสถานทีจั่ดอบรม 

คร้ังท่ี  ๑   วนัท่ี   ๑ – ๒   มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
คร้ังท่ี  ๒   วนัท่ี   ๖ - ๗  กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

   คร้ังท่ี  ๓   วนัท่ี   ๓ - ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
      หอ้งเรียน  ห้อง SCB๑๑๐๐, หอ้ง SCB๒๑๐๐, หอ้ง SCB๓๑๐๐, หอ้ง MB๒๑๑๑-๑๓ และหอ้ง MB๒๒๑๑ 
                    คณะวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
๗.  วทิยากร   คณาจารย ์ ภาควชิาคณิตศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้ ๓ 
๙.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑  นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไดรั้บการพฒันาและส่งเสริมความสามารถทางวชิาการทางคณิตศาสตร์ 
และมีความพร้อมในการท่ีจะไดรั้บการพฒันาต่อยอดในการศึกษาและวจิยัในระดบัสูงต่อไป 
 ๙.๒  นกัเรียนไดมี้โอกาสฝึกท าโครงการวจิยัในหวัขอ้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์  ตามความถนดัและความสนใจ 
อนัจะเป็นการฝึกนกัวิจยัระดบัเยาวชน ใหมี้พื้นฐานท่ีดีเพื่อการพฒันาเป็นนกัวจิยัต่อไป 
 ๙.๓  นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีและถูกตอ้งต่อวชิาการทางคณิตศาสตร์อนัเป็นพื้นฐานส าคญัในการพฒันาวชิาการ
ระดบัสูงต่อไป 
 ๙.๔  เป็นการยกระดบัมาตรฐานและสร้างความต่ืนตวัในการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ในระดบัมธัยมศึกษา 
 ๙.๕  บุคลากรทั้งครู นกัเรียน อาจารยใ์นมหาวทิยาลยัไดร่้วมกนัพฒันาระบบการเรียนรู้ และกิจกรรมวชิาการ
ต่าง ๆ  ร่วมกนั  เพื่อพฒันาวิชาการทางคณิตศาสตร์ 
 
๑๐.  ก าหนดการ       ภาคเรียนที ่ ๑/๒๕๕๖ 
คร้ังท่ี  ๑   วนัท่ี   ๑ – ๒ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 
 ว/ด/ป เวลา เน้ือหา/หวัขอ้ ท่ีเรียน วทิยากร 
กลุ่มท่ี ๑ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๖ ๘.๓๐-๑๖.๓๐ ตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้ อ.ดร.ปรียานุช  โหนแหยม 

๒ มิ.ย. ๒๕๕๖ ๘.๓๐-๑๖.๓๐ วธีิพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ อ.ดร.ภกัดี  เจริญสวรรค์ 
กลุ่มท่ี ๒ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๖ ๘.๓๐-๑๖.๓๐ ตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้ อ.ดร.ภาคภูมิ  เพช็รประดบั 

๒ มิ.ย. ๒๕๕๖ ๘.๓๐-๑๖.๓๐ วธีิพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ อ.ดร.อติชาต  เกตตะพนัธ์ุ 
 
 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕   
 ว/ด/ป เวลา เน้ือหา/หวัขอ้ ท่ีเรียน วทิยากร 
กลุ่มท่ี ๑ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๖ ๘.๓๐-๑๖.๓๐ แคลคูลสั อ.ดร.เป็นหญิง  โรจนกุล 

๒ มิ.ย. ๒๕๕๖ ๘.๓๐-๑๖.๓๐ แคลคูลสั อ.ดร.เป็นหญิง  โรจนกุล 
กลุ่มท่ี ๒ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๖ ๘.๓๐-๑๖.๓๐ แคลคูลสั อ.ดร.วารุนนัท ์ อินถากอ้น 

๒ มิ.ย. ๒๕๕๖ ๘.๓๐-๑๖.๓๐ แคลคูลสั อ.ดร.วารุนนัท ์ อินถากอ้น 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้ ๔ 
คร้ังที ่ ๒   วนัที ่  ๖ - ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
 
 ว/ด/ป เวลา เน้ือหา/หวัขอ้ ท่ีเรียน วทิยากร 
ม.๔ 

กลุ่มท่ี ๑ 
๖ ก.ค. ๒๕๕๖ ๘.๓๐-๑๖.๓๐ Number Theory อ.ดร.ศุภลกัษณ์  โพธิ 
๗ ก.ค. ๒๕๕๖ ๘.๓๐-๑๖.๓๐ Number Theory อ.ดร.ศุภลกัษณ์  โพธิ 

ม.๔ 
กลุ่มท่ี ๒ 

๖ ก.ค. ๒๕๕๖ ๘.๓๐-๑๖.๓๐ Number Theory อ.ดร.ธนดล  ชาวบา้นเกาะ 
๗ ก.ค. ๒๕๕๖ ๘.๓๐-๑๖.๓๐ Number Theory อ.ดร.ธนดล  ชาวบา้นเกาะ 

ม.๕ 
กลุ่มท่ี ๑ 

๖ ก.ค. ๒๕๕๖ ๘.๓๐-๑๖.๓๐ Graph รศ.ดร.สรศกัด์ิ  ล้ีรัตนาวลี 
๗ ก.ค. ๒๕๕๖ ๘.๓๐-๑๖.๓๐ Graph รศ.ดร.สรศกัด์ิ  ล้ีรัตนาวลี 

ม.๕ 
กลุ่มท่ี ๒ 

๖ ก.ค. ๒๕๕๖ ๘.๓๐-๑๖.๓๐ Graph อ.ดร.หทยัรัตน์ ยิง่ทวสิีทธิกุล 
๗ ก.ค. ๒๕๕๖ ๘.๓๐-๑๖.๓๐ Graph อ.ดร.หทยัรัตน์ ยิง่ทวสิีทธิกุล 

 
 
 
 
คร้ังที ่ ๓   วนัที ่  ๓ – ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๖         
 
 ว/ด/ป เวลา เน้ือหา/หวัขอ้ ท่ีเรียน วทิยากร 
ม.๔ 

กลุ่มท่ี ๑ 
๓ ส.ค. ๒๕๕๖ ๘.๓๐-๑๖.๓๐ Graph อ.ดร.ปรารถนา  ใจผอ่ง 
๔ ส.ค. ๒๕๕๖ ๘.๓๐-๑๖.๓๐ Graph อ.ดร.ปรารถนา  ใจผอ่ง 

ม.๔ 
กลุ่มท่ี ๒ 

๓ ส.ค. ๒๕๕๖ ๘.๓๐-๑๖.๓๐ Graph อ.ดร.สายญั  ปันมา 
๔ ส.ค. ๒๕๕๖ ๘.๓๐-๑๖.๓๐ Graph อ.ดร.สายญั  ปันมา 

ม.๕ 
กลุ่มท่ี ๑ 

๓ ส.ค. ๒๕๕๖ ๘.๓๐-๑๖.๓๐ Number Theory รศ.ดร.ปฤษณา  กลบัอุดม 
๔ ส.ค. ๒๕๕๖ ๘.๓๐-๑๖.๓๐ Number Theory รศ.ดร.ปฤษณา  กลบัอุดม 

ม.๕ 
กลุ่มท่ี ๒ 

๓ ส.ค. ๒๕๕๖ ๘.๓๐-๑๖.๓๐ Number Theory อ.ดร.ธีรนุช  สืบเจริญ 
๔ ส.ค. ๒๕๕๖ ๘.๓๐-๑๖.๓๐ Number Theory อ.ดร.ธีรนุช  สืบเจริญ 

 


