
 
 

 

รายงานผลการดำเนินโครงการ 

โครงการ คา่ยคณติศาสตร ์(Math Camp)  
 

 

 

 

วันที ่ ๑๔-๑๕  เดอืนกนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ  โรงเรยีนโกสมุวทิยาสรรค ์  

อำเภอโกสมุพสิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

 

 

 

โดย สาขาวชิาคณติศาสตร์ 

คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 



 
 

คำนำ 

 ด้วยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และชุมนุมคณิตศาสตร์จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นองค์กรประสานงานของนักศึกษาที่

มีความรักและสนใจทางคณิตศาสตร์ และต้องการถ่ายทอดแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง ภายใต้ปณิธาน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ว่า “วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา” และ

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่ว่า “รอบรู้ เลิศล้ำจรรยา ศรัทธาความเป็นครูคณิตศาสตร์” 

เอกสารเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือรายงานผลการดำเนินโครงการค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) ณ 

โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกับชุมนุม

คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่จัดขึ้นในวันที่  ๑๔-๑๕  เดือนกันยายน พ.ศ. 

๒๕๖๒ 

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านที่กรุณาให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาขอการดำเนินกิจกรรม และ

ขอขอบคุณสมาชิกสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และชุมนุมคณิตศาสตร์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม

ต่างๆจนประสบผลสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

      

                  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบญั 

 

เรือ่ง หนา้ 
 

รายงานผลการดำเนินโครงการ ๑ 

          ๑. ชื่อโครงการ ๑ 
๒. คณะ/หน่วยงาน/สาขาวิชา เจ้าของโครงการ    ๑ 

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑ 
๔. ระยะเวลาในการดำเนินการ   ๑ 

๕. สถานที่ในการดำเนินงาน   ๑ 

๖. หลักการและเหตุผล ๑ 
๗. วัตถุประสงค์ ๑ 

๘. กลุ่มเป้าหมาย ๒ 

๙.  ตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการ ๒ 
๑๐. วธิีดำเนินการ ๒ 

๑๑. สถานภาพโครงการ ๓ 

๑๒. สรุปผลการใช้จ่ายในโครงการ ๓ 
๑๓. สภาพปัญหาและอุปสรรค์ท่ีเกิดขึ้นของโครงการ ๔ 

๑๔. แนวทางแก้ไขปัญหา ๔ 
๑๕. สรุป ๔ 

รายงานผลการประเมินโครงการ ๕-๑๑ 

ภาคผนวก  
๑. โครงการที่ได้รับการอนุมัติ  

๒. คำสั่งใหข้้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและนักศึกษาไปราชการ  
ภายในเขตจังหวัด 
๓. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ  (แบบสอบถาม) 

 

๔. กิจกรรมประกอบโครงการ  
๕. ภาพบรรยากาศการดำเนินโครงการ  

 



๑ 
 

 

 

            

        

 

  

เรือ่ง    รายงานผลโครงการ 
เรยีน   คณบดีคณะครุศาสตร์ 

ด้วย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มีความประสงค์จัดกิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ชือ่โครงการ  โครงการค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp)  
๒. คณะ/หนว่ยงาน/สาขาวชิา เจ้าของโครงการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 

๓. ผูร้บัผดิชอบโครงการ นางศิรินทิพย์  สรรพอาสา และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   

โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 

๔. ระยะเวลาในการดำเนนิการ   เริ่มต้น  พฤษภาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด มีนาคม ๒๕๖๓ 

๕. สถานทีใ่นการดำเนินงาน  โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์  อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

๖. หลกัการและเหตผุล 

 ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ มุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถใช้แหล่ง 

เรียนรู้ต่างๆ มีทักษะและเจตคติท่ีดีต่อการอยู่ร่วมกันตลอดจนมุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีจิตสํานึกและความ

รับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์จึงต้องการพัฒนาครูและนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว จึง 

ดำเนินการจัดเข้าค่ายคณิตศาสตร์เพ่ือตอบสนองต่อเป้าประสงค์ดังกล่าว เนื่องจากกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 

สามารถพัฒนาทักษะความรู้ทางคณิตศาสตร์และทัศนคติการใช้ชีวิตและความสัมพันธ์ต่อชุมชน 

๗. วตัถปุระสงค์ 
- นักเรียนในโครงการ จำนวน ๒๐๐ คน สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์และมีเจตคติที่ดี 

ต่อการทํางานเป็นหมู่คณะ และสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ 
- มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ผ่านมาตรฐานร้อยละ ๘๐ 

 

แบบฟอรม์รายงานการจัดกจิกรรม 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

เลขท่ีหนังสือ………………………….. 

เลขท่ีโครงการ………………………….. 

วัน/เดือน/ปี……………………………… 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
วันที่  ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ 
 



๒ 
 

๘. กลุ่มเปา้หมาย 
๘.๑ เชิงปริมาณ 

  - นักเรียนโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์จำนวน ๒๐๐ คน 
๘.๒ เชิงคุณภาพ 

- นักเรียนมีความสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์และมีเจตคติท่ีดีต่อการทํางาน
เป็นหมู่คณะและสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ 

 

๙.  ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของโครงการ 

 ๙.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ของนักเรียนสูงขึ้น 
๙.๒ ครู ผู้ปกครอง นักเรียนมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ อย่างน้อย 

ร้อยละ ๘๐ 
 ๙.๓ นักเรียนทำงานและการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ 
๑๐. วธิดีำเนนิการ 

รายละเอยีดการดำเนนิการ 
ทีส่อดคลอ้งตามแผนพฒันา                 
และเป็นกระบวนการ PDCA 

 
ระยะเวลา 

 
ผูร้บัผดิชอบ 

 
ผลผลติของกจิกรรม 

๑. Plan (วางแผน) 
- ประชุมวางแผนโดย คณะกรรมการ
ดำเนินงานและ ประชาสัมพันธ์
โครงการ   
 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

- ผลการประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
- ผลการประสานงาน 
-โครงการ/กิจกรรม 

๒. Do (ปฏบิตัิตามแผน) 
- ติดต่อประสานงานเรื่อง วิทยากร 
สถานที่ และเตรียมการจัดค่าย 
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 
- ดําเนินงานจัดกิจกรรมค่าย 
คณิตศาสตร์ 

มิถุนายน ๒๕๖๒ - 
มกราคม ๒๕๖๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
๒๐๐ คน 

๓. Check (ตรวจสอบการปฏบิตัิตาม
แผน) 
- ประเมินผลการดำเนินการของ
กิจกรรม 

มกราคม ๒๕๖๓ 
 
 

 - ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมแล้วมีทักษะทาง
คณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น 
 



๓ 
 

รายละเอยีดการดำเนนิการ 
ทีส่อดคลอ้งตามแผนพฒันา                 
และเป็นกระบวนการ PDCA 

 
ระยะเวลา 

 
ผูร้บัผดิชอบ 

 
ผลผลติของกจิกรรม 

- ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรม 

๔. Act (ปรบัปรุงแกไ้ข) 
- ประชุมคณะกรรมการเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาตามผลการประเมิน 

มกราคม ๒๕๖๓  รายงานผลการประเมิน
การจัดกิจกรรมที่
สามารถนำไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

 
๑๑. สถานภาพโครงการ 

๑๑.๑ ลักษณะของโครงการ 

  (    ) ยังไม่ดำเนินการ    (    ) อยู่ระหว่างดำเนินการ    () ดำเนินโครงการเสร็จแล้ว 

 ๑๑.๒ ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ 

      ()  ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ของนักเรียนสูงขึ้น 
      ( ) ๒. นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

             ()  ๓. นักเรียนเกิดทักษะและความสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
    (  )  ต่ำกว่าเป้าหมาย                 () ตามเป้าหมาย                  (  ) สูงกว่าเป้าหมาย 

๑๒. สรปุผลการใชจ้า่ยในโครงการ 

งบประมาณในการจัดโครงการ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการ ดังนี้ 

ลำดับ กิจกรรมดำเนนิงาน รายละเอยีดการใชจ้า่ย จำนวน 
๑. โครงการคา่ย

คณติศาสตร ์              
(Math Camp)   
  
  

๑) ค่าตอบแทนวิทยากร   ๒๕,๐๐๐ 

๒) ค่าเหมาทำอาหาร เครื่องดื่มและอาหารว่าง    ๑๕,๐๐๐ 

  

รวม =๔๐,๐๐๐ 
รวมงบประมาณทัง้สิน้ ๔๐,๐๐๐ บาท 

 



๔ 
 

รวมเป็นเงิน   ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยทุกรายการ 
  ( ) ต่ำกว่าแผน                  ( ) ตามแผน                 ( ) มากกว่าแผน 

๑๓. สภาพปญัหาและอปุสรรค์ทีเ่กดิขึน้ของโครงการ 

 ๑๓.๑ สถานที่ในการจัดกิจกรรม  

 ๑๓.๒ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ที่มีบางกิจกรรมค่อนข้างยืดเยื้อ ทำให้ต้องตัดบางกิจกรรมออก 

๑๔. แนวทางแก้ไขปญัหา 

 ในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป  ควรมีการติดต่อประสานงานเรื่องของสถานที่ให้เหมาะกับกิจกรรม  

และท่ีสำคัญควรมีการเน้นย้ำในเรื่องของเวลาในการทำกิจกรรม  ให้มีความกระชับและเหมาะสม เพ่ือกิจกรรม

จะได้สำเร็จด้วยดี 

๑๕. สรปุ 

โครงการค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) เป็นโครงการที่ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น รวมถึงเปิดมุมมองด้านคณิตศาสตร์ให้ผู้ร่วมกิจกรรม

ได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นักคณิตศาสตร์และนักวิจัยรวมถึงการมีส่วนร่วมของคณิตศาสตร์

ในการพัฒนาประเทศ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตทางด้านคณิตศาสตร์ได้ และโครงการนี้ยังช่วยให้

นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในรูปแบบ

ที่สร้างสรรค์ เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เข้าใจลึกซึ่ง และสามารถนำไปบูรณาการกับการเรียน

การสอนในอนาคต จากการดำเนินการโครงการนี้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ทุกประการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕ 
 

รายงานการประเมนิผล 
โครงการคา่ยคณติศาสตร ์(Math Camp)  

 

วันที ่ ๑๔-๑๕  เดอืนกนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  โรงเรียนโกสมุวทิยาสรรค ์ อำเภอโกสมุพสิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

 

ผลประเมนิผลโครงการค่ายคณติศาสตร์ (Math Camp) 
 

จากการตอบประเมินของผู ้เข้าร่วมโครงการค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) ในวันที ่  ๑๔-๑๕               
เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๗ คน สรุปข้อผลได้ดังนี้ 

เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลมีระดับคะแนน ดังนี้ 
มีความพึงพอใจมากท่ีสุด              ระดับคะแนน             เท่ากับ ๕  
มีความพึงพอใจมาก                    ระดับคะแนน             เท่ากับ ๔  
มีความพึงพอใจปานกลาง             ระดับคะแนน             เท่ากับ ๓  
มีความพึงพอใจน้อย                   ระดับคะแนน             เท่ากับ ๒  
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด             ระดับคะแนน             เท่ากับ ๑  

การหาค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย ของ บุญชม ศรีสะอาด ๒๕๓๒ : 
๑๑๑ 

ค่าเฉลี่ยระดับ ๔.๕๑ – ๕.๐๐             มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยระดับ ๓.๕๑ – ๔.๕๐             มีความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ยระดับ ๒.๕๑ – ๓.๕๐             มีความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระดับ ๑.๕๑ – ๒.๕๐             มีความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ยระดับ ๑.๐๐ – ๑.๕๐             มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 

 

 

 

 

  



๖ 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) ทั้งหมด ๑๑๗ คน เป็นผู้หญิง จำนวน ๗๐ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๘๓ และเป็นชาย จำนวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๑๗ ดังตารางที่ ๑ 
 

ตารางที ่๑ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเพศ ของผู้เข้าร่วมโครงการค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp)            

เพศ ความถี่ ร้อยละ 

ผู้หญิง ๗๐ ๕๙.๘๓ 

ผู้ชาย ๔๗ ๔๐.๑๗ 

รวม ๑๑๗ ๑๐๐.๐๐ 
 

 

 

รปูที ่๑  แผนภูมิแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเพศของผู้เข้าร่วมโครงการค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) 
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(Math Camp)
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๗ 
 

ตารางที่ ๒ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp)  

ประเด็นความคิดเหน็ 

ความถี ่

𝑋 ̅ S.D. ผล มากที่สุด 
(๕ คะแนน) 

มาก 
(๔ คะแนน) 

ปานกลาง 
(๓ คะแนน) 

น้อย 
(๒ คะแนน) 

น้อยที่สุด 
(๑ คะแนน) 

๑. ได้ทักษะความรู้จากการจัดค่ายในครั้งนี้ ๘๐ ๓๖ ๑     ๔.๖๘ ๐.๔๙ มากที่สุด 

๒. รูปแบบและขั้นตอนในการจัดกิจกรรม
ค่ายครั้งนี้ 

๙๔ ๒๑ ๒     ๔.๗๙ ๐.๔๕ มากที่สุด 

๓. การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของ
การจัดค่ายครั้งนี้ 

๗๕ ๓๙ ๓     ๔.๖๒ ๐.๕๔ มากที่สุด 

๔. เวลาในการจัดทำกิจกรรมฐาน
คณิตศาสตร์ 

๗๖ ๓๖ ๔ ๑   ๔.๖๐ ๐.๖๐ มากที่สุด 

๕. กิจกรรมฐานคณิตสาสตร์ ๙๕ ๒๑ ๑     ๔.๘๐ ๐.๔๒ มากที่สุด 

๖. ตอบปัญหาคณิตศาสตร์/สรุปกิจกรรม ๗๘ ๓๔ ๕     ๔.๖๒ ๐.๕๗ มากที่สุด 

๗. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดค่าย ๖๘ ๔๑ ๗ ๑   ๔.๕๐ ๐.๖๕ มากที่สุด 

๘. สถานที่จัดกิจกรรมเหมาะสม ๘๑ ๓๐ ๕     ๔.๖๖ ๐.๕๖ มากที่สุด 

๙. การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ๘๓ ๒๗ ๗     ๔.๖๕ ๐.๕๙ มากที่สุด 

๑๐. การนำความรู้จากการจัดค่าย
คณิตศาสตร์ในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

๙๔ ๒๒ ๑     ๔.๗๙ ๐.๔๒ มากที่สุด 

 
จากตารางที่ ๒ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) มีความพึงพอใจในประเด็น

ต่าง ๆ ดังนี้ ได้ทักษะความรู้จากการจัดค่ายในครั้งนี้ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๖๘ รูปแบบ
และข้ันตอนในการจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๗๙ การประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสารของการจัดค่ายครั้งนี้ในระดับมากท่ีสุด  คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๖๒ เวลาในการจัดทำ
กิจกรรมฐานคณิตศาสตร์ในระดับมากท่ีสุด  คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๖๐ กิจกรรมฐานคณิตศาสตร์ในระดับ
มากที่สุด  คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๘๐ ตอบปัญหาคณิตศาสตร์/สรุปกิจกรรมในระดับมากที่สุด  คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๖๒ ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดค่ายในระดับมากที่สุด  คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๐ 
สถานที่จัดกิจกรรมเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด  คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๖๖ การให้บริการอาหารและ
เครื่องดื่มในระดับมากท่ีสุด  คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๖๕ การนำความรู้จากการจัดค่ายคณิตศาสตร์ในครั้งนี้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๗๙ 



๘ 
 

ขอ้เสนอแนะและความคิดเหน็เกีย่วกับโครงการคา่ยคณิตศาสตร ์(Math Camp)  

ความคิดเห็นของเข้าร่วมโครงการค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) โดยจำแนกเป็นแต่ละด้าน  ดังนี้ 

ด้านสิง่ที่ประทบัใจ 

๑. พี ่ๆ น่ารัก 

๒. เล่นแป้ง 

๓. แป้ง 

๔. ประทับใจทุกอย่าง 

๕. พี่ๆสตาฟอบอุ่นครับ แล้วก็คิดถึงค่าย 

๖. ได้ทาแป้งตลอดงานเลยครับ 

๗. พวกพ่ีๆคนต่างๆกล้าแสดงออก #อยากให้พ่ีมาใหม่ 

๘.รู้จักพ่ีๆมากมายและสนุกมาก 

๙. กิจกรรมฐานต่างๆกิจกรรม 

๑๐. ประทับใจพ่ีหลายอย่าง 

๑๑. พี่ๆเป็นกันเองครับ 

๑๒. สนุกสนานครับ 

๑๓. สุดๆ ความสนุกสนาน ชอบพี่มากๆ 

๑๔. ประทับใจในกิจกรรม , ประทับใจพ่ีๆ 

๑๕. ทุกอย่าง 

๑๖. สนุกสนาน พ่ีๆใจด ี

๑๗. พี่ๆน่ารักกันหมดทุกคนเลย 

๑๘. สนุก ได้ความรู้ 

๑๙. พี่สตาฟ 

๒๐. พี่ค่ายน่ารัก 

๒๑. พวกพ่ีทุกคนใส่ใจน้อง 

๒๒. มีความสุขค่ะ 

๒๓. พี่ๆน่ารัก  มีความสามัคคี สนุก 

๒๔. พี่ๆน่ารักมาก 

๒๕. พี่ๆน่ารักอบอุ่น 



๙ 
 

๒๖. พ่ีน่ารักมาก 

๒๗. สอนเข้าใจง่าย 

๒๘. การที่ได้ฝึกความสามัคคี 

๒๙. พี่ๆน่ารัก ชอบมากค่ะ 

๓๐. ทุกอย่างเลยค้าา 

๓๑. สอนสนุก 

๓๒. การทำกิจกรรม 

๓๓. ฐานต่างๆ 

๓๔. พี่ๆน่ารักมาก 

๓๕. ประทับใจทุกอย่าง 

๓๖. สนุกสนาน 

๓๗. พี่ๆน่ารักทุกคนค่ะ คิกถึงทุกคนนะคะ 

๓๘. ความสนุกสนาน 

๓๙. ฐานต่างๆ มีความสนุกสนาน 

๔๐. การจัดกิจกรรมต่างๆ 

๔๑. ได้ความรู้  สนุก พ่ีๆน่ารักทุกคน 

๔๒. ความสนุกสนาน 

๔๓. ชอบพวกพ่ีๆ  ได้ฝึกสมอง 

๔๔. พี่น่ารักมาก 

๔๕. ชอบกิจกรรมต่างๆ ที่พ่ีพาเล่น 

๔๖. พี่ๆน่ารัก 

๔๗. ประทับใจทุกอย่าง 

๔๘. พี่ๆน่ารักมากๆ 

๔๙. พี่น่ารัก 

๕๐. ทุกอย่างค่ะอิอิ 

๕๑. พ่ีค่ายทุกคน และกิจกรรม 

๕๒. พวกพ่ีน่ารักมาก 

๕๓. พี่ค่ายน่ารัก 



๑๐ 
 

๕๔. ประทับใจทุกกิจกรรม 

๕๕. พี่ๆสตาฟ 

๕๖. ประทับใจพ่ีๆมากน่ารักทุกคนเลย 

๕๗. ขอบคุณพ่ีๆทุกคนที่มาให้ความสนุกสนานและความรู้กับพวกเรานะคะ 

๕๘. ท่าเต้นพี่ๆ 

๕๙. ได้ความรู้และความสนุกสนาน ขอบคุณท่ีมากให้ความรู้นะคะ 

๖๐. มีความสนุกสนาน 

๖๑. ในการเล่นฐานต่างๆ การใส่ใจของพ่ีๆแป้ง 

๖๒. พี่ๆทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะ มีความสามัคคี มีความรู้เยอะแยะ 

๖๓. กิจกรรมต่างๆ 

๖๔. ฐานต่างๆ 

๖๕. พี่สตาฟน่ารักใจดี 

๖๖. ได้รับความรู้และเล่นเกมสนุกมากค่ะ 

๖๗. ความเป็นกันเองและพ่ีๆน่ารักมากค่ะ 

๖๘. สนุกมาก 

๖๙. พี่ๆน่ารักทุกคนเล่นค่ะ 

๗๐. พี่ๆน่ารักมากเลยค่ะ 

๗๑. พี่ๆทุกคนน่ารักและดูแลดีมาก 

๗๒. ขอบคุณพ่ีๆมากค่ะ 

๗๓. ดีใจที่ได้เจอนะคะ ปีหน้ามาใหม่นะคะ 

๗๔. ทุกๆอย่างเลยค่ะสนุกมาก 

๗๕. พี่ๆทุกคนเป็นกันเองมาก  มีความสุขมากค่ะ 

๗๖. ได้ทำกิจกรรมร่วมเพ่ือนและพ่ีๆ 

๗๗. ประทับใจพ่ีๆทุกคนค่ะ 

๗๘. ประทับใจในค่ายมากค่ะ ได้รับความรู้มาก รักค่ายคณิตศาสตร์มากที่สุด 

๗๙. รักนะคะ 

๘๐. พี่ๆน่ารักมากๆๆๆ เป็นกันเองมากๆๆๆ 

๘๑. ชอบทุกฐานพ่ีๆวิทยากรน่ารักทุกคน 



๑๑ 
 

๘๒. รักพวกพ่ี รักทุกคน  

สิง่ทีต่อ้งปรับปรงุ 

๑. ลดแป้งนิดนึง 

๒. ลดแป้งลงหน่อยก็ดีนะครับ กลัวอ้วน 

๓. การให้คะแนนแต้ม 

๔. เรื่องปั๊มตราประทับ 

๕. การกล้าแสดงออก 

๖. ขอน่ารักกว่านี้ 

๗. ควรจะมีด่านเยอะกว่านี้ และใช้เวลาน้อยกว่านี้ 

๘. เสียง 

๙. น่าจะมีฐานเยอะกว่านี้ 

๑๐. เพิ่มฐานอีก ๒-๓ฐาน 

๑๑. อยากให้มีฐานและเกมใหม่ๆมาก 

๑๒. เวลาจัดกิจกรรมนานกว่านี้ 

๑๓. ไม่มีของกินเยอะ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

  



 
 

แบบประเมนิการจดักจิกรรมคา่ยคณติศาสตร์ (Math Camp) 
วันที่  ๑๔-๑๕  เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ  โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์  อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
 

คำอธบิาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด ๒ ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง ๒ ตอน  
เพ่ือให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป 
เพศ         หญิง     ชาย       
ตอนที ่๑ ระดบัความพงึพอใจตอ่การเขา้รว่มการจัดกจิกรรมคา่ยคณิตศาสตร์ (Math Camp) 
คำชีแ้จง โปรดทำเครือ่งหมาย       ลงในชอ่งทีต่รงกบัความพึงพอใจของทา่น 

ประเด็นความคิดเหน็ 

ระดบัความพงึพอใจ 
มาก
ทีสุ่ด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

นอ้ย 
(๒) 

นอ้ย
ทีสุ่ด 
(๑) 

๑. ได้ทักษะความรู้จากการจัดค่ายคณิตศาสตร์ในครั้งนี้      
๒. รูปแบบและขั้นตอนในการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ครั้งนี้      

๓. การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของการจัดค่ายคณิตศาสตร์      

๔. เวลาในการจัดทำกิจกรรมฐานคณิตศาสตร์      
๕. กิจกรรมฐานคณิตศาสตร์      

๖. ตอบปัญหาคณิตศาสตร์/สรุปกิจกรรม      

๗. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดค่ายคณิตศาสตร์      
๘. สถานที่จัดกิจกรรมเหมาะสม      

๙. การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม      
๑๐. การนำความรู้จากการจัดค่ายคณิตศาสตร์ในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

     

ตอนที ่๒ ขอ้เสนอแนะอืน่ๆ 
๑) สิ่งที่ประทับใจ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. .................................................................................... 
๒) สิ่งที่ต้องปรับปรุง 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ......................................... 
 



 
 

กจิกรรมประกอบโครงการ 

 

ฐานที ่๑ โยกหลักยา้ยของประลองปญัญา 

วตัถปุระสงค ์

 ๑. เพ่ือให้ผู้เล่นฝึกการคิดวิเคราะห์ 

 ๒. เพ่ือให้ผู้เล่นได้ฝึกการวางแผน  

 ๓. เพ่ือให้ผู้เล่นเกิดความสามัคคีในกลุ่ม และการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

อปุกรณ ์

- กล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมที่มีขนาดจากใหญ่ไปเล็กตามลำดับทั้งหมด ๖ ขนาด ขนาดละ ๓ กล่อง 

- กระดาษสี ๖ สี ห่อกล่องแต่ละกล่องให้ครบทุกกล่องคละสีกัน 

- แลคซีนหรือกาวย่น 

กตกิา 

- เล่นได้ทีละคน แต่ละคนย้ายของได้ทีละชิ้น  

- ชิ้นเล็กทับชิ้นใหญ่ได้ แต่ชิ้นใหญ่ห้ามทับชิ้นเล็ก 

- ย้ายของ ๔ หรือ ๕ ชิ้นตามที่ผู้ดำเนินกิจกรรมกำหนด 

- กลุ่มท่ีชนะ คือ กลุ่มที่ย้ายของจากหลักหนึ่งไปสู่อีกหลักหนึ่ง โดยของอยู่ในรูปแบบเดิมคือเรียงจาก

กล่องขนาดใหญ่ไปเล็กจากล่างขึ้นบน 

วธิกีารเลน่ 

 ๑. แบ่งกลุ่มผู้เล่นออกเป็น ๓ กลุ่มเท่า ๆ กัน 

 ๒. ให้แต่ละกลุ่มเข้าแถวเป็นแถวตอนเรียงหนึ่ง คนที่อยู่ด้านหน้าของแต่ละกลุ่มเล่นก่อน เมื่อย้ายของ

เสร็จให้วิ่งกลับมาแตะมือคนที่สอง แล้วคนที่สองจึงสามารถเล่นได้ ทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนสามารถย้ายของได้

เสร็จตามที่กำหนด 
 

 

 

 

 



 
 

ฐานที ่๒ XO โอโ้หอนลหมา่น 

วตัถปุระสงค ์

 ๑. เพ่ือให้ผู้เล่นเกิดความสามัคคีในกลุ่ม และการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 ๒. เพ่ือให้ผู้เล่นได้ฝึกการวางแผน  

 ๓. เพ่ือให้ผู้เล่นฝึกการคิดวิเคราะห์ 

อปุกรณ ์

- รูปทรงเรขาคณิต ๓ ชนิด ชนิดละ ๒ ชิ้น  

- กระดาษสี ๒ สี ห่อรูปทรงเรขาคณิต  

- แลคซีนหรือกาวย่น 

 

กตกิา 

- เล่นได้ทีละคนคู่ เพ่ือไปวางหมากของทีมตัวเอง  

- ห้ามย้ายหมากของทีมอ่ืน 

- กลุ่มท่ีชนะ คือ กลุ่มที่สามารถทำให้หมากเรียงกันเป็นเส้นตรง (บิงโก) ได้ก่อน 

วธิกีารเลน่ 

 ๑. แบ่งกลุ่มผู้เล่นออกเป็น ๒ กลุ่มเท่า ๆ กัน 

 ๒. ให้แต่ละกลุ่มจับคู่ภายในกลุ่ม เพ่ือผูกขาเป็นการเดินสามขา หลังจากนั้นเข้าแถวเป็นแถวตอนเป็นคู ่ 

 ๓. ใหส้ามคู่แรกเดนิสามขาไปวางหมากในตารางทลีะคู ่หลงัจากนั้นคู่ถดัไป สามารถไปยา้ยหมาก

ตวัเองไดห้ากยังไมบ่งิโก 

ฐานที ่๓ ถอดรหสัคณิต พชิติคำ 

วตัถปุระสงค ์

 ๑. เพื่อให้ผู้เล่นเกิดทักษะกระบวนการคิด 

 ๒. เพื่อให้ผู้เล่นได้ฝึกความคล่องแคล่ว 

 ๓. เพื่อให้ผู้เล่นเกิดความสามัคคีในกลุ่ม และการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

อปุกรณ ์

- ฟิวเจอร์บอร์ดใส่ภาพ หรือทำรหัสภาพใส่เพาเวอร์พ้อย(ถ้ามีให้ฉายโปรเจกเตอร์) 

- ตะกร้า ๔ ใบ หรือตามจำนวนกลุ่ม 

- ไม้ตะเกียบ ๔ คู่ หรือตามจำนวนกลุ่ม 



 
 

- กะละมัง ๑ ใบ 

- ลูกปิงปองจำนวนเยอะเท่ากับจำนวนผู้เล่น 

- รหัสภาพที่จะให้ผู้เล่นทาย (ปริ้นสีใส่กระดาษ A๔) 

- หมวกลำดับ (ทำจากกระดาษชาร์จแข็ง) 

กตกิา 

- เล่นได้ทีละคน ต่อทีมต่อรอบ 

- ทีมท่ีคีบลูกปิงปองแล้วนำกลับมาใส่ตะกร้าของทีมตนเองได้เร็วที่สุด จะมีสิทธิในการตอบก่อน 

- มีเวลาตอบหลังจากวางลูกปิงปองลงในตะกล้า ๕ วินาที ถ้าไม่ตอบสิทธิในการตอบจะตกไปอยู่กับทีมท่ี

วางลูกปิงปองเป็นอันดับถัดมา 

- ถ้าทำลูกปิงปองหล่นระหว่างทาง ให้คีบลูกปิงปองในจุดที่ทำหล่นต่อได้ 

- ถ้าคีบลูกปิงปองในกะละมังไม่ได้ สามารถเปลี่ยนกับผู้เล่นลำดับถัดไปได้ เช่น ผู้เล่นหมายเลข ๑ 

เปลี่ยนกับผู้เล่นหมายเลข ๒หรือ ผู้เล่นหมายเลข ๔ เปลี่ยนกับผู้เล่นหมายเลข ๕ 

- หากผู้เล่นตอบคำปริศนาผิด ผู้เล่นลำดับถัดไปสามารถไปคีบลูกปิงปอง มาใส่ตะกร้าเพ่ือตอบอีกได้ 

เช่น ผู้เล่นหมายเลข ๑ ตอบผิด ผู้เล่นหมายเลข ๒ ไปคีบลูกปิงปอง มาใส่ตะกร้าแล้วตอบใหม่ 

- ถ้าผู้เล่นตอบถูกจะได้ลูกปิงปอง ในข้อนั้นๆ ข้อละ ๑ ลูก แต่ถ้าตอบผิด , คีบปิงปองมาใส่ตะกร้าช้า

กว่าทีมท่ีตอบถูก หรือไม่ตอบภายในระยะเวลาที่กำหนด ทีมนั้นจะถูกยึดลูกปิงปองคืน 

- ผู้เล่นสามารถปรึกษาคำตอบกัน ภายในทีมได้ 

- กลุ่มท่ีชนะ คือ กลุ่มที่ได้ลูกปิงปองเยอะที่สุด เมื่อสิ้นสุดเวลาในการเล่น 

วธิกีารเลน่ 

 ๑. แบ่งกลุ่มผู้เล่นออกเป็น ๔ ทีมเท่า ๆ กัน 

 ๒. ให้แต่ละทีมเข้าแถวเป็นแถวตอนเรียงหนึ่ง แล้วให้ผู้เล่น ใส่หมวกท่ีมีลำดับหมายเลข ๑ – ๖ หรือ

ตามจำนวนสมาชิกในแต่ละแถว ซึ่งแต่ละทีมจะได้ตะเกียบทีมละคู่ 

 ๓. ผู้เล่นที่อยู่ด้านหน้าและสวมหมวกหมายเลข ๑ ของแต่ละทีมเล่นก่อน ตะเกียบจะอยู่กับผู้เล่น

หมายเลข ๑ เมื่อผู้เล่นดูภาพปริศนา แล้วรู้ว่าคำตอบคืออะไร ให้วิ่งไปคีบลูกปิงปองที่อยู่กะละมังท้ายแถว มา

ใส่ตะกร้าหน้าทีมตนเอง จากนั้นตอบคำปริศนา  

 ๔. เมื่อมีทีมที่ตอบถูก ให้ผู้เล่นหมายเลข ๑ ไปอยู่ท้ายแถวทีมตนเอง แล้วส่งตะเกียบต่อให้ผู้เล่น

หมายเลข ๒ มาดูภาพปริศนาในข้อถัดไป ทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ กระทั่งหมดเวลาตามที่กำหนด 

 



 
 

ฐานที ่๔ ตวงนำ้เศษสว่นปว่นหรรษา 

จดุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถบวกลบเศษส่วนได้ 
 ๒. เพ่ือให้เกิดทักษะ ไหวพริบ การสังเกต และสามารถคิดได้อย่างเป็นระบบ 
 ๓. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดทักษะและกระบวนการ และแนวคิดใหม่ๆในการแก้ปัญหา 
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 

อปุกรณเ์ฉพาะ 
 ๑. อุปกรณ์ในการตวง (เป็นเศษส่วน) 
 ๒. ถังปริมาตรสุทธิได้ปริมาตร ๓ ลิตร 
 ๓. ใบคำใบ ้
วธิกีาร  

๑. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มเป็น ๔ กลุม่ กลุ่มละเท่า ๆ กัน  
 ๒. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปรบมือ ร้องเพลงและแสดงท่าทางตามจังหวะเพลงเศษส่วน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๓. ให้กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกลุ่มคิดคำนวณหาปริมาตรสุทธิให้ได้ ๓ ลิตร โดยคิดคำนวณจาก

อุปกรณ์ในการตวง (เป็นเศษส่วน) ที่วิทยากรกำหนดให้ 
 ๔. กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกลุ่มจะต้องแข่งขันเกม “ใบ้คำ” ให้ชนะ เพ่ือให้กลุ่มท่ีชนะมีสิทธิ์ใน
การเข้าไปเลือกอุปกรณ์ตวง 
 ๕. ให้กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้อุปกรณ์ตวง นำอุปกรณ์ตวงไปตวงน้ำใส่ถังปริมาตรสุทธิของกลุ่ม
ตนเอง 
 ๖. กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มใดตวงน้ำใส่ถังปริมาตรสุทธิได้ปริมาตร ๓ ลิตรก่อน กลุ่มนั้นเป็นกลุ่ม
ชนะ 

เศษสว่น 
มาเรามาช่วยกันเรื่องผันเศษส่วน  
มาเราลองใคร่ครวญเรื่องการลบบวก  
เศษส่วนที่มีส่วนไม่เท่ากัน ต้องทำส่วนนั้นให้เท่ากัน  
แล้วจึงบวกลบกันได้ดังใจ สำเร็จเสร็จไปไม่ผิดเพ้ียน  
ลองซิลองเพียรทำดู  
ส่วนเรื่องการคูณเศษส่วนเพิ่มพูนอยู่ทุกเวลา โจ๊ะพึม พึม  โจ๊ะ พึม พึม                                                                                 
เศษคูณเศษพลันเอาส่วนคูณกันก็จะแม่นเองเอย  โจ๊ะพึม พึม  โจ๊ะ พึม 



 
 

ภาพบรรยากาศการดำเนนิโครงการ 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

 


