
  

หลักการและเหตุผล
จากแนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญ ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ     ดังนั้น การจัด
การเรียนการสอนจะตองมุงประโยชนสูงสุดตอผูเรียนซึ่งตองจัดเนื้อ
หาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ โดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนสามารถนําวิธีการเรียนรูไปใชในชีวิต
จริงได สามารถคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลและมีลําดับขั้นตอนในการ
แกปญหา  นอกจากนี้ผูเรียนจะตองรูจักการทํางานเปนกลุมมีการ
ทํางานรวมกันและแกปญหารวมกัน
             สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได เล็งเห็นถึงความ
สําคัญและเพื่อสนองตอบแนวการจัดการศึกษาขางตน จึงไดจัดโครง
การคายคณิตศาสตร : นักคณิตศาสตรรุนจิ๋วสําหรับผูเรียนในระดับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 (ชวงชั้นที่ 2) ขึ้น โดยจัดกิจกรรมที่  ใหทั้ง
ความรูและทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร ซึ่งประกอบดวย
กิจกรรมสํารวจการพับกระดาษ  กิจกรรมนักแกปญหา กิจกรรม
สํารวจคณิตศาสตรกับศิลปะ กิจกรรมเกมคณิตศาสตร และกิจกรรม
นักสํารวจรุนจิ๋ว เพื่อใหผูเรียนเห็นความสําคัญและประโยชนของ
วิชาคณิตศาสตร มีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร และสามารถนํา
ความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ตลอดจนรูจักการ
ทํางานรวมกับผูอื่น

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดรับความรูและพัฒนาทักษะ/

กระบวนทางคณิตศาสตร
2. เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร

มองเห็นคุณคาและประโยชน ของคณิตศาสตร ตลอดจนสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวันได

3. เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดรูจักใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนและมีทักษะทางสังคมไดแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
ความรู และประสบการณรวมกัน

วัน เวลา และสถานที่ดําเนินงาน
วันพฤหัสบดีที่ 12  ตุลาคม - วันศุกรที่ 13 ตุลาคม  2549    

      เวลา  08.30 - 16.30 น. ณ  อาคาร 3  คณะศึกษาศาสตร
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผูเขารวมโครงการ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6  (ชวงชั้นที่ 2)

      จํานวน 100  คน

คาสมัครเขารวมโครงการ
        คาสมัครเขารวมโครงการจํานวน 600 บาท รวมคาอาหารวาง
อาหารกลางวัน วัสดุอุปกรณตาง ๆ ตลอดการเขารวมกิจกรรมทั้ง 2 วัน
และของที่ระลึก

               ผูดําเนินการและรับผิดชอบโครงการ
                       สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร  ภาควิชาการศึกษา        
                คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งประกอบดวย
               1.   รศ.ดร.สิริพร  ทิพยคง             ที่ปรึกษาโครงการ
               2.   ดร.ชานนท  จันทรา                ประธานโครงการ
               3.   ดร.ชนิศวรา  เลิศอมรพงษ       กรรมการ
               4.   ดร.วิภารัตน  แสงจันทร           กรรมการ
               5.   อ.ทรงชัย  อักษรคิด                  กรรมการ
                6.   อ.วันดี  เกษมสุขพิพัฒน           กรรมการ
                7.   อ.ตองตา  สมใจเพ็ง                  กรรมการ
                8.   อ.มงคล  วงศพยัคฆ                  กรรมการและเลขานุการ

                สนใจรายละเอียดติดตอ
                               ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
                 เกษตรศาสตร ลาดยาว จตุจักร ก.ท.ม. 10900
                             โทรศัพท 02-579-7114 ตอ 113-120 หรือ09-811-4507,
                 05-108-1919, 01-720-4721
                 โทรสารใบสมัครพรอมหลักฐานการโอนเงิน 02-579-0346



วันศุกรที่  13  ตุลาคม  2549



.ชื่อเลน…..……….…..

.ระดับชั้น………..…..
…………………………….…
……..…………………….…
………………………………

ิตศาสตร
ร
ัญชี  นางสาวตองตา
                           

        
                       

13.00 – 14.30 น. กิจกรรม "นักแกป
14.30 - 15.00 น. พักรับประทานอาห
15.00 – 16.30 น. กิจกรรม "สํารวจค

8.30 - 10.00 น. กิจกรรม "เกม
10.00 - 10.30 น. พักรับประทา
10.30 – 12.00 น. กิจกรรม "นัก
12.00 - 13.00 น. พักรับประทา
13.00 – 14.30 น. กิจกรรมกลุมส

งานและมอบร
14.30 - 15.00 น. พักรับประทา
15.00 – 16.30 น. พิธีมอบประก

54+32=
 : นักคณิตศาสตรรุนจิ๋ว
ิทยาลัยเกษตรศาสตร

      

   ชื่อ-นามสกุล………………………..…………………..…..
   โรงเรียน………………………………...…………………..….
   ที่อยู…………………………………………………………………
   …………………………………………………………………………
   เบอรโทรศัพท……………………………e-mail: ………
   ชําระเงินคาสมัคร 600 บาท โดย

  เงินสด ที่ตึก 3 ชั้น 2 หองสาขาคณ
    คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
              โอนเงินเขาธนาคารไทยพาณิชย บ
    สมใจเพ็ง เลขที่บัญชี 069-2-26299-5  

สตร
ารสรางความคุนเคย
ารวาง
ารพับกระดาษ"
ารกลางวัน
กําหนดการโครงการคายคณิตศาสตร
  อาคาร 3  คณะศึกษาศาสตร  มหาว

วันพฤหัสบดีที่  12  ตุลาคม  2549

8.00 - 8.30 น. ลงทะเบียน
8.30 - 10.00 น. พิธีเปดคายคณิตศา

กิจกรรมนันทนาก
10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาห
10.30 – 12.00 น. กิจกรรม "สํารวจก
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาห
  ธนาณัติ สั่งจาย ปณ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
   สั่งจายในนาม นางสาวตองตา สมใจเพ็ง

                
     ⌦ 

ญหา"
ารวาง
ณิตศาสตรกับศิลปะ"

คณิตศาสตร"
นอาหารวาง
สํารวจรุนจิ๋ว"
นอาหารกลางวัน
ัมพันธ นําเสนอผล
างวัล
นอาหารวาง
าศนียบัตรและพิธีปด
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