
(เอกสารแนบ 1) 

1 
 

ข้อมูลเก่ียวกับโครงการน าร่องระบบการเรียนคณิตรูปแบบใหม่ ผ่านส่ือดจิทิลั 
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระยะเวลาร่วมโครงการ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) 

 
 

 
ปัญหา 
การขาดแคลนครูทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพโดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์ และถึงแม้บางโรงเรียนที่ไมข่าดแคลนครูแตก็่มี
ภาระงานนอกห้องเรียนในปริมาณมาก ท าให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีต ่า สะท้อนจากผลคะแนนทดสอบระดบัชาติ (O-NET)  
ทางแก้ปัญหา 
พฒันาระบบการเรียนคณิตรูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยแีละสื่อดิจทิัลเข้ามาชว่ยในการเรียนการสอนระดบัมธัยมต้นเพื่อ
ช่วยให้ 1. ครูสอนได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้  2. เด็กเกิดความสนใจและสนกุที่จะเรียนรู้ในวิชาคณิตมากขึน้ เนื่องจากวิชา
นีม้ีความยากและซบัซ้อนมากขึน้ 3. ทกุภาคสว่นของสงัคมมีสว่นร่วมกบัการแก้ปัญหาการศกึษา โดยเร่ิมต้นจากวชิา
คณิตศาสตร์ 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลร์ินเอ็ดดเูคชัน่เป็นระบบการเรียนวิชาคณิตรูปแบบใหมท่ีใ่ช้ประกอบในห้องเรียนโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดบัคณุภาพ
การศกึษาและลดความเหลือ่มล า้ทางการศกึษา 

ระยะเวลาของโครงการ :  
สญัญาผกูพนั  3 ปี โดยเร่ิมโครงการตัง้แต ่ปี 2559-2561 
งบประมาณของโครงการและที่มาของงบประมาณ 
ปีที่ 1 : ม.1-2 (มูลนิธิยุวพัฒน์สนับสนุน 100%) 
1. คา่ระบบ Server     150,000 บาท/โรงเรียน 
2. คา่เนือ้หา (สือ่ดจิิทลั ม.1-2 ทัง้ระดบัชัน้)     1,284 บาท/คน/ปี 
3. คา่หนงัสอืเรียน (ม.1-2 ทัง้ระดบัชัน้)               400 บาท/คน/ปี 
 
ปีที่ 2 : ม.1-3 (มูลนิธิยุวพัฒน์สนับสนุนเฉพาะรายการที่ 1) 
*โรงเรียนด าเนินการในรายการที่ 2 
1. คา่เนือ้หา (สือ่ดจิิทลั ม.1-3 ทัง้ระดบัชัน้)     1,284 บาท/คน/ปี 
*2. คา่หนงัสอืเรียน  (ม.1-3 ทัง้ระดบัชัน้) 400 บาท/คน/ปี 
 
ปีที่ 3 : ม.1-3    
*โรงเรียนด าเนินการในรายการที่ 1-2  
1. คา่เนือ้หา (สือ่ดจิิทลั ม.1-3 ทัง้ระดบัชัน้)     1,284 บาท/คน/ปี 
2. คา่หนงัสอืเรียน (ม.1-3 ทัง้ระดบัชัน้)              400  บาท/คน/ปี 
หมายเหตุ  รายการที่ 1 โรงเรียนจัดหาผู้สนับสนุน อาทิเช่น 
สมาคมผู้ปกครอง, องค์การบริหารส่วนจงัหวัด, องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น  
เพื่อโรงเรียนจะได้รับการสนับสนุนค่าเนือ้หา 1,284 บาท/
คน/ปี ในปีที่ 4-6 ฟรี  

 

วิธีการท างาน 
1. พฒันาสือ่ดิจิทลัและหนงัสอืเรียนวิชาคณิตที่ล้อไปกบั

หลกัสตูรแกนกลาง 
2. ติดตัง้ระบบ Server เพื่อรองรับการใช้สือ่ดจิิทลั 
3. อบรมการใช้งานระบบและสือ่ดิจิทลัแก่ครูผู้สอน 
4. ให้ค าปรึกษาและติดตามผลจากการใช้งาน 
 
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกดิขึน้ 
1. แบง่เบาภาระครูผู้สอน ท าให้ครูจดัการสอนได้มี

ประสทิธิภาพมากขึน้ 
2. ผลสมัฤทธ์ิในการเรียนคณิตสงูขึน้ 
3. ลดความเหลือ่มล า้ทางการศกึษา 
4. ปรับทศันคติของผู้เรียนให้รู้สกึรักและสนใจในวิชาคณิต 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. เลร์ินเอ็ดดเูคชัน่ 
     คณุธานินท์ ทิมทอง     โทรศพัท์  081 771 1101 
     คณุจริญญา แจ่มแจ้ง  โทรศพัท์  086 320 0063 
2.  มลูนิธิยวุพฒัน์ 
     คณุปิยวดี เพ็ชรฉาย    โทรศพัท์  02 301 1080 
3. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียน................................................................................................................................................................................

ที่อยู่......................................................................................................................................................................................

ตวัหารร่วมมากและตวัคณูร่วมน้อย
ระบบจ านวนเตม็
เลขยกก าลงั
พืน้ฐานทางเรขาคณิต
ทศนิยมและเศษสว่น
การประมาณคา่
คูอ่นัดบัและกราฟ
สมการเชิงเส้นตวัแปรเดยีว
ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปเรขาคณิตสองมิตแิละสามมิติ
โอกาสของเหตกุารณ์

อตัราสว่นและร้อยละ B_V01
การวดั B_V02
แผนภมิูรูปวงกลม B_V01
การแปลงทางเรขาคณิต B_V01
ความเทา่กนัทกุประการ B_V01
ทฤษฎบีทพีทาโกรัส
ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัจ านวนจริง
การประยกุต์ของสมการเชิงเส้นตวัแปรเดยีว
เส้นขนาน

พืน้ที่ผิวและปริมาตร
กราฟ
ระบบสมการเชิงเส้น
ความคล้าย
อสมการ
ความนา่จะเป็น
สถิติ
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสาตร์

ประทบัตราโรงเรียน ลงช่ือ ...................................................

(...........................................................)

โรงเรียน (ขอรับรองใช้หลกัสตูรนี)้

วนัที.่......../............/.............
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ช่ือหน่วยการเรียนรู้

2

ม.3

1

2

ม.2

1

2

ม.1

1

ระดับชัน้ เทอม

หลักสูตรเนือ้หาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.3
บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด

ไม่ตรงกับ
หลักสูตรของ
โรงเรียน

ตรงกับหลักสูตร
ของโรงเรียน

(เอกสารแนบ 2-1) 



(เอกสารแนบ 2-2) 
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สเปคคอมพวิเตอร์ 

School Survey Checklist 

 

โรงเรียน...................................................................................................จงัหวดั.................................................... 

จ ำนวนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ .............. เคร่ือง      จ ำนวนห้องคอมพวิเตอร์ส ำหรับชัน้มธัยมศกึษำตอนต้น ................ ห้อง 

ข้อมูลด้าน IT  

1. เชคสเปคคอมพวิเตอร์ (คลกิขวำท ีMy computer เคร่ือง Server >> Property >> ถ่ำยรูป) 

เคร่ืองลกูขำ่ย + หฟัูง ต้องมคีณุลกัษณะเทียบเทำ่หรือดีกวำ่ดงันี ้

Processor   Intel®Corei3 Processor 

Memory  2 GB (1x2GB)  DDR3  1333MHz  หรือมำกกวำ่ 

Hard Disk  500 GB 7200 RPM 3.5” SATA III หรือมำกวำ่ 

NIC   มี Network port ไมต่ ่ำกวำ่ 100 Mbps  

Keyboard & Mouse Keyboard (Thai) 

เมำส์  

หฟัูง   

OS   Windows XP หรือ window7  32 bit หรือ 64 bit   แบบ original 

2. เคร่ืองเรียน  

 เหมือนกนัหมดทกุเคร่ือง             คละรูปแบบและ Spec 

 ถ่ำยรูป Spec (คลกิขวำที่  My computer เคร่ือง Server >> Property >> ถ่ำยรูป)  

 ถ่ำยรูปลกัษณะทำงกำยภำพภำยนอก 

3. Internet  

รูปแบบของ Internet (Fiber/ADSL) ………………………………………………………………………..  

 ควำมเร็ว (ถ้ำเป็นไปได้ควร Test Speed) …………………………………………………..………………. 

ผู้ให้บริกำร (TRUE/TOT/3BB) ……………………………………………………………….……..…………  

 ควำมเสถียร ……………………………………………………………………………………………………..........   

กำรแบง่เส้นใช้งำนของโรงเรียน (เส้นเดียวแชร์ทัง้ รร. หรือแบง่สดัสว่น) ................................  

ขอแยกของเรำหนึง่เส้นได้หรือไม่........................................................................................  
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(เอกสารแนบ 2) 
แบบประเมินความพร้อมของโรงเรียนในการเข้าร่วม 

โครงการน าร่องระบบการเรียนคณิตรูปแบบใหม่ ผ่านส่ือดจิทิลัเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ระยะเวลาร่วมโครงการ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) 

โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมกับ บริษัท เลิร์น เอด็ดูเคช่ัน จ ากัด  
 
(โปรดพิมพ์ หรือ เขียนด้วยลายมือบรรจง) 
1.  ข้อมูลเบือ้งต้นของโรงเรียน 
โรงเรียน ........................................................................................ สงักดัเขตพืน้ท่ีการศกึษา………………………….. 
ท่ีอยู่..........................................................................  ถนน…………………………….. ต าบล……..………………… 
อ าเภอ………………………..…………..  จงัหวดั………….…………………………  รหสัไปรษณีย์………………….... 
โทรศพัท์..................................... โทรสาร......................................... E-mail.............................................................. 
 
จ านวนนกัเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ................. คน    จ านวนห้องเรียน .................. ห้อง     ห้องละ ....................... คน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2................. คน    จ านวนห้องเรียน .................. ห้อง     ห้องละ ....................... คน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3................. คน    จ านวนห้องเรียน .................. ห้อง     ห้องละ ....................... คน 
               รวมทัง้สิน้....................คน 
 

*** วิธีค านวณคาบเรียนในห้องคอมพิวเตอร์ : ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง รองรับห้องเรียนปกติได้          
18 ห้องเรียน / 1 วิชา (เรียน 2 คาบ/สัปดาห์/ห้อง) ในกรณีทีค่าบเรียนเกนิกว่าที่ก าหนดจ าเป็นต้องมีการ
เพิม่ห้องคอมพวิเตอร์อีก 1 ห้องส าหรับเรียนในระบบเลิร์นเอด็ดูเคช่ัน 

 
2. การตรวจสอบความพร้อมด้านวิชาการ 
    2.1 ตรวจสอบหลกัสตูรเนือ้หาวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 (ตามเอกสารแนบ 2-1) 
                     ตรงกบัหลกัสตูรโรงเรียน 
                     ไมต่รงกบัหลกัสตูรโรงเรียน      
 
   2.2  การจดัคาบเรียน 2 คาบ / สปัดาห์ / ห้องเรียน ให้กบันกัเรียนชัน้ ม.1 และชัน้ ม.2 เพ่ือการเรียนคณิตศาสตร์ในห้อง
คอมพิวเตอร์ แบบ 1 เคร่ือง / นกัเรียน 1 คน (เร่ิมปีท่ี 1 นกัเรียน ชัน้ ม.1 และชัน้ ม.2) 
 สามารถ 
 ไมส่ามารถ 
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   2.3 สามารถสง่ตารางเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศกึษา 2559 
 สามารถ และสง่มาพร้อมเอกสารชดุนีแ้ล้ว 
 ไมส่ามารถ 
 
  2.4 จดัหาคณุครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 คาบ / สปัดาห์ / ห้องเรียน ประจ าอยู่ในห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ 
 สามารถ  
 ไมส่ามารถ 
 
  2.5 จดัหาคณุครูไอทีเพ่ือแก้ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น เคร่ืองคอมไมส่ามารถเปิดได้, เมาส์ คีย์บอร์ด หฟัูงไม่
สามารถใช้การได้, อินเตอร์เน็ตไมส่ามารถใช้งานได้, Server ในห้องไมท่ างาน รวมถงึการดแูลบ ารุงรักษาอปุกรณ์ในห้อง  
 สามารถ  
 ไมส่ามารถ 
 
3. ความพร้อมด้านห้องคอมพวิเตอร์ 
   3.1 สเปคเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเลือกใช้ส าหรับร่วมโครงการ (สเปคคอมพิวเตอร์ กรอกตามเอกสารแนบ 2-2) 
 ตรงตามสเปคท่ีก าหนดหรือสงูกวา่ 
 ต ่ากวา่สเปคท่ีก าหนด 
 
 4. ความพร้อมในการให้ความร่วมมือ  
 สามารถเข้าร่วมอบรมได้ 3 ครัง้ใน 1 ปีการศกึษา 
 สามารถสง่รายงานผลการสอบกลางภาคและปลายภาคให้ตามก าหนดเวลาทกุภาคเรียน 

สามารถจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในห้องคอมพิวเตอร์ ได้เตม็คาบเรียน 50 นาที และพร้อมท่ีจะ
แก้ปัญหาหากนกัเรียนมีเวลาเรียนไมถ่งึ 50 นาที/คาบ 

 
 
ประทบัตราโรงเรียน        ลงช่ือ……………..…………………..……... 
               (………………………..…………………….) 
                                 ผู้อ านวยการสถานศกึษา  
            .......... / .......... / ............ 
................................................................................................................................................................................ 

 
กรุณากรอกข้อมูลแล้วส่งกลับภายในวันที่ 15 มถุินายน 2559 

อีเมล : piyawadee.p@ybf.premier.co.th  หรือ โทรสาร 02-301-1439 



(เอกสารแนบ 3) 
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แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 

1. วัน/เวลาที่โรงเรียนสามารถเข้าร่วมประชุมได้ เวลาและสถานที่ (แจ้งโรงเรียนภายหลัง) 

7  มิถนุายน 2559  จ. สงขลา : เขตพืน้ท่ีภาคใต้  

10  มิถนุายน 2559   จ. ขอนแก่น : เขตพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   

15  มิถนุายน 2559   จ. เชียงใหม ่: เขตพืน้ท่ีภาคเหนือ   

17  มิถนุายน 2559   กรุงเทพฯ : เขตพืน้ท่ีภาคกลาง รวมถงึเขตพืน้ท่ีภาคตะวนัออกและภาคตะวนัตก 
 

2. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมทัง้ 4 ฝ่ายเพื่อการเข้าร่วมโครงการฯ ในวันประชุม มีรายนามดังนี ้

โรงเรียน ........................................................................................ สงักดัเขตพืน้ท่ีการศกึษา………………… 
ท่ีอยู่...............................................................ถนน…………………………........ต าบล……..…………….…… 
อ าเภอ………………………..…………..จงัหวดั………….……………………รหสัไปรษณีย์………………….. 
โทรศพัท์...................................โทรสาร....................................E-mail............................................................ 

 

2.1 ผู้อ านวยการ (นาย / นาง / น.ส.) ........................................................................ อาย.ุ................ปี 

มือถือ................................................ E-mail......................................................................................  

2.2 หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  (นาย / นาง / น.ส.) ..............................................................อาย.ุ...............ปี   

มือถือ................................................ E-mail......................................................................................  

2.3 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น    

 ระดบัชัน้  ม.1  (นาย / นาง / น.ส.) .................................................................. อาย.ุ...............ปี   

มือถือ........................................... E-mail.............................................................................  

 ระดบัชัน้  ม.2  (นาย / นาง / น.ส.) .................................................................. อาย.ุ...............ปี   

มือถือ........................................... E-mail.............................................................................  

2.4 ครูผู้ดูแลระบบไอท ี (นาย / นาง / น.ส.) ..............................................................อาย.ุ...............ปี   

มือถือ.................................................. E-mail.....................................................................................  


