




โครงการความรว่มมือ และหลักสูตรต่างๆ

โครงการอื่นๆ
โครงการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวเนื่อง หรือ 
สนับสนุนโครงการของส่วนงานต่างๆ

โครงการเกี่ยวกับการศึกษา
• โครงการติวเสริมเพื่อเตรียมความ
พร้อมนักเรียน

• โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน

• โครงการค่ายส่งเสริมวิชาการ 

โครงการพัฒนาทักษะทางภาษา
โครงการเก่ียวกับพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีนให้กับบุคลากร เช่น นักบิน แอร์โฮสเตส 
ช่าง และอื่นๆ



โครงการความรว่มมือ และหลักสูตรต่างๆ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เรียนเตรียมความพร้อมล่วงหน้า และเรียนเสริมเเพิ่มพูนศักยภาพทาง
วิชาการด้าน คณิต-วิทย์ อังกฤษ จีน แก่นักเรียนห้องเรียนอัจฉริยะ

โครงการติวเสริม เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน
ทุกสนามสอบ ทุกระดับชั้น O-NET/โควตา/ สอบตรง/ GAT-PAT/
9 วิชาสามัญ

โครงการค่ายส่งเสริมวิชาการ 

เช่น ค่ายคณิตศาสตร-์วิทยาศาสตร์ ค่ายภาษาอังกฤษ เป็นต้น



รายละเอียดโครงการต่างๆ

โครงการติวเสริม เพือ่เตรียมความพรอ้มนักเรียน
ทุกสนามสอบ ทุกระดับชั้น O-NET/โควตา/ สอบตรง/ GAT-PAT/ 9 วิชาสามัญ

รูปแบบ Intensive ปรับพื้นฐาน

กลุ่มเป้าหมาย
นักรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 โรงเรียนสังกัด สพฐ./ สช.

อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล

จ านวนนักเรียน ไม่เกิน 200 คน ต่อกลุ่ม

จ านวนวัน 5 วัน 10 วัน

ราคา 100,000 บาท 200,000 บาท



รายละเอียดโครงการต่างๆ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรียนเตรียมความพร้อมล่วงหน้า และเรียนเสริมเเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการด้าน 
คณิต-วิทย์ อังกฤษ จีน แก่นักเรียนห้องเรียนอัจฉริยะ

รูปแบบ
เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ 

วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ IEP EP

กลุ่มเป้าหมาย
นักรียนชั้น ป.3 ถึง ม.6 โรงเรียนสังกัด สพฐ./ สช.
อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล

จ านวนนักเรียน ไม่เกิน 40 คน ต่อกลุ่ม

จ านวนวัน 10 ครั้ง 60 ชั่วโมง 20 ครั้ง 120 ชั่วโมง

ราคา 200,000 บาท 400,000 บาท



รายละเอียดโครงการต่างๆ

โครงการค่ายส่งเสริมวิชาการ 
เช่น ค่ายคณิตศาสตร-์วิทยาศาสตร์ ค่ายภาษาอังกฤษ เป็นต้น

รูปแบบ
เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน เพิ่มแนวทางในการศึกษาเรียนรู้ของ
นักเรียน โดยเน้นการสร้างความเข้าใจ กระบวนการท างาน ผ่านการปฏิบัติให้เห็น
จริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด และการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ

กลุ่มเป้าหมาย
นักรียนชั้น ป.3 ถึง ม.6 โรงเรียนสังกัด สพฐ./ สช.
อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล

จ านวนนักเรียน ไม่เกิน 120 คน ต่อกลุ่ม

จ านวนวัน 2 วัน

ราคา 180,000 บาท



กระบวนการของโครงการต่างๆ

ปรับพื้นฐานผ่าน
ระบบออนไลน์
เรียนปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการตะลุยโจทย์

สอนสด ตะลุยโจทย์

ประเมินความพึงพอใจ
วัดและประเมินความพงึพอใจของผู้เรียน
โรงเรียน และพื้นท่ีเขตการศึกษา

ทบทวนเนื้อหา
ผ่านระบบออนไลน์
ทบทวนเนื้อหาและฝึกฝนแบบฝึกหัดผ่าน
ระบบออนไลน์

ส ารวจวิจัย
ส ารวจปัญหาและความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมาย

วิจัยและติดตามผล
ท าการวิจัยและติดตามผลเพ่ือน าไปต่อ
ยอดในการพัฒนาการศึกษา

ตะลุยโจทย์ และเทคนิคการท าข้อสอบ
(ดูแลอาหารกลางวัน เบรก ห้องประชุม
และการเดินทางของนักเรียน)
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จัดการเรียนการสอน

โดยยึดหลกัสตูร

แกนกลาง

เราสามารถสามารถปรับเปลี่ยน 

เพ่ิมเติมแผนตามศักยภาพของ

ผู้เรียน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการเรียนสูงสุด

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

ประสบการณแ์ละศกัยภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น

มหาวิทยาลัยชั้นน า มีศักยภาพ

และความพร้อมด้านองค์ความรู้ 

เทคโนโลยี และบุคลากร

มีอาจารยผ์ูส้อนทีม่ี

ประสบการณแ์ละ

คุณภาพ

ผู้สอนของเรามีการเตรียมเนื้อหา 

และพัฒนาเทคนิครูปแบบการ

สอน และการน าเสนอ

การเรียนการสอนและ

ทดสอบแบบ ONLINE

เรามีความเชี่ยวชาญในการ

ทดสอบและการสอน 

Online และเทคนิคการสอน

ผ่านโปรแกรม Zoom โดย

ทีมผู้สอนที่มีคุณภาพ

มีการวดัผลและการ

ประเมินความพงึพอใจ 

และงานวจิยั

เรามีการวัดและประเมินความ

พึงพอใจ และจัดท าวิจัย เพ่ือ

น าไปต่อยอดในการพัฒนา
การศึกษา

ท าไมต้องเลือกเรา



การสอน Online

การสอนสด

งานวิจัย

ประเมินความพึงพอใจ

รูปแบบเนื้องาน

ท าการวิจัยและติดตามผลเพื่อน าไปต่อ
ยอดในการพัฒนาการศึกษา

ตะลุยโจทย์ และเทคนิคการท าข้อสอบ
(ดูแลอาหารกลางวัน เบรก ห้องประชุม
และการเดินทางของนักเรียน)

วัดและประเมินความพงึพอใจของผู้เรียน
โรงเรียน และพื้นท่ีเขตการศึกษา

ทบทวนเนื้อหาและฝึกฝนแบบฝึกหัดผ่าน
ระบบออนไลน์



ขั้นตอนการท างาน
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08
ประชาสัมพันธ์
โดยส านกับริการวชิาการ
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่

โทรติดตาม
เอกสาร
โดยส านกับริการวชิาการ
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่

Walk in
โดยส านกับริการวชิาการ
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่
กับ เติมเต็ม

ท าร่าง MOU
โดยส านกับริการวชิาการ
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่

ท า MOU
โดยส านกับริการวชิาการ
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่

เนื้องาน
โดยส านกับริการวชิาการ
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่
กับ เติมเต็ม

ติดตามการ
ช าระเงิน
โดยส านกับริการวชิาการ
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่
กับ เติมเต็ม

สรุปการประเมิน
ความพึงพอใจ
งานวิจัย
โดยส านกับริการวชิาการ
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่



ขอขอบคุณ
ถาม – ตอบข้อสงสัย



โครงการสำหรับการนำเสนอและหลักสูตรต่างๆ 

 

โครงการ ลักษณะโครงการ รายละเอียดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวนนักเรียน จำนวนวัน ราคา 

โครงการติวเสริมเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่ทุกสนามสอบ ทุกระดับชั้น 
O-NET/ โควตา/ GAT-PAT/ 9 วิชา
สามัญ 

Intensive หลักสูตรจัดการเรียนการสอนโดยใช้เน้ือหาที่มีความ
เข้มข้น เพ่ือเสริมศักยภาพของผู้เรียน และเพ่ิม
โอกาสในการต่อยอด และการศึกษาต่อ 
เรียน 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

นักรียนชั้น ป.6 
ม.3 และ ม.6 
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ./ สช. 
อบจ.  
เทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง 
เทศบาลตำบล 

ไม่เกิน 200 คน ต่อกลุ่ม 5 วัน 100,000 บาท 

ปรับพ้ืนฐาน หลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจวิชา
หลัก 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู้ และเพ่ิมโอกาสในการศึกษาต่อ 

10 วัน 200,000 บาท 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เรียนเตรียมความพร้อมล่วงหน้า และเรียนเสริม
เพ่ิมพูนศักยภาพทางวิชาการ โดยเป็นหลักสูตรที่
เน้นการสอนในรายวิชาหลัก เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ 

นักรียนชั้น ป.3 
ถึง ม.6 
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ./ สช. 
อบจ.  
เทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง 
เทศบาลตำบล 

ไม่เกิน 40 คน ต่อกลุ่ม 10 ครั้ง 60 ชั่วโมง 200,000 บาท 

ภาษาอังกฤษ 

Intensive English Program 20 ครั้ง 120 ชั่วโมง 400,000 บาท 

English Program 

โครงการค่ายส่งเสริมวิชาการ ค่ายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร ์ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนเพ่ือ ต้องการ
เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเพ่ิมแนวทางใน
การศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน โดยเน้นการสร้าง
ความเข้าใจ กระบวนการทำงาน ผ่านการปฏิบัติให้
เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ต้ังคำถาม 
แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบ
ใหม่ๆ 

นักรียนชั้น ป.3 
ถึง ม.6 
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ./ สช. 
อบจ.  
เทศบาลนคร 

ไม่เกิน 120 คน ต่อกลุ่ม 2 วัน 180,000 บาท 



โครงการสำหรับการนำเสนอและหลักสูตรต่างๆ 

 

โครงการ ลักษณะโครงการ รายละเอียดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวนนักเรียน จำนวนวัน ราคา 

ค่ายภาษาอังกฤษ เน้นพัฒนาทักษะการใช้ภาษาผ่านการทำกิจกรรม 
โดยกิจกรรมทุกกิจกรรมออกแบบมาเพ่ือต้องการดึง
ศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของน้องๆให้นำมาใช้
ให้มากที่สุด อีกท้ังยังกระตุ้นให้น้องๆเกิดทัศนคติที่ดี
ต่อภาษาอังกฤษ มั่นใจในตัวเอง สร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ รู้จักวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา สร้าง
ภาวะความเป็นผู้นำ 

เทศบาลเมือง 
เทศบาลตำบล 

ค่ายประชาคมอาเซียน เป็นการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย รวมทั้งสร้าง
เครือข่ายผู้นำเยาวชนไทยที่มีศักยภาพในการนำ
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียนไป
เผยแพร่ให้แก่ชุมชนและสังคม 

ค่ายผู้นําเยาวชน เป็นกิจกรรมเน้นสำรวจค้นหาตนเอง เสริมสร้าง
ทักษะชีวิตเตรียมความพร้อมสู่อนาคตที่สดใส พร้อม
กับพัฒนาภาวะผู้นำ และทำกิจกรรมเพ่ือตอบแทน
ชุมชนคืนประโยชน์สู่สังคม 

ค่ายคุณธรรม เน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เยาวชนรู้จัก
นำหลักธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

 




