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 การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานนั้นถือเป็นแนวคิดหน่ึงในการพฒันาผูเ้รียน 
โดยเนน้การจดักิจกรรมท่ียดึผูเ้รียนเป็นส าคญั นอกจากนั้นการจดัการเรียนการสอนดงักล่าวยงั 
ช่วยพฒันาผูเ้รียนในทุกรายวิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาคณิตศาสตร์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้ าหนดให้สถานศึกษาจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูเ้รียนจะตอ้งอาศยักระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เป็นเคร่ืองมือท่ีจะน าพา
ตนเองไปสู่เป้าหมายของหลกัสูตร การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใชโ้ครงงาน 
จะช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้แบบบูรณาการ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์สามารถน าความรู้ความเขา้ใจ
ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานให้นกัเรียนไดส้ร้างสรรค์ผลงาน
ใหม่ ๆ ข้ึนมาในอนาคตต่อไป นอกจากนั้นนกัเรียนยงัไดฝึ้กทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ไปใน 
ตวัและยงัใชค้วามรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ไดดี้ข้ึนดว้ย  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่ มือการสอนโครงงานคณิตศาสตร์ส าหรับครูผู ้สอนระดับ
ประถมศึกษา เล่มน้ี จะช่วยให้ครูผูส้อนคณิตศาสตร์ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดว้ยความมัน่ใจ และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบัวยั
และความสามารถของผูเ้รียนในโรงเรียนต่อไป ซ่ึงจะช่วยใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาความรู้ความเขา้ใจใน 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์และพฒันาทกัษะในการจดัท าโครงงานคณิตศาสตร์ไดเ้ป็นอยา่งดี และยงัฝึก
ให้นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างช้ินงานข้ึนมาใหม่ ๆ อยา่งอิสระและตามความสนใจ 
นอกจากนั้นยงัสามารถบูรณาการกบัศาสตร์สาขาอ่ืน และยงัสามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์มา
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงจะส่งผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยภาพรวมสูงข้ึนตามไปดว้ย 
 ขอขอบคุณนายเทวรัฐ โตไทยะ ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 นายฉลาด วรรณทอง รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 นายทวีพงษ์ ชาปากดี ผูอ้  านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาท่ีให้การสนับสนุนในการจดัท าเอกสารเล่มน้ีข้ึน และขอขอบคุณผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีไดช่้วย
ตรวจสอบความตรงตามโครงสร้างและความตรงตามเน้ือหาจนท าใหเ้อกสารเล่มน้ีส าเร็จลงไปดว้ยดี   
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ค ำช้ีแจงในกำรใช้คู่มอืกำรสอนโครงงำนคณติศำสตร์ 

 คู่มือการสอนโครงงานคณิตศาสตร์ส าหรับครูผูส้อนระดบัประถมศึกษา เล่มน้ี  
มีวตัถุประสงคเ์พ่ือมุ่งเนน้ใชเ้ป็นคู่มือใหก้บัครูผูส้อนคณิตศาสตร์ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา 
ทกัษะการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใชโ้ครงงาน และครูผูส้อนคณิตศาสตร์สามารถ
น าไปปรับปรุงกิจกรรมภายในเล่มให้เหมาะสมกบัวยั และความสามารถของนักเรียนได้ และยงั
น าไปใชฝึ้กให้นกัเรียนจดัท าโครงงานคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองโดยเร่ิมจากการจดัท าโครงงาน
คณิตศาสตร์อย่างง่าย ๆ แลว้เพ่ิมความยากและสลบัซับซ้อนมากข้ึนตามวยัและความสามารถของ
นกัเรียนต่อไป ในการฝึกปฏิบติัตามล าดบักิจกรรมจะช่วยใหน้กัเรียนไดเ้พ่ิมพูนทั้งความรู้และ 
การปฏิบติัจริงในการจดัท าโครงงานคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจนท าใหน้กัเรียนเกิดความช านาญ 
 สาระส าคญัของคู่มือการสอนโครงงานคณิตศาสตร์ส าหรับครูผูส้อนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 มีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 บทน า ประกอบดว้ย 1) ความเป็นมาและความส าคญัของ 
การจดัท าเอกสาร 2) วตัถุประสงคข์องเอกสาร 3) ส่วนประกอบของเอกสาร 4) ขอ้เสนอแนะในการ 
น าเอกสารไปใช ้5) แผนภูมิในการฝึกปฏิบติัการจดัท าโครงงานคณิตศาสตร์ ส่วนท่ี 2 ชุดกิจกรรมใน
การจดัท าโครงงานคณิตศาสตร์จะประกอบดว้ย 13 กิจกรรม โดยแยกออกเป็น 2 ดา้น คือ 1) ดา้น
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงงานโดยใชกิ้จกรรมท่ี 1-4 และ 2) ดา้นการฝึกปฏิบติัในการจดัท า
โครงงานโดยใชกิ้จกรรมท่ี 5-13 และส่วนท่ี 3 เป็นตวัอยา่งของโครงงานคณิตศาสตร์  
 เน้ือหาสาระของเอกสารทั้ง 3 ส่วน มุ่งเนน้ให้ครูผูส้อนไดน้ าไปใช้พฒันานกัเรียนให้ได้
ทั้งความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงงานคณิตศาสตร์ และมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนไดล้งมือฝึกปฏิบติัจริงใน
การจดัท าโครงงานคณิตศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 
2551 ท่ีก าหนดใหส้ถานศึกษาจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

ข้อเสนอแนะในกำรน ำคู่มอืไปใช้  

 วธีิการน าคู่มือไปใชก้บัครูผูส้อนคณิตศาสตร์ ควรด าเนินการดงัน้ี คือ 
 1. ศึกษาคู่มือการสอนโครงงานคณิตศาสตร์ส าหรับครูผูส้อนระดบัประถมศึกษาให้
เขา้ใจทุกส่วนก่อน 
 2. ทดลองฝึกปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอนตั้งแต่กิจกรรมท่ี 1 – 13  
 3. ปรับปรุงแกไ้ขขั้นตอนการปฏิบติักิจกรรมในแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกบัวยัและ
ความสามารถของนกัเรียนในโรงเรียนของตน  
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  4. น ากิจกรรมท่ีปรับปรุงแลว้ไปใช้กับนกัเรียนท่ีตนรับผิดชอบไปฝึกให้นักเรียนได้
จดัท าโครงงานคณิตศาสตร์ ในการฝึกใหน้กัเรียนท าโครงงานคณิตศาสตร์คร้ังแรกครูผูส้อนควร 
ให้ค  าแนะน าช่วยเหลืออย่างใกลชิ้ดและใจเยน็ ๆ อย่ารีบร้อน เม่ือนกัเรียนมีประสบการณ์มากข้ึน 
ครูผูส้อนจึงค่อยลดบทบาทลงเป็นท่ีปรึกษาและให้ค  าแนะน าเม่ือนกัเรียนมีปัญหา เปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดฝึ้กหาหัวขอ้เร่ืองในการจดัท าโครงงานคณิตศาสตร์ตามความสนใจของนกัเรียนอย่าง
อิสระ 
  5. การประเมินผลโครงงานคณิตศาสตร์ควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดมี้การอภิปราย
จุดเด่นของโครงงาน และจุดดอ้ยของโครงงาน พร้อมกบัใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ข 
ในการจดัท าคร้ังต่อไป 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. โรงเรียนไดคู้่มือการสอนโครงงานคณิตศาสตร์ส าหรับครูผูส้อนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 เพ่ือจะไดน้ าไปใชเ้ป็นส่ือหรือคูมื่อในการนิเทศครูผูส้อนคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียนต่อไป 
 2.  ครูผูส้อนคณิตศาสตร์ไดแ้นวทางการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดยใชโ้ครงงาน เพ่ือน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัวยัและความสามารถของนกัเรียนต่อไป 
 3. ผูบ้ริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ หรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบติัการนิเทศ
ครูผูส้อนคณิตศาสตร์ ใชเ้ป็นแนวทางการนิเทศครูผูส้อนคณิตศาสตร์เก่ียวกบัการพฒันาทกัษะ 
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชโ้ครงงาน  
 4. นกัเรียนท่ีไดรั้บการฝึกปฏิบติักิจกรรมการจดัท าโครงงานคณิตศาสตร์จนครบทุก
กิจกรรมจะส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในคณิตศาสตร์พ้ืนฐานดีข้ึน สามารถน าความรู้
ความเขา้ใจทางคณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
 5. นกัเรียนท่ีไดรั้บการฝึกปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอนจนครบทุกกิจกรรมจะส่งผลให้
นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยภาพรวมสูงข้ึน 
 
 

(นายบรรทดั  วภกัด์ิเพชร) 
ศึกษานิเทศก ์
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