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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดมุ้่งพฒันาผูเ้รียน 
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดนั้น 
จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 1) ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความ 
สามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิดความรู้ความเข้าใจ 
ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความ
ขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับและไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผล และความถูกตอ้ง ตลอดจน 
การเลือกใชว้ธีิส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีมีต่อตนเองและสังคม 2) ความ 
สามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอยา่งสร้างสรรค ์
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 3) ความสามารถในการแกปั้ญหา  
เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐาน
ของหลกัเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้มาใชใ้นการป้องกนัและแกปั้ญหาและ 
มีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม  
4) ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การท างาน และการอยูร่่วมกนั
ในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้
ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม การปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้มและ 
การรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 5) ความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือกใชเ้ทคโนโลยีดา้นต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการ
ทางเทคโนโลย ีเพื่อการพฒันาตนเองและสังคมในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน การแก ้
ปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้งเหมาะสมและมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 : 6-7) การจดั
กระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ยงัไดมุ้่งเนน้ 
ใหส้ถานศึกษาจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูเ้รียนจะตอ้งอาศยักระบวนการเรียนรู้ 
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ท่ีหลากหลาย เป็นเคร่ืองมือในการน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
ท่ีจ  าเป็นส าหรับผู ้เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้  
กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา กระบวนการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบติั ลงมือท าจริง กระบวนการจดัการ กระบวนการวิจยั 
กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพฒันาลกัษณะนิสัย กระบวนการเหล่าน้ีเป็นแนวทางใน
การจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนควรไดรั้บการฝึกฝนพฒันา เพราะจะสามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
ไดดี้ บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตร ดงันั้น ผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจในกระบวนการ
เรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 : 25)  

การสอนโครงงานคณิตศาสตร์ เป็นการส่งเสริมและฝึกฝนให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธี
การศึกษาคน้ควา้ ลงมือปฏิบติัด้วยตนเองภายใตก้ารดูแลให้ค  าปรึกษาของครูท าให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ไดป้ระมวลความรู้และน าความรู้ความสามารถ ตลอดจน
กระบวนการทางคณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาได้อย่างครบถ้วนก่อให้เกิดความรู้ ความคิด การ
ประดิษฐ ์คิดคน้ และการพฒันาส่ิงใหม่ ๆ เป็นการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยมีา 
ใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งแทจ้ริง ยิ่งไปกว่านั้นโครงงานเป็นเสมือนสะพานเช่ือมระหวา่งห้องเรียน
กบัโลกภายนอก ซ่ึงเป็นชีวิตจริงของผูเ้รียน ทั้งน้ีเพราะผูเ้รียนตอ้งน าความรู้ท่ีได้จากชั้นเรียนมา
บูรณาการเขา้กบักิจกรรมท่ีจะท าเพื่อน าไปสู่ความรู้ใหม่ ๆ เกิดการแก้ปัญหาและการคน้พบด้วย
ตนเอง ผูเ้รียนตอ้งสร้างและก าหนดความรู้จากความคิดและแนวคิดท่ีมีอยูก่บัแนวคิดท่ีเกิดข้ึนใหม่ 
ท าใหเ้กิดการปรับเปล่ียนความรู้ใหเ้ป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ (ชยัศกัด์ิ ลีลาจรัสกุล. 2544 
: 5) ซ่ึงวิชาคณิตศาสตร์ถือวา่เป็นวิชาท่ีส าคญัท่ีตอ้งจดักิจกรรมดว้ยโครงงานเพราะจะท าให้ผูเ้รียน
ไดศึ้กษาและคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง การเรียนรู้โครงงานควรเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา เพื่อให้
ผูเ้รียนมีความสามารถในการพฒันาการท าโครงงานท่ีตนสนใจต่อไป และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ (สมวงษ ์แปลงประสพโชค และคณะ. 2545 : 2) การสร้างเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์มี
ความส าคญัมากเพราะวชิาคณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีเก่ียวกบันามธรรม ถา้นกัเรียนไม่ชอบแลว้ยากท่ีจะ
ประสบความส าเร็จ ในการเรียน เจตคติเป็นส่ิงส าคญัมากในการเรียนคณิตศาสตร์เพราะถา้ผูเ้รียน 
ไม่ตอ้งการจะเรียนแลว้จะท าใหก้ารเรียนวชิานั้นยากมาก แต่ถา้มีความชอบก็จะท าให้เรียนไดง่้ายข้ึน 
(พนัทิพา อุทยัสุข. 2525 : 152) ถา้นกัเรียนมีเจคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงตามไปดว้ย และนกัเรียนท่ีมีเจตคติท่ีไม่พึงประสงคต่์อวชิาคณิตศาสตร์ก็จะมีผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนต ่าดว้ย (สุเทพ บุตรกณัหา. 2517 : 57-58) 
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 การจดัการเรียนการสอนโครงงานถือเป็นแนวคิดหน่ึงในการพฒันาผูเ้รียน ซ่ึงเป็น 
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัซ่ึงสอดคลอ้งกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 นอกจากนั้นการจดักิจกรรม 
การเรียนการสอนดงักล่าวยงัช่วยพฒันาผูเ้รียนในทุกรายวชิาโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในวชิาคณิตศาสตร์  
จากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานคณิตศาสตร์ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ท่ีผ่านมาโดยภาพรวมยงัไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าท่ีควร ปัญหาเน่ืองมาจากครูผูส้อนยงัขาดคู่มือการสอนโครงงานคณิตศาสตร์  
ส่งผลให้ครูผูส้อนไม่สามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นกัเรียนจดัท าโครงงานคณิตศาสตร์ได ้
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ยงัไม่มีขั้นตอนท่ีชัดเจน ยงัไม่มีแนวทางในการวดัและประเมินผลท่ี
ชัดเจน ยงัไม่มีการฝึกฝนนักเรียนอย่างจริงจงั และต่อเน่ือง จดัท าคู่มือในฐานะด ารงต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก ์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีหนา้ท่ีรับผดิชอบใน 
การพฒันาการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จึงไดจ้ดัท า คู่มือการสอนโครงงานคณิตศาสตร์ส าหรับ
ครูผูส้อนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ข้ึน เพื่อช่วยใหค้รูผูส้อนสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง  
การจดัท าโครงงานคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนการจดัท าท่ีชัดเจน ช่วยให้ครูผูส้อน
ตระหนกัในหนา้ท่ีและความรับผดิชอบอยา่งแทจ้ริง ท าใหค้รูผูส้อนท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ใน 
การสอนโครงงานคณิตศาสตร์มาก่อนก็สามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ย่างถูกตอ้ง ช่วยลดเวลา 
และความผิดพลาด หรือความบกพร่องในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และยงัช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซ่ึงจะช่วยยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยภาพรวมสูงข้ึนต่อไป  

2. วตัถุประสงค์ของคู่มือกำรสอนโครงงำนคณติศำสตร์ 

 1. เพื่อใหผู้บ้ริหารโรงเรียนใชเ้ป็นแนวทางในการนิเทศครูผูส้อนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใชโ้ครงงานคณิตศาสตร์ 
 2. เพื่อใหค้รูผูส้อนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ใชเ้ป็นคู่มือในพฒันาการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการฝึกปฏิบติัจริงในการจดัท าโครงงานคณิตศาสตร์ 
 3. เพื่อใชเ้ป็นคู่มือให้กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ไดฝึ้กปฏิบติัจริงในการจดัท า
โครงงานคณิตศาสตร์ 
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3. ส่วนประกอบของคู่มือกำรสอนโครงงำนคณติศำสตร์ 

 ส่วนประกอบของคู่มือการสอนโครงงานคณิตศาสตร์ส าหรับครูผูส้อนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 มี 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 บทน า ส่วนท่ี 2 ชุดกิจกรรมเพื่อฝึกปฏิบติัจริงในการจดัท าโครงงาน
คณิตศาสตร์ และส่วนท่ี 3 ตวัอยา่งโครงงานคณิตศาสตร์ ซ่ึงจะน าเสนอเรียงตามล าดบั ดงัน้ี คือ  
 ส่วนท่ี 1 บทน า 
                1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
                1.2 วตัถุประสงคข์องคู่มือการสอนโครงงานคณิตศาสตร์ 
                1.3 ส่วนประกอบของคู่มือการสอนโครงงานคณิตศาสตร์ 

               1.4 ขอ้เสนอแนะในการใชคู้่มือการสอนโครงงานคณิตศาสตร์ 
               1.5 แผนภูมิในการฝึกปฏิบติัจริงในการจดัท าโครงงานคณิตศาสตร์ 

 ส่วนท่ี 2 ชุดกิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใชโ้ครงงาน 
              2.1 กิจกรรมท่ี 1 มารู้จกัโครงงานคณิตศาสตร์กนัเถอะ    

             2.1.1   ใบความรู้ท่ี 1  
             2.1.2   แบบบนัทึกกิจกรรมท่ี 1  

             2.2 กิจกรรมท่ี 2 มารู้จกัคุณค่าและจุดมุ่งหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ 
   กนัเถอะ   
             2.2.1   ใบความรู้ท่ี 2  
             2.2.2   แบบบนัทึกกิจกรรมท่ี 2  

             2.3 กิจกรรมท่ี 3 มารู้จกัประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์กนัเถอะ    
             2.3.1   ใบความรู้ท่ี 3  
             2.3.2   แบบบนัทึกกิจกรรมท่ี 3  

            2.4. กิจกรรมท่ี 4 มารู้จกัขั้นตอนการท าโครงงานคณิตศาสตร์กนัเถอะ   
              2.4.1   ใบความรู้ท่ี 4  
             2.4.2   แบบบนัทึกกิจกรรมท่ี 4  

             2.5 กิจกรรมท่ี 5 มาฝึกการส ารวจและเลือกหวัขอ้เร่ืองท่ีจะท าโครงงาน 
คณิตศาสตร์กนัเถอะ  

              2.5.1   ใบความรู้ท่ี 5 
             2.5.2   แบบบนัทึกกิจกรรมท่ี 5  

             2.6 กิจกรรมท่ี 6 มาฝึกการศึกษาเอกสารหรือแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
กนัเถอะ  
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             2.6.1   ใบความรู้ท่ี 6  
             2.6.2   แบบบนัทึกกิจกรรมท่ี 6  

             2.7 กิจกรรมท่ี 7 มาฝึกการเขียนเคา้โครงของโครงงานคณิตศาสตร์กนัเถอะ  
             2.7.1   ใบความรู้ท่ี 7  
             2.7.2   แบบบนัทึกกิจกรรมท่ี 7  

             2.8 กิจกรรมท่ี 8 มาฝึกท าโครงงานคณิตศาสตร์กนัเถอะ  
             2.8.1   ใบความรู้ท่ี 8 
             2.8.2   แบบบนัทึกกิจกรรมท่ี 8  

             2.9 กิจกรรมท่ี 9 มาฝึกเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์รูปแบบทัว่ไป 
กนัเถอะ  

             2.9.1   ใบความรู้ท่ี 9  
             2.9.2   แบบบนัทึกกิจกรรมท่ี 9  

           2.10 กิจกรรมท่ี 10 มาฝึกเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์รูปแบบ 5 บท  
กนัเถอะ (เฉพาะบทท่ี 1-5)  

       2.10.1   ใบความรู้ท่ี 10  
             2.10.2   แบบบนัทึกกิจกรรมท่ี 10  

           2.11 กิจกรรมท่ี 11 มาฝึกเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์รูปแบบ 5 บท  
กนัเถอะ (เฉพาะส่วนประกอบตอนตน้ และส่วนประกอบตอนทา้ย) 

           2.11.1   ใบความรู้ท่ี 11  
              2.11.2   แบบบนัทึกกิจกรรมท่ี 11  
             2.12 กิจกรรมท่ี 12 มาฝึกการแสดงผลงานโครงงานคณิตศาสตร์กนัเถอะ    
             - ใบความรู้ท่ี 12  

           2.13 กิจกรรมท่ี 13 มาฝึกร่วมกนัประเมินโครงงานคณิตศาสตร์กนัเถอะ    
              - ใบความรู้ท่ี 13  

ส่วนท่ี 3 ตวัอยา่งโครงงานคณิตศาสตร์  

4.  ข้อเสนอแนะในกำรใช้คู่มือกำรสอนโครงงำนคณติศำสตร์  

 คู่มือการสอนโครงงานคณิตศาสตร์ส าหรับครูผูส้อนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เล่มน้ี  
มีความเหมาะสมส าหรับฝึกปฏิบติัจริงในการจดัท าโครงงานคณิตศาสตร์ส าหรับนกัเรียนทุกชั้น 
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โดยเร่ิมฝึกท าโครงงานจากง่ายไปหายาก แต่ครูผูส้อนควรให้ความช่วยเหลือนักเรียนมากใน
ระดบัชั้นประถมศึกษาท่ี 1-3 แล้วจึงค่อยลดบทบาทในการช่วยเหลือนักเรียนลงเร่ือย ๆ แต่ให้
ปรับเปล่ียนเป็นท่ีปรึกษาให้กับนักเรียนในระดับช่วงชั้ นท่ีสูงข้ึน ครูผูส้อนคณิตศาสตร์ควร
ด าเนินการดงัน้ี 
 1.  ศึกษารายละเอียดของคู่มือการสอนโครงงานคณิตศาสตร์ส าหรับครูผูส้อน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6และฝึกปฏิบติักิจกรรมในแต่ละกิจกรรมก่อนน าไปใชก้บันกัเรียนต่อไป 
 2. จดัเตรียมกิจกรรมการฝึกท าโครงงานคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6ให้กับ
นกัเรียนทุกคน โดยแยกเป็นรายกิจกรรม 
 3. ให้นักเรียนจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ให้พร้อม เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษ 
เคร่ืองคิดเลข ใหพ้ร้อม 
 4. แจกกิจกรรมการฝึกท าโครงงานคณิตศาสตร์ใหก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ไดฝึ้กปฏิบติัคร้ังละ 1 กิจกรรม  
 5. จดับรรยากาศใหเ้หมาะสมและเอ้ือต่อการปฏิบติักิจกรรมทุกกิจกรรม 
 6. ใหน้กัเรียนศึกษาใบกิจกรรม แลว้ปฏิบติักิจกรรมตามใบกิจกรรม เช่น ศึกษา 
ใบความรู้ ปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอน แลว้บนัทึกผลงานลงในแบบบนัทึกกิจกรรม ในแต่ละ 
กิจกรรม ตั้งแต่กิจกรรมท่ี 1 ถึงกิจกรรมท่ี 13  
 7. ในระยะแรก ๆ ครูผูส้อนใหข้อ้เสนอแนะและช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด  
ถา้นกัเรียนยงัไม่สามารถท าได ้ครูควรพานกัเรียนท าโครงงานคณิตศาสตร์แลว้ค่อยลดบทบาทลง
เร่ือย ๆ แลว้ใหน้กัเรียนเพิ่มบทบาทในการจดัท าโครงงานคณิตศาสตร์มากข้ึน   
 8. ครูตรวจผลงานหรือช้ินงานนกัเรียนเป็นรายบุคคล หรือเป็นรายกลุ่มแลว้แต่กรณี 
พร้อมกบัใหค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน พร้อมกบัให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงแกไ้ข
คร้ังต่อไป  
 9. บนัทึกคะแนนการท าโครงงานคณิตศาสตร์เป็นรายบุคคล หรือเป็นรายกลุ่ม 
 10. ถา้นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมชุดท่ี 1 – 4 จนเขา้ใจแลว้ เม่ือนกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
ในเน้ือหาสาระของโครงงานแลว้ อาจจะให้นกัเรียนเร่ิมฝึกปฏิบติักิจกรรมท่ี 5-13 ก็ได ้(โดยไม่ให้
ซ ้ ากบัเร่ืองท่ีเคยท ามาแลว้) 
 11. เม่ือนกัเรียนฝึกท าโครงงานคณิตศาสตร์จนเกิดความช านาญแลว้ ครูผูส้อนจึงลด
บทบาทลงมาเป็นท่ีปรึกษาและใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมในบางโอกาส 
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5.  แผนภูมิในกำรฝึกปฏิบัติจริงในกำรจัดท ำโครงงำนคณติศำสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูผูส้อน
คณิตศาสตร์ 

จดักิจกรรม 
ใหก้บัผูเ้รียน 

ภาคปฏิบติั 

ภาคความรู้ 
ความเขา้ใจ 

กิจกรรมท่ี 1 

กิจกรรมท่ี 2 

กิจกรรมท่ี 3 

กิจกรรมท่ี 4 

กิจกรรมท่ี 5 

กิจกรรมท่ี 6 

กิจกรรมท่ี 7 

กิจกรรมท่ี 8 

กิจกรรมท่ี 9 

กิจกรรมท่ี 10 

กิจกรรมท่ี 11 

กิจกรรมท่ี 12 

กิจกรรมท่ี 13 

 1.นกัเรียนมี
ความรู้ความ
เขา้ใจและจดั 
ท าโครงงาน
คณิตศาสตร์
ได ้
2.นกัเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
คณิตศาสตร์
โดยภาพรวม
สูงข้ึน  
3.นกัเรียนน า
ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์
ไปประยกุต ์
ใชใ้นชีวติ 
ประจ าวนัได ้


