
ส่วนที่ 2 
ชุดกจิกรรมเพือ่ฝึกปฏิบัตจิริงในการจัดท าโครงงานคณติศาสตร์ 

  
 
 

ค าช้ีแจง 
 1. ศึกษาใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง มารู้จกัโครงงานคณิตศาสตร์กนัเถอะหลาย ๆ คร้ังจนเขา้ใจ 
 2. สรุปองคค์วามรู้เก่ียวกบัโครงงานคณิตศาสตร์ แลว้บนัทึกลงในแบบบนัทึกกิจกรรม 
ท่ี 1 
 3. ส่งแบบบนัทึกกิจกรรมท่ี 1 ใหค้รูผูส้อน หรือท่ีปรึกษาโครงงานตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของเน้ือหาสาระเพ่ือใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ข  
 4. ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของครูผูส้อน หรือท่ีปรึกษาโครงงานตรวจสอบ
ความถูกตอ้งขององคค์วามรู้อีกคร้ัง เม่ือผา่นการตรวจสอบถูกตอ้งแลว้ จึงใหป้ฏิบติักิจกรรมท่ี 2 
ต่อไป 

 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรมที่ 1 
เร่ือง  มารู้จักโครงงานคณติศาสตร์กนัเถอะ 
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ความหมายของโครงงานและโครงงานคณติศาสตร์ 

 1. ความหมายของโครงงาน 

    ยทุธ ไกยวรรณ์ (2544 : 10)   ไดส้รุปความหมายของโครงงานวา่  โครงงานเป็น
กิจกรรมท่ีเนน้กระบวนการโดยใหน้กัเรียนเป็นผูคิ้ดคน้  วางแผน  ลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้ 
อาศยัเคร่ืองมือ  เคร่ืองจกัร  และวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติั  เพ่ือใหโ้ครงงานส าเร็จภายใตค้  าแนะน า  
การกระตุน้การท างานจากครูผูส้อนหรือผูเ้ช่ียวชาญ  ครูผูดู้แลโครงงานจะอ านวยความสะดวกใน
การท าโครงงาน  ช้ีแนะแนวทางแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท าโครงงาน  ตลอดทั้งติดตาม  การวดั
และประเมินผลโครงงานดว้ย 
     สุวร  กาญจนมยรู  (2547 : 2) ไดใ้หค้วามหมายของโครงงานวา่ โครงงานเป็นงานท่ี
เกิดจากการศึกษาคน้ควา้วจิยัในส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีนกัเรียนสนใจหรือมีขอ้สงสยัหรือมีปัญหาและความ
ตอ้งการหาค าตอบดว้ยตนเอง   โดยมีครูหรือท่ีปรึกษาคอยใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนุนและอ านวย
ความสะดวก   เพ่ือใหน้กัเรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มไดเ้รียนรู้อยา่งลุ่มลึก และเตม็ตามศกัยภาพ
จากการลงมือปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง 
    จากความหมายดงักล่าวสรุปไดว้า่ โครงงานเป็นงานหรือกิจกรรมท่ีเกิดจากการศึกษา
คน้ควา้ส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีนกัเรียนสนใจหรือมีขอ้สงสยัหรือมีปัญหาและตอ้งการหาค าตอบดว้ยตนเอง  
เป็นงานหรือกิจกรรมท่ีเนน้กระบวนการโดยใหน้กัเรียนเป็นผูคิ้ดคน้ วางแผน  ลงมือปฏิบติัตามแผน
ท่ีวางไว ้ อาศยัเคร่ืองมือ  เคร่ืองจกัร และวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังานเพ่ือใหง้านหรือกิจกรรม
ส าเร็จดว้ยตนเอง  โดยมีครูผูส้อนหรือท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญคอยอ านวยความสะดวก  แนะน า
ช่วยเหลือ  สนบัสนุนเพ่ือใหน้กัเรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มไดเ้รียนรู้และปฏิบติังานไดเ้ตม็ตาม
ศกัยภาพจากการลงมือปฏิบติังานดว้ยตนเอง  ตลอดทั้งติดตาม  การวดัและประเมินผลโครงงานดว้ย 

 

 

 

ใบความรู้ที่ 1 
เร่ือง  โครงงานคณติศาสตร์  
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 2.  ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ 

      สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์(2541 : 1) ไดใ้ห้
ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์วา่ เป็นงานท่ีผูท้  าไดคิ้ดอยา่งอิสระในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
คณิตศาสตร์ ช่วยใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาความคิดอยา่งอิสระ และช่วยพฒันาความเช่ือมัน่ในการน า
คณิตศาสตร์ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ เป็นการฝึกปฏิบติังานท่ีใหน้กัเรียนหาขอ้สงสยั ตั้งสมมติฐาน 
ทดลองและสืบสวน แลว้รวบรวมขอ้มูลมาเพ่ือหาขอ้สรุป เผยแพร่หรือน าเสนอรายงานขอ้คน้พบ
ดว้ยตนเอง เป็นการส่งเสริมใหผู้ท้  าโครงงานไดคิ้ดอยา่งอิสระ มีการพฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
โดยการท าโครงงาน อาจท างานเด่ียวหรือกลุ่ม ซ่ึงจะตอ้งวางแผนร่วมกนัก่อนท่ีจะลงมือท าโครงงาน 
นกัเรียนจะตอ้งรู้วธีิการท างานโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม มีการตั้งจุดประสงคร่์วมกนั วางแผน ร่วมมือ 
ด าเนินงาน และรับผิดชอบร่วมกนั ตลอดจนประเมินผลร่วมกนั 
 วมิลศรี สุวรรณรัตน์ และมาฆะ ทิพยคี์รี (2547 : 5) ใหค้วามหมายโครงงานคณิตศาสตร์
วา่ โครงงานคณิตศาสตร์ คือ งานวจิยัเลก็ ๆ ของนกัเรียนท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัคณิตศาสตร์   ซ่ึงนกัเรียน
แกปั้ญหาหรือขอ้สงสยัโดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และมีอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นผูค้วบคุม
อยา่งใกลชิ้ด 
 สุวร กาญจนมยรู (2547 : 2) ไดใ้หค้วามหมายโครงงานคณิตศาสตร์วา่ โครงงาน
คณิตศาสตร์เป็นงานท่ีเกิดจากการศึกษาคน้ควา้ วจิยั เก่ียวกบัองคค์วามรู้ทางคณิตศาสตร์ หรือเป็น
งานท่ีเกิดจากการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์ชเ้ป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ของสาขาวชิาอ่ืน
หรือใชเ้ป็นเทคนิคในการแกปั้ญหานกัเรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มไดศึ้กษาคน้ควา้วจิยัหาความรู้
โดยการลงมือปฏิบติัจริงดว้ยตนเองตามความรู้ความสามารถและความสนใจในปัญหาหรือขอ้สงสยั
ท่ีตนอยากรู้อยากเขา้ใจไดค้  าตอบท่ีถูกตอ้งและชดัเจนภายใตก้ารแนะน าดูแลของครูหรือผูเ้ช่ียวชาญ
ท่ีเป็นท่ีปรึกษาท่ีคอยช่วยเหลือ ตรวจสอบความถูกตอ้งขององคค์วามรู้ท่ีนกัเรียนแต่ละคนหรือแต่ละ
กลุ่มคน้พบ    
 ชาคริต ช่ืนชม (2543 : 1-2) ไดใ้หค้วามหมายของโครงงานคณิตศาสตร์วา่ โครงงาน
คณิตศาสตร์เป็นการพฒันาความคิด การสร้างสรรค ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์อยา่งเป็นระบบเป็น
กระบวนการ เป็นการผสมผสานความรู้ ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้ 
หลาย ๆ เร่ือง หลาย ๆ เน้ือหา มาคิดสร้างสรรคเ์ป็นงานกลุ่ม  นกัเรียนท่ีมีความสนใจร่วมกนัหรือ
ของส่วนบุคคลเป็นช้ินงานท่ีแสดงถึงความรู้ความสามารถท่ีเป็นจริงของนกัเรียน ซ่ึงจะเป็น
แหล่งขอ้มูลท่ีส าคญัแหล่งหน่ึงในการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนในวชิาคณิตศาสตร์  
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 จากความหมายดงักล่าวสรุปไดว้า่ โครงงานคณิตศาสตร์เป็นงานหรือกิจกรรมท่ีเกิด 
จากการศึกษาคน้ควา้หรืองานวจิยัเลก็ ๆ ของนกัเรียนท่ีมีเน้ือหาหรือองคค์วามรู้ทางคณิตศาสตร์ 
หรือเป็นงานท่ีเกิดจากการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์ชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้
ศาสตร์สาขาวชิาอ่ืนหรือใชเ้ป็นเทคนิคในการแกปั้ญหาของนกัเรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มได้
ศึกษาคน้ควา้วจิยัหาความรู้โดยการลงมือปฏิบติัจริงดว้ยตนเองตามความรู้ความสามารถและความ
สนใจในปัญหาหรือขอ้สงสยัท่ีตนเองอยากรู้อยากเขา้ใจ ไดค้  าตอบท่ีถูกตอ้งและชดัเจนภายใต ้
การแนะน าดูแลของครูหรือผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นท่ีปรึกษาท่ีคอยช่วยเหลือ  ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
ขององคค์วามรู้ท่ีนกัเรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มคน้พบ 
 
ลกัษณะของโครงงานคณติศาสตร์ 
 สุวร  กาญจนมยรู (2547 : 3) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของโครงงานคณิตศาสตร์ไวด้งัน้ี คือ 
 1.  เป็นเร่ืองท่ีสอดคลอ้งหรือตรงตามเน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์ 
 2.  เป็นเร่ืองท่ีนกัเรียนสนใจหรือมีขอ้สงสยัและตอ้งการหาค าตอบโดยการศึกษาคน้ควา้ 
วจิยัอยา่งลุ่มลึก  ท าใหรู้้จริง  รู้แจง้ดว้ยวธีิการ  และแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้
 3.  เป็นการเรียนรู้ท่ีมีระบบ  มีกระบวนการท่ีถูกตอ้ง และสามารถตรวจสอบความ
ถูกตอ้งไดทุ้กขั้นตอน 
 4.  เป็นเร่ืองใหม่มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละใชอ้า้งอิงได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 

 
 
 
ค าช้ีแจง 
 สรุปองคค์วามรู้จากใบกิจกรรมท่ี 1 แลว้บนัทึกลงในแบบฟอร์มต่อไปน้ี 

1.  โครงงาน  หมายถึง
........................................................................................... .................................................................. 
......................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. .................................  
2. โครงงานคณิตศาสตร์ หมายถึง
............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
.......................................................................................................................................... ....................  
3.   ลกัษณะของโครงงานคณิตศาสตร์ มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
............................................................................. .................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................  
.................................................................................................. ............................................................  
.................................................................................. ............................................................................  
..............................................................................................................................................................  
  

 
 

แบบบันทึกกจิกรรมที ่1 
 มารู้จักโครงงานคณติศาสตร์กนัเถอะ 
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ค าช้ีแจง 
 1. ศึกษาใบความรู้ท่ี 2 เร่ือง มารู้จกัคุณค่าและจุดมุ่งหมายของโครงงานคณิตศาสตร์กนั
เถอะหลาย ๆ คร้ังจนเขา้ใจท่ีชดัเจน 
 2. สรุปองคค์วามรู้เก่ียวกบัคุณค่าและจุดมุ่งหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ แลว้บนัทึก
ลงในแบบบนัทึกกิจกรรมท่ี 2 
 3. ส่งแบบบนัทึกกิจกรรมท่ี 2 ใหค้รูผูส้อน หรือท่ีปรึกษาโครงงานตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของเน้ือหาสาระเพ่ือใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ข  
 4. ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของครูผูส้อน หรือท่ีปรึกษาโครงงานตรวจสอบ
ความถูกตอ้งขององคค์วามรู้อีกคร้ัง เม่ือผา่นการตรวจสอบถูกตอ้งแลว้ จึงใหป้ฏิบติักิจกรรมท่ี 3 
ต่อไป 

 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรมที่ 2 
มารู้จักคุณค่าและจุดมุ่งหมายของโครงงานคณติศาสตร์กนัเถอะ  
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คุณค่าของกจิกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ 

 วมิลศรี  สุวรรณรัตน์ และมาฆะ  ทิพยคี์รี (2547 : 9)   ไดก้ล่าวถึงการท ากิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตร์ นอกจากมีคุณค่าทางดา้นการฝึกใหน้กัเรียนมีความรู้ ความช านาญ และมีความ
มัน่ใจในการน าเอาวธีิการทางวิทยาศาสตร์ไปใชใ้นการแกปั้ญหา ประดิษฐ ์คิดคน้ หรือคน้หาความรู้
ต่าง ๆ ดว้ยตนเองแลว้ ยงัช่วยกระตุน้ส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ท่ีถูกตอ้ง ตลอดทั้งเช่ือมโยงความรู้ หลกัการทางคณิตศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

แผนภูม ิเร่ือง คุณค่าของกจิกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ 
(ท่ีมา : วมิลศรี สุวรรณรัตน์ และมาฆะ ทิพยคี์รี.  2547 : 9) 

ใบความรู้ที่ 2 
 เร่ือง คุณค่าและจุดมุ่งหมายของโครงงานคณติศาสตร์  

 

คุณค่าของ
กจิกรรมโครงงาน
คณติศาสตร์ 

ส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้วจิยั
ทางคณิตศาสตร์ น าความรู้ไปใชใ้น

ชีวติประจ าวนั 

พฒันาความคิด 
สร้างสรรค ์

ส่งเสริมใหเ้กิดความรัก 
ความเขา้ใจ  ความสนใจ

และเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์ 

รู้จกัใชเ้วลาวา่ง
ใหเ้ป็นประโยชน์ 

พฒันาความรับผิดชอบและ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

สามารถใชภ้าษาและ 
สญัลกัษณ์ทาง

คณิตศาสตร์ท่ีถูกตอ้ง พฒันาความสามารถ
ของนกัเรียน 
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จุดมุ่งหมายของการเรียนโครงงานคณติศาสตร์ 

      เพ่ือใหก้ารท าโครงงานคณิตศาสตร์บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน
โครงงานคณิตศาสตร์ในโรงเรียน นกัการศึกษาและสถาบนัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษากล่าวถึง
จุดมุ่งหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ ดงัน้ี  

    ชยัศกัด์ิ  ลีลาจรัสกุล (2542 : 6) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการท าโครงงานคณิตศาสตร์ 
ไวด้งัน้ี 
      1)  เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดความรัก  ความสนใจ  และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิา
คณิตศาสตร์ 
      2)  เพ่ือพฒันาความสามารถของนกัเรียนในการใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ในการแกปั้ญหา 
     3)  เพ่ือใหน้กัเรียนน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัหรือ
ออกแบบส่ิงประดิษฐใ์หม่ ๆ ได ้ โดยตระหนกัถึงคุณค่าและประโยชน์ของวชิาคณิตศาสตร์ 
     4)  เพ่ือใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกซ่ึงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
     5)  เพ่ือใหผู้เ้รียนรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
     6)  เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกพร้อมทั้งไดมี้โอกาสเผยแพร่ผลงานของ
ตนเอง 
     7)  เพ่ือพฒันาความรับผิดชอบและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
     8)  เพ่ือส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้หรือวจิยัทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีมีความสนใจ
และมีความสามารถทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ 

ยทุธ ไกวรรณ์  (2544 : 10-13)   ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการเรียนโครงงาน
คณิตศาสตร์ไวด้งัน้ี คือ 
     1)  เพ่ือใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามรู้และประสบการณ์ปฏิบติัโครงงานตามความสามารถ  
ความสนใจ  และความถนดัของตนเอง 
     2)  เพ่ือใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้หาความรู้  หาขอ้มูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ดว้ย
ตนเอง 
     3)  เพ่ือใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกซ่ึงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
     4)  เพ่ือใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังาน และเห็นคุณค่าของการใชก้ระบวนการ
แกปั้ญหา 
     5)  เพ่ือใหผู้เ้รียนผลิตผลงานท่ีเป็นของผูเ้รียนเอง  และน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
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 จากจุดมุ่งหมายของการเรียนโครงงานคณิตศาสตร์ท่ีนกัการศึกษาไดก้ล่าวไว ้สรุปไดว้า่    
จุดมุ่งหมายของการท าโครงงานคณิตศาสตร์ เป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดรั้บประสบการณ์ 
ตรงจากการลงมือปฏิบติักิจกรรมวชิาคณิตศาสตร์ในเชิงบูรณาการ มีการใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ 
ผสมผสาน กบัทกัษะการแกปั้ญหา การเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ในศาสตร์ต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั  
การส่ือความหมายและการน าเสนอผลงานท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน และการพฒันา
กระบวนการคิดทางดา้นคณิตศาสตร์ของนกัเรียนมาใชใ้นการแกปั้ญหา ส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัคิด 
อยา่งอิสระ รู้วธีิการท างานโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม มีการตั้งจุดประสงคร่์วมกนั วางแผน ร่วมมือ 
ด าเนินงาน และรับผิดชอบร่วมกนั ตลอดจนประเมินผลงานร่วมกนั 

ลกัษณะกจิกรรมที่ท าโครงงานทางคณติศาสตร์ 

 สุวร กาญจนมยรู (2547 : 3)   ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของโครงงานคณิตศาสตร์ ไวด้งัน้ี คือ 
 1)  เป็นเร่ืองท่ีสอดคลอ้งหรือตรงตามเน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์ 
 2)  เป็นเร่ืองท่ีนกัเรียนสนใจ หรือมีขอ้สงสยัและตอ้งการหาค าตอบ  โดยการศึกษา  
คน้ควา้  วจิยัอยา่งลุ่มลึก  ท าใหรู้้จริง  รู้แจง้ดว้ยวธีิการ และแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้
 3)  เป็นการเรียนรู้ท่ีมีระบบ  มีกระบวนการท่ีถูกตอ้งและสามารถตรวจสอบความ
ถูกตอ้งไดทุ้กขั้นตอน 
 4)  เป็นเร่ืองใหม่  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละใชอ้า้งอิงได ้
 ลกัษณะกิจกรรมท่ีท าโครงงานทางคณิตศาสตร์จากท่ีนกัการศึกษาไดก้ล่าวไว ้สรุปไดว้า่ 
ลกัษณะกิจกรรมท่ีจะท าโครงงานคณิตศาสตร์ เป็นกิจกรรมท่ีโอกาสใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์และกระตุน้ใหเ้กิดความคิดในการสืบสวนหาค าตอบ ดว้ยการศึกษา คน้ควา้ วจิยั 
อยา่งลุ่มลึกดว้ยตนเอง โดยใชก้ระบวนการทางดา้นคณิตศาสตร์ 
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ค าช้ีแจง 
 สรุปองคค์วามรู้จากใบกิจกรรมท่ี 2 แลว้บนัทึกลงในแบบฟอร์มต่อไปน้ี 

1.  คุณค่าของกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ สรุปได ้ดงัน้ี  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................  
2. จุดมุ่งหมายของการเรียนโครงงานคณิตศาสตร์ สรุปไดด้งัน้ี    

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................  

3.  ลกัษณะกิจกรรมท่ีท าเป็นโครงงานทางคณิตศาสตร์ สรุปไดด้งัน้ี 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

........................................................................................................................ ....................  

............................................................................................................................................  
 
 
 
 

แบบบันทึกกจิกรรมที ่2 
 มารู้จักคุณค่าและจุดมุ่งหมายของโครงงานคณติศาสตร์กนัเถอะ 
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ค าช้ีแจง 
 1. ศึกษาใบความรู้ท่ี 3 เร่ือง มารู้จกัประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์กนัเถอะหลาย ๆ 
คร้ังจนเขา้ใจท่ีชดัเจน 
 2. สรุปองคค์วามรู้ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์ แลว้บนัทึกลงในแบบบนัทึก
กิจกรรมท่ี 3 
 3. ส่งแบบบนัทึกกิจกรรมท่ี 3 ใหค้รูผูส้อน หรือท่ีปรึกษาโครงงานตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของเน้ือหาสาระเพ่ือใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ข  
 4. ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของครูผูส้อน หรือท่ีปรึกษาโครงงานตรวจสอบ
ความถูกตอ้งขององคค์วามรู้อีกคร้ัง เม่ือผา่นการตรวจสอบถูกตอ้งแลว้ จึงใหป้ฏิบติักิจกรรมท่ี 4 
ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กจิกรรมที ่3 
มารู้จักประเภทของโครงงานคณติศาสตร์กนัเถอะ 
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ประเภทของโครงงานคณติศาสตร์ 

      ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์เป็นการน าเอาความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยกุต ์
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้หรือใชเ้ป็นเทคนิคในการแกปั้ญหา ซ่ึง ชยัศกัด์ิ ลีลาจรัสกุล (2540 : 7-8)  
อุดมศกัด์ิ ธนะกิจ และศิริอร อินทร์ตลาดชุม (2544 : 1-4) และรวิวรรณ ชินะตระกูล (2544 : 39-41)  
ไดแ้บ่งประเภทของโครงงานออกเป็น 4 ประเภท คือ 
     1. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทส ารวจรวบรวมขอ้มูล (Survey Research Project) 
เป็นการศึกษาหาความรู้ทางคณิตศาสตร์ดว้ยการส ารวจตรวจสอบและเก็บรวบรวมขอ้มูล การท า
โครงงานประเภทน้ีมีขั้นตอนประกอบดว้ย การสืบคน้ขอ้มูล การส ารวจตรวจสอบ การรวบรวม
ขอ้มูล การน าขอ้มูลมาจดักระท าในรูปแบบท่ีเหมาะสม การวเิคราะห์ขอ้มูล และน าเสนอขอ้มูลใน
รูปแบบต่าง ๆ  
     2. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง (Experimental Research Project) เป็น
การศึกษาหาค าตอบของปัญหาโดยการตรวจสอบขอ้ความคาดการณ์หรือสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดว้ย 
การท าการทดลองหรือลงมือปฏิบติัจริง ขั้นตอนการท าโครงงานประเภทน้ีประกอบดว้ย การก าหนด
และท าความเขา้ใจปัญหา ตั้งสมมติฐาน ออกแบบการทดลอง ท าการทดลอง เก็บรวบรวมขอ้มูลและ
ตรวจสอบผลท่ีไดจ้ากสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แปลผล และสรุปผลการทดลอง 
   3. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทพฒันาหรือส่ิงประดิษฐ ์(Development Research 
Project) เป็นการพฒันาหรือประดิษฐช้ิ์นงานท่ีก าหนดเป็นเป้าหมายไวแ้ลว้ ดว้ยการประยกุตใ์ช้
ความรู้หรือมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ ผลงานท่ีไดอ้าจเป็นส่ิงประดิษฐใ์หม่ ๆ หรือปรับปรุง
ส่ิงประดิษฐท่ี์มีอยูแ่ลว้ ตลอดจนสร้างแบบจ าลองเพ่ือใชอ้ธิบายเน้ือหาสาระหรือมโนทศัน์ต่าง ๆ 
ดว้ย 
    4. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือสร้างค าอธิบาย (Theoretical 
Research Project) เป็นการเสนอแนวคิดหรือวธีิการใหม่โดยมีทฤษฎีทางคณิตศาสตร์สนบัสนุน 
หรือการน าเสนอแนวคิดเดิมในรูปแบบใหม่ หรือใชท้ฤษฎีอ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างจากเดิมในการอธิบาย
หรือพิสูจน์แนวคิดหรือวธีิการน าเสนอ 
 

ใบความรู้ที่ 3 
 เร่ือง  ประเภทของโครงงานคณติศาสตร์  
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ค าช้ีแจง 
 ใหส้รุปองคค์วามรู้จากใบกิจกรรมท่ี 3 แลว้บนัทึกลงในแบบบนัทึกกิจกรรมท่ี 3 ต่อไปน้ี 
1. โครงงานคณิตศาสตร์มกีี่ประเภท อะไรบ้าง       
     ตอบ  มี....................ประเภท ไดแ้ก่................................................................................................ 
................................................................................................... ........................................................... 
..............................................................................................................................................................  
2. โครงงานประเภททดลอง หมายถึง     
....................................................................................... ....................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
.................................................................................................... ..........................................................  
3. โครงงานประเภทส ารวจ รวบรวมข้อมูล หมายถึง 
.............................................................................................................. ................................................ 
.............................................................................................................................................................. 
......................................................................................................... .....................................................  

4. โครงงานประเภทส่ิงประดษิฐ์ หมายถึง 
.............................................................................................................. ................................................ 
.............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................... ...........................................  
5.  โครงงานประเภททฤษฎ ีหมายถึง 
........................................................................................................... ................................................... 
..............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................ 
 
 
 

แบบบันทึกกจิกรรมที่ 3 
 มารู้จักประเภทของโครงงานคณติศาสตร์กนัเถอะ 
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ค าช้ีแจง 
 1. ศึกษาใบความรู้ท่ี 4 เร่ือง มารู้จกัขั้นตอนการท าโครงงานคณิตศาสตร์กนัเถอะหลาย ๆ 
คร้ัง จนเขา้ใจท่ีชดัเจน 
 2. สรุปองคค์วามรู้เก่ียวกบัขั้นตอนการท าโครงงานคณิตศาสตร์ แลว้บนัทึกลงในแบบ
บนัทึกกิจกรรมท่ี 4 
 3. ส่งแบบบนัทึกกิจกรรมท่ี 4 ใหค้รูผูส้อน หรือท่ีปรึกษาโครงงานตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของเน้ือหาสาระและใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ข  
 4. ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของครูผูส้อน หรือท่ีปรึกษาโครงงาน แลว้ส่งให้
ตรวจสอบความถูกตอ้งขององคค์วามรู้อีกคร้ัง เม่ือผา่นการตรวจสอบถูกตอ้งแลว้ จึงใหป้ฏิบติั
กิจกรรมท่ี 5 ต่อไป 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรมที่ 4 
มารู้จักขั้นตอนการท าโครงงานคณติศาสตร์กนัเถอะ 
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ขั้นตอนการท าโครงงานคณติศาสตร์ 

 โครงงานคณิตศาสตร์เป็นงานหรือกิจกรรมหน่ึงท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนพฒันา
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ดา้นการประยกุตค์วามรู้กบัชีวติจริง และวชิาอ่ืน ๆ อนัจะเป็นการ
เสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ นอกจากน้ียงัเป็นการฝึกใหน้กัเรียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง   
ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม  ฝึกความสามารถในการส่ือสารและการแกปั้ญหา  อีกทั้งยงัฝึกความสามารถ
ในการอ่าน  การเขียน การท าโครงงานคณิตศาสตร์ใหป้ระสบความส าเร็จ นกัเรียนจะตอ้งท างาน
อยา่งมีระบบดว้ยวธีิการทางวทิยาศาสตร์ใหเ้ป็นไปตามล าดบัขั้นตอน ซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งมีการวางแผน
เพ่ือก าหนดงานหรือกิจกรรมท่ีจะท าเป็นโครงงานคณิตศาสตร์ต่อไป ขั้นตอนการท าโครงงาน
คณิตศาสตร์ มี 6 ขั้น ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1  การเลือกหวัขอ้เร่ืองท่ีท าโครงงานคณิตศาสตร์ 
 ขั้นท่ี 2  การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าโครงงานคณิตศาสตร์ 
 ขั้นท่ี 3  การจดัท าเคา้โครงของโครงงานคณิตศาสตร์ 
 ขั้นท่ี 4  การลงมือท าโครงงานคณิตศาสตร์ 
 ขั้นท่ี 5  การเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์ 
 ขั้นท่ี 6  การแสดงผลงานโครงงานคณิตศาสตร์ 
    
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู้ที่ 4 
 เร่ือง ขั้นตอนการท าโครงงานคณติศาสตร์  
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ค าช้ีแจง 
 ใหส้รุปองคค์วามรู้จากใบกิจกรรมท่ี 4 แลว้ตอบค าถามลงในแบบบนัทึก 
กิจกรรท่ี 4 ต่อไปน้ี 

ค าถาม   
ขั้นตอนการท าโครงงานคณิตศาสตร์ มีก่ีข ั้นตอน  อะไรบา้ง 

ตอบ 
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
.................................................................................... ..........................................................................  
..............................................................................................................................................................  
...................................................................................... ........................................................................  
............................................................................................ ..................................................................  
..............................................................................................................................................................  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกกจิกรรมที่ 4 
 มารู้จักขั้นตอนการท าโครงงานคณติศาสตร์กันเถอะ 
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ค าช้ีแจง 
 1. ศึกษาใบความรู้ท่ี 5 เร่ือง มารู้จกัวธีิการส ารวจและเลือกหวัขอ้เร่ืองท่ีจะท าโครงงาน
คณิตศาสตร์กนัเถอะหลาย ๆ คร้ังจนเขา้ใจท่ีชดัเจน 
 2. สรุปองคค์วามรู้เก่ียวกบัวธีิการส ารวจและเลือกหวัขอ้เร่ืองท่ีจะท าโครงงาน
คณิตศาสตร์ แลว้บนัทึกลงในแบบบนัทึกกิจกรรมท่ี 5 
 3. ส่งแบบบนัทึกกิจกรรมท่ี 5 ใหค้รูผูส้อน หรือท่ีปรึกษาโครงงานตรวจสอบ 
ความถูกตอ้งของเน้ือหาสาระและใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ข  
 4. ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของครูผูส้อน หรือท่ีปรึกษาโครงงาน แลว้ส่งให้
ตรวจสอบความถูกตอ้งขององคค์วามรู้อีกคร้ัง เม่ือผา่นการตรวจสอบถูกตอ้งแลว้ จึงใหป้ฏิบติั
กิจกรรมท่ี 6 ต่อไป 
 

   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

  กจิกรรมที ่5 
มาฝึกการส ารวจและเลอืกหัวข้อเร่ืองที่จะท าโครงงานคณติศาสตร์กนัเถอะ  
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วธีิการส ารวจและเลอืกหัวข้อเร่ืองที่จะท าโครงงานคณติศาสตร์ 

 สุวร  กาญจนมยรู (2547 : 20-21)   ไดก้ล่าวถึงการเลือกหวัขอ้เร่ืองท่ีจะท าโครงงาน
คณิตศาสตร์วา่   หวัขอ้เร่ืองท่ีนกัเรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มเลือกท าเป็นโครงงานคณิตศาสตร์นั้น
โดยมากจะเป็นเร่ืองท่ีนกัเรียนสนใจ หรือเร่ืองเก่ียวกบัปัญหา หรือขอ้สงสยัท่ีนกัเรียนอยากรู้อยาก
เขา้ใจ และตอ้งการแกปั้ญหา หรือตอ้งการหาค าตอบท่ีถูกตอ้งให้ไดด้ว้ยตนเอง 
 หวัขอ้เร่ืองท่ีนกัเรียนจะเลือกท าเป็นโครงงานคณิตศาสตร์ตอ้งเป็นเร่ืองเฉพาะเจาะจง 
และมีความชดัเจนวา่  จะศึกษาคน้ควา้เร่ืองใด  ถา้เป็นเร่ืองท่ีแปลกใหม่ หรือมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์หรือเป็นเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์แลว้ก็จะท าใหโ้ครงงานท่ีนกัเรียนท านั้น  มีคุณค่าต่อ
นกัเรียน และสงัคมสืบไป เช่น 
 นกัเรียนบางคนมีปัญหา หรือขอ้สงสยัวา่ 

 การหาผลหารของเศษส่วนกบัเศษส่วน เช่น    
8

3

72

15
       =  [   ] 

 ถา้นกัเรียนคิดและแสดงวธีิท าดงัน้ี  
72

15      
8

3    =    
872

315



  

 วธีิท าแบบน้ี  ถูกตอ้งหรือไม่   =      
9

5  

 เม่ือนกัเรียนมีปัญหาหรือขอ้สงสยัดงักล่าวแลว้นั้น  นกัเรียนก็เลือกและตั้งหวัขอ้เร่ืองท่ี
จะท าโครงงานคณิตศาสตร์วา่ “ศึกษาวธีิหาผลหารของเศษส่วนกบัเศษส่วน” ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจงและมีความชดัเจน และเป็นขอ้สงสยัท่ีมีวธีิการหาผลหารของเศษส่วนแบบใหม่แปลก
ดีน่าสนใจ และแสดงถึงความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องนกัเรียนดว้ย ถา้วธีิการหาผลหารแบบน้ี 
สามารถพิสูจน์ไดว้า่ เป็นวธีิการหาผลหารท่ีถูกตอ้ง โดยมีครูหรือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง
แลว้ก็จะท าใหน้กัเรียนคน้พบวธีิหาผลหารของเศษส่วนกบัเศษส่วน แบบใหม่อีกวธีิหน่ึงท่ีเป็น
ประโยชน์และสามารถน าไปใชห้าผลหารของเศษส่วนสองจ านวนใด ๆ ก็ได ้
 โดยทัว่ ๆ ไปแลว้  การเลือกหวัขอ้เร่ืองท่ีจะท าเป็นโครงงานคณิตศาสตร์มกัจะเกิดจาก
ปัญหาหรือขอ้สงสยัและตอ้งการหาค าตอบท่ีชดัเจน   เพราะนกัเรียนอยากรู้ อยากเขา้ใจ บางคร้ัง 
ก็เป็นเร่ืองท่ีแปลกใหม่  มีกระบวนการคิดท่ีแปลก ๆ  ซ่ึงไม่เหมือนกระบวนการคิดเดิม 
 วมิลศรี  สุวรรณรัตน์   และมาฆะ  ทิพยคี์รี  (2547 : 29-31)   ไดก้ล่าวถึงการไดม้าซ่ึง 
ปัญหาของโครงงานคณิตศาสตร์วา่ การไดห้วัขอ้เร่ืองโครงงานนั้นมีแหล่งก าเนิด แนวคิด และ 

ใบความรู้ที่ 5 
 เร่ือง วธีิการส ารวจและเลอืกหัวข้อเร่ืองที่จะท าโครงงานคณติศาสตร์  
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กระตุน้ความสนใจต่างกนัหลายแหล่งดว้ยกนั ดงัน้ี 
  1)  จากปัญหาใกลต้วั 
  2)   ความสงสยัอยากรู้อยากเห็น 
  3)   ปัญหาทอ้งถ่ิน 
  4)   การสงัเกต 
  5)   การบอกเล่า 
  6)   การทดลองเล่น 
  7)   ความสนใจส่วนตวั 
  8)   ความรู้ในวชิาคณิตศาสตร์ 
  9)   รวมบทคดัยอ่หรือโครงงานอ่ืนท่ีเคยมีผูท้  าไว ้
  10)   การตั้งค  าถามของครู 
  11)   การฝึกตั้งปัญหา 
  12)   การท า Website โครงงาน 
 นอกจากจะทราบแหล่งท่ีจะท าใหไ้ดปั้ญหาในการท าโครงงานแลว้  ผูท้  าโครงงาน 
ควรทราบหลกัเกณฑใ์นการเลือกหวัขอ้ปัญหาประกอบดว้ย จึงจะท าใหไ้ดห้วัขอ้ปัญหาท่ีดี และ
เหมาะสมในการท าโครงงาน  
 หลกัเกณฑ์ในการเลอืกหัวข้อปัญหา 
 1.  เลือกปัญหาโดยค านึงถึงความสนใจของตนเองเป็นท่ีตั้ง   เพราะความสนใจจะเป็น
แรงจูงใจใหผู้ท้  าท าโครงงานไดส้ าเร็จ 
 2.  เลือกปัญหาท่ีตรงกบัความสามารถและระดบัความรู้ของตนเอง   กล่าวคือ ควรจะ
เลือกปัญหาท่ีตนมีพ้ืนฐานความรู้   เพราะการมีพ้ืนฐานความรู้จะท าใหมี้แนวทางท่ีจะเสาะแสวงหา
ความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือใหก้ารท าโครงงานนั้นส าเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งดีและรวดเร็วยิง่ข้ึน 
 3.  การเลือกปัญหาท่ีมีคุณค่าและเป็นปัญหาใหม่ ๆ เพ่ือผลการท าโครงงานท่ีไดจ้ะเป็น
การเพ่ิมพูนความรู้ใหม่ ๆ อนัจะน าไปเสริมสร้างทฤษฎีอีกทั้งน าไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในทาง
ปฏิบติัได ้
 4.  เลือกปัญหาโดยค านึงถึงความเหมาะสมในเร่ืองของเวลา   งบประมาณ และก าลงั 
แรงงานของตน  ผูท้  าโครงงานตอ้งวเิคราะห์สถานะของตนวา่   ควรท าโครงงานท่ีมีขนาดใหญ่ 
เท่าไร จึงจะเหมาะสม เพราะการท าโครงงานเป็นงานท่ีตอ้งใชเ้วลา เงินทอง และแรงงาน 
 5.  เลือกปัญหาโดยค านึงถึงสภาพแวดลอ้มท่ีจะเอ้ืออ านวยต่อการท าโครงงานอนัไดแ้ก่ 
       5.1  ปัญหานั้นจะไดรั้บความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้งมากนอ้ยแค่ไหน 
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       5.2  ปัญหานั้นมีแหล่งความรู้หรือเอกสารเพียงพอท่ีจะคน้หรือไม่ 
 การฝึกคิดหวัขอ้ยอ่ยท าโครงงานคณิตศาสตร์จากปัญหาท่ีก าหนด ดงัตวัอยา่ง เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูม ิตวัอย่างหัวข้อโครงงานที่สามารถแตกย่อยไปศึกษาเร่ืองต่าง ๆ  
ที่เฉพาะเจาะจงได้  

(ท่ีมา : วมิลศรี สุวรรณรัตน์ และมาฆะ ทิพยคี์รี. 2547 : 31)  

 

ขยะ 

โครงงานประเภทส ารวจ 
รวบรวมข้อมูล 

โครงงานประเภท 

ทดลอง 
โครงงานประเภท 

ส่ิงประดษิฐ์ 

ส ารวจและค านวณ
ปริมาณขยะในโรงเรียน 

ส ารวจและค านวณ
ปริมาณขยะในบา้น 

 

ส ารวจและค านวณ
ปริมาณขยะในชุมชน 

 

ส ารวจผลกระทบจากขยะ  
 

ใชป้ลวกก าจดัขยะ ท าถงัขยะจากขยะ 

ท ากระดาษ ท ากระถางดอกไม ้

ท าปุ๋ย ท าอิฐบลอ็ก 

ท าเช้ือเพลง ท าเตาเผาขยะ 

ท าถุงด าแทนถุงเพาะช า 
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ค าช้ีแจง 
 ใหส้รุปองคค์วามรู้จากใบกิจกรรมท่ี 5 แลว้บนัทึกลงในแบบบนัทึกกิจกรรมท่ี 5 ต่อไปน้ี 

1. ใหบ้อกแหล่งท่ีมาปัญหาของโครงงานคณิตศาสตร์อยา่งนอ้ย 6 แหล่ง   
     ตอบ   
............................................................................... ...............................................................................  
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
.............................................................................................. ................................................................  
..............................................................................................................................................................  
2. ใหบ้อกหลกัเกณฑใ์นการเลือกหวัขอ้ปัญหาของโครงงานคณิตศาสตร์อยา่งนอ้ย 4 ขอ้ 
     ตอบ   
............................................................................. .................................................................................  
..................................................................................... .........................................................................  
..............................................................................................................................................................  
........................................................................................... ...................................................................  
.......................................................................................................... ....................................................  
3. ใหน้กัเรียนเขียนช่ือโครงงานคณิตศาสตร์ท่ีเลือกท าเป็นโครงงาน 1 โครงงาน คือ ช่ือโครงงาน
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................ 
 
 
 
 

แบบบันทึกกจิกรรมที่ 5 
 มาฝึกการส ารวจและเลอืกหัวข้อเร่ืองที่จะท าโครงงานคณติศาสตร์กนัเถอะ  
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ค าช้ีแจง 
 1. ศึกษาใบความรู้ท่ี 6 เร่ือง มารู้จกัวธีิการศึกษาเอกสารหรือแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง หลาย ๆ คร้ังจนเขา้ใจท่ีชดัเจน 
 2. สรุปองคค์วามรู้เก่ียวกบัวธีิการศึกษาเอกสารหรือแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
แลว้บนัทึกลงในแบบบนัทึกกิจกรรมท่ี 6 
 3. ส่งแบบบนัทึกกิจกรรมท่ี 6 ใหค้รูผูส้อน หรือท่ีปรึกษาโครงงานตรวจสอบ 
ความถูกตอ้งของเน้ือหาสาระและใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ข  
 4. ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของครูผูส้อน หรือท่ีปรึกษาโครงงาน แลว้ส่งให้
ตรวจสอบความถูกตอ้งขององคค์วามรู้อีกคร้ัง เม่ือผา่นการตรวจสอบถูกตอ้งแลว้ จึงใหป้ฏิบติั
กิจกรรมท่ี 7 ต่อไป 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กจิกรรมที่ 6 
มาฝึกการศึกษาเอกสารหรือแหล่งข้อมูลอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกนัเถอะ 
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 สุวร  กาญจนมยรู (2547 : 21) กล่าวถึงการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งวา่ เม่ือนกัเรียน 
แต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มไดเ้ลือกหรือก าหนดหวัขอ้เร่ืองท่ีจะท าโครงงานคณิตศาสตร์แลว้ นกัเรียน
จะตอ้งน าหวัขอ้เร่ืองท่ีจะศึกษามาปรึกษาหารือกบัท่ีปรึกษาเพ่ือขอค าแนะน าและขอ้คิดเห็นเก่ียวกบั
ความเหมาะสมกบัหวัขอ้เร่ือง ตลอดจนแนะน าเก่ียวกบัแหล่งความรู้ท่ีนกัเรียนจะไปศึกษาคน้ควา้ 
ในหวัขอ้เร่ืองท่ีจะท าโครงงานคณิตศาสตร์นั้น การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งน้ีจะรวมถึงการให้
ค  าปรึกษาของท่ีปรึกษา ซ่ึงอาจเป็นอาจารยผ์ูส้อน หรือผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูท้รงคุณวฒิุดว้ย 

การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้เร่ืองท่ีท าโครงงานนั้นจะท าใหน้กัเรียนไดแ้นวคิด
ท่ีหลากหลาย   การก าหนดขอบข่ายของหวัขอ้เร่ืองท่ีศึกษาคน้ควา้  การวางแผนด าเนินการท า
โครงงานนั้นไดง่้ายถูกตอ้งเหมาะสม  นกัเรียนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการเขา้ไปใชแ้หล่งความรู้
ต่าง ๆ  เช่น  หอ้งสมุด  สถานท่ีราชการ  สถานประกอบการต่าง ๆ เป็นตน้  ใหถู้กตอ้งตามระเบียบ
ของการใชแ้หล่งความรู้เหล่านั้น  ซ่ึงอาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งแนะน าเทคนิคและวธีิการต่าง ๆ ในการ
คน้หาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  ประการส าคญัก็คือ  อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานตอ้งไม่อนุญาตใหน้กัเรียน
แต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มลงมือท าโครงงานโดยไม่ศึกษาคน้ควา้  หาความรู้จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัหวัขอ้เร่ืองท่ีท าโครงงานอยา่งเพียงพอก่อน 

วมิลศรี  สุวรรณรัตน์ และมาฆะ  ทิพยคี์รี.  2547  :  36-37) ไดก้ล่าววา่ ส่ิงส าคญัท่ีควร 
จดบนัทึกทุกคร้ังเม่ือไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการแลว้ คือ ท่ีมาของขอ้มูลอนัประกอบดว้ย ช่ือเร่ือง ช่ือผูเ้ขียน 
ช่ือหนงัสือ ส านกัพิมพ ์ปีท่ีพิมพ ์ซ่ึงจะน าไปใชเ้ป็นเอกสารอา้งอิง   นอกจากเอกสาร หนงัสือท่ีใช้
คน้ควา้แลว้ สถานท่ี บุคคลท่ีเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผูท้  าโครงงานตอ้งระบุใหช้ดัเจนของแหล่งขอ้มูล เช่น  
 สถานท่ี :  หอ้งสมุดโรงเรียน หอ้งสมุดประชาชน สวนส้ม บา้น สนามหญา้ ฯลฯ 
 บุคคล :  ครู   พ่อ   แม่   แพทย ์  พยาบาล   เภสชักร   บุคคลในชุมชน   ผูรู้้   ผูเ้ช่ียวชาญ 
 หนงัสือ :  หนงัสือเรียนคณิตศาสตร์   สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน   หนงัสือพิมพ์ 
ฉบบัวนัท่ี...........เดือน.....................................พ.ศ................... 
 การศึกษาขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง   มีประโยชน์ต่อการท าโครงงานคณิตศาสตร์  
คือ ท าใหไ้ดแ้นวคิด   หลกัการ   ทฤษฎีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะศึกษาวา่   มีการศึกษามาก่อนแลว้หรือไม่ 
นอกจากนั้นท าใหเ้ราสามารถก าหนดขอบเขตเร่ืองท่ีจะศึกษาใหมี้ความเฉพาะเจาะจงมากข้ึน จน
สามารถออกแบบและวางแผนท าโครงงานได ้

ใบความรู้ที่ 6 
 เร่ือง การศึกษาเอกสารหรือแหล่งข้อมูลอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง 
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ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 

1. การศึกษาเอกสารหรือแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งนกัเรียนจะน าใชป้ระโยชน์อะไรบา้ง 
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................  
............................................................................................................................. .................................  
..............................................................................................................................................................  
....................................................................................................... .......................................................  
2. ส่ิงส าคญัท่ีควรจดบนัทึกทุกคร้ังเม่ือไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการแลว้ คือ ท่ีมาของขอ้มูลอนัประกอบดว้ย    
    อะไรบา้ง 
..............................................................................................................................................................  
....................................................................................................... .......................................................  
.................................................................................... ..........................................................................  
............................................................................................................................. .................................  
..............................................................................................................................................................  
....................................................................................................... .......................................................  
3. การศึกษาขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งมีประโยชน์ต่อการท าโครงงานคณิตศาสตร์อยา่งไร 
..............................................................................................................................................................  
........................................................................................................... ...................................................  
................................................................................................................. .............................................  
............................................................................................................................. .................................  
........................................................................................................................................ ......................  
..............................................................................................................................................................  
....................................................................................................... .......................................................  

แบบบันทึกกจิกรรมที่ 6 
มาฝึกการศึกษาเอกสารหรือแหล่งข้อมูลอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกนัเถอะ 
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ค าช้ีแจง 
1. ศึกษาใบความรู้ท่ี 7 เร่ือง มาลงมือเขียนเคา้โครงของโครงงานคณิตศาสตร์กนัเถอะ

หลาย ๆ คร้ังจนเขา้ใจท่ีชดัเจน 
 2. สรุปองคค์วามรู้เก่ียวกบัการเขียนเคา้โครงของโครงงานคณิตศาสตร์ และลงมือเขียน
เคา้โครงของโครงงานคณิตศาสตร์ตามแบบฟอร์ม แลว้บนัทึกลงในแบบบนัทึกกิจกรรมท่ี 7 
 3. ส่งแบบบนัทึกใบกิจกรรมท่ี 7 ใหค้รูผูส้อน หรือท่ีปรึกษาโครงงานตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของเน้ือหาสาระและใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ข  
 4. ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของครูผูส้อน หรือท่ีปรึกษาโครงงาน  
แลว้ส่งใหต้รวจสอบความถูกตอ้งขององคค์วามรู้อีกคร้ัง เม่ือผา่นการตรวจสอบถูกตอ้งแลว้ จึงให้
ปฏิบติักิจกรรมท่ี 8 ต่อไป 
 

                          
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรมที่ 7 
มาฝึกเขียนเค้าโครงของโครงงานคณติศาสตร์กนัเถอะ 
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การเขียนเค้าโครงของโครงงานคณติศาสตร์ 

 วมิลศรี  สุวรรณรัตน์ และ มาฆะ  ทิพยคี์รี  (2547 : 43-44) ไดก้ล่าวถึงการออกแบบวธีิ
การศึกษา และวางแผนเขียนเคา้โครงของโครงงานคณิตศาสตร์ ไวด้งัน้ี 
 1)  การออกแบบการทดลอง    

     การออกแบบการทดลองใหค้  านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี คือ   
      ระบุปัญหา   ก าหนดจุดมุ่งหมาย  ตั้งสมมติฐาน  บอกวธีิด าเนินการทดลอง  วสัดุ
อุปกรณ์   ระยะเวลาท่ีใช ้
      การออกแบบการทดลอง  มี  2  ชุด  คือ  ชุดทดลอง  และชุดควบคุม  การทดลองตอ้ง
ท าซ ้ าอยา่งนอ้ย 3 คร้ัง เพ่ือป้องกนัความผิดพลาด  ตอ้งก าหนดและควบคุมตวัแปร  ก าหนดนิยาม 
เชิงปฏิบติัการ เก็บรวบรวมขอ้มูล และน าเสนอขอ้มูล 
 2)  การเขียนเค้าโครงของโครงงานคณติศาสตร์    ในการเขียนเคา้โครงของโครงงาน
คณิตศาสตร์มีหวัขอ้ส าคญัดงัน้ี 
      (1)   ช่ือโครงงาน   

             ควรเป็นขอ้ความท่ีกะทดัรัด  ชดัเจน  ส่ือความหมายตรง  และมีความ
เฉพาะเจาะจงวา่จะศึกษาอะไร 
       (2)   ช่ือผู้ท าโครงงาน 
       (3)   ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
       (4)   ที่มาและความส าคญัของโครงงาน   

               อธิบายวา่เหตุใดจึงเลือกท าโครงงานน้ี  โครงงานเร่ืองน้ีมีความส าคญัอยา่งไร  
มีหลกัการและทฤษฎีอะไรท่ีเก่ียวขอ้ง  เร่ืองท่ีท าเป็นเร่ืองใหม่หรือมีผูอ่ื้นไดเ้คยศึกษาคน้ควา้เร่ือง
ท านองน้ีไวบ้า้งแลว้  ถา้มีไดผ้ลเป็นอยา่งไร  เร่ืองท่ีท าน้ีไดข้ยายเพ่ิมเติมปรับปรุงมาจากเร่ืองท่ีผูอ่ื้น
ท าไวอ้ยา่งไร หรือเป็นการท าซ ้ าเพ่ือตรวจสอบผล 
       (5)  จุดมุ่งหมายของการศึกษาโครงงาน 

              ควรมีความเฉพาะเจาะจงและเป็นส่ิงท่ีสามารถวดัได ้ เป็นการบอกขอบเขตของ
งานท่ีท าไดช้ดัเจนข้ึน 

ใบความรู้ที่ 7 
 เร่ือง การเขียนเค้าโครงของโครงงานคณติศาสตร์  
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       (6)  สมมตฐิานของโครงงาน (ถ้าม)ี          
               สมมติฐานเป็นค าตอบหรือค าอธิบายท่ีคาดไวล่้วงหนา้  ซ่ึงอาจจะถูกหรือไม่ก็ 
ได ้ การเขียนสมมติฐานควรมีเหตุผล คือ มีทฤษฎีหรือหลกัการทางวทิยาศาสตร์รองรับ และท่ีส าคญั
คือ เป็นขอ้ความท่ีมองเห็นแนวในการด าเนินการทดลองหรือสามารถทดสอบได ้
               การก าหนดและควบคุมตวัแปร  การทดลองคร้ังหน่ึง ๆ จะมีตวัแปรส าคญัท่ี
ตอ้งก าหนด ไดแ้ก่ 
  ก.  ตวัแปรต้น  เป็นตวัแปรท่ีเราตอ้งการตรวจสอบ หรือตวัแปรท่ีเป็นสาเหตุ
ของปัญหา (ส่ิงท่ีตอ้งการจดัใหต่้างกนั)  
  ข.  ตวัแปรตาม  เป็นตวัแปรท่ีมีการเปล่ียนแปลง หรือตวัแปรท่ีเป็นผลอนั
เน่ืองมาจากตวัแปรตน้ (ส่ิงท่ีตอ้งการติดตามดู) 
  ค.  ตวัแปรที่ต้องการควบคุม  เป็นตวัแปรต่าง ๆ ซ่ึงถา้ไม่ควบคุมแลว้จะมี
ผลต่อการทดลอง  จึงตอ้งควบคุมใหเ้หมือน ๆ กนั (ส่ิงท่ีตอ้งการจดัใหเ้หมือนกนั) 

 ตวัแปรต้น                ตวัแปรตาม 
 
 
 
               มีอิทธิพลต่อ   
  
 
 
 

แผนภูม ิ  แสดงการก าหนดและควบคุมตวัแปร 
(ท่ีมา : วมิลศรี สุวรรณรัตน์ และ มาฆะ ทิพยคี์รี. 2547 : 44) 

       (7)  วธีิด าเนินการ 
              ก.  วสัดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้  ระบุวา่วสัดุอุปกรณ์ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชมี้อะไรบา้ง  จะได้
วสัดุอุปกรณ์นั้นมาจากไหน  วสัดุอุปกรณ์อะไรบา้งท่ีตอ้งการซ้ือ  อะไรบา้งท่ีตอ้งการจดัท าเอง  
อะไรบา้งท่ีขอยมืได ้
              ข.  แนวการศึกษาค้นคว้า  อธิบายวา่จะออกแบบการทดลองอะไร  อยา่งไรจะ
สร้างหรือประดิษฐอ์ะไร  อยา่งไร  จะเก็บขอ้มูลอะไรบา้ง  เก็บขอ้มูลอยา่งไร และเม่ือใดบา้ง 

ก 1 

ก 2 

ก 3 

ข 
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       (8)  แผนปฏิบัตงิาน  อธิบายเก่ียวกบัก าหนดเวลาเร่ิมตน้และเวลาเสร็จของการ
ด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
       (9)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       (10)  เอกสารอ้างองิ 
 สุวร  กาญจนมยรู (2547 : 22-24)   ไดก้ าหนดแบบฟอร์มในการเขียนเคา้โครงของ
โครงงานคณิตศาสตร์ไวด้งัน้ี 

แบบฟอร์มการเขียนเค้าโครงของโครงงานคณติศาสตร์ 
1.  ช่ือโครงงาน............................................................................................................................. ...... 
............................................................................................................................................................ 

2.  ช่ือผูท้  าโครงงาน     
2.1.....................................................................................................................................  

 2.2.....................................................................................................................................  
 2.3.....................................................................................................................................  
3.  ระดบัชั้น
.............................................................................................................................................................  
4.  ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน 
 4.1.....................................................................................................................................  
 4.2.....................................................................................................................................  
 4.3.....................................................................................................................................  
5.  ความเป็นมา (หลกัการและเหตุผล)  
..................................................................................................... ......................................................... 
..............................................................................................................................................................  
6.  จุดประสงค ์  
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................ ..................................................................................  
7.  เน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์ 
..............................................................................................................................................................  
............................................................................... ...............................................................................  
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8.  วธีิด าเนินงาน   
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................. .................................................................................  
9.  การน าเสนอผลงาน  อาจน าเสนอผลงานโดย 
 เขียนรายงาน 
 บรรยายประกอบวดิีทศัน์ 
 บรรยายประกอบ  CD-ROM 
 จดัป้ายนิเทศและจดันิทรรศการ 
10.  ขอ้เสนอแนะ  
.............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................ ......................................................  
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
11.  เอกสารอา้งอิง    
........................................................................................................ ......................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................. .................................................................................  

การกรอกแบบฟอร์มตามเค้าโครงของโครงงานคณติศาสตร์ 
 ก าหนดแบบฟอร์มการเขียนเคา้โครงของโครงงานคณิตศาสตร์ไว ้ เพ่ือใหน้กัเรียน 
แต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มไดแ้สดงแนวคิด และขั้นตอนของแผนงานในการท าโครงงานนั้น ซ่ึง
ประกอบดว้ย 
 1.  ช่ือโครงงาน   ช่ือโครงงานเขียนเป็นขอ้ความท่ีกะทดัรัดและชดัเจน  สามารถส่ือ 
ความหมายไดต้รงวา่  โครงงานน้ีตอ้งการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัเร่ืองอะไร 
 2.  ช่ือผู้ท าโครงงาน  ใหร้ะบุช่ือตวั  ช่ือสกุล  ของนกัเรียนผูท้  าโครงงานวา่มีก่ีคน   
ใครบา้ง  ท าเป็นรายบุคคล หรือท าเป็นรายกลุ่ม 
 3.  ระดบัช้ัน  ใหร้ะบุชั้นท่ีนกัเรียนผูท้  าโครงงานเรียนอยู ่
 4.  ช่ือที่ปรึกษาโครงงาน  ใหร้ะบุช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน  ซ่ึงอาจจะเป็นอาจารยผ์ูส้อน 
หรือผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูท้รงคุณวฒิุท่ีเป็นท่ีปรึกษาในการท าโครงงานน้ีวา่  มีก่ีคน  ใครบา้ง 
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 5.  ความเป็นมา (หลกัการและเหตุผล)  เขียนขอ้ความเพ่ืออธิบายวา่  โครงงานน้ีมี
ความส าคญัอยา่งไร บอกถึงเหตุผลท่ีเลือกหวัขอ้น้ีมาท าโครงงานใหช้ดัเจน และบอกวา่ เร่ืองน้ีเป็น
เร่ืองใหม่ไม่มีใครท ามาก่อน หรือเร่ืองน้ีมีผูอ่ื้นเคยศึกษา คน้ควา้ มาแลว้ และมีผลการคน้ควา้  เป็น
อยา่งน้ี  แต่ตอ้งการคน้ควา้ซ ้ าอีกเพ่ือตรวจสอบผลท่ีเคยคน้ควา้ไวแ้ลว้หรือตอ้งการศึกษาเพ่ิมเติมให ้
ลุ่มลึกลงไปอีก 
 6.  จุดประสงค์  บอกจุดประสงคก์ารศึกษา คน้ควา้ ใหช้ดัเจนและสามารถวดัได ้
 7.  เนือ้หาวชิาคณติศาสตร์  ใหร้ะบุวา่เน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์ของเร่ืองท่ีจะศึกษาตาม
โครงงานน้ีเก่ียวกบัเร่ืองใด  ระบุเร่ืองใหช้ดัเจน 
 8.  วธีิด าเนินการ  ใหร้ะบุขั้นตอนการด าเนินงานของหวัขอ้เร่ืองท่ีจะศึกษาใหช้ดัเจน
ตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงขั้นสุดทา้ย เช่น 
        8.1  ศึกษาและวเิคราะห์เน้ือหาวชิา 
        8.2  จดัล าดบัเน้ือหาวชิา 
        8.3  จดัล าดบักิจกรรมท่ีน าเสนอเน้ือหา 
        8.4  ตรวจสอบความถูกตอ้ง  โดยการพิสูจน์เพ่ือแสดงวา่องคค์วามรู้ท่ีศึกษา คน้ควา้ 
มีความเป็นนยัทัว่ไปและเป็นสากล  สามารถน าไปใชป้ระโยชน์และอา้งอิงได ้
        8.5  สรุปองคค์วามรู้ท่ีคน้พบ 
 9.  การน าเสนอผลงาน  อาจน าเสนอผลงานโดย 
        -  เขียนรายงาน 
         -  บรรยายประกอบวดิีทศัน์ 
         -  บรรยายประกอบ  CD-ROM 
         -  จดัป้ายนิเทศและจดันิทรรศการ 
 10.  ข้อเสนอแนะ   อาจเขียนขอ้สงัเกตท่ีส าคญัหรือขอ้คลาดเคล่ือนบางประการในการ 
ท าโครงงานหรือเขียนเป็นขอ้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไ้ขหรือน าไปศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองท านองน้ี 
ต่อไปในอนาคต 
 11.  เอกสารอ้างองิ   ตอ้งระบุช่ือผูแ้ต่ง   ช่ือหนงัสือท่ีใชศึ้กษา   คน้ควา้ในการท า
โครงงานน้ี 
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ค าช้ีแจง   จงตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 

1. การออกแบบการทดลองใหค้  านึงถึงอะไรบา้ง   
..............................................................................................................................................................   
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
2. การเขียนเคา้โครงของโครงงานคณิตศาสตร์มีหวัขอ้ส าคญัอะไรบา้ง 
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
................................................................................ ..............................................................................  
..................................................................................... .........................................................................  
..............................................................................................................................................................  
................................................................................................. .............................................................  
..................................................................................... .........................................................................  
..................................................................................... .........................................................................  
..............................................................................................................................................................  
3. การทดลองคร้ังหน่ึง ๆ จะมีตวัแปรส าคญัประกอบดว้ยตวัแปรอะไรบา้ง 
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
4. ใหน้กัเรียนลงมือเขียนเคา้โครงของโครงงานคณิตศาสตร์ท่ีนกัเรียนเลือกไวแ้ลว้ ตามแบบฟอร์ม 
     ต่อไปน้ี  

 

 

แบบบันทึกกจิกรรมที่ 7 
มาฝึกเขียนเค้าโครงของโครงงานคณติศาสตร์กนัเถอะ 
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แบบฟอร์มการเขียนเค้าโครงของโครงงานคณติศาสตร์ 

1.  ช่ือโครงงาน................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................   
2.  ช่ือผูท้  าโครงงาน 
 2.1.....................................................................................................................................  
 2.2.....................................................................................................................................  
 2.3.....................................................................................................................................  
3.  ระดบัชั้น........................................................................................................................................ 
4.  ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน 
 4.1.....................................................................................................................................  
 4.2.....................................................................................................................................  
 4.3.....................................................................................................................................  
5.  ความเป็นมา (หลกัการและเหตุผล)  
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................  
.................................................................................................. ............................................................  
6.  จุดประสงค ์  
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.................................................................................... ..........................................................................  
7.  เน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์ 
..............................................................................................................................................................   
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................  
8.  วธีิด าเนินงาน   
..............................................................................................................................................................  
............................................................................... ...............................................................................  
....................................................................................... .......................................................................  
..............................................................................................................................................................  
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9.  การน าเสนอผลงาน  อาจน าเสนอผลงานโดย 
 เขียนรายงาน 
 บรรยายประกอบวดิีทศัน์ 
 บรรยายประกอบ  CD-ROM 
 จดัป้ายนิเทศและจดันิทรรศการ 
10.  ขอ้เสนอแนะ  
.............................................................................................................................................................. 
...................................................................................... ........................................................................
............................................................................................................................. .................................
....................................................................................................................................................... .......
........................................................................................................................... ...................................  
11.  เอกสารอา้งอิง    
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
................................................................................................................. .............................................
..............................................................................................................................................................  
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ค าช้ีแจง 
1. ศึกษาใบความรู้ท่ี 8 เร่ือง มาลงมือท าโครงงานคณิตศาสตร์กนัเถอะหลาย ๆ คร้ัง 

จนเขา้ใจท่ีชดัเจน 
 2. สรุปองคค์วามรู้เก่ียวกบัการลงมือท าโครงงานคณิตศาสตร์ และลงมือท าโครงงาน
คณิตศาสตร์ตามแบบฟอร์ม แลว้บนัทึกลงในแบบบนัทึกกิจกรรมท่ี 8 
 3. ส่งแบบบนัทึกใบกิจกรรมท่ี 8 ใหค้รูผูส้อน หรือท่ีปรึกษาโครงงานตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของเน้ือหาสาระและใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ข  
 4. ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของครูผูส้อน หรือท่ีปรึกษาโครงงาน แลว้ส่งให้
ตรวจสอบความถูกตอ้งขององคค์วามรู้อีกคร้ัง เม่ือผา่นการตรวจสอบถูกตอ้งแลว้ จึงใหป้ฏิบติั
กิจกรรมท่ี 9 ต่อไป 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 

กจิกรรมที่ 8 
มาฝึกท าโครงงานคณติศาสตร์กนัเถอะ 
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 สุวร  กาญจนมยรู (2547 : 25) ไดก้ล่าวถึงการท าโครงงานคณิตศาสตร์วา่ หลงัจาก
โครงงานไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีปรึกษาแลว้ นกัเรียนก็เร่ิมลงมือท างานตามแผนงานและขั้นตอน
ท างานตามเคา้โครงของโครงงาน การปฏิบติังานตอ้งท าดว้ยความรอบคอบละเอียดลออมีการจด
บนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ วา่ ท าอะไร ผลงานคืออะไร มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบา้ง มีแนวทางใน 
การแกไ้ขอยา่งไร  
 การลงมือท างานตามขั้นตอนต่าง ๆ ก็จะท าใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้เน้ือหาสาระ ฝึก 
การสงัเกต การวเิคราะห์ ฝึกทกัษะต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์จนเกิดความรู้ ความเขา้ใจในความคิด 
รวบยอด หลกัการต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ รู้วธีิการเรียนรู้ เกิดกระบวนการคิด การใหเ้หตุผล  
และการพิสูจน์ถูกตอ้ง ตรงตามหลกัการของคณิตศาสตร์  แลว้สรุปองคค์วามรู้ท่ีคน้พบ 
 วมิลศรี สุวรรณรัตน์ และมาฆะ ทิพยคี์รี (2547 : 49-51) ไดก้ล่าวถึงการลงมือท า
โครงงานคณิตศาสตร์วา่   เม่ือเคา้โครงยอ่ของโครงงานไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา
แลว้   ก็เสมือนวา่งานของนกัเรียนส าเร็จไปแลว้มากกวา่คร่ึงหน่ึง   ต่อไปก็เป็นขั้นลงมือปฏิบติังาน
ตามขั้นตอนท่ีระบุไวใ้นเคา้โครงท่ีเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา  ซ่ึงควรค านึงถึงเร่ืองต่อไปน้ี 
 1)  เตรียมวสัดุอุปกรณ์และสถานท่ีใหพ้ร้อมก่อนลงมือทดลอง 
 2)  มีสมุดส าหรับบนัทึกกิจกรรมประจ าวนัวา่ไดท้ าอะไรไป  ไดผ้ลอยา่งไร  มีปัญหา
และขอ้คิดเห็นอยา่งไร 
 3)  ปฏิบติักิจกรรมดว้ยความละเอียดรอบคอบ และบนัทึกขอ้มูลไวใ้หเ้ป็นระเบียบและ
ครบถว้น 
 4)  ค  านึงถึงความประหยดัและความปลอดภยัในการท างาน 
 5)  พยายามท าตามแผนงานท่ีวางไวใ้นตอนแรก  แต่อาจเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมบา้ง  
หลงัจากท่ีไดเ้ร่ิมตน้ท างานไปแลว้  ถา้คิดวา่จะท าใหผ้ลงานดีข้ึน 
 6)  ควรปฏิบติัการทดลองซ ้ าเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเช่ือถือไดม้ากข้ึนในโครงงานประเภท
ทดลอง 
 
 
 

ใบความรู้ที่ 8 
 เร่ือง การท าโครงงานคณติศาสตร์  
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 7)  ควรแบ่งงานเป็นส่วนยอ่ย ๆ และท าแต่ละส่วนใหส้ าเร็จก่อนท าส่วนอ่ืนต่อไป 
 8)  ควรท างานส่วนท่ีเป็นหลกัส าคญั ๆ ใหส้ าเร็จก่อนแลว้จึงท าส่วนท่ีเป็นส่วนประกอบ
หรือส่วนเสริมเพ่ือตกแต่งโครงงาน 
 9)  อยา่ท างานต่อเน่ืองจนเม่ือยลา้  จะท าใหข้าดความระมดัระวงั 
 10)  ถา้เป็นโครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ ์ ควรค านึงถึงความคงทน  แขง็แรงและขนาด
ท่ีเหมาะสมของส่ิงประดิษฐน์ั้น 
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ค าช้ีแจง    
ใหน้กัเรียนลงมือท าโครงงานคณิตศาสตร์ตามเคา้โครงของโครงงาน

คณิตศาสตร์ แลว้ใหบ้นัทึกขอ้มูลตามเคา้โครงของโครงงานคณิตศาสตร์ บนัทึกผล  
วิเคราะห์  สรุปผลตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1.  ช่ือโครงงานคณิตศาสตร์................................................................................................................. 
2.  รายงานผลคร้ังท่ี............................................................................................................................. 
3.  วนั  เดือน  ปี  ท่ีรายงาน.................................................................................................................. 
4.  บนัทึกผลการศึกษาคน้ควา้ 
..................................................................................................... .........................................................
................................................................................ ..............................................................................
..............................................................................................................................................................  
5.  วเิคราะห์และอภิปรายผลการศึกษา
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................  
6.  สรุปผลการศึกษา 
............................................................................................................................. .................................
................................................................................ ..............................................................................
.................................................................................. ............................................................................  
7.  ขอ้สงัเกต/ขอ้เสนอแนะ/ความคิดเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................  
8.  บนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ ขณะลงมือท าโครงงานคณิตศาสตร์ 
....................................................................................... .......................................................................
................................................................................ ..............................................................................
..............................................................................................................................................................  
 

แบบบันทึกกจิกรรมที่ 8 
มาฝึกท าโครงงานคณติศาสตร์กนัเถอะ 
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ค าช้ีแจง 
1. ศึกษาใบความรู้ท่ี 9 เร่ือง มาลงมือเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์รูปแบบทัว่ไป

กนัเถอะหลาย ๆ คร้ังจนเขา้ใจท่ีชดัเจน 
 2. สรุปองคค์วามรู้เก่ียวกบัการเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์รูปแบบทัว่ไป และ 
ลงมือเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์รูปแบบทัว่ไปตามแบบฟอร์ม แลว้บนัทึกลงในแบบบนัทึก
กิจกรรมท่ี 9 
 3. ส่งแบบบนัทึกใบกิจกรรมท่ี 9 ใหค้รูผูส้อน หรือท่ีปรึกษาโครงงานตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของเน้ือหาสาระและใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ข  
 4. ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของครูผูส้อน หรือท่ีปรึกษาโครงงาน  
แลว้ส่งใหต้รวจสอบความถูกตอ้งขององคค์วามรู้อีกคร้ัง เม่ือผา่นการตรวจสอบถูกตอ้งแลว้ จึงให้
ปฏิบติักิจกรรมท่ี 9 ต่อไป 

 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กจิกรรมที่ 9 
มาฝึกเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์รูปแบบทั่วไปกนัเถอะ 
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การเขียนรายงานโครงงานคณติศาสตร์รูปแบบทั่วไป 

      วมิลศรี  สุวรรณรัตน์  และ มาฆะ  ทิพยคี์รี (2547 : 52-53) ไดก้ล่าวถึงการเขียน
รายงานโครงงานคณิตศาสตร์วา่ การเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์เป็นการเสนอผลงาน 
การด าเนินการเป็นเอกสารจดัวา่เป็นขั้นตอนส าคญัอีกประการหน่ึงของโครงงาน   เม่ือนกัเรียน
ด าเนินการท าโครงงานจนครบขั้นตอนไดข้อ้มูล ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลพร้อมทั้งแปรผล และ 
สรุปผลแลว้ งานขั้นต่อไปท่ีตอ้งท า คือ การเขียนรายงาน 
 การเขียนรายงานเก่ียวกบัโครงงานคณิตศาสตร์  เป็นวธีิส่ือความหมายท่ีมีประสิทธิภาพ
วธีิหน่ึง เพ่ือใหค้นอ่ืน ๆ ไดเ้ขา้ใจแนวคิด วธีิด าเนินงาน ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล ผลท่ีไดต้ลอดจน
ขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เก่ียวกบัโครงงานนั้น 
 การเขียนรายงานควรจะใชภ้าษาท่ีอ่านใหเ้ขา้ใจง่าย  ชดัเจน สั้น ๆ และตรงไปตรงมา
โดยใหค้รอบคลุมหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1)  ช่ือโครงงาน 
 2)  ช่ือผูท้  าโครงงาน 
 3)  ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา 
 4)  บทคดัยอ่ 
      อธิบายถึงท่ีมาและความส าคญัของโครงงาน วตัถุประสงค ์ วธีิด าเนินการและ 
ผลท่ีไดต้ลอดจนขอ้สรุปต่าง ๆ อยา่งยอ่ 
 5)  ค  าขอบคุณ (กิตติกรรมประกาศ) 
       การท าโครงงานคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมท่ีไดรั้บความร่วมมือจากหลายฝ่าย  ดงันั้น
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศของความร่วมมือ  จึงควรไดก้ล่าวขอบคุณบุคลากรหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ ท่ีมีส่วนช่วยใหโ้ครงงานน้ีส าเร็จดว้ย 
 6)  ท่ีมาและความส าคญัของโครงงาน 
       อธิบายความส าคญัของโครงงาน  เหตุผลท่ีเลือกท าโครงงานน้ีและหลกัการหรือ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงาน  เร่ืองท่ีท าเป็นเร่ืองใหม่หรือมีผูอ่ื้นเคยศึกษาไวบ้า้งแลว้  ถา้มีไดผ้ล

ใบความรู้ที่ 9 
 เร่ือง การเขียนรายงานโครงงานคณติศาสตร์รูปแบบทั่วไป  
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เป็นอยา่งไร  เร่ืองท่ีท าน้ีขยายเพ่ิมเติม หรือปรับปรุงจากเร่ืองท่ีผูอ่ื้นไดท้ าไวอ้ยา่งไรบา้ง หรือเป็น
การท าซ ้ าเพ่ือตรวจสอบผล 
 7)  จุดมุ่งหมายของการศึกษาคน้ควา้ 
 8)  สมมติฐานของการศึกษาคน้ควา้ (ถา้มี) 
 9)  วธีิด าเนินการ  อาจแยกเป็น 2 ขอ้ยอ่ย คือ 
       (1)  วสัดุอุปกรณ์และแหล่งขอ้มูล 
       (2)  วธีิด าเนินการศึกษา   

              อธิบายขั้นตอนการด าเนินงานโดยละเอียด 
 10)  ผลการศึกษาคน้ควา้    

       น าเสนอขอ้มูลหรือผลการศึกษาต่าง ๆ ท่ีสงัเกตรวบรวมได ้ รวมทั้งเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีวเิคราะห์ไดด้ว้ย 
 11)  สรุปและขอ้เสนอแนะ   

       อธิบายผลสรุปท่ีไดจ้ากการท าโครงงาน ถา้มีการตั้งสมติฐาน ควรระบุดว้ยวา่ขอ้มูล
ท่ีไดส้นบัสนุนหรือคดัคา้นสมติฐานท่ีตั้งไวห้รือยงัสรุปไม่ได ้ นอกจากน้ียงัควรกล่าวถึงการน าผล
การศึกษาไปใชป้ระโยชน์  อุปสรรคของการท าโครงงานหรือขอ้สงัเกตท่ีส าคญัหรือขอ้ผิดพลาด 
บางประการท่ีเกิดข้ึนจากการท าโครงงานน้ี  รวมทั้งขอ้เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไ้ข  หากจะ 
มีผูศึ้กษาคน้ควา้ในเร่ืองท านองน้ีต่อไปในอนาคตดว้ย 
 12)  เอกสารอา้งอิง   
        อา้งถึงหนงัสือและ/หรือเอกสารต่าง ๆ ท่ีผูท้  าโครงงานใชค้น้ควา้หรืออ่านเพ่ือศึกษา
ขอ้มูลและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีน ามาใชป้ระโยชน์ในการท าโครงงานน้ี 
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แผนภูมิ   ส่วนประกอบของการเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์รูปแบบทัว่ ๆ ไป    
(ท่ีมา : วมิลศรี สุวรรณรัตน์ และมาฆะ ทิพยคี์รี. 2547 : 52-53) 

 

หนา้ปก 

บทคดัยอ่ 

ค าขอบคุณ (กิตติกรรมประกาศ) 

สารบญั 

ท่ีมาและความส าคญัของโครงงาน 

จุดมุ่งหมายของการศึกษาคน้ควา้ 

สมมติฐานของการศึกษาคน้ควา้ (ถา้มี) 

วธีิด าเนินการ 
        -  วสัดุอุปกรณ์ 
        -   วธีิด าเนินการศึกษา 

ผลการศึกษาคน้ควา้ 

สรุปและขอ้เสนอแนะ 

เอกสารอา้งอิง 

ภาคผนวก 

ส่วนท่ี 1  ส่วนน า 

ส่วนท่ี 2  ส่วนเน้ือเร่ือง 

ส่วนท่ี 3  ส่วนอา้งอิง 
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ค าช้ีแจง 
 ใหน้กัเรียนลงมือเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์รูปแบบทัว่ไป แลว้ใหบ้นัทึก
ขอ้ความตามหวัขอ้ต่อไปน้ี (อาจจะใชก้ระดาษ A4 ก็ได)้  

แบบฟอร์มการเขียนรายงานโครงงานคณติศาสตร์รูปแบบทั่ว ๆ ไป 

1.  ช่ือโครงงาน
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................. .................................................  
2.  ช่ือผูท้  าโครงงาน..............................................................................................................................  
3.  ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน  
..............................................................................................................................................................   
4.  บทคดัยอ่ 
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
5.  ค  าขอบคุณ (กิตติกรรมประกาศ)     
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
6.  ท่ีมาและความส าคญัของโครงงาน
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
7.  จุดมุ่งหมายของการศึกษาคน้ควา้     
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  

แบบบันทึกกจิกรรมที่ 9 
มาฝึกเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์รูปแบบทั่วไปกนัเถอะ 
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8.  สมมติฐานของการศึกษาคน้ควา้ (ถา้มี)   
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
9.  วธีิด าเนินการ 
       9.1  วสัดุอุปกรณ์
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
       9.2  วธีิด าเนินการศึกษาคน้ควา้
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
 10.  ผลการศึกษาคน้ควา้ 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
11.  สรุปและขอ้เสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
12.  เอกสารอา้งอิง 
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
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ค าช้ีแจง 
1. ศึกษาใบความรู้ท่ี 10.1 เร่ือง มาลงมือเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์รูปแบบ  

5 บท กนัเถอะ (เฉพาะส่วนท่ีเป็นตวัรายงาน หรือเน้ือหา บทท่ี 1 - 5) หลาย ๆ คร้ังจนเขา้ใจท่ีชดัเจน 
 2. สรุปองคค์วามรู้เก่ียวกบัการเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์รูปแบบ 5 บท  
(ส่วนท่ีเป็นตวัรายงาน หรือเน้ือหา บทท่ี 1 - 5) แลว้บนัทึกลงในแบบบนัทึกกิจกรรมท่ี 10 
 3. ใหน้กัเรียนเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์รูปแบบ 5 บท (เฉพาะส่วนท่ีเป็นตวั
รายงาน หรือเน้ือหา บทท่ี 1 - 5) ตามแบบฟอร์ม โดยใหน้กัเรียนเขียนในบทท่ี 1 บทน า  บทท่ี 2 
การศึกษาเอกสารต าราท่ีเก่ียวขอ้ง บทท่ี 3 วธีิการด าเนินการ  บทท่ี 4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล และ 
บทท่ี 5 สรุปผล อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ ส่วนประกอบตอนตน้ และส่วนประกอบตอนทา้ย  
ใหน้กัเรียนน าไปปฏิบติัในใบกิจกรรมท่ี 11 
 3. ใหน้กัเรียนส่งรายงานโครงงานคณิตศาสตร์รูปแบบ 5 บท (เฉพาะส่วนท่ีเป็น 
ตวัรายงาน หรือเน้ือหา บทท่ี 1 - 5) ใหค้รูผูส้อน หรือท่ีปรึกษาโครงงานคร้ังละ 1 บท เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง และใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ข จนครบทั้ง 5 บท 
 4. ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของครูผูส้อนหรือท่ีปรึกษาโครงงาน แลว้ส่งให้
ตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง เม่ือผา่นการตรวจสอบถูกตอ้งครบทั้ง 5 บท แลว้ จึงใหป้ฏิบติั
กิจกรรมท่ี 11 ต่อไป         
                   
 
 
 
 
 
 

 กจิกรรมที่ 10 
มาฝึกเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์รูปแบบ 5 บท กนัเถอะ (เฉพาะบทที่ 1-5)  
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      ยทุธ  ไกยวรรณ์ (2544 : 50-58)   ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 
ท่ีผูเ้รียนไดศึ้กษาตั้งแต่ตน้ภาคเรียนท่ีมีการเรียนวชิาโครงงานหรือมีการท ากิจกรรมโครงงาน
ประกอบดว้ยส่วนท่ีส าคญั 3 ส่วน คือ ส่วนประกอบตอนตน้ ส่วนท่ีเป็นตวัรายงาน หรือเน้ือเร่ือง 
และส่วนประกอบตอนทา้ย แต่ละส่วนประกอบดว้ยส่วนยอ่ย ดงัน้ี 
       1)  ส่วนประกอบตอนต้น  เป็นส่วนประกอบแรกของการเสนอรายงานโครงงาน
ประกอบดว้ยส่วนท่ีส าคญั ดงัน้ี 
            (1)  ปกนอก (อาจจะมีปกในก็ได)้   (5)  สารบญั  
            (2)  หวัขอ้น าของโครงงาน และบทคดัยอ่  (6)  สารบญัตาราง 
            (3)  ค  าน า     (7)  สารบญัภาพประกอบ 
            (4)  กิตติกรรมประกาศ 
       2)  ส่วนที่เป็นตวัรายงาน หรือเนือ้เร่ือง  จะน าเสนอตั้งแต่เร่ิมท าหรือศึกษาโครงงาน  
คน้ควา้  เก็บรวบรวมขอ้มูล  การวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล เพ่ือใหง่้ายต่อการเขียนของผูเ้รียนหรือ
ง่ายต่อการเสนอของผูเ้สนอรายงานโครงงาน  ควรเขียนแยกเป็นบท ๆ ดงัน้ี 
             บทที่ 1  บทน า ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1)  ภูมิหลงั หรือท่ีมาและความส าคญัของโครงงาน 
  2)  ความมุ่งหมาย หรือวตัถุประสงคใ์นการศึกษาโครงงาน 
  3)  สมมติฐานของการศึกษาโครงงาน 
  4)  ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม ตวัแปรควบคุม 
  5)  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
  6)  ขอบเขตของการศึกษาคน้ควา้โครงงาน 
  7)  ค  านิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้นการศึกษาโครงงาน 
                บทที่ 2  การศึกษาเอกสารต าราที่เกีย่วข้อง 
                บทที่ 3  วธีิด าเนินการ   ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1)  ระเบียบวธีิท่ีใชใ้นการศึกษาโครงงาน 
  2)  แหล่งขอ้มูล 

ใบความรู้ที่ 10 
เร่ือง  การเขียนรายงานโครงงานคณติศาสตร์รูปแบบ 5 บท    

(เฉพาะส่วนที่เป็นตวัรายงาน หรือเนือ้หา บทที่ 1 - 5) 
 



 

53 

  3)  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  4)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา หรือเก็บขอ้มูล 
  5)  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
              บทที่ 4  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
              บทที่ 5  สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ   
        3)  ส่วนประกอบตอนท้าย   ประกอบดว้ยส่วนท่ีส าคญั คือ 
             (1)  บรรณานุกรม 
             (2)  ภาคผนวก  (ถา้มี) 
ส่วนที่เป็นตวัรายงาน หรือเนือ้เร่ือง   

จะน าเสนอตั้งแต่เร่ิมท าหรือศึกษาโครงงาน  คน้ควา้ เก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์
ขอ้มูลและสรุปผล  เพ่ือใหง่้ายต่อการเขียนของผูเ้รียนหรือง่ายต่อการเสนอของผูเ้สนอรายงาน
โครงงาน  ควรเขียนแยกเป็นบท ๆ โดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น  5  บท  ซ่ึงจะอธิบายตามล าดบั คือ 
        1.  บทที่ 1  บทน า      

       เป็นบทแรกของการเสนอรายงานโครงงาน  และเป็นการกล่าวน าถึงสาเหตุท่ีสนใจ
ท าโครงงานน้ี วา่ท าแลว้จะไดอ้ะไร  มีประโยชน์อยา่งไร เป็นตน้  ซ่ึงบทน า น้ีจะประกอบดว้ยส่วน
ต่าง ๆ ดงัน้ี  
          1)  ภูมหิลงั หรือที่มาและความส าคญัของโครงงาน    

              เป็นการกล่าวถึงสาเหตุของความสนใจในการท าโครงงาน มีขอ้มูล มีปัญหาใด
ท่ีอยากจะท า  ผูท้  าโครงงานจะไดเ้สนอไวใ้นส่วนน้ี 
          2)  ความมุ่งหมาย หรือวตัถุประสงค์ในการศึกษาโครงงาน    

              เป็นการเขียนเพ่ือบ่งช้ีใหท้ราบวา่  การท าโครงงานน้ีจะท าอะไร และจะท า 
อยา่งไร  ในการเขียนความมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคอ์าจจะเขียนเป็นขอ้ ๆ ในรูปของประโยค 
บอกเล่าก็ได ้ เช่น  เพ่ือใหห้าปริมาณโปรตีนในน ้าปลาแต่ละยีห่้อท่ีจ  าหน่ายในทอ้งตลาด เป็นตน้ 
          3)  สมมตฐิานของการศึกษาโครงงาน   
                เป็นการคาดคะเนค าตอบของการศึกษาโครงงานโดยท่ียงัไม่มีการศึกษาจริง 
การคาดคะเนค าตอบล่วงหนา้อาจจะถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้งก็ได ้
          4)  ตวัแปรที่เกีย่วข้อง   
               ในการปฏิบติัโครงงานอาจจะตอ้งมีการระบุถึงตวัแปรเหล่าน้ี ไดแ้ก่ ตวัแปรตน้ 
ตวัแปรตาม และตวัแปรควบคุม 
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          5)  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
                เป็นการกล่าวถึงผลของการศึกษาโครงงานช้ินน้ีวา่ จะช่วยแกปั้ญหาอะไร  
ไดบ้า้ง มีประโยชน์อยา่งไร  เป็นตน้ 
          6)  ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้าโครงงาน 
                เป็นการท าโครงงานประเภทส ารวจรวบรวมขอ้มูล โครงงานประเภทการ
ทดลองหรือโครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรืออธิบาย  บางคร้ังจะตอ้งมีการก าหนดขอบเขต 
ของการศึกษาโครงงาน เช่น อาจจะศึกษาขอ้มูลเฉพาะในโรงเรียนของตนท่ีเรียนอยู ่ขอบเขตท่ีจะ
ศึกษาก็จะก าหนดเฉพาะในโรงเรียนเท่านั้นและไม่เก่ียวกบัโรงเรียนอ่ืน จะไม่ใชข้อ้มูลจากโรงเรียน
อ่ืน เป็นตน้ 
          7)  ค านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการศึกษาโครงงาน 
                เป็นการใหค้  านิยามของศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้นการศึกษาโครงงานเท่านั้น เพ่ือเป็น
การส่ือความหมายใหต้รงกนั เช่น นกัเรียนโรงเรียนจูมจงัพลงัราษฎร์  อ  าเภอกุฉินารายณ์  จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ  ศึกษาโครงงานประเภทส ารวจรวบรวมขอ้มูล  เร่ือง  ความตอ้งการของนกัเรียนโรงเรียน
จูมจงัพลงัราษฎร์ต่อการใชโ้รงอาหารเพ่ือรับประทานอาหารกลางวนั ดงันั้นค  าวา่ “นกัเรียน” 
หมายถึง นกัเรียนโรงเรียนจูมจงัพลงัราษฎร์เท่านั้น ไม่ใช่นกัเรียนโรงเรียนอ่ืน ๆ ลกัษณะอยา่งน้ีเป็น
การเขียนนิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้นการศึกษาโครงงาน 
 2. บทที ่2  การศึกษาเอกสารต าราที่เกีย่วข้อง 
     เป็นบทท่ีจะกล่าวถึงความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะศึกษา โดยความรู้ท่ีกล่าวน้ี  
อาจจะศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ต  ารา หรือขอ้เขียนของผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้น ๆ ในบทน้ีผูท้  า
โครงงานอาจจะมีการศึกษาเอกสารต่าง ๆ มากพอสมควร  เพ่ือท่ีจะน ามาเป็นพ้ืนฐานขององค ์
ความรู้ในการศึกษาเร่ืองท่ีตนเองก าลงัจะศึกษาอยู ่           
 3. บทที ่3  วธีิด าเนินการ   ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
           1)  ระเบียบวธีิที่ใช้ในการศึกษาโครงงาน 
                 เป็นเทคนิคต่าง ๆ ท่ีผูท้  าโครงงานจะน ามาใชใ้นการคน้ควา้หรือทดลอง เช่น 
กล่าวถึงรายละเอียดเก่ียวกบัรูปแบบของการศึกษา  ถา้เป็นโครงงานประเภทการทดลองก็ควรระบุ
แผนการทดลองใหล้ะเอียดชดัเจน 
           2)  แหล่งข้อมูล 
                ขอ้มูลท่ีจะน ามาศึกษานั้นไดม้าจากท่ีใดหรือใชก้ลุ่มตวัอยา่งจากท่ีใด เป็นตน้ 
           3)  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
                 บอกวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล  วา่จะเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งไร 
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           4)  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา หรือเกบ็ข้อมูล 
                 ถา้เป็นเคร่ืองมือทางดา้นวทิยาศาสตร์ เช่น เคร่ืองวดั  เคร่ืองชัง่น ้าหนกั  
จะตอ้งบอกถึงเคร่ืองมือท่ีจะน ามาใชใ้นการศึกษาวเิคราะห์ 
           5)  สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
                 เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลมาแลว้ใชส้ถิติอะไรในการวเิคราะห์เพ่ือสรุปหาค าตอบ  
เช่น ค่าเฉล่ีย  ร้อยละ เป็นตน้ 
 4.  บทที่ 4  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
        เป็นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  ซ่ึงผูเ้สนอรายงานโครงงานอาจเสนอผล
การวเิคราะห์ขอ้มูลในลกัษณะของค าอธิบาย  ตารางหรืออาจใชแ้ผนภูมิ  กราฟ  ประกอบค าอธิบาย
เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจก็ได ้ดงัเช่น 
 กราฟรูปภาพหรือแผนภูมรูิปภาพ (Pictograph or Pictogram) เป็นการน าเสนอขอ้มูลท่ีมี
รูปภาพ  เช่น  คน  สตัว ์ รถ  ตน้ไม ้ เป็นตน้  รูปภาพท่ีเขียนควรใหดู้เขา้ใจง่าย และตอ้งมีขนาด
เท่ากนัหมด  รวมทั้งควรมีค  าอธิบายก ากบัวา่รูปภาพ  1 รูปแทนจ านวนเท่าใด  ดงัตวัอยา่ง 
         พ.ศ. 

2542                                                                                     60   คน 

2541                                                                              80   คน 

2540                                                                     100   คน 

2539                                                              120   คน 

2538                                                                                      80   คน 

                       =   20   คน                                                                                        
กราฟรูปภาพ    แสดงผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียนสามคัค ี
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 กราฟแท่งหรือแผนภูมแิท่ง (Bar Graph or Histogram) เป็นการน าเสนอขอ้มูลใน
ลกัษณะแท่งรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ซ่ึงทุกรูปจะมีความกวา้งเท่ากนั ความสูงหรือความยาวของแท่งจะ
แสดงถึงขนาดหรือจ านวนของขอ้มูล กล่าวคือรูปท่ีสูงกวา่แสดงวา่ขอ้มูลมีจ านวนมากกวา่  
ดงัตวัอยา่ง เช่น 
 
ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย 
 
80 

70 

60 

50 

 
0              ระดบัชั้น 
 ม.1 ม.2   ม.3   ม.4      ม.5      ม.6   

 
กราฟแท่ง   แสดงร้อยละของคะแนนเฉลีย่วชิาภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนสามัคคี 
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 กราฟเส้น   เป็นกราฟท่ีลากเส้นต่อระหวา่งจุดท่ีแสดงความถ่ีของขอ้มูล   โดยลากเส้น
ต่อจุดระหวา่งจุดนั้น ๆ เป็นล าดบักนัไป และไม่ควรใชส้ญัลกัษณ์มากนกัจะท าใหผู้อ่้านสบัสน  
ดงัตวัอยา่ง เช่น 

ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย 
  
80 

70 

60 

50 

 
0              ระดบัชั้น 
 ม.1 ม.2   ม.3   ม.4               ม.5     ม.6   

กราฟเส้น  แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนสามคัคเีป็นจ านวนร้อยละ 
 
5.  บทที่ 5  สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ   

      เป็นการสรุปผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูล   อภิปรายผลและเสนอแนะแนวทาง 
การน าไปใช ้ ตลอดทั้งเสนอแนะขอ้มูลท่ียงัไม่สมบูรณ์ หรือส่ิงท่ีควรจะศึกษาเพ่ิมเติมใน 
คร้ังต่อไป  เป็นตน้ 
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ค าช้ีแจง 
  ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีลงในแบบบนัทึกใบกิจกรรมท่ี 10 และเขียนรายงาน
โครงงานคณิตศาสตร์รูปแบบ 5 บท (เฉพาะส่วนท่ีเป็นตวัรายงาน หรือเน้ือหา บทท่ี 1 - 5) ตาม
แบบฟอร์มต่อไปน้ี 

1. ส่วนท่ีเป็นตวัรายงาน หรือเน้ือเร่ืองมีก่ีบท อะไรบา้ง   
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
2. บทท่ี 1 บทน า ประกอบดว้ยหวัขอ้ส าคญั ๆ อะไรบา้ง     
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
............................................................................ ..................................................................................  
3. บทท่ี 3 วธีิด าเนินการ   ประกอบดว้ยหวัขอ้ส าคญั ๆ อะไรบา้ง     
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
4. บทท่ี 4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล เป็นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการอะไรบา้ง 
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
.......................................................................................................... ....................................................  
5. ใหน้กัเรียนลงมือเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์ รูปแบบ 5 บท (เฉพาะส่วนท่ีเป็น  
    ตวัรายงาน หรือเน้ือหา บทท่ี 1 - 5) ตามแบบฟอร์มต่อไปน้ี  

 

แบบบันทึกกจิกรรมที่ 10 
มาฝึกเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์รูปแบบ 5 บท กนัเถอะ 

(เฉพาะส่วนที่เป็นตวัรายงาน หรือเนือ้หา บทที่ 1 – 5) 
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บทที่ 1 
บทน า 

ที่มาและความส าคญัของโครงงาน 
 (ระบุความเป็นมาหรือภูมิหลงัของเร่ืองท่ีจะท าโครงงาน  วา่มีความส าคญัหรือปัญหา
อะไร  ท าไมถึงอยากท าเร่ืองน้ี) 
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
....................................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ ..................................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
...................................................................................... ........................................................................  
............................................................................................................................. .................................
..................................................................................................................................................... .........
.......................................................................................................................... ....................................
............................................................................................................................. .................................  
..............................................................................................................................................................  
................................................................................................ ..............................................................  

วตัถุประสงค์ในการศึกษาโครงงาน (ระบุส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาวา่จะท าอะไร  ท าอยา่งไร) 
 1............................................................................................................................ ............
..............................................................................................................................................................  
 2............................................................................................................................ ............
................................................................................................. .............................................................  
 3............................................................................................ ............................................
.......................................................................................................................... ....................................  
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สมมตฐิานของการศึกษาโครงงาน 
       (เป็นการคาดคะเนค าตอบเอาไวล่้วงหนา้ วา่ผลของการศึกษาโครงงานคืออะไร) 
 1............................................................................................................................ ............
..............................................................................................................................................................  
 2............................................................................................................................ ............
..............................................................................................................................................................  
 3......................................................................................................................... ...............
........................................................................................... ...................................................................  

ตวัแปรที่เกีย่วข้อง 
 ตวัแปรตน้ (คือ ส่ิงท่ีเป็นเหตุของปัญหา).......................................................................... 
........................................................................................................... ...................................................  
 ตวัแปรตาม (คือส่ิงท่ีเป็นผล)............................................................................................ 
............................................................................................ ..................................................................  
 ตวัแปรควบคุม (ส่ิงท่ีตอ้งการควบคุมไวใ้หค้งท่ี  มิฉะนั้นอาจจะมีผลต่อตวัแปรตาม)  
............................................................................................. .................................................................  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 (ระบุคุณค่าหรือความส าคญัของการศึกษาโครงงาน  วา่ส่ิงท่ีศึกษาน้ี  มีการช่วยแกปั้ญหา
อะไรไดบ้า้ง  และมีประโยชน์อะไรบา้ง) 
 1............................................................................................................................ ............
............................................................................................................ ..................................................  
 2............................................................................... .........................................................  
.............................................................................................. ................................................................  
 3........................................................................................................................................  
...................................................................................... ........................................................................  
 4............................................................................................................................. ...........
......................................................................................................... .....................................................  
 5............................................................................................................................. ...........
..............................................................................................................................................................  
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ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้าโครงงาน (ถ้าม)ี 
          (ก าหนดขอบเขตท่ีจะศึกษาโครงงาน เช่น กลุ่มบุคคล  สถานท่ี  ช่วงเวลาท่ีท า ฯลฯ โดย
ก าหนดเป็นขอ้ ๆ) 
 1........................................................................................................................................
..................................................................................................... .........................................................  
 2........................................................................................................................................  
.................................................................................................... ..........................................................  
 3.................................................................................... ....................................................  
..............................................................................................................................................................  
ค านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการศึกษาโครงงาน 
 (ใหร้ายละเอียดความหมายของค าบางค าท่ีผูท้  าโครงงานก าหนดข้ึนเพ่ือใชเ้ฉพาะ
การศึกษาและการส่ือความหมายโครงงานเร่ืองน้ี  โดยก าหนดเป็นค า ๆ ) 
 1............................................................................................................................ ............
................................................................................................ ..............................................................  
 2............................................................................................................................ ............
..............................................................................................................................................................  
 3............................................................................................................................ ............
.............................................................................................................................................................. 
 4........................................................................................................... .............................
................................................................................................... ...........................................................  
 5........................................................................................................................................  
.................................................................................................................. ............................................  
 6............................................................................................................. ...........................  
............................................................................................................................. .................................  
 7................................................................................................. .......................................  
............................................................................................... ...............................................................  
 8......................................................................................... ...............................................  
..............................................................................................................................................................  
 9............................................................................................................ ............................  
............................................................................................................ ..................................................  
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บทที่ 2 
การศึกษาเอกสารต าราที่เกีย่วข้อง 

(ระบุเน้ือหาหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีท าโครงงาน  โดยน าเสนอเป็นประเดน็) 
............................................................................................................................. .................................
.................................................................................. ............................................................................
............................................................................................................................. .................................
................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ ......................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
.................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................ ..................................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................................. ................  
................................................................................................................. .............................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
........................................................................................... ...................................................................
............................................................................................................................. .................................
.................................................................................................................................................... ..........
............................................................................................................................. .................................  
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บทที่ 3 
วธีิด าเนินการ 

ระเบียบวธีิการที่ใช้ในการศึกษาโครงงาน  (ถ้าม)ี 
 (ระบุถึงรายระเอียดของรูปแบบหรือวธีิของการศึกษาโครงงาน) 
.................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................  
แหล่งข้อมูล  (ถ้าม)ี 

 ประชากร  (ระบุใหช้ดัเจนวา่ใครเป็นประชากรในการศึกษาโครงงาน) 
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................. .................................................................
..............................................................................................................................................................  
 กลุ่มตวัอย่าง  (ถา้เป็นการสุ่มก็ใหก้ าหนดวธีิการเลือกตวัอยา่งมาศึกษาโครงงาน) 
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................  
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล (ถ้าม)ี 
 (ระบุถึงวธีิการท่ีจะไดข้อ้มูลมาศึกษาโครงงานวา่ไดข้อ้มูลมาอยา่งไร) 
............................................................................................................................. .................................
....................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. .................................
........................................................................................................................................................ ......
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................  
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เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษาหรือเกบ็ข้อมูล 
 (ระบุเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาโครงงานวา่เป็นเคร่ืองมือทางวทิยาศาสตร์ หรือ
เคร่ืองมือทางดา้นพฤติกรรมศาสตร์ ถา้เป็นเคร่ืองมือทางดา้นพฤติกรรมศาสตร์ เช่น แบบสอบถาม  
แบบสมัภาษณ์ หรือถา้เป็นเคร่ืองมือทางวทิยาศาสตร์ เช่น เคร่ืองชัง่น ้าหนกั  เคร่ืองวดัส่วนสูง   
ควรบอกวธีิหาเคร่ืองมือท่ีไดม้า หรือวธีิสร้างเคร่ืองมือท่ีน ามาใช ้ เป็นตน้) 
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
.................................................................................. ............................................................................
............................................................................................................................. .................................
................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ ......................................
...................................................................................................... ........................................................  
สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล (ถ้าม)ี 
 (ระบุสถิติท่ีจะน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ เช่น ค่าแสดงจ านวนส่ิงของท่ีส ารวจ  ร้อยละ  
ค่าเฉล่ีย ฯลฯ) 
............................................................................................................................. .................................
.................................................................................................................................................. ............
....................................................................................................................... .......................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
................................................................................................. .............................................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
......................................................................................... .....................................................................  
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บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 (ระบุวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล หรือการจดัท าขอ้มูล อาจจะเสนอผลการวเิคราะห์ 
ในรูปแผนภูมิตาราง หรือกราฟก็ได)้ 
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
........................................................................................................................................... ...................
................................................................................................................ ..............................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
.......................................................................................... ....................................................................
............................................................................................................................. .................................
........................................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
..................................................................................................................................... .........................
.......................................................................................................... ....................................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
.............................................................................................................................................................  
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวเิคราะห์โครงงาน  (ระบุขอ้คน้พบจากการศึกษา) 
............................................................................................................................. .................................
......................................................................................... .....................................................................
............................................................................................................................. .................................
.......................................................................................................................................................... ....
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
.................................................................................................................................... ..........................
..............................................................................................................................................................  
อภิปรายผลจากการวเิคราะห์   
                (ระบุขอ้คน้พบวา่โครงงานท่ีท านั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหาหรือทฤษฎีท่ีศึกษามาไดอ้ยา่งไร)  
............................................................................ ..................................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................................. .................
.................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. .................................
.................................................................................................................................................. ............
.................................................................................................................. ............  
ข้อเสนอแนะ 
 (ระบุขอ้เสนอแนะจากผลการวเิคราะห์หรือขอ้มูลท่ียงัไม่สมบูรณ์และส่ิงท่ีควรจะศึกษา
เพ่ิมเติมในคร้ังต่อไป) 
............................................................................................................................. .................................
...................................................................................................................................... ........................
........................................................................................................... ...................................................
.............................................................................................................. ................................................  
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ค าช้ีแจง 
 1. ใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 11 เร่ือง มาลงมือเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์
รูปแบบ 5 บท กนัเถอะ (เฉพาะส่วนประกอบตอนตน้ และส่วนประกอบตอนทา้ย) ใหเ้ขา้ใจท่ีชดัเจน 
 2. สรุปองคค์วามรู้เก่ียวกบัการเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์รูปแบบ 5 บท (เฉพาะ
ส่วนประกอบตอนตน้ และส่วนประกอบตอนทา้ย) แลว้บนัทึกลงในแบบบนัทึกกิจกรรมท่ี 11 
 3. ใหน้กัเรียนเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์รูปแบบ 5 บท (เฉพาะส่วนประกอบ
ตอนตน้ และส่วนประกอบตอนทา้ย) ตามแบบฟอร์ม โดยใหน้กัเรียนเขียนส่วนประกอบตอนทา้ย
แลว้น าเสนอครูผูส้อนหรือท่ีปรึกษาโครงงานตรวจสอบความถูกตอ้งและใหข้อ้เสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงแกไ้ข 
 4. ใหน้กัเรียนเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์รูปแบบ 5 บท (เฉพาะส่วนประกอบ
ตอนตน้ และส่วนประกอบตอนทา้ย) ตามแบบฟอร์ม โดยใหน้กัเรียนเขียนส่วนประกอบตอนตน้
แลว้น าเสนอครูผูส้อนหรือท่ีปรึกษาโครงงานตรวจสอบความถูกตอ้งและใหข้อ้เสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงแกไ้ข 
 5. ใหน้กัเรียนน าส่วนประกอบส่วนตน้   ส่วนประกอบท่ีเป็นตวัรายงานหรือเน้ือเร่ือง
และส่วนประกอบตอนทา้ย รวมเป็นรูปเล่มท่ีสมบูรณ์ ตรวจสอบความถูกตอ้ง แลว้เยบ็เป็นรูปเล่ม
สามารถน าไปแสดงผลงานโครงงานคณิตศาสตร์ หรือน าไปเผยแพร่ต่อไป ตามใบกิจกรรมท่ี 11 
ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
                            

กจิกรรมที่ 11 
มาฝึกเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์รูปแบบ 5 บทกนัเถอะ  
(เฉพาะส่วนประกอบตอนต้น และส่วนประกอบตอนท้าย) 
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ส่วนประกอบตอนต้น 
 ส่วนประกอบตอนตน้ของการเสนอรายงานโครงงานโดยทัว่ไปมกัจะมีส่วนประกอบ  
และรายละเอียดดงัน้ี (ยทุธ ไกยวรรณ์.  2544 : 51-53)   คือ   
        1. ปกนอก (Cover) 
         ปกนอกของการเสนอรายงายโครงงานเป็นส่วนท่ีอยูส่่วนนอกสุดจะใชป้กแขง็หรือ
ปกอ่อนก็ไดต้ามความเหมาะสม  ปกนอกจะมีขอ้ความ ดงัน้ี 
          -  ช่ือโครงงาน   ช่ือเร่ืองโครงงาน 
          -  ช่ือของผูจ้ดัท าโครงงาน (ถา้ท าเป็นกลุ่ม  เขียนเป็นบรรทดัเรียงกนัลงมา) 
          -  ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา 
          -  ช่ือโรงเรียน   ภาคเรียน   และปีการศึกษาท่ีท าโครงงาน 
 ส่วนท่ีอยูถ่ดัจากปกนอกดา้นหนา้ของการเสนอรายงานโครงงานจะเป็นปกใน ซ่ึงส่วนน้ี
ครูผูส้อนจะก าหนดใหมี้หรือไม่มีก็ได ้ส าหรับปกหลงันั้นไม่ควรจะมีขอ้ความใด ๆ ทั้งนั้น 
  2.   หัวข้อน าของโครงงาน (Project Title)   และบทคดัย่อ (Abstract) 
       2.1 หัวข้อน าของโครงงาน (Project Title 
             เป็นการกล่าวถึงการน าเสนอหวัขอ้น าของโครงงานซ่ึงประกอบดว้ยช่ือเร่ือง  
ผูจ้ดัท า  ระดบัชั้น  อาจารยท่ี์ปรึกษา  โรงเรียน และปีการศึกษา 
        2.2 บทคดัย่อ (Abstract) 
                  เป็นการกล่าวถึงขอ้มูลท่ีคน้พบในการศึกษาโครงงานยอ่ ๆ และใหค้รอบคลุม
จุดมุ่งหมายของการศึกษาโครงงานนั้น    
 3.   ค าน า (Preface) 
       เป็นการกล่าวถึงสาเหตุของการศึกษาโครงงาน   ความเป็นมาของการศึกษาโครงงาน
จุดเด่นของการศึกษาโครงงาน   การศึกษาโครงงานมีประโยชน์อยา่งไร  และเป็นการกล่าวขอบคุณ 
ผูท่ี้ใหค้วามช่วยเหลือในการศึกษาโครงงาน  ครูผูส้อนควรฝึกใหผู้เ้รียนเขียนค าน าดว้ยตนเอง  หาก
ไม่เขา้ใจใหผู้เ้รียนอ่านค าน าจากต าราหลาย ๆ เล่มเพ่ือเป็นตวัอยา่ง 
 
 

ใบความรู้ที่ 11 
เร่ือง  การเขียนรายงานโครงงานคณติศาสตร์รูปแบบ 5 บท  

 (ส่วนประกอบตอนต้น และส่วนประกอบตอนท้าย) 
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 4.   กติตกิรรมประกาศ (Acknowledgement) 
       เป็นการกล่าวขอบคุณผูท่ี้ใหค้วามช่วยเหลือในการท าโครงงานจนประสบผลส าเร็จ
เพ่ือใหผู้จ้ดัท าไดแ้สดงออกถึงความกตญัญูรู้จกับุญคุณ  นอกจากน้ีกิตติกรรมประกาศยงัสามารถ
แสดงถึงความสนใจตั้งใจในการท าโครงงานอีกดว้ย  อยา่งไรก็ตามกิตติกรรมประกาศอาจจะไม่ 
ตอ้งเขียนก็ได ้ หากผูท้  าโครงงานไดก้ล่าวขอบคุณไวแ้ลว้ในหนา้ค าน า 
 5. สารบัญ (Table of Contents) 
      สารบญัเป็นส่วนท่ีช่วยใหผู้อ่้านเห็นเคา้โครงของโครงงาน และยงัช่วยใหค้น้หา
หวัขอ้แต่ละหวัขอ้ไดส้ะดวกข้ึน โดยทัว่ไปการเขียนสารบญัจะแบ่งออกเป็นบท ๆ หรือเป็นตอน ๆ 
เรียงตามล าดบัเน้ือหา และแต่ละบทยงัแบ่งออกเป็นหวัขอ้ยอ่ย ๆ อีก พร้อมทั้งระบุเลขหนา้ก ากบัไว้
ดว้ย 
 6. สารบัญตาราง และสารบัญภาพประกอบ 

     หากโครงงานท่ีผูเ้รียนท านั้น  มีตารางตอ้งน าเสนอขอ้มูลก็ควรจะมีการน าเสนอ
สารบญัตารางดว้ย  เพ่ือใหส้ะดวกในการคน้หาขอ้มูลในตาราง และในการเขียนสารบญัตารางจะ 
มีลกัษณะคลา้ย ๆ กบัสารบญัเน้ือหา  คือ  มีเลขท่ีตาราง  ช่ือตาราง และเลขหนา้ตาราง  ในท านอง
เดียวกนัหากในการเสนอรายงานนั้นมีภาพประกอบท่ีตอ้งน าเสนอครูผูส้อนโครงงานจะเขียน
สารบญัภาพประกอบดว้ย  ซ่ึงสารบญัภาพประกอบจะมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ เลขท่ีภาพ ช่ือภาพ 
และเลขหนา้ของภาพประกอบ 

ส่วนประกอบตอนท้าย    
เป็นส่วนประกอบทา้ยของการเสนอรายงานโครงงานประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 

       1.  บรรณานุกรม  (Bibliography) 
 คือ  การรวบรวมช่ือวสัดุสารนิเทศทุกประเภทท่ีผูท้  าโครงงานไดใ้ชเ้ป็นแหล่งคน้ควา้
และอา้งอิงในการเขียนบรรณานุกรม   ครูผูส้อนควรแนะน าการเขียนให้ถูกตอ้งตามรูปแบบท่ีเป็น
มาตรฐาน  ต่อไปน้ีเป็นรูปแบบของการเขียนบรรณานุกรม 
 ก.  หนังสือ 

 
 
ตวัอย่าง 
ยทุธ  ไกยวรรณ์.  พฤตกิรรมการสอนช่างอุตสาหกรรม.  กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์.  2540. 
 

ช่ือผูเ้ขียน.   ช่ือหนังสือ.   คร้ังท่ีพิมพ.์   สถานท่ีพิมพ ์ :  ส านกัพิมพ.์   ปีท่ีพิมพ.์ 
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วรรณทิพา รอดแรงคา้.  การสอนวทิยาศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการ.  พิมพค์ร้ังท่ี 2 
               กรุงเทพฯ :  สถาบนัพฒันาคุณภาพวชิาการ (พว.). 2544. 
 ข.   บทความในวารสาร  

 
 
ตวัอย่าง 
ชชัวาล  โอสถานนท.์   “บทบรรณาธิการ”   วารสารประชากรศึกษา.   4 : 1-4  ;  กุมภาพนัธ์  2520. 
เอ้ือมพร ค  านวณศิลป์.  “น ้ากบัความขดัแยง้”  วารสาร กฟผ.  5 : 45-51 ;  กรกฎาคม- กนัยายน 2540. 
 ค.   คอลมัน์จากหนังสือพมิพ์ 

 

ตวัอย่าง 
ลิขิต  ธีรเวคิน.   “จอดป้ายประชาช่ืน :  ประเทศก าลงัพฒันาและทางเลือก”   มตชิน. 
 7  กุมภาพนัธ์  2530.   หนา้ 6. 
ลม  เปล่ียนทิศ.  “หมายเหตุประเทศไทย :  ตั้งเวลาไทยเร็วข้ึน  1  ชัว่โมง”   ไทยรัฐ. 
 19  กรกฎาคม  2544.  หนา้ 5. 
 ง.   การสัมภาษณ์บุคคล 
 

 
ตวัอย่าง 
ยทุธ  ไกยวรรณ์.   สมัภาษณ์   14   มกราคม   2542. 
ธีรยทุธ   เสนีวงศ ์ ณ  อยธุยา.   ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิาศึกษาศาสตร์  
  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  สมัภาษณ์  12  ตุลาคม  2538. 
       2. ภาคผนวก  (APPendix) 
         ในการเสนอรายงานโครงงานจะมีหรือไม่มีก็ได ้ เป็นการกล่าวถึงขอ้ความ หรือ
ขอ้มูลบางอยา่งท่ีนอกเหนือไปจากการศึกษาโครงงาน  แต่เห็นวา่อาจจะมีประโยชน์ต่อผูศึ้กษา
โครงงาน  จึงไดน้ ามาเสนอไวใ้นภาคผนวก  เช่น  แผนท่ี  แบบของโครงงาน หรือรูปภาพท่ีจ าเป็น 
เป็นตน้ 
 

ช่ือผูเ้ขียน.  “ช่ือบทความ”  ช่ือหนังสือ.  ปีท่ีหรือเล่มท่ี (ฉบบัท่ี) : เลขหนา้ ; วนั (ถา้มี) เดือน  ปี. 

ช่ือผูเ้ขียน.    “ช่ือคอลมัน์ : ช่ือเร่ืองในคอลมัน์”   ช่ือหนังสือพมิพ์.    วนั  เดือน ปี. หนา้. 

ช่ือผูใ้หส้มัภาษณ์.    ต าแหน่ง (ถา้มี).   สมัภาษณ์   วนั   เดือน   ปี. 
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ค าช้ีแจง 
 ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีลงในแบบบนัทึกใบกิจกรรมท่ี 11 และเขียนรายงาน
โครงงานคณิตศาสตร์ (เฉพาะส่วนประกอบตอนตน้ และส่วนประกอบตอนทา้ย) ตามแบบฟอร์ม
ต่อไปน้ี 

1.   ส่วนประกอบตอนตน้ของการเสนอรายงานโครงงานคณิตศาสตร์รูปแบบ 5 บท มีส่วนประกอบ 
      ท่ีส าคญัอะไรบา้ง   
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................... ...............................................................  
............................................................................................................................. ................................ 

2.  ส่วนประกอบตอนทา้ยของการเสนอรายงานโครงงานคณิตศาสตร์รูปแบบ 5 บท มีส่วนประกอบ 
     ท่ีส าคญัอะไรบา้ง 
............................................................................................................................. .................................
........................................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................. 
3.  ใหน้กัเรียนลงมือเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์ รูปแบบ 5 บท (เฉพาะส่วนประกอบตอนตน้  
      และส่วนประกอบตอนทา้ย) ตามแบบฟอร์มต่อไปน้ี  
 

 

แบบบันทึกกจิกรรมที่ 11 
มาฝึกเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์รูปแบบ 5 บทกนัเถอะ 
(เฉพาะส่วนประกอบตอนต้น และส่วนประกอบตอนท้าย) 
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ส่วนประกอบตอนต้น 
 

รายงานโครงงานคณติศาสตร์ 
 

เร่ือง……………………………………………………………… 
 
 
 
 

ผู้จัดท า 
 ......................................................................................................... 
.........................................................................................................  
................................................................................. ...................... 
.......................................................................................................  

 
 

ระดบัช้ัน........................ 
 
 

ที่ปรึกษา 
................................................................................. ......   อาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 
 

รายงานนีเ้ป็นส่วนประกอบของวชิา/กลุ่มสาระการเรียนรู้.......................... 
โรงเรียน................................................................... 

อ าเภอ.....................................................จังหวดั........................................ 
ภาคเรียนที่.......................................ปีการศึกษา.......................... 
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หัวข้อน าของโครงงาน 

ช่ือเร่ือง.............................................................................................................................................. 
ผูจ้ดัท า
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
ระดบัชั้น............................................................................................................................................... 
อาจารยท่ี์ปรึกษา.................................................................................................................................. 
โรงเรียน.............................................................................................................................................. 
ปีการศึกษา..........................................................................................................................................  
 

บทคดัย่อ 
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
...................................................................................... ........................................................................
............................................................................................................................. .................................
....................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ ..................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
................................................................................................................................. .............................
...................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
................................................................................ ..............................................................................
......................................................................................................................................................... .....  
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ค าน า 
.......................................................................................................................................... ....................
............................................................................................................... ...............................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
......................................................................................... .....................................................................
............................................................................................................................. .................................
.......................................................................................................................................................... ....
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
.................................................................................................................................... ..........................
......................................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
.................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... .....................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
.............................................................................................................................. ................................
................................................................................................... ...........................................................  
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กติตกิรรมประกาศ 
............................................................................................................................. .................................
................................................................................................................................................. .............
...................................................................................................................... ........................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
................................................................................................ ..............................................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
........................................................................................................................................... ...................
................................................................................................................ ..............................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
.......................................................................................... ....................................................................
............................................................................................................................. .................................
........................................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
..................................................................................................................................... .........................  
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สารบัญ 
................................................................................................ ..............................................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
........................................................................................................................................... ...................
............................................................................................................ ..................................................  
............................................................................................................................. .................................  
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
...................................................................................... ........................................................................  
............................................................................................................................. .................................
..................................................................................................................................................... .........
.......................................................................................................................... ....................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................... ...............................
.................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
.......................................................................................................... ....................................................  
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สารบัญภาพประกอบ 
............................................................................................................................. .................................
................................................................................................. .............................................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................................ ..................
................................................................................................... ...........................................................  

สารบัญตาราง 
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................. .................................................................................
............................................................................................................................. .................................
.............................................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ...........................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................. .................................................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. ...............................  
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ส่วนประกอบตอนท้าย 
บรรณานุกรม 

..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................

............................................................................................................................. .................................

............................................................................... ...............................................................................

............................................................................................................................. .................................

................................................................................................................................................ ..............

..................................................................................................................... .........................................

............................................................................................................................. .................................

..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................

............................................................................................................................. .................................

............................................................................................... ...............................................................

............................................................................................................................. .................................

..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................

.......................................................................................................... .............................  
 

ภาคผนวก  (ถ้าม)ี 
............................................................................ ..................................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................................. .................
.................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................ ..................................................................   
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ค าช้ีแจง 

 1. ใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 12 เร่ือง มาแสดงผลงานโครงงานคณิตศาสตร์กนัเถอะ
หลาย ๆ คร้ัง จนเขา้ใจ 
 2. ใหน้กัเรียนจดัแสดงผลงานโครงงานคณิตศาสตร์ตามท่ีไดจ้ดัท าโครงงาน และเขียน
รายงานโครงงานคณิตศาสตร์มาแลว้มาจดัแสดงเพ่ือเผยแพร่ใหน้กัเรียนคนอ่ืนหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
ทราบ หรือจดัแสดงเพ่ือส่งเขา้ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ในเทศกาลต่าง ๆ ต่อไป 

 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กจิกรรมที่ 12 
 มาฝึกการแสดงผลงานโครงงานคณติศาสตร์กันเถอะ 
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แสดงผลงานโครงงานคณติศาสตร์ 

 ขั้นตอนสุดทา้ยของการท าโครงงานก็คือ  การแสดงผลงานท่ีนกัเรียนไดศึ้กษา คน้ควา้ 
จนพบองคค์วามรู้หรือค าตอบของปัญหาหรือขอ้สงสยั  กวา่จะพบองคค์วามรู้ดงักล่าวนั้น นกัเรียน 
ฝึกวธีิการหาความรู้หรือรู้วธีิการเรียนรู้ของส่ิงท่ีนกัเรียนอยากรู้ โดยการลงมือปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง 
 การแสดงผลงาน  อาจจดัแสดงไดห้ลายรูปแบบ  เช่น จดัในรูปแบบของการรายงานดว้ย
วาจา วดีีทศัน์ประกอบการบรรยาย สไลดม์ลัติวชินั CD-ROM ประกอบค าบรรยาย หรือจดัใน
รูปแบบของนิทรรศการ มีป้ายนิเทศ มีแผนภูมิต่าง ๆ แสดงใหผู้ช้มเห็นและเขา้ใจง่าย ไม่วา่จะจดั
แสดงในรูปแบบใด การแสดงผลงานของโครงงานตอ้งครอบคลุมประเดน็ส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 1.  ช่ือโครงงานหรือจุดประสงคท่ี์ศึกษา  คน้ควา้ 
 2.  ช่ือผูท้  าโครงงาน  และช่ือท่ีปรึกษา 
 3.  ความส าคญัและเหตุจูงใจท่ีท าโครงงาน 
 4.  วธีิการด าเนินงาน 
 5.  ส่ิงท่ีศึกษาและคน้พบ 
 6.  ประโยชน์ของโครงงานท่ีคน้พบ 

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู้ที่ 12 
 เร่ือง  การแสดงผลงานโครงงานคณติศาสตร์  
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ค าช้ีแจง 

1. ใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 13 เร่ือง มาร่วมกนัประเมินผลโครงงานคณิตศาสตร์กนั
เถอะหลาย ๆ คร้ัง จนเขา้ใจ   
 2. ใหน้กัเรียนออกแบบการประเมินโครงงานคณิตศาสตร์ตามใบความรู้ท่ี 13 แลว้ฝึก
ประเมินโครงงานคณิตศาสตร์ดว้ยตนเอง วา่ไดค้ะแนนเท่าไร ผา่นเกณฑก์ารประเมินหรือไม่ 
 3. ใหน้กัเรียนคนอ่ืน หรือกลุ่มอ่ืน ออกแบบการประเมินโครงงานคณิตศาสตร์ แลว้
ด าเนินการประเมินโครงงานคณิตศาสตร์ของคนอ่ืน หรือกลุ่มอ่ืน วา่ไดค้ะแนนเท่าไร ผา่นเกณฑ์ 
การประเมินหรือไม่ 
 4. ครูผูส้อน หรือท่ีปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์เป็นผูป้ระเมินโครงงานนกัเรียน 
แต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม วา่ไดค้ะแนนเท่าไร   ผา่นเกณฑก์ารประเมินหรือไม่   
 5. ใหน้กัเรียนแต่ละคนน าเสนอผลการประเมินโครงงานคณิตศาสตร์ของตนเอง 
ต่อท่ีประชุม หรือหนา้ชั้นเรียน แลว้ใหน้กัเรียนคนอ่ืน หรือกลุ่มอ่ืน ๆ และครูผูส้อน หรือท่ีปรึกษา
โครงงาน น าเสนอผลการประเมินร่วมกนัในแต่ละโครงงาน พร้อมกบัใหข้อ้เสนอแนะใน 
การปรับปรุงแกไ้ขใหไ้ดโ้ครงงานคณิตศาสตร์ท่ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึนต่อไป  

   
 
 
 
 
 
 
 

 กจิกรรมที่ 13 
มาฝึกร่วมกนัประเมนิผลโครงงานคณติศาสตร์กนัเถอะ 
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 อลัลิงเจอร์และคณะ  ไดเ้สนอแนวคิดวา่  การประเมินโครงงานควรแบ่งเป็นขั้นตอน
ดงัน้ี (สมวงษ ์ แปลงประสพโชค และคณะ.  2547 : 9-10) คือ 
 1)  ผูป้ระเมินโครงงานควรบอกเกณฑก์ารประเมินใหผู้ท้  าโครงงานทราบ  ระหวา่ง 
การประเมิน ผูป้ระเมินอาจจะใหค้  าถามบอกจุดท่ีจะน ามาอภิปรายและขอ้เสนอแนะใหก้ารพฒันา
งานแก่ผูท้  าโครงงาน 
 2)  หลงัการประเมิน  ควรมีการสมัภาษณ์ผูท้  าโครงงานเพ่ือใหท้ราบวา่ผูท้  าโครงงาน 
ไดเ้รียนรู้อะไรมาบา้ง  และผูป้ระเมินควรใหค้  าแนะน าแก่ผูท้  าโครงงาน 
 3)  ผูป้ระเมินผลควรน ามาตรวจสอบกนัเองในกลุ่มผูป้ระเมิน และการใหค้ะแนน 
แต่ละคนอาจตอ้งมีการอภิปรายถา้จ าเป็น 
 4)  ผลการประเมิน  ควรน ามาใหผู้ท้  าโครงงานรับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ถา้ผล 
การประเมินถูกน ามาเผยแพร่  รูปแบบและวธีิการของการพิมพจ์ะตอ้งชดัเจนก่อน 
 เน่ืองจากโครงงานเป็นกิจกรรมท่ีจะท าใหค้นท างานท างานร่วมกนั  สามารถส่ือสาร 
ส่ิงท่ีตนท าหรือคิด และน าความรู้คณิตศาสตร์ไปใช ้โบลท ์และ ฮอปส์ ไดเ้สนอแนววธีิประเมินผล
โครงงานน้ี  (สมวงษ ์ แปลงประสพโชค และคณะ.  2547 : 10-11) คือ 
 1)  ประเมนิการท างานเป็นกลุ่ม 
       (1)  สมาชิกในกลุ่มร่วมมือกนัวางแผนดว้ยความรอบคอบหรือไม่ 
       (2)  การท างานถูกตอ้งหรือไม่ 
       (3)  แสดงรายการส่ิงท่ีคน้พบดว้ยวธีิการท่ีชดัเจนหรือไม่ 
 2)  ประเมนิการน าเสนอโครงงาน 
       (1)  ส่ือความหมายใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดดี้ 
       (2)  บรรยายชดัเจน 
       (3)  ส่ือชดัเจน 
       (4)  การน าเสนอโครงงานต่อเน่ืองสมบูรณ์ 
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 3)  ประเมนิเนือ้หาของโครงงาน 
       (1)  ค  าถามตรงประเดน็ 
       (2)  ใชข้อ้มูลข่าวสารเหมาะสม 
       (3)  ใชค้วามคิดทางคณิตศาสตร์เหมาะสม 
       (4)  เน้ือหาคณิตศาสตร์ถูกตอ้ง 
       (5)  มีการสรุป 
       (6)  มีการขยายงาน 
 4)  ประเมนิการจัดท าโครงงาน 
       (1)  โครงงานริเร่ิมโดยนกัเรียน 
       (2)  นกัเรียนใหค้รูช่วยสนบัสนุน 
       (3)  นกัเรียนพฒันาวธีิการท างานดว้ยตนเอง 
       (4)  มีส่ิงแสดงใหเ้ห็นความคิดริเร่ิมส่วนบุคคล 
 เกณฑ์การประเมนิ  
 นิยมแบ่งใหค้ะแนนเป็น  5  ระดบั  คือ 
  5     เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
  4     เห็นดว้ยมาก 
  3     เห็นดว้ยปานกลาง 
  2     เห็นดว้ยนอ้ย 
  1     เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 ถา้มีผูใ้หค้ะแนนหลายคนใหน้ ามาหาค่าเฉล่ียเลขคณิตแลว้แปลงผลดว้ยเกณฑด์งัน้ี 
  4.1  ข้ึนไป ดีมาก 
  3.1 – 4 ดี 
  2.1 – 3 พอใช ้
  ต ่ากวา่  2  ปรับปรุง 

 
 
 
 


