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บรรณานุกรม 

คณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ,์  สมาคม.  คู่มือโครงงานคณติศาสตร์.    
  กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ ์จ ากดั,  2541. 
ชยัศกัด์ิ  ลีลาจรัสกุล.   โครงงานคณติศาสตร์.  กรุงเทพฯ : บริษทั  เดอะมาสเตอร์กรุป  แมเนจเมน้ท ์
 จ ากดั,  2542.   

. โครงงานคณติศาสตร์. กรุงเทพฯ : สถาบนัพฒันาคุณภาพวชิาการ, 2540.  
ชาคริต ช่ืนชม. โครงงานคณิตศาสตร์. (ปรับปรุงคร้ังท่ี 2). เอกสารประกอบการอบรมครู 
  คณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3. ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่, 2543. 
พนัทิพา อุทยัสุข. หน่วยที ่3 หลกัสูตรระดับมัธยมศึกษา เอกสารการสอนชุดวชิาพฤติกรรม 

หน่วยที ่1-5 นนทบุรี. มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 2525. 
พฒันาคุณภาพวชิาการ (พว.),  สถาบนั.  โครงงานกลุ่มทกัษะคณติศาสตร์  ระดับประถมศึกษา.   

กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพบ์ริษทัพฒันาคุณภาพวชิาการ (พว.) จ  ากดั,  2547.  
  .  โครงงานชนะการประกวดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  ช่วงช้ันที ่1  

ช้ันประถมศึกษาปีที ่1-3.  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพบ์ริษทัพฒันาคุณภาพวชิาการ (พว.)  
จ ากดั,  2547.  

  .  โครงงานชนะการประกวดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  ช่วงช้ันที ่2  
ช้ันประถมศึกษาปีที ่4-6.  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพบ์ริษทัพฒันาคุณภาพวชิาการ (พว.)    
จ ากดั,  2547.  

ยทุธ  ไกยวรรณ์.  เทคนิคการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนวชิาโครงงานระดับมัธยมศึกษา. 
 กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์บริษทัพฒันาคุณภาพวชิาการ (พว.)  จ  ากดั,  2544. 
รววิรรณ ชินะตระกลู. รายงานการวจัิยเร่ืองปัจจัยทีส่่งผลต่อการท าโครงงานวิทยาศาสตร์และ 
  เทคโนโลยีของนักศึกษาในประเทศญีปุ่่นและประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ส านกังาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2544. 
วมิลศรี  สุวรรณรัตน์ และมาฆะ  ทิพยคี์รี.  ชุดกระบวนการเรียนรู้โครงงานคณติศาสตร์ตรงตาม 
 หลกัสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544.  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์บริษทัพฒันา 

คุณภาพวชิาการ (พว.) จ  ากดั,  2547. 
  .  โครงงานวจัิย.  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์บริษทัพฒันาคุณภาพวชิาการ (พว.) จ  ากดั,   
  2547. 
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ศึกษาธิการ,  กระทรวง.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551. พิมพค์ร้ังท่ี 3.  
กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 2553. 

สุเทพ บุตรกณัหา. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติต่อวชิาคณติศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์  
 การยอมรับตนเอง และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณติศาสตร์ของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่1 และมัธยมศึกษาปีที ่3. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ :  
วทิยาลยัวชิาการศึกษา ประสานมิตร, 2517. 

สุวร  กาญจนมยรู.   โครงงานคณติศาสตร์ระดับประถมศึกษา.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์
ไทยวฒันาพานิช จ ากดั,  2547. 

  .   โครงงานคณติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช  
  จ ากดั,  2547. 
สมวงษ ์ แปลงประสพโชค และคณะ. คู่มือการสอนโครงงานคณติศาสตร์. กรุงเทพฯ :  
 Learn and MATHGROUP, 2544. 

. คู่มือการสอนโครงงานคณติศาสตร์.  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร, 2547. 
 . เอกสารประกอบการอบรมครู เร่ือง “โครงงานคณติศาสตร์”. กรุงเทพฯ :  

สถาบนัราชภฏัพระนคร, 2545. 
อุดมศกัด์ิ ธนะกิจ และศิริอร อินทร์ตลาดชุม. โครงงาน : ชุดเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ทีผู้่เรียนส าคัญทีสุ่ด. กรุงเทพฯ : ศูนยพ์ฒันาหนงัสือ, 2544.  
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ภาคผนวก 
ประวตัิย่อผู้จัดท าคู่มือการสอนโครงงานคณติศาสตร์ 
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ประวตัิย่อของผู้จัดท าคู่มือการสอนโครงงาน 

ช่ือ นายบรรทดั  วภกัด์ิเพชร 
เกดิ เกิดวนัท่ี  18  เมษายน  2496  บา้นเลขท่ี 5 หมู่ 2  บา้นหนองดินด า  ต าบลนาหวับ่อ 
 อ าเภอพรรณนานิคม  จงัหวดัสกลนคร   
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 
 บา้นเลขท่ี 848/5  ซอย 12  ชุมชนหลงัเทศบาล  ถนนคูเมือง  ต าบลธาตุเชิงชุม 
 อ าเภอเมือง  จงัหวดัสกลนคร  47000 
การศึกษา  

2512   ม.ศ.3 โรงเรียนสกลราชวทิยานุกลู  อ าเภอเมือง  จงัหวดัสกลนคร 
 2514   ป.กศ. วทิยาลยัครูสกลนคร  อ าเภอเมือง  จงัหวดัสกลนคร 
 2516   ป.กศ.สูง วทิยาลยัครูสกลนคร  อ าเภอเมือง  จงัหวดัสกลนคร 
   วชิาเอกคณิตศาสตร์ 
 2521   ค.บ.  วทิยาลยัครูมหาสารคาม  อ าเภอเมือง  จงัหวดัมหาสารคาม 
   วชิาเอกคณิตศาสตร์ 
การรับราชการ 
 2517    ด ารงต าแหน่งครูตรีโรงเรียนชุมชนบา้นโพนงาม  อ าเภออากาศอ านวย 
จงัหวดัสกลนคร  รับผดิชอบในการสอนวชิาคณิตศาสตร์  ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 – 7 

2525 ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก ์ ส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
อ าเภอเมืองสกลนคร  ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสกลนคร และส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามล าดบัจนัถึงปัจจุบนั 

ประสบการณ์พเิศษ 
 2534    ผา่นการอบรมการท าวจิยัเชิงปฏิบติัการพฒันาโรงเรียน (วิจยัในชั้นเรียน)
หน่วยงานท่ีจดัอบรม คือ กองวจิยัทางการศึกษา  กรมวชิาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  

2536    ผา่นการอบรมวิจยั  สถิติเพื่อการวจิยั  และการสร้างเคร่ืองมือเพื่อการวจิยั
หลกัสูตร  90  ชัว่โมง  หน่วยงานท่ีจดัอบรม  คือ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร 

2539   ไดรั้บการคดัเลือกผลงานวจิยั เร่ือง “การสร้างและพฒันาแผนการสอน 
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวติชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  เร่ือง  พลงังาน และสารเคมี ในโรงเรียน 
ประถมศึกษา  สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสกลนคร” ใหเ้สนอต่อท่ีประชุมทางวชิาการ 
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เสนอผลงานวิจยัทางการศึกษา คร้ังท่ี 3 ระหวา่งวนัท่ี 21 – 23 สิงหาคม 2539   ณ โรงแรม 
อเล็กซานเดอร์  ถนนรามค าแหง  หวัหมาก  กรุงเทพมหานคร หน่วยงานท่ีจดัประชุมทางวชิาการ 
คือ ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 

 2544   ผา่นการอบรมสถิติเพื่อการวจิยัทางสังคมศาสตร์  ระหวา่งวนัท่ี 11 – 14 
มิถุนายน 2544 หน่วยงานท่ีจดัอบรม คือ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช    กรุงเทพมหานคร  

ฯลฯ 
ประสบการณ์ด้านคณติศาสตร์ 
 1.  เป็นวทิยากรแกนน าคณิตศาสตร์ของสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี(สสวท.) ทั้งระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 2.  เป็นคณะท างานในการจดัท าเอกสารเสริมความรู้คณิตศาสตร์ของศูนยพ์ฒันา 
หลกัสูตร  กรมวชิาการ  กระทรวงศึกษาธิการ 
 3.  เป็นคณะท างานในการจดัท าเอกสารประกอบการนิเทศ และเอกสารเสริมความรู้ 
คณิตศาสตร์ของส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  เช่น จดัท าเอกสาร ส่ือการสอน
ซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษา   เอกสารประกอบการนิเทศการสอนซ่อมเสริม
คณิตศาสตร์ คู่มือการอบรมครูผูส้อนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  เอกสารเสริมความรู้ 
การสร้างความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  ระดบัประถมศึกษา  จดัท าชุดฝึกสถานการณ์
กระบวนการคิดคณิตศาสตร์ ฯลฯ เอกสารแต่ละเล่มไดรั้บการพิมพเ์ผยแพร่ทัว่ประเทศไปแลว้ 

4.  เป็นคณะท างานของส างานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานในการจดัท าเอกสาร 
คณิตศาสตร์ไม่มีร้ัว  และ  8  ปีคณิตศาสตร์โลก และไดรั้บการพิมพเ์ผยแพร่ใหก้บัทุกส านกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาทัว่ประเทศไปแลว้ 

5.  เป็นวทิยากรและคณะท างานของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การเขา้ค่ายเสริมความรู้ใหก้บันกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนระดบัประเทศและร่วมเป็นคณะท างานเพื่อ
ควบคุมดูแลนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัคณิตศาสตร์โลก คณิตศาสตร์นานาชาติ คณิตศาสตร์โอลิมปิก
วชิาการ ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง  ฟิลิปปินส์  อินโดนิเชีย มาแลว้  

ฯลฯ 
ต าแหน่งปัจจุบัน 

 ด ารงต าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์วทิยฐานะ ช านาญพิเศษ  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สกลนคร เขต 1 
 


