
 เพื่อน ๆ ท ำได้    ง่ำยจัง 

ท ำโครงงำนง่ำยกว่ำเย็บ

ตุ๊กตำอีกแน่ะค่ะ 



บรรยาย 

อ่าน 

ฝึก 

สาธิต 

อภิปราย 
ฝึกภาคปฏิบติั 

สอนเพื่อน การน าความรู้ไปใช ้



ฝึกภาคปฎบิตัิ สังเกต ตั้งข้อคาดเดา 

ฝึกอภิปราย ฝึกการแก้ปัญญา 

ฝึกสืบเสาะ สืบสวนหาเหตุผล 

ฝึกการน าความรู้ไปใช้ในชีวติจริง 

ฝึกส่ือสารส่ิงทีไ่ด้ค้นพบ ส่ิงทีต่นคดิ 

ฝึกเช่ือมโยงความรู้คณติศาสตร์กบัศาสตร์สาขาอืน่ๆ 



ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ 

**โครงงานคณิตศาสตร์เป็นงานที่ผู้ท าได้ 

คิดอย่างอิสระในเรื่องที่เก่ียวกับคณิตศาสตร์** 



จุดมุ่งหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรักความสนใจและมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร ์

2. เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักเรยีนในการใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา 

3. เพ่ือให้นักเรียนน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
หรือออกแบบส่ิงประดิษฐ์ได้โดยตระหนกัถึงคุณค่าและประโยชน์ของวิชา
คณิตศาสตร ์



จุดมุ่งหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ 

4. เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค ์

5. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

6. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกพร้อมทั้งไดมี้โอกาสเผยแพรผ่ลงาน 
    ของตน 

7. เพ่ือพัฒนาความรับผิดชอบและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

8. เพ่ือสง่เสริมการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีมี 
ความสนใจและมีความสามารถทางคณิตศาสตร์โดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ 

 



ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์ 

1. โครงงานคณิตศาสตร์แบบทดลอง 

2. โครงงานคณิตศาสตร์แบบส ารวจ รวบรวมข้อมูล 

3. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทการพัฒนา หรือประดิษฐ์ 

4. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบาย 



1.งานศึกษาค้นควา้      

2.งานสรา้งทฤษฎีหรือสูตร 

3.งานประยุกต์ความรู้ไปใช ้

4.งานการพัฒนาหรือการประดษิฐ ์



กระบวนการท าโครงงานคณิตศาสตร์      

ขั้นตอน 
1. การคัดเลือกหัวเรื่องหรือปัญหาท่ีจะศึกษา 
2. การเขยีนเค้าโครงงานและวางแผนในการท าโครงงาน 
3. ลงมือท าโครงงาน 
4. การเขยีนรายงาน 
5. การแสดงผลงาน 



โครงงานประเภทน้ีเป็นการศึกษาหาค าตอบของปัญหาใดปัญหาหน่ึง
โดยการออกแบบการทดลองและการด าเนินการทดลองเพื่อหาค าตอบ
ของปัญหาท่ีต้องการ เพือ่ตรวจสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

   ขั้นตอน ก าหนดปัญหา ตั้งสมมติฐาน ออกแบบการทดลอง  
(มีการควบคุมตัวแปรต่างๆ) การแปรผล และสรุปผล 
การทดลอง) 

 



เป็นกิจกรรมการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วน าข้อมูลมาจัดกระท า 
จ าแนกเป็นหมวดหมู่แล้วน าเสนอในรูปแบบต่างๆตาม
ความเหมาะสม 



เป็นการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์
ต่างๆให้ใช้งาน ได้ตามวัตถุประสงค์โดยการ 
ประยุกต์ทฤษฎีหรือหลักการ ทางคณิตศาสตร์อาจ
เป็นการ ประดิษฐ์สิ่งใหม่ หรือการปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่
แล้วให้ดีกว่าเดิม 



โครงงานประเภทนี้ผู้จดัท าต้องเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการ
อธิบายเรื่องใดเร่ืองหนึ่งอยา่งมีเหตุผล มีหลักการทาง
คณิตศาสตร์หรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์สนบัสนุน อาจเป็น
การน าเสนอในรูปการอธิบาย สูตร หรือสมการ โดยมีข้อมูล
หรือทฤษฎีอื่น สนับสนุน ผู้จัดท าต้องมีความรู้ทาง
คณิตศาสตร์เป็นอย่างดีจึงจะสามารถสร้างค าอธิบายหรือ
ทฤษฎีได้ 



ขั้นตอนการด าเนิน 

โครงงานคณิตศาสตร์  ที่มีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
>> สังเกต/ทดลอง/ส ารวจ 
>> ตั้งข้อสรุป ข้อคาดเดา 
>> ตั้งสมมุติฐาน 
>> สืบเสาะ หาเหตุผล พิสูจน์ ค้นคว้าทดลอง 
>> วิเคราะห์ สรุป 



ลักษณะกิจกรรมที่จะท าโครงงานคณิตศาสตร์ 

1. ปัญหาหรืองานยากๆท่ีไม่คุ้นเคย ปัญหาดังกลา่วจะท าให้มี
โอกาสพัฒนาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และกระตุ้นให้เกิด
ความคิดในการสืบสวนหาค าตอบ                                                                                                   
2 . งานท่ีมีกลวิธีหลากหลาย ซ่ึงจะตอ้งใช้ทักษะต่างๆ                                      
3 . ปัญหาและการส ารวจต่างๆท่ีเป็นข่าวสารข้อมลู                                      
4 . สถานการณ์ต่างๆ ท่ีจะต้องไตร่ตรอง เช่น ลองผิดลองถูก 
การค้นหารูปแบบ                                                                                                   
5 . การขยายงานจากปญัหาท่ีพบในขณะที่ท าโครงงาน 

6 . กิจกรรมท่ีนักเรียนจะต้องสืบสวนด้วยตนเอง 



ท าไม นักเรียน ต้องท าโครงงาน 

- ฝึกทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตจริง                                                           
- ท างานเปน็กลุ่ม                                                                                     
- น าความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์                                                       
- เชื่อมโยงความรู้คณิตศาสตร์กับวิชาอื่น                                              
- ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง                                                                   
- พัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์                                                 
- คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 



แนวทางการจัดท าโครงงานคณิตศาสตร์ 

1. ก าหนดจดุประสงค์                                                                             
2. การเลือกหัวข้อเร่ือง ควรเป็นเรื่องท่ีผู้ท าสนใจ และ เช่ือมโยงกับ
เน้ือหาทางคณิตศาสตร์  ควรพิจารณาข้อมูลต่างๆประกอบให้รอบด้าน 
ว่าเพียงพอหรือไม่ก่อนจะก าหนดหัวเร่ือง                                     

3. การวางโครงสร้างและจ ากัดขอบเขตของงาน                                   

4. การวางแผนและลงมือปฏิบัติ ว่าต้องการข้อมูลอะไรบ้าง ความรู้อะไร 
จะถามใคร ค้นหาข้อมูลท่ีใด แบ่งงานกันอย่างไร จะประชุมปรึกษากัน 
(ถ้าท าเป็นกลุ่ม) มีการประเมินผลงานระหว่างปฏิบัติงาน  



แนวทางการจัดท าโครงงานคณิตศาสตร์(ต่อ) 

5. การบันทึกข้อมูลและน าเสนอผลงานเม่ือรวบรวมข้อมูลได้แล้ว 
เม่ือ      จะบันทึกข้อมูลกบัโครงงานท่ีท า อาจเป็นตาราง แผนภูมิ 
กราฟ แสดงแบบจ าลอง หรืออาจเป็นค านวณหาค่าเฉล่ียซึ่งข้ึนกับ
ลักษณะของโครงงาน      การน าเสนอผลงาน อาจจะเป็นรายงาน
ปากเปล่า หรือเขียนรายงาน บางชิ้นอาจมีวัสดุประกอบการรายงาน 
บางช้ินอาจน าเสนอเป็นนิทรรศการ 
6.การประเมินผลงาน 

6.1 ความส าคัญของการจัดท าโครงงาน                                                   
6.2 เน้ือหาของโครงงาน                                                                           
6.3 การน าเสนอโครงงาน 



ตัวอย่างหัวเรื่องโครงงานระดับมัธยม 

1.คณิตศาสตร์กับการเงิน 
-ดอกเบ้ียเงินฝากประเภทต่างๆ    
-การกู้ยืม  

-การลงทุนกับบริษัทเงินทุน    
-ภาษี 

-การเล่นแชร์แบบชาวบ้าน  

-การก าหนดราคาสินค้า 

-การเล่นแชร์ลูกโซ่                                         

 -ธุรกิจขายตรง 



ตัวอย่างหัวเรื่องโครงงานระดับมัธยม 

2. การซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล 

1. ค่าใช้จ่าย( ค่าเส่ือมราคา ค่าน้ ามัน ค่าประกัน ค่าบ ารุงรักษา ค่าภาษี ) 

2. ราคาซ้ือเงินสด เงินผ่อน 

3. อายุการใช้งาน 

4. ระยะทางท่ีรถว่ิงกับอายุการใช้งาน 



ตัวอย่างหัวเร่ืองโครงงานระดับมธัยม 
3. น้ า 

1.  เราใช้น้ ากันคนละเท่าไร 

2. น้ าฝักบัวกับตักอาบ วิธีใด0เปลืองกว่ากัน และเปลืองกว่ากันเท่าไร 

3. ส้วมชักโครกกับส้วมราดน้ าส้วมชนิดใดเปลืองน้ ากว่ากัน 

4. ซักผ้าด้วยเครื่องกับมือ วิธีใดเปลืองกว่ากัน 

5. อาบน้ าในอ่างกับฝักบัว วิธีใดเปลืองกว่ากัน 

6. จะเก็บน้ าฝนไว้ใช้ตลอดปีได้อย่างไร 



ตัวอย่างหัวเรื่องโครงงานระดับมัธยมศึกษา 

4.นักเรียนใช้เวลานานเท่าใด 

1. ในการ ท าการบ้านคณิตศาสตร ์

2. ในการดู TV 

3. ในการ อ่านหนังสือตามสั่ง 

4. ในการ อ่านหนังสืออื่นๆ 



ตัวอย่างหัวเรื่องโครงงานระดับมัธยม 

5. จ านวนเฉพาะ 

1. ประวัติ จ านวนเฉพาะ 

2. มี จ านวนเฉพาะ ที่ใหญ่ท่ีสุดหรือไม ่

3.มีที่ จ านวนเฉพาะ ห่างกันอยู่2ก่ีคู ่

4. มีที่ จ านวนเฉพาะ ห่างกัน3อยู่ก่ีคู ่

5. ประโยชน์ของจ านวนเฉพาะ 

6. จ านวน1-1000มี จ านวนเฉพาะ อยู่ก่ีตัว 



รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 

1. ปกใน ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง ผู้จัดท า สถาบัน ท่ีปรึกษา วันเดือนปีที่ท า                  
2. บทคัดย่อ                                                                                              
3. ประกาศ คุณประกาศ (ค าขอบคุณ)                                                            
4. สารบัญ บัญชีตาราง                                                                                   
5. บทน า(ความเป็นมา หลักการและเหตุผล จุดประสงค์ เน้ือหา
คณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง)                                                                                 
6. การด าเนินงาน                                                                                           
7. ผลการด าเนินงาน                                                                                     
8. บรรณานกุรม                                                                                          
9. ภาคผนวก                                                                                                 
. -  เคร่ืองมือ 



1.  ความถูกต้องทางคณติศาสตร์                                                    
2.  ความเหมาะสมในการใชค้ณติศาสตร์      
 3.  ใช้ข้อมูลตรงประเด็นปัญหา         
4.  สรุปชัดเจน                                               
5.  ริเริ่มสร้างสรรค์                                         
6.  วางแผนเป็นระบบ                                      
7.  มีการด าเนินงานตามแผน                         
8.  มีการประเมินและปรับปรุง                       
9.  รายงานชัดเจน                                         
10.  ข้อมูลสมบูรณ์                                        
11.  รูปแบบน าเสนอเหมาะสม                    
12.  ข้อสรุปบรรลุวัตถุประสงค์ 

เกณฑ์การให้คะแนน 


