


เพื่อใหน้กัเรียนมคีวามรู้ความเขา้ใจและสามารถน าเสนอโครงงาน

คณิตศาสตร์ 



กระปกุเจา้คา่ 
ผมออมสนิ 

ธนาคารครับผม 

คุณครูเจ้าคะ 



 
  วันนีเ้รามาช่วยกันท าเกี่ยวกับการน าเสนอ

โครงงานคณิตศาสตร์ของเรา  ตามที่เราตกลงกัน 
 ออมสินเธอจะเป็นคนน าเสนอรายงานของกลุ่มเรา

นะ 



เราช่วยกันทุกคนดีกว่านะ กระปุกกับออมสินพูด ส่วนผมจะ
ไปท า power point และช่วยน าเสนอขณะที่ เธอสองคนพูด
นะ  ก่อนอื่น  ผมขออธบิายเกี่ยวกับการน าเสนอโครงงาน
คณิตศาสตร์ นะครับ  การน าเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ 
เป็นการอธิบายรายงานด้วยปากเปล่าหรือตอบค าถามต่าง 
ๆ ต่อผู้ชม หรือกรรมการตัดสินโครงงาน  การอธิบายหรือ
ตอบค าถามต่าง ๆ ออมสินกับกระปุกต้องค านึงถงึสิ่งต่าง ๆ  
ต่อไปนี้นะครับ 



1.  ต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษามาอย่างดี 
2.  ค านึงถงึความเหมาะสมของภาษาที่ใช้กับระดับผู้ฟัง  ควรให้ชัดเจน 
     และเข้าใจง่าย 
3.  ควรรายงานอย่างตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อม 
4.  พยายามหลีกเลี่ยงการอ่านรายงาน  แต่เราอาจจดหัวข้อส าคัญ ๆ ได้   
     เพื่อใหก้ารรายงานเป็นไปตามขั้นตอน 
5. อย่าท่องจ ารายงาน  เพราะจะท าให้ดูไม่เป็นธรรมชาติ 
6.  ขณะรายงานควรมองตามไปยังผู้ฟัง 
7.  เตรียมตัวส าหรับการตอบค าถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น  ๆ 
8.  ตอบค าถามอย่างตรงไปตรงมา  ไม่จ าเป็นต้องกล่าวถึงสิ่งที่ไม่ได้ถาม 



9.  หากติดขัดในการอธบิายควรยอมรับโดยดี  อย่ากลบเกลื่อน 
     หรือหาทางเลี่ยงเป็นอย่างอื่น ๆ  
10.  ควรรายงานให้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
11.  หากเป็นไปได้ควรใช้สื่อประเภทโสตทัศนูปกรณ์ 
      ประกอบการรายงาน  เช่น    แผงโครงงานที่เราจัดท าไว้  
      หรือสื่อคอมพวิเตอร์ ท าเป็น วดีีทัศน์ หรือ power point 



ครับผม 

เราจะอธบิายตามที่ธนาคารบอกนะแต่สื่อที่เรา
ใช้เป็น power point  นะตามที่ธนาคารจะเป็น
คนช่วยเราท า และช่วยในการน าเสนอ 
 power point  ขณะที่เราอธบิายด้วยนะ 



เราว่าเดี๋ยวเราไปขอ ค าปรึกษาครูภาษาไทยเกี่ยวกับ 
ค ากลอนที่เราจะกล่าวตอนเปดิกับปิดตัวกลุ่มเราจะได้
น่าสนใจขึ้นดีมั๊ย ออมสินกับธนาคาร  

ดีมากครับ เพราะจะท าให้การน าเสนอน่าสนใจดีขึ้น 
ตกลงตามนี้นะครับกระปุก  ไปพบครูภาษาไทย ผมกับ 
ออมสินไปขอตัวอย่างการน าเสนอโครงงานคณิตศาสตร์
จากครูที่สอนโครงงานคณิตนะครับ 



หวัดดีครับคุณครูผมมาขอเอกสารเกี่ยวกับ
ตัวอย่างการน าเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ครับ 

สวัดดีจ๊ะ ครูเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว รับไปศึกษามปีัญหา 
ถ้าไม่สะดวกมาพบครูก็ถามไว้ใน facebook (Lek Tae) แล้วครู
จะไปตอบนะ ถ้าท างานเรียบร้อยแล้วต้องการให้ครูตรวจ 
ความเรียบร้อยส่งงานเข้า  E-mail หรือ  facebook (Lek Tae) 
นะจ๊ะ 



ต่อไปเป็นตัวอย่างการน าเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ 

อ๋อ...ชูเคยอา่นเทคนิคการรายงานด้วยค าพูดต่อ
ที่ประชุมเกี่ยวกับโครงงานว่าควรมีประเด็นต่าง ๆ 
5  ประเด็นดังนี้ 

 

เอ...กลุ่มเราจะได้น าเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ใน
สัปดาห์หน้าเราจะพูดหรืออธิบายอย่างไรกันดี  จึงจะ
ชนะใจผู้เขา้ชมงาน 



1. ชื่อโครงงาน  ชื่อผู้ท าโครงงาน  ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน 
2. ค าอธิบายต่าง ๆ เกี่ยวกับ  มูลเหตุจูงใจในการท าโครงงานและ   
    ความส าคัญของโครงงาน 
3. วธิกีารด าเนินงานอธบิายเฉพาะขั้นตอนที่ส าคัญ 
4.  การสาธิตวธิกีารทดลองหรือแสดงผลที่ได้จากการทดลองทั้งนี้ 
     อาจจ าลองสถานการณ์จริงที่ได้จากการศึกษามาตั้งแสดงด้วย 
5.  ผลการสังเกตและข้อมูลที่ส าคัญที่ได้จากการท าโครงงาน 

 



กลุ่มเรา ท าแบบนี้นะ เราจะอธิบายให้เหมือนกับเราคุยกันนะ เริ่มต้น
เราก็ สวัสดีค่ะ ... กลุ่มของข้าพเจ้าขอน าเสนอรายงานโครงงาน
คณิตศาสตร์ เรื่อง............ ซึ่งมีมผีู้จัดท าคอื  ...........   แล้วพวกเราก็
บอกชื่อของแต่ละคนด้วยตนเองนะโดยมี .......... เป็นอาจารย์ที่
ปรกึษา สาเหตุจูงใจในการท าโครงงานนี้คอื ............  มีวัตถุประสงค์
ของการศึกษาคอื ......................................... 



กลุ่มเรา ท าแบบน้ีนะ เราจะอธิบายใหเ้หมือนกบัเราคุยกนันะ เร่ิมตน้เราก็ สวสัดีค่ะ 
... กลุ่มของขา้พเจา้ขอน าเสนอรายงานโครงงานคณิตศาสตร์ เร่ือง............ ซ่ึงมีมี
ผูจ้ดัท าคือ  ...........   แลว้พวกเราก็บอกช่ือของแต่ละคนดว้ยตนเองนะโดยมี .......... 
เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา สาเหตุจูงใจในการท าโครงงานน้ีคือ ............  มีวตัถุประสงค์
ของการศึกษา 
  คือ ......................................... 

ใช่แล้ว ...  ขณะที่พูดตาเราต้องมองผู้ชมด้วย  ห้ามอ่านแต่เอกสาร
ตลอดเวลานะชูเราจะใช้อะไรในการช่วยน าเสนอดี  ท าเป็น วีดีทัศน์จะ
เกินไปป๊ะหรือจะท าเป็น  power  point  ดีนะ 

 

กลุ่มเราน าเสนอโดยใช้ power point  จะได้ดูสวยงามมลีูกเล่นเยอะดีนะ  ต่อไป
เมื่อเราพูดวัตถุประสงค์แล้ว เราควรพูดต่อว่า  ส าหรับวิธีการด าเนนิงานน้ัน 
เราศกึษา ...  ตอน  มรีายละเอยีดพอสังเขปแสดงเป็นแผนภาพได้  ดังนี้  ค่ะ 

 



เจ๋ง จ๊ะ ส าหรับวธิีท าเราท าได้ดังนี้ ..................... ส่วนนี้
โมเมจะเป็นคนพูดนะ แล้วถ้ามีการทดลองชูเป็นคนสาธิตนะ 

ได้อยู่แล้ว  เดี๋ยวชูกลับไปท าการทดลองอีกครั้ง  เพื่อความมั่นใจ 

ต่อไป โมเมจะพูดต่อว่า  ส าหรับผลการศกึษาเราขอน าเสนอ 
ด้วย  ตาราง  กราฟ  และภาพประกอบดังนี้………………………. 
................................................... 

 

 
แล้ว  ชูจะพูดต่อว่า  เราสามารถสรุป  อภิปรายผลของ
โครงงานได้ดังนี…้………………. ท่านผู้ชมท่านใดมขี้อสงสัย
กรุณาซักถามพวกเราได้เลยนะค่ะ 

 



สุดท้าย  เราจะพูดว่า  ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มเีกยีรติทุกท่าน 
ที่ให้ความสนใจในโครงงานของกลุ่มเราเป็นอย่างดี สวัสดีค่ะและสวัสดีครับ 

 



ออมสนิกบัธนาคารเปน็งยัรปูแบบ

วิธีการทีค่รนู ามาให้ศกึษาเป็น

ตัวอยา่งแล้วพอจะท าได้มัย๊เอย่ 

ได้ประโยชนม์ากเลยครบัคณุครเูดี๋ยวกลุ่ม

ผมจะไปดัดแปลงให้สอดคล้องกบักลุ่มผม

ครับขอบคุณมากครบั... สวัดดีครับ 



เรียบรอ้ยนะเราได้ค าปรกึษา

จากครูภาษาไทยแลว้ละเดี๋ยว

เราไปแตง่เป็นกลอนเปิดตวั

กลุ่มเรานะ 

ผมกจ็ะไปเตรยีม

พูดครับ 

ผมท าpower point 

ครับ แล้วเจอกนัที่

โรงเรียนนะ  


