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คู่มือการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานคณิตศาสตร์
สาหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี

หลักการ
คู่มือการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงงานคณิตศาสตร์ใช้สาหรับพัฒนาความสามารถในการทา
โครงงานคณิตศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใช้เป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีหลักการ คือ เป็นกิจกรรม
ที่มุ่งเสริมประสบการณ์ตรงทางด้านความสามารถในการทาโครงงานคณิตศาสตร์ และทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ซึง่ ตอบสนองข้อกาหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กาหนด
แนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ นอกจากนีย้ ังได้กาหนดเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาไว้ใน หมวด 4 มาตรา 24 ไว้ว่าจะต้องมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ทาได้ คิดเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสมองด้านการคิดแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจ สามารถเชื่อมโยงนาความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง อีกทั้งยังพื้นฐานที่สาคัญของวิทยาศาสตร์และศาสตร์
อีกหลายสาขา ซึ่งคณิตศาสตร์เป็นสาระการเรียนรู้ที่จะนาไปสู่การเรียนรู้ในกลุ่มประสบการณ์อื่นและการ
เรียนรู้ในระดับสูงอีกด้วย
วัตถุประสงค์
ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงงานคณิตศาสตร์มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
2. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวิชาคณิตศาสตร์ และสามารถนาคณิตศาสตร์ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
3. เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน
4. เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการทางานเป็นทีม มีการวางแผนการทางาน รู้จักรับฟังความคิดเห็นของ
คนอื่น ๆ และส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทางานของนักเรียน
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โครงสร้าง
คู่มือการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงงานคณิตศาสตร์ใช้สาหรับพัฒนาความสามารถในการทา
โครงงานคณิตศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ประกอบด้วยกิจกรรม 2 ประเภท ดังนี้
1. กิจกรรมวิชาการ
1.1 กิจกรรมที่ 1 เริ่มต้นกับโครงงานคณิตศาสตร์
กิจกรรม “เริ่มต้นกับโครงงานคณิตศาสตร์” เป็นกิจกรรมที่ครูผู้สอนบรรยายความรู้เกี่ยวกับ
โครงงาน ประกอบด้วย ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ หลักการของกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์
จุดมุ่งหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์ ขั้นตอนในการทาโครงงาน
คณิตศาสตร์ การคิดที่จะเลือกหัวเรื่อง หรือปัญหาที่จะศึกษา ข้อควรคานึงเกี่ยวกับการคัดเลือกหัวเรื่องที่
จะทาโครงงาน การเขียนเค้าโครงของโครงงาน การปฏิบัติงานโครงงาน การเขียนรายงานโครงงาน การ
แสดงผลงาน แหล่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้อควรระวังในการเลือกหัวข้อปัญหา หัวข้อที่จะนามาทา
โครงงานคณิตศาสตร์
1.2 กิจกรรมที่ 2 จุดประกายโครงงานคณิตศาสตร์
กิจกรรม “จุดประกายโครงงานคณิตศาสตร์” เป็นกิจกรรมที่ผู้วิจัยได้กาหนดหัวข้อของ
โครงงานคณิตศาสตร์ให้นักเรียน ในลักษณะใบงาน ที่นักเรียนต้องใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหา นักเรียนแต่ละกลุ่มจะจับฉลากเพื่อเลือกหัวข้อเรื่องของโครงงานคณิตศาสตร์
1.3 กิจกรรมที่ 3 นาเสนอเค้าโครงของโครงงานคณิตศาสตร์
กิจกรรม “นาเสนอเค้าโครงของโครงงานคณิตศาสตร์” ให้นักเรียนเขียนเค้าโครงของ
โครงงานที่นักเรียนได้หัวข้อมาจากครู ลงบนแบบฟอร์มที่ครูเตรียมไว้ให้ ซึ่งมีหัวข้อ ชื่อโครงงาน ชื่อผู้ทา
โครงงาน ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน ที่มาและความสาคัญของโครงงาน วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า
สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี) วิธีดาเนินงาน แผนปฏิบัติงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากนั้นให้ครู
ประจากลุ่มช่วยตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งอนุมัติเค้าโครงงาน
1.4 กิจกรรมที่ 4 ปฏิบัติโครงงานคณิตศาสตร์
กิ จ กรรม “ปฏิ บั ติ โ ครงงานคณิ ต ศาสตร์ ”เป็ น ขั้ น ตอนที่ นั ก เรี ย นใช้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
คณิตศาสตร์มาวิเคราะห์สถานการณ์ที่ครูกาหนดให้เป็นหัวข้อโครงงาน โดยวัตถุประสงค์ ระบุประโยชน์ หา
แนวโน้ม หรือคาดเดาคาตอบ (สมมติฐาน) วางแผนและกาหนดวิธีการที่หลากหลาย เลือกแนวทาง
การศึกษา ลงมือศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษา จากนั้นทาแผงโครงงานคณิตศาสตร์ลงบน
ฟิวเจอร์บอร์ดให้เรียบร้อย
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1.5 กิจกรรมที่ 5 ตลาดนัดความรู้
กิจกรรม “ตลาดนัดความรู้ ”เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากนัดเรียนปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน
เสร็จแล้ว โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5 เรื่อง ครูให้นักเรียนกลุ่มที่ 1 เตรียมตัวรายงานและ
ตอบคาถามเพื่อนกลุ่มที่ 2 โดยใช้การวนดูทีละกลุ่ม ให้เวลา 5 นาทีในการนาเสนอและตอบคาถาม นักเรียน
กลุ่มที่ 1 ดูวนไปจนครบทุกกลุ่ม พร้อมทั้งให้เบี้ยคะแนนที่ตนเองมีกับกลุ่มที่ตนเองชื่นชอบ จากนั้นสลับให้
กลุ่มที่ 2 เป็นฝ่ายนาเสนอบ้าง กลุ่มที่ 1 เป็นผู้ให้คะแนนบ้าง
1.6 กิจกรรมที่ 6 นาเสนอโครงงานและมอบรางวัล
กิจกรรม “นาเสนอโครงงานและมอบรางวัล ”เป็นกิจกรรมที่คัดเลือกกลุ่มของโครงงานที่มี
คะแนนมากที่สุด 3 อันดับแรกนาเสนอโครงงานหน้าชั้นเรียน ครูตัดสินผลการทาโครงงานของนักเรียน
จากนั้นมอบรางวัลให้กับนักเรียน
1.7 กิจกรรมที่ 7 สืบค้นเพื่อต่อยอดโครงงาน
กิจกรรม “สืบค้นเพื่อต่อยอดโครงงาน” เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนแต่ละคนสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เนต เพื่อหาหัวข้อ หรือเรื่องที่ตนเองสนใจ ทาเป็นโครงงานคณิตศาสตร์
2. กิจกรรมเสริม เป็นกิจกรรมการนันทนาการ
2.1 กิจกรรมที่ 1 ท่องไปใน MATHLAND
กิจกรรม “ท่องไปใน MATHLAND ”เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ ซึ่งจัด
ให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมที่แบ่งเป็น 10 ฐาน นักเรียน
แต่ละกลุ่มมีเวลาในการทากิจกรรมฐานฐานละ 6 นาที แต่ละฐานจะจัดกิจกรรมกับนักเรียน 1 กลุ่มย่อย
นักเรียนแต่ละกลุ่มจนเดินวนเข้าร่วมกิจกรรมจนครบทุกฐาน ในแต่ละฐาน ถ้านักเรียนปฏิบัติกิจกรรมสาเร็จ
จะได้รับเบี้ยคะแนน เพื่อสะสมคะแนน
2.2 กิจกรรมที่ 2 นันทนาการ/แนะนาพี่เลี้ยงประจากลุ่ม
กิจกรรม “นันทนาการ/แนะนาพี่เลี้ยงประจากลุ่ม”เป็นกิจกรรมที่ใช้ในการละลายพฤติกรรม
หรือสร้างมนุษยสัมพันธ์ของนักเรียนมุ่งเน้นความสนุกสนานความสามัคคีของหมู่คณะ ตลอดจนการกล้า
แสดงออกและสร้างลักษณะนิสัยเป็นผู้ที่เปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ กับชีวิตมีความริเริ่มสร้างสรรค์
สถานที่
สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมใช้ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน และห้องเรียน 11103
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ระยะเวลาในการอบรม
ระยะเวลาในการอบรม จานวน 2 วัน
การประเมินผล
รายการประเมิน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

การประเมินด้านทักษะและ

การสังเกต

แบบประเมิน

นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 4

กระบวนการทางคณิตศาสตร์

พฤติกรรม

ทักษะและ

คะแนนขึ้นไป จากคะแนน

กระบวนการทาง

เต็ม 5 คะแนน

คณิตศาสตร์
การประเมินด้านความสมารถ

การสังเกต

ในการทาโครงงานคณิตศาสตร์ พฤติกรรม

แบบประเมิน

นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 4

ทักษะและ

คะแนนขึ้นไป จากคะแนน

กระบวนการทาง

เต็ม 5 คะแนน

คณิตศาสตร์
การประเมินจากคุณลักษณะ

การสังเกต

แบบประเมิน

นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 4

พฤติกรรม

คุณลักษณะ

คะแนนขึ้นไป จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน
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แนวดาเนินการ
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงงานคณิตศาสตร์ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จึงกาหนดแนวทางใน
การจัดกิจกรรมไว้ ดังนี้
1. ครูจัดกิจกรรมที่เสริมความรู้โครงงานคณิตศาสตร์โดยเน้นการเสริมสร้างความรู้ด้านการ
ประยุกต์การแก้ปัญหาให้นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์การปฏิบัติด้วยตนเอง
2. ครูจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการ และด้านนันทนาการ โดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติร่วมกันเป็นกลุ่ม
เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและความเป็นประชาธิปไตย
3. กิจกรรมเน้นการปฏิบัติจริงและครอบคลุมการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ทักษะกระบวร
การทางคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
4. วิธีการจัดกลุ่มนักเรียน มี 2 ลักษณะตามโครงสร้างของกิจกรรมดังนี้
4.1 กิจกรรมวิชาการ จัดกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 3 คน นักเรียนจะอยู่กลุ่มเดิมตลอดการเข้าร่วม
กิจกรรมโดยการจัดกลุ่มตามความสามารถ เก่ง กลาง อ่อน
4.2 กิจกรรมเสริม ขนาดของกลุ่ม ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมการจัดกิจกรรม ไม่ระบุ
วิทยากรเลือกใช้กิจกรรมให้เหมาะสมตามความเหมาะสม
5. ครูจัดให้มีวิทยากรพี่เลี้ยงประจาอย่างน้อยกลุ่มละ 1 คน
6. การจัดกิจกรรมให้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
7. การจัดกิจกรรมต้องคานึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมที่ท้าทายความสามารถ
ของทาไม่ยากหรือง่ายเกินไป ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานคณิตศาสตร์

กิจกรรมหลัก : พัฒนาความสามารถในการคิด
กิจกรรมย่อย : โครงงานคณิตศาสตร์
กลยุทธ์ข้อที่ 3 พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ครูบุญสม ศรีศักดา ครูเกษราภรณ์ สุระ และครูสุพัตรา หมอยาดี
สอดคล้องกับกลยุทธ์สพฐที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร
และส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
สนองมาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 1-4
หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาโดยเน้นความสาคัญทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ/กระบวนการ และด้านคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม วิชาคณิตศาสตร์ถือได้ว่ามีบทบาทสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในด้านการสื่อสาร
การสืบเสาะ และเลือกสรรสารสนเทศ การตั้งข้อสันนิษฐาน การให้เหตุผล การเลือกใช้ยุทธวิธีต่าง ๆ ในการ
แก้ปัญหานอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน
พื้นฐานในการพัฒนาวิชาอื่น ๆ
ค่ายโครงงานคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สาคัญ ในการช่วยเสริมสร้างเจตคติที่ดี
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน ช่วยให้นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของคณิตศาสตร์นอกจากนี้ยัง
ช่วยส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้กับ นักเรียนได้เป็นอย่างดี เช่น ทักษะการแก้ปัญหา การ
ให้เหตุผล หรือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมฐานต่าง ๆในค่าย หรือในการทา
โครงงานของนักเรียน อีกทั้งการจัดค่ายโครงงานคณิตศาสตร์จะทาให้นักเรียนฝึกการทางานเป็นทีม ยอมรับ
ฟังเหตุผลของคนอื่น ๆ มีการวางแผนการทางาน และรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นการ
ปลูกฝังด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จะเห็นว่าค่ายโครงงานคณิตศาสตร์มีประโยชน์ทั้งในด้านความรู้
ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จึงได้จัดทาโครงการ“การจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ โครงงานคณิตศาสตร์” นี้ขึ้นมา

8
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
2. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวิชาคณิตศาสตร์ และสามารถนาคณิตศาสตร์ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
3. เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน
4. เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการทางานเป็นทีม มีการวางแผนการทางาน รู้จักรับฟังความคิดเห็นของ
คนอื่น ๆ และส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทางานของนักเรียน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. โครงงานคณิตศาสตร์ที่นักเรียนจัดทาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 80
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 มีความรู้ในการจัดทาโครงงานคณิตศาสตร์สูงขึ้น
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความรู้ในการจัดทาโครงงานคณิตศาสตร์สูงขึ้น
2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพตามความถนัดความสนใจทาง
คณิตศาสตร์
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
4. นักเรียนเห็นคุณค่าของวิชาคณิตศาสตร์ และสามารถนาคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
งบประมาณ
เงินงบประมาณจากโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
จานวน 9,000 บาท
ระยะเวลาและสถานที่
ห้อง 11103 โรงเรียนสงวนหญิง
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ขั้นตอนการดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1. ขั้นวางแผน (Planning)

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ม.ค.2561

-

ครูบุญสม

ก.พ.

9,000

ครูบุญสม

1.1 ขั้นประชุมวางแผน
2. ขั้นปฏิบัติการ(Do)
2.1 มอบหมายให้ครูรับผิดชอบใน

- พ.ค. 2561

และคณะ

กิจกรรมย่อยๆ
2.2 เตรียมวัสดุอุปกรณ์
2.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงงาน
คณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้น ม.5/10
จานวน 28 คน
3. ขั้นนิเทศ กากับ ติดตาม(Check)

พ.ค. 2561

-

ครูบุญสม

พ.ค. 2561

-

ครูบุญสม

3.1 ประเมินผลการดาเนินกิจกรรมและ
รายงานผล
4. ขั้นสรุปและปรับปรุงแก้ไข(Action)
4.1 แบบสรุปการประเมิน
4.2 ปัญหา/เสนอแนะ
รวม
การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม
1. จากการสังเกต
2. จากแบบสอบถามความพึงพอใจ
3. จากรายงานสารสนเทศผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

9,000
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
กิจกรรม
1. นักเรียนสามารถนาความรู้
ไปสู่การปฏิบัติจริงได้
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์
3. นักเรียนเห็นคุณค่าของวิชา
คณิตศาสตร์ และสามารถนา
คณิตศาสตร์ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. จานวนนักเรียนที่เข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงงาน
คณิตศาสตร์
2. ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมคณิตศาสตร์
สร้างสรรค์
3. เจตคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
4. ผลงานของนักเรียนที่ส่ง
โครงงานเข้าประกวด
5. การแสดงความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อโครงงานที่
นาเสนอ

เกณฑ์
1. ไม่น้อยกว่า 80 % ของ
นักเรียนชั้น ม.5/10 ทั้งหมด
2. อยู่ในระดับดี ถึงดีมาก
3. เจตคติที่มีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียน
เพิ่มขึ้นหลังจากจัดกิจกรรม
4 โครงงานของนักเรียนที่
แสดงให้เห็นว่ามี
คณิตศาสตร์เข้าไปช่วยใน
การดาเนินงาน
5. จานวนนักเรียนที่สามารถ
อธิบายประโยชน์หรือคุณค่า
ของโครงงานมากกว่า 50 %
ของนักเรียนทั้งหมด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามศักยภาพ และสามารถ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน และศึกษาต่อในระดับสูงได้
2. นักเรียนเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
3. นักเรียนได้พัฒนาทักษะ ความรู้และมีประสบการณ์ อย่างหลากหลาย
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
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ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานคณิตศาสตร์
วันที่
1

2

เวลา
8.00 - 8.30 น.
8.31 - 8.45 น.
8.46 - 9.00 น.
9.01 - 10.30 น.
10.31 -11.30 น.

กิจกรรม

ลงทะเบียน
พิธีเปิดค่ายโครงงานคณิตศาสตร์
ทดสอบก่อนปฏิบัติกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 เริ่มต้นกับโครงงานคณิตศาสตร์
กิจกรรมที่ 2 ท่องไปใน MATHLAND
ฐานที่ 1 -10 เพื่อสะสมแต้มคะแนน
11.31 -12.00 น. กิจกรรมที่ 3 นันทนาการ/แนะนาพี่เลี้ยงประจากลุ่ม
12.01 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.01 -14.30 น. กิจกรรมที่ 4 จุดประกายโครงงานคณิตศาสตร์
14.31 -16.00 น. กิจกรรมที่ 5 นาเสนอเค้าโครงโครงงานคณิตศาสตร์
8.00 - 8.30 น. ลงทะเบียน
8.31 - 11.00 น. กิจกรรมที่ 6 ปฏิบัติโครงงานคณิตศาสตร์
11.01 -12.00 น. กิจกรรมที่ 7 ตลาดนัดความรู้
12.01 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.01 -14.30 น. กิจกรรมที่ 8 นาเสนอโครงงานและมอบรางวัล
14.31 -14.45
ทดสอบหลังปฏิบัติกิจกรรม
14.46 - 15.45 น. กิจกรรมที่ 9 สืบค้นเพื่อต่อยอดโครงงาน
นาเสนอหัวข้อโครงงานคณิตศาสตร์ที่สนใจ
15.46 – 16.00 น. พิธีปิดค่ายโครงงานคณิตศาสตร์

12

คากล่าวเปิด
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานคณิตศาสตร์
สาหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ท่านคณะกรรมการดาเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ประจาปีการศึกษา 2561 และนักเรียนที่เข้ารับการอบรมทุกคน
ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานและร่วมเป็นเกียรติในการอบรม
เชิงปฏิบัติการโครงงานคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวันนี้
จากการกล่าวรายงานของหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม จะเห็นว่าวิชาโครงงานคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่ฝึกให้นักเรียน ลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะ
ของการศึกษา สารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้นแนะนาให้คาปรึกษา การ
ปฏิบัติงานที่มีขั้นตอนการทางานแบบงานวิจัย กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการทาโครงงานคณิตศาสตร์
จะสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านลึก นักเรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้โดยการมีส่วนร่วม
การปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
เพราะฉะนั้นในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานคณิตศาสตร์ครั้งนี้ ใคร่ขอให้นักเรียนทุกคน
ได้ตั้งใจและฝึกปฏิบัติให้เต็มศักยภาพของตนเอง และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่ายที่ทาให้การจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานคณิตศาสตร์ ครั้งนี้สาเร็จไปได้ด้วยดี
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขออวยพรให้การจัดการอบรมครั้งนี้ดาเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ครั้งนี้และขอกล่าวเปิดการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานคณิตศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2561 ณ บัดนี้

****************
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คากล่าวรายงาน
คากล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานคณิตศาสตร์
สาหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
กราบเรียน ท่านประธานที่เคารพ
ในนามของคณะกรรมการดาเนินงาน การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานคณิตศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2561 ขอขอบพระคุณประธานเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด
การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานคณิตศาสตร์ ในวันนี้ ในโอกาสนี้
ขอกราบเรียนให้ทราบถึงรายละเอียด และวัตถุประสงค์ของการจัดการเข้าค่ายฯ ครั้งนี้
วัตถุประสงค์การเข้าค่าย
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรัก ความสนใจและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
2. เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
3. เพื่อให้นักเรียนนาความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน หรือออกแบบสิ่งประดิษฐ์
ใหม่ๆ ได้ โดยตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์
4. เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
5. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
6. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก พร้อมทั้งได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานของตนเอง
7. เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบและความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้
8. เพื่อส่ งเสริมการศึกษาค้น คว้าหรือวิจัยทางคณิตศาสตร์ของนักเรี ยนที่มีความสนใจและมี
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์
คณะวิทยากร
ประกอบด้วยคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จานวน 20 คน
และ นักเรียนที่ทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงประจาฐาน เป็นนักเรียน ระดับชั้น ม.6 จานวน 15 คน
นักเรียนผู้เข้าค่าย
ประกอบด้วยนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ม.5 จานวน 28 คน
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการโครงงานคณิตศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561 และให้โอวาทกับสมาชิกที่เข้ารับการอบรม
ทุกคน ขอขอบพระคุณค่ะ
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คากล่าวปิด
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานคณิตศาสตร์
สาหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี

ท่านคณะกรรมการดาเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานคณิตศาสตร์ คณะวิทยากร
คณะพี่เลี้ยง และนักเรียนที่เข้าค่ายที่น่ารักทุกคน
ผม/ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีปิดการเข้าค่ายในวันนี้
จากที่ได้รับทราบรายงานสรุปผลการจัดค่าย ฯ ครั้งนี้ ขอแสดงความยินดีอีกครั้งที่การจัดกิจกรรมในครั้งนี้
สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่โครงการระบุไว้
โอกาสนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มาเข้าค่ายและได้รับเกียรติบัตรซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่น
ความขยันหมั่นเพียรเกี่ยวกับการพัฒนาและฝึกฝนตนเองให้เป็นคนเก่งด้านโครงงานคณิตศาสตร์และหวังว่า
จะได้พัฒนาต่อยอดความเก่งไปเรื่อย ๆ ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 กล่าวไว้ว่า
การพัฒนาการศึกษานั้นมุ่งให้ผู้เรียน เป็นคน “เก่ง ดี มีสุข” และขอขอบคุณ คณะครูบุคลากรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของ โรงเรียนสงวนหญิง ทุกท่านที่เล็งเห็นประโยชน์ที่นักเรียนจะ
ได้รับและได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานคณิตศาสตร์ ขึ้นมาในครั้งนี้
สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่าน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จในครั้งนี้จงมีความสุขและเดินทางกลับ
โดยสวัสดิภาพ และขอปิดการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานคณิตศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
ณ บัดนี้
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กิจกรรมที่ 1 เริ่มต้นกับโครงงานคณิตศาสตร์
กิจกรรม “เริ่มต้นกับโครงงานคณิตศาสตร์” เป็นกิจกรรมที่ครูผู้สอนบรรยายความรู้เกี่ยวกับ
โครงงาน ประกอบด้วย ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ หลักการของกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์
จุดมุ่งหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์ ขั้นตอนในการทาโครงงาน
คณิตศาสตร์ การคิดที่จะเลือกหัวเรื่อง หรือปัญหาที่จะศึกษา ข้อควรคานึงเกี่ยวกับการคัดเลือกหัวเรื่องที่
จะทาโครงงาน การเขียนเค้าโครงของโครงงาน การปฏิบัติงานโครงงาน การเขียนรายงานโครงงาน การ
แสดงผลงาน แหล่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้อควรระวังในการเลือกหัวข้อปัญหา หัวข้อที่จะนามาทา
ที่เกี่ยวข้อง ข้อควรระวังในการเลือกหัวข้อปัญหา หัวข้อที่จะนามาทาโครงงานคณิตศาสตร์
จุดประสงค์

นักเรียนอธิบายความหมาย คุณค่า ประเภท และขั้นตอนการทาโครงงานคณิตศาสตร์ได้

เวลาดาเนินกิจกรรม 60 นาที
สื่อ/อุปกรณ์

สื่อเพื่อการนาเสนอ โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 และ เบี้ยคะแนน

แนวการจัดกิจกรรม
1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น กลุ่ม ๆ ละ 3 คน ตามความสมัครใจ
2. ครูบรรยายความรู้เกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ โดยใช้สื่อเพื่อการนาเสนอ โปรแกรม
Microsoft PowerPoint 2010
3. ครูใช้เทคนิคการตั้งคาถาม ให้นักเรียนตอบคาถามเพื่อสะสมเบี้ยคะแนน
4. ครูสรุปผลคะแนนแต่ละกลุ่มเพื่อมอบรางวัล
การประเมินผล
นักเรียนแต่ละกลุ่ม “ผ่าน”กิจกรรมนี้ เมื่อนักเรียนทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมด้วย
ความตั้งใจ ร่วมมือกันอย่างดี และทากิจกรรมได้สาเร็จในเวลาที่กาหนด
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กิจกรรมที่ 2 ท่องไปใน MATHLAND
กิจกรรมท่องไปใน MATHLAND เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ ซึ่งจัดให้
เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมที่แบ่งเป็น 10 ฐาน นักเรียน
แต่ละกลุ่มมีเวลาในการทากิจกรรมฐานฐานละ 6 นาที แต่ละฐานจะจัดกิจกรรมกับนักเรียน 1 กลุ่มย่อย
นักเรียนแต่ละกลุ่มจนเดินวนฐานเข้าร่วมกิจกรรมจนครบทุกฐาน ในแต่ละฐาน ถ้านักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมสาเร็จ จะได้รับเบี้ยคะแนน เพื่อสะสมคะแนน
จุดประสงค์

นักเรียนสามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และทักษะกระบวนการทางคณิตาสตร์
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กาหนดให้ได้

เวลาดาเนินกิจกรรม 60 นาที
สื่อ/อุปกรณ์

ใบงาน 10 ฐาน และ เบี้ยคะแนน

ฐานที่ 1 KENKEN

ฐานที่ 2 ซูโดกุ

ฐานที่ 3 หอคอยฮานอย (Tower of Hanoi)

ฐานที่ 4 หมากข้ามลูกแก้ว

ฐานที่ 5 ปีศาจ กับ พระ

ฐานที่ 6 เกม 24

ฐานที่ 7 TIC-TAC-TOE

ฐานที่ 8 เรียงสี เรียงรูป

ฐานที่ 9 หยิบเบี้ย

ฐานที่ 10 ขวดตวงน้า

แนวการจัดกิจกรรม
1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น กลุ่ม ๆ ละ 3 คน ตามความสมัครใจ
2. ครูแบ่งนักเรียนนักเรียนพี่เลี้ยงไปประจาฐาน จานวน 10 ฐาน แต่ละฐานจะจัดกิจกรรมกับ
นักเรียน 1 กลุ่มย่อย
3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจนเดินวนฐานเข้าร่วมกิจกรรมจนครบทุกฐาน ในแต่ละฐาน ถ้านักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมสาเร็จ จะได้รับเบี้ยคะแนน เพื่อสะสมคะแนน แต่ละกลุ่มมีเวลาในการทากิจกรรมฐาน
ฐานละ 6 นาที
4. ครูสรุปผลคะแนนแต่ละกลุ่มเพื่อมอบรางวัล
การประเมินผล
นักเรียนแต่ละกลุ่ม “ผ่าน”กิจกรรมนี้ เมื่อนักเรียนทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมด้วย
ความตั้งใจ ร่วมมือกันอย่างดี และทากิจกรรมได้สาเร็จในเวลาที่กาหนด
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ฐานทั้ง 10 ฐาน ในกิจกรรมท่องไปใน MATHLAND
ฐานที่
กิจกรรม
1 KENKEN

2

3

ลักษณะเกม
เป็นเกมคิดแก้ปัญหาตัวเลข (เรื่องบวกและผลรวม)คล้ายซูโดกุ
แต่มีกฎการเล่นที่แตกต่างกัน
วิธีการเล่นเกม
1. เติมเลขโดดตั้งแต่ 1 ถึง 3 ลงในตารางโดยที่ทุกแถวและทุก
หลักมีเลขโดดตั้งแต่ 1 ถึง 3 ครบ ทุกตัว
2. เลขโดดที่เติมจะต้องใช้ตัวดาเนินการตามที่กาหนดให้และ
ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจานวนตามที่กาหนดไว้
3. สาหรับกรอบที่มีเพียงช่องเดียวให้ใส่เลขโดดที่กากับไว้ลงไปได้
ซูโดกุ
เกมปริศนาตัวเลข ที่ผู้เล่นต้องเลือกใส่ หมายเลขตั้งแต่ เลข 1 ถึง
เลข 9 โดยมีเงื่อนไขว่าในแต่แถวและแต่ละหลักตัวเลขต้องไม่ซ้า
กัน ตารางซูโดะกุจะมี 9×9 ช่อง ซึ่งประกอบจากตารางย่อย 9
ตาราง ในลักษณะ 3×3 แบ่งแยกกันโดยเส้นหนา และในแต่ละ
ตารางย่อยจะต้องมีตัวเลข 1 ถึง 9 เช่นเดียวกัน เมื่อเริ่มเกมจะมี
ตัวเลขบางส่วนให้มาเป็นคาใบ้ และผู้เล่นจะต้องใส่ทุกช่องที่เหลือ
ให้ครบ โดยตามเงื่อนไขว่าแต่ละตัวเลขในแต่ละแถวและหลักจะ
ใช้ได้ครั้งเดียว รวมถึงในแต่ละขอบเขตตารางย่อย การเล่นเกมนี้
จาเป็นต้องใช้ความสามารถในด้าน ตรรกะ และความอดทน
รวมถึงสมาธิ
หอคอยฮานอย (Tower หอคอยฮานอยเป็นเกมหนึ่งที่จะเป็นแท่นที่มีหลัก 3 อันปักอยู่
of Hanoi)
และมีแผ่นไม้ขนาดต่าง ๆ กันจานวนหนึ่งวางเรียงกันอยู่ที่หลักใด
หลักหนึ่ง โดยแผ่นเล็กสุดจะอยู่ด้านบน และเรียงตามขนาดจนถึง
แผ่นใหญ่สุดที่อยู่ด้านล่าง เป้าหมายของการเล่นก็คือ ผู้เล่น
จะต้องย้ายแผ่นไม้ทั้งหมดจากหลักหนึ่งไปยังหลักอื่น ๆ ที่ว่างอยู่
โดยใช้การเคลื่อนย้ายน้อยครั้งที่สุด โดยมีเงื่อนไขคือ
1. เคลื่อนย้ายแผ่นไม้ได้ครั้งละ 1 แผ่นเท่านั้น
2. ต้องวางแผ่นไม้ที่เล็กกว่าอยู่ด้านบนของแผ่นที่ใหญ่กว่าเสมอ
ห้ามวางแผ่นใหญ่ทับแผ่นเล็ก
3. ย้ายจากหลักที่ 1 ไปหลักที่ 3 และย้ายจากหลักที่ 3 กลับมา
หลักที่ 1 ภายในเวลาที่กาหนด
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ฐานทั้ง 10 ฐาน ในกิจกรรมท่องไปใน MATHLAND
ฐานที่
กิจกรรม
4 หมากข้ามลูกแก้ว

5

ปีศาจกับพระ

6

เกม 24

7

Tic-tac-toe

ลักษณะเกม
เกมมีลักษณะคล้ายเครื่องหมายบวก เป็นหลุม จานวน 32 หลุม
ใส่ลูกแก้วบนหลุมทุกหลุม
วิธีเล่นเกม
1. เริ่มต้นด้วยการนาตัวหมากลูกแก้วทั้งหมดลงบนบอร์ดจน
เต็ม เว้นช่องกลางไว้
2.การเล่นผู้เล่นจะทยอยใช้หมากตัวหนึ่งข้ามตัวอื่น ๆ เก็บ
หมากตัวที่ถูกข้ามออกไปจากบอร์ดไม้ แล้วข้ามไปเรื่อย ๆ จน
ข้ามไม่ได้
3. ให้นับตัวที่เหลือ ถ้าน้อยกว่า 5 ตัวถือว่าผ่านฐานนี้
เกมทีต่ ้องหาทางให้ ปีศาจกับพระ(นักบวช)พายเรือข้ามฝั่งไปให้
ได้ โดยมีเงื่อนไขคือ
1.เรือนั้นสามารถนั่งได้ทีละสองคน
2.จะต้องไม่ให้พระถูกกิน หากพระอยู่กับปีศาจ 1:2 ก็จะถูกกิน
3.จะต้องนาทั้งปีศาจทั้งพระข้ามไปส่งอีกฝั่งให้หมดทุกคน
กาหนดตัวเลขให้ 4 ตัวเลข เป็นตัวเลข 1-9 จะต้องนาเลขทั้ง 4
ตัวมาบวก(+), ลบ(-), คูณ (x) หรือ หาร (÷) วิธีการใดก็ได้ ทาให้
ผลลัพธ์ออกมาได้เท่ากับ 24
เช่น 7 , 5 , 8 , 6 สามารถทาได้ดังนี้
(7-5=2)(6/2=3)(8*3=24)
ฐานนี้มีโจทย์ จานวน 6 ข้อ ต้องทาได้ถูกต้องอย่างน้อย 4
ข้อ จึงจะผ่านฐานนี้
ให้ผู้เล่นเขียนตารางขนาด 3×3 บนกระดาษ ผู้ล่นผู้เล่นแต่ละฝ่าย
จะผลัดกันเขียนรูปวงกลม (O) และกากบาท (X) บนกระดาษผู้
จะชนะก็ต่อเมื่อมีผู้เล่นคนหนึ่งเขียนเครื่องหมายของตัวเองเรียง
เป็นแนวตรงหรือแนวทแยงต่อกัน 3 อัน เล่น 5 กระดาน ต้อง
ชนะ 3 กระดานจึงจะถือว่าผ่าน
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ฐานทั้ง 10 ฐาน ในกิจกรรมท่องไปใน MATHLAND
ฐาน
กิจกรรม
ที่
8 เรียงสี เรียงรูป

9

หยิบเบี้ย

10 ขวดตวงน้า

ลักษณะเกม
ให้นักเรียนเรียงรูปทรง    
โดยที่แนวนอนและแนวตั้งเดียวกันต้องไม่มีรูปทรงที่มีสีเดียวดัน
และไม่มีรูปทรงซ้าแบบกัน

วางเบี้ยให้เต็มทุกช่อง ผลัดกันหยิบเบี้ยครั้งละไม่เกิน 3 อัน คนที่
หยิบคนสุดท้าย แพ้
ใช้ถัง 3 และ 5 ลิตร ตักน้า 4 ลิตร โดยไม่ต้องตวงวัด
มีถังแก้วขนาด 3 ลิตร และ 5 ลิตร อย่างละ 1 ใบ
ต้องการใช้ถัง 5 ลิตรตักน้าให้ได้ 4 ลิตร จะต้องทาอย่างไร
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กิจกรรมที่ 3 นันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่ใช้ในการละลายพฤติกรรมหรือสร้างมนุษยสัมพันธ์ของนักเรียน
มุ่งเน้นความสนุกสนานความสามัคคีของหมู่คณะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ความเสียสละตลอดจนการกล้า
แสดงออกและสร้างลักษณะนิสัยเป็นผู้ที่เปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ กับชีวิตมีความริเริ่มสร้างสรรค์พร้อมกับดารงตน
อยู่ในคุณธรรมอันดีงาม
กิจกรรมรวมจานวนเงิน
จุดประสงค์

นักเรียนได้ฝึกทักษะการคานวณและได้ฝึกทักษะการฟังอย่างมีสมาธิเพื่อร่วมมือกัน
ใช้ไหวพริบวางแผนแก้ปัญหาที่กาหนดให้มีความสุขสนุกสนานทาให้เกิดความสามัคคี
เวลาดาเนินกิจกรรม 15 นาที
แนวการจัดกิจกรรม
1. วิทยากรแนะนาตัวเองและคณะจากนั้นเริ่มดาเนินการด้วยการพูดคุยกับผู้เข้ารับการ
อบรมเพื่อประเมินผู้เข้ารับการอบรมขั้นต้นก่อนทากิจกรรมจริง
2. วิทยากรเริ่มด้วยการให้ผู้เข้ารับการอบรมปรบมือ 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 5 ครั้ง 7 ครั้ง
10 ครั้งเพื่อเตรียมความพร้อมจากนั้นให้ปรบเป็นจังหวะคือ 12 12 123 12 12 1
3. วิทยากรกาหนดรหัสค่ายคือ “คณิตศาสตร์ร่วมใจ 12 123 12 12 1 Mathematic” และ
ให้ผู้เข้ารับการอบรมปรบมือและกล่าวว่า “Mathematics”
4. วิทยากร สอนวิธีเล่นเกม โดย นักเรียนแต่ละคนจะมีค่าเงินเป็นเงิน 50 สตางค์ ครูจะบอก
จานวนเงินจานวนหนึ่งแล้วให้นักเรียนแต่ละคนเข้ากลุ่มรวมจานวนเงินให้ได้ตามความตามจานวนเงินที่
กาหนดให้กลุ่มใดได้ครบแล้วให้นั่งลง เพื่อให้นักเรียนที่ยังหากลุ่มไม่ได้วิ่งหากลุ่มต่อไปจนกว่า จะส่งสัญญาณ
ว่าหมดเวลา
5. วิทยากรบรรยายสรุปกิจกรรม และร้องเพลงสรุปประกอบท่าทางอีกครั้งดังนี้
“กิจกรรมเป็นสื่อนาสู่ความสาเร็จ
กิจกรรมทาให้สนุกสนาน
กิจกรรมทาใจให้เบิกบาน
กิจกรรมสร้างงานและสามัคคี
กิจกรรมเป็นสื่อนาแห่งสิ่งดี
เพราะเรามีจิตใจที่เริงร่า
เรียนเป็นเรียน เล่นเป็นเล่น เป็นเวลา
ค่ายคณิตก้าวหน้าและก้าวไกล (ซ้า)”
การประเมินผล
นักเรียนแต่ละกลุ่ม “ผ่าน”กิจกรรมนี้ เมื่อนักเรียนทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมด้วย
ความตั้งใจ ร่วมมือกันอย่างดี และทากิจกรรมได้สาเร็จในเวลาที่กาหนด
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กิจกรรมที่ 4 จุดประกายโครงงานคณิตศาสตร์
กิจกรรมจุดประกายโครงงานคณิตศาสตร์ เป็นกิจกรรมได้กาหนดหัวข้อของโครงงานคณิตศาสตร์
ให้นักเรียน ในลักษณะใบงาน ที่นักเรียนต้องใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา นักเรียน
แต่ละกลุ่มจะจับฉลากเพื่อเลือกหัวข้อเรื่องของโครงงานคณิตศาสตร์ โดยมีครูที่ปรึกษา และนักเรียนพี่เลี้ยง
ประจากลุ่มคอยช่วยให้คาแนะนา
จุดประสงค์

นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ตามสถานการณ์ที่กาหนดให้ได้

สื่อ/อุปกรณ์

ใบงาน สถานการณ์ 10 สถานการณ์ และแบบรายงานโครงงานคณิตศาสตร์
สถานการณ์ที่ 1 เกมส์นับต่อ
สถานการณ์ที่ 2 ฉันรักคณิตศาสตร์...จริงหรือ
สถานการณ์ที่ 3 ประเมินร้านค้าในโรงอาหาร
สถานการณ์ที่ 4 มหัศจรรย์..ปีทาโกรัส
สถานการณ์ที่ 5 สามเหลี่ยมปาสคาลกับการโยนเหรียญ
สถานการณ์ที่ 6 ลูกเต๋าออกแต้มไหน
สถานการณ์ที่ 7 เฉลว : มหัศจรรย์ตอกไม้ไผ่เส้นเดียว
สถานการณ์ที่ 8 เกมทายเดือนเกิด
สถานการณ์ที่ 9 ปฏิทินมหัศจรรย์
สถานการณ์ที่ 10 ตารางสูตรคูณ “มหัศจรรย์การคูณ”
แบบรายงานโครงงานคณิตศาสตร์

แนวการจัดกิจกรรม
1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น กลุ่ม ๆ ละ 3 คน ตามความสมัครใจ
2. ให้นกั เรียนส่งตัวแทนมาสุ่มเลือกสถานการณ์ที่กลุ่มของตนเองต้องทาโครงงาน
3. นักเรียนลงมือปฏิบัติโครงงานคณิตศาสตร์ตามสถานการณ์ที่ตนเองเลือก โดยมีครูที่ปรึกษา
และพี่เลี้ยงประจากลุ่มคอยช่วยให้คาแนะนา
4. นักเรียนนาเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ของกลุ่มตนเอง โดยใช้กิจกรรมตลาดนัดวิชา
5. ครูสรุปผลคะแนนแต่ละกลุ่มเพื่อมอบรางวัล
การประเมินผล
นักเรียนแต่ละกลุ่ม “ผ่าน”กิจกรรมนี้ เมื่อนักเรียนทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมด้วย
ความตั้งใจ ร่วมมือกันอย่างดี และทากิจกรรมได้สาเร็จในเวลาที่กาหนด
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กิจกรรมที่ 5 นาเสนอเค้าโครงโครงงานคณิตศาสตร์
กิจกรรมนาเสนอเค้าโครงโครงงานคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนเขียนเค้าโครงของโครงงานที่นักเรียนได้
หัวข้อมาจากครู ลงบนแบบฟอร์มที่ครูเตรียมไว้ให้ ซึ่งมีหัวข้อ ชื่อโครงงาน ชื่อผู้ทาโครงงาน ชื่อที่ปรึกษา
โครงงาน ที่มาและความสาคัญของโครงงาน วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า สมมติฐานของการศึกษา
ค้นคว้า (ถ้ามี) วิธีดาเนินงาน แผนปฏิบัติงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากนั้นให้ครูประจากลุ่มช่วยตรวจสอบ
ความถูกต้อง พร้อมทั้งอนุมัติเค้าโครงงาน
จุดประสงค์

นักเรียนนาเสนอเค้าโครงของโครงงานคณิตศาสตร์ตามสถานการณ์ที่กาหนดให้ได้

เวลาดาเนินกิจกรรม 60 นาที
สื่อ/อุปกรณ์

แบบรายงานโครงงานคณิตศาสตร์

แนวการจัดกิจกรรม
1. นักเรียนแต่ละกลุ่ม เขียนเค้าโครงของโครงงานที่นักเรียนได้หัวข้อมาจากครู ลงบนแบบฟอร์ม
ที่ครูเตรียมไว้ให้ ซึ่งมีหัวข้อ ชื่อโครงงาน ชื่อผู้ทาโครงงาน ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน ที่มาและ
ความสาคัญของโครงงาน วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า
(ถ้ามี) วิธีดาเนินงาน แผนปฏิบัติงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2. ครูประจากลุ่มช่วยตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งอนุมัติเค้าโครงงาน
3. นักเรียนนาเสนอเค้าโครงของโครงงานคณิตศาสตร์ ให้ครูผู้สอนทราบก่อนลงมือปฏิบัติ
โครงงานคณิตศาสตร์
การประเมินผล
นักเรียนแต่ละกลุ่ม “ผ่าน”กิจกรรมนี้ เมื่อนักเรียนทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมด้วย
ความตั้งใจ ร่วมมือกันอย่างดี และทากิจกรรมได้สาเร็จในเวลาที่กาหนด
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กิจกรรมที่ 6 ปฏิบัติโครงงานคณิตศาสตร์
กิจ กรรมปฏิ บั ติโ ครงงานคณิ ตศาสตร์ เ ป็น ขั้น ตอนที่นักเรียนใช้ความรู้เ กี่ยวกั บคณิ ตศาสตร์ ม า
วิเคราะห์สถานการณ์ที่ครูกาหนดให้เป็นหัวข้อโครงงาน โดยวัตถุประสงค์ ระบุประโยชน์ หาแนวโน้ม หรือ
คาดเดาคาตอบ (สมมติฐาน) วางแผนและกาหนดวิธีการที่หลากหลาย เลือกแนวทางการศึกษา ลงมือศึกษา
และเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษา จากนั้นทาแผงโครงงานคณิตศาสตร์ลงบนฟิวเจอร์บอร์ดให้
เรียบร้อย
จุดประสงค์

นักเรียนปฏิบัติ/ลงมือทาโครงงานคณิตศาสตร์ตามสถานการณ์ที่กาหนดให้ได้

เวลาดาเนินกิจกรรม 300 นาที
สื่อ/อุปกรณ์

แบบรายงานโครงงานคณิตศาสตร์

แนวการจัดกิจกรรม
1. นักเรียนแต่ละกลุ่ม ลงมือทาโครงงานคณิตศาสตร์ที่ตนเองได้รับการอนุมัติให้ลงมือทา โดย
นาเสนอลงบนฟิวเจอร์บอร์ดที่ครูแจกให้กลุ่มละ 1 แผ่น
2. ครูประจากลุ่มช่วยตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งให้คาแนะนา
การประเมินผล
นักเรียนแต่ละกลุ่ม “ผ่าน”กิจกรรมนี้ เมื่อนักเรียนทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมด้วย
ความตั้งใจ ร่วมมือกันอย่างดี และทากิจกรรมได้สาเร็จในเวลาที่กาหนด
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กิจกรรมที่ 7 ตลาดนัดความรู้
กิจกรรมตลาดนัดความรู้ เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากนัดเรียนปฏิบัติกิจกรรมโครงงานเสร็จแล้ว
โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5 เรื่อง ครูให้นักเรียนกลุ่มที่

1 เตรียมตัวรายงานและตอบ

คาถามเพื่อนกลุ่มที่ 2 โดยใช้การวนดูทีละกลุ่ม ให้เวลา 5 นาทีในการนาเสนอและตอบคาถาม นักเรียนกลุ่ม
ที่ 1 ดูวนไปจนครบทุกกลุ่ม พร้อมทั้งให้เบี้ยคะแนนที่ตนเองมีกับกลุ่มที่ตนเองชื่นชอบ จากนั้นสลับให้กลุ่มที่
2 เป็นฝ่ายนาเสนอบ้าง กลุ่มที่ 1 เป็นผู้ให้คะแนนบ้าง
จุดประสงค์

นักเรียนนาเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ตามสถานการณ์ที่กาหนดให้ได้

เวลาดาเนินกิจกรรม 90 นาที
สื่อ/อุปกรณ์

บอร์ดโครงงานคณิตศาสตร์

แนวการจัดกิจกรรม
1. นัดเรียนปฏิบัติกิจกรรมโครงงานเสร็จแล้ว ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5 เรื่อง
ครูประจากลุ่มช่วยตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งให้คาแนะนา
2. ครูให้นักเรียนกลุ่มที่ 1 เตรียมตัวรายงานและตอบคาถามเพื่อนกลุ่มที่ 2 โดยใช้การวนดูทีละ
กลุ่ม ให้เวลา 5 นาทีในการนาเสนอและตอบคาถาม นักเรียนกลุ่มที่ 1 ดูวนไปจนครบทุกกลุ่ม
พร้อมทั้งให้เบี้ยคะแนนที่ตนเองมีกับกลุ่มที่ตนเองชื่นชอบ จากนั้นสลับให้กลุ่มที่ 2 เป็นฝ่าย
นาเสนอบ้าง กลุ่มที่ 1 เป็นผู้ให้คะแนนบ้าง
3. ครูสรุปผลคะแนนแต่ละกลุ่มเพื่อเลือก 3 กลุ่ม ไว้นาเสนอหน้าชั้นเรียน
การประเมินผล
นักเรียนแต่ละกลุ่ม “ผ่าน”กิจกรรมนี้ เมื่อนักเรียนทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมด้วย
ความตั้งใจ ร่วมมือกันอย่างดี และทากิจกรรมได้สาเร็จในเวลาที่กาหนด

25
กิจกรรมที่ 8 นาเสนอโครงงาน
กิจกรรมนาเสนอโครงงาน เป็นกิจกรรมที่คัดเลือกกลุ่มของโครงงานที่มีคะแนนมากที่สุด 3 อันดับ
แรกนาเสนอโครงงานหน้าชั้นเรียน ครูตัดสินผลการทาโครงงานของนักเรียน จากนั้นมอบรางวัลให้กับ
นักเรียน
จุดประสงค์

นักเรียนนาเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ตามสถานการณ์ที่กาหนดให้ได้หน้าชั้นเรียน

เวลาดาเนินกิจกรรม 30 นาที
สื่อ/อุปกรณ์

บอร์ดโครงงานคณิตศาสตร์

แนวการจัดกิจกรรม
ครูคัดเลือกกลุ่มของโครงงานที่มีคะแนนมากที่สุด 3 อันดับแรก นาเสนอโครงงานหน้าชั้นเรียน
ครูตัดสินผลการทาโครงงานของนักเรียน จากนั้นมอบรางวัลให้กับนักเรียน
การประเมินผล
นักเรียนแต่ละกลุ่ม “ผ่าน”กิจกรรมนี้ เมื่อนักเรียนทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมด้วย
ความตั้งใจ ร่วมมือกันอย่างดี และทากิจกรรมได้สาเร็จในเวลาที่กาหนด

26
กิจกรรมที่ 9 สืบค้นเพื่อต่อยอดโครงงาน

กิจกรรมสืบค้นเพื่อต่อยอดโครงงาน เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนแต่ละคนสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์
เนต เพื่อหาหัวข้อ หรือเรื่องที่ตนเองสนใจ ทาเป็นโครงงานคณิตศาสตร์

จุดประสงค์

นักเรียนสืบค้นหัวข้อโครงงานคณิตศาสตร์ที่ตนเองสนใจ เพื่อต่อยอดเป็นโครงงาน
คณิตศาสตร์

เวลาดาเนินกิจกรรม 60 นาที
สื่อ/อุปกรณ์

-

แนวการจัดกิจกรรม
นักเรียนแต่ละคนสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เนต เพื่อหาหัวข้อ หรือเรื่องที่ตนเองสนใจ ทาเป็น
โครงงานคณิตศาสตร์
การประเมินผล
นักเรียนแต่ละกลุ่ม “ผ่าน”กิจกรรมนี้ เมื่อนักเรียนทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมด้วย
ความตั้งใจ ร่วมมือกันอย่างดี และทากิจกรรมได้สาเร็จในเวลาที่กาหนด

27
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