
ประมวลรายวิชา (Course  Syllabus) 
 

1. รหสัวิชา   ค32293 
2. จ านวนหน่วยการเรียน  1.0 หน่วยกิต 
3. ช่ือวิชา   โครงงานคณิตศาสตร ์
4. ระดับช้ัน   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู ้  คณิตศาสตร์ 
6. ปีการศึกษา   2559 
7. ช่ือผู้สอน   นางญาณี  แก้วจัง 
8. เงื่อนไขรายวิชา  - 
9. สถานภาพของวิชา  วิชาเพิ่มเติม 
10. จ านวนคาบ/สัปดาห ์  2 คาบ/สัปดาห ์
11.  ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ความหมายและคุณค่าของโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทและตัวอย่างของโครงงานคณิตศาสตร์ เค้าโครงของโครงงานคณิตศาสตร์ แนวคิดและการก าหนด
ประเด็นปญัหา การสืบค้นข้อมูล  หัวข้อโครงงาน การเขียนเค้าโครง และการน าเสนอเค้าโครง ด าเนินการ
ค้นคว้าหาค าตอบ / ด าเนินการทดลอง บันทกึผลการศึกษาค้นคว้าหาค าตอบ / ผลการทดลอง สรปุผลและ
อภิปรายผลการทดลอง จัดท ารปูเล่มรายงานโครงงานคณิตศาสตร ์/ จัดแสดงผลงาน  
 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์การสืบเสาะหาความรู ้การส ารวจตรวจสอบ การสบืค้นข้อมูลและ 
การอภิปราย เพื่อใหเ้กิดความรู ้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู ้มีความสามารถในการ 
ตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ตามความเหมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ิน และมุง่พฒันาสู่ความเป็น 
สากลบนพื้นฐานของความพอเพียง มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ในด้านรกัชาติ ศาสน์  
กษัตริย ์  ซือ่สตัย์สจุริต   มีวินัย  ใฝเ่รยีนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รกัความเป็นไทย   มีจิต
สาธารณะ  ท างานอย่างมรีะบบ มรีะเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความ
เช่ือมั่นในตนเอง  พร้อมทัง้ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติทีด่ีต่อคณิตศาสตร์ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุข
ในสังคมไทยและสงัคมโลก 
12. ผลกำรเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายคุณค่า และประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์ได้ 
2. จัดท าเค้าโครงของโครงงานคณิตศาสตร์ทีจ่ะด าเนินการดว้ยตนเองได ้
3. น าเสนอเค้าโครงของโครงงานคณิตศาสตร์ต่อที่ประชุมได้อย่างเหมาะสม 
4. ด าเนินการทดลอง บันทึกผลการศึกษาค้นคว้าหาค าตอบ สรุปผลและอภิปรายผลการทดลองได ้
5. จัดท ารปูเล่มรายงานโครงงานคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง 
6. น าเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ได้เหมาะสม 

13. กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 1. นักเรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในช้ันเรียน 
 2.  นักเรียนใช้กระบวนการกลุ่ม 
 3.  นักเรียนศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ได้แก่ อินเตอรเ์น็ต ห้องสมุด เป็นต้น 



 
14. หน่วยกำรเรียนรู้และสำระส ำคัญต่อสัปดำห์ 
 
สัปดำห์ท่ี 

 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
หัวข้อ กำรจัดกิจกรรม 

(โดยสังเขป) 
จ ำนวนคำบ 

1-5 กระบวนการ
จัดท า
โครงงาน 

- ข้ันตอนการจัดท าโครงงาน
คณิตศาสตร์ 
-ความหมายและคุณค่าของ
โครงงานคณิตศาสตร ์
 -ประเภทและตัวอย่างของ
โครงงานคณิตศาสตร์  
-เค้าโครงของโครงงาน
คณิตศาสตร์  
-แนวคิดและการก าหนด
ประเด็นปญัหา  
-การสืบค้นข้อมูล  

- บรรยาย/อภิปรายซักถามแบบ
มีส่วนร่วม  
- กิจกรรมกลุ่ม  
- การนาเสนองาน  
 

10 

6-9 รูปแบบการ
จัดท า
โครงงาน 

-การก าหนดหัวข้อโครงงาน 
- การเขียนเค้าโครง  
- การน าเสนอเค้าโครง 3บท  

- บรรยาย/อภิปรายซักถามแบบ
มีส่วนร่วม  
- กิจกรรมกลุ่ม  
- การน าเสนองาน  

8 

10 การน าเสนอ
เค้าโครง 3
บท 

น าเสนอเค้าโครง 3 บท 
 

- บรรยาย/อภิปรายซักถามแบบ
มีส่วนร่วม  
- กิจกรรมกลุ่ม  
- การน าเสนองาน  

2 

11-18 ข้ันตอนการ
ด าเนินการท า
โครงงาน 

-ด าเนินการค้นคว้าหา
ค าตอบ / ด าเนินการทดลอง 
-บันทึกผลการศึกษาค้นคว้า
หาค าตอบ / ผลการทดลอง  
-สรุปผลและอภิปรายผลการ
ทดลอง  
-จัดท ารูปเลม่รายงาน
โครงงานคณิตศาสตร ์ 

- บรรยาย/อภิปรายซักถามแบบ
มีส่วนร่วม  
- กิจกรรมกลุ่ม  
- การน าเสนองาน  

16 

19-20 การน าเสนอ
โครงงาน 

การจัดแสดงผลงาน  
 

- บรรยาย/อภิปรายซักถามแบบ
มีส่วนร่วม  
- กิจกรรมกลุ่ม  
- การน าเสนองาน  

4 

 
 



 
15. กำรประเมินผลกำรท ำโครงงำน  ( 100  คะแนน ) 

1. สังเกตจากการดาเนินกิจกรรมกลุ่ม การอภิปรายซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช้ันเรียน และการ
สรปุองค์ความรู ้( 15  คะแนน ) 

2. รูปแบบการจัดท าโครงงาน   ( 10 คะแนน ) 
3. การน าเสนอโครง 3 บท   ( 20  คะแนน )  
4. ข้ันตอนการด าเนินการท าโครงงาน  ( 15  คะแนน)    
5. การน าเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ ( 10  คะแนน) 
6. รูปเล่มโครงงาน  ( 30  คะแนน )  

 
16.  แหล่งเรียนรู ้
 1. ค้นคว้าเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต หนังสือและคู่มือต่าง ๆ  

2. ศึกษาเอกสารโครงงาน จากโครงงานเข้าร่วมการแข่งขันจากสถานที่ต่าง ๆ  
    
 

   ลงช่ือ 
                                      ( นางญาณี  แก้วจัง)                
                    ผู้จัดท า 
ควำมคิดเห็นของหัวหน้ำกลุ่มสำระคณิตศำสตร์ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................................. 

 
                (ลงช่ือ) 
                  (นายไชยโพธ์ิ  ร่มโพธ์ิ) 
              หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
ควำมคิดเห็นของรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................................. 

 
                (ลงช่ือ) 
             (นางวชิราภรณ์  รัตนะวงศ์ไชย) 
                รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ควำมคิดเห็นของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุทัยวิทยำคม 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................. ............ 

 
                (ลงช่ือ) 
                (นายจิณณาวัฒน์  โคมบัว) 


