
 

โครงงานคณิตศาสตร ์
เร่ือง  สวนหย่อม ผ่อนใจ 

 

ผู้จัดทํา 

1.  นายณัฐกล  ต๊ะเอ้ย  เลขที่ 7 

         2. เด็กชายนิคม ปัญญาสา เลขที ่8 

 3. นายพงษธร ป่าม่วง เลขที่ 1 

 

ครูที่ปรึกษา 

คุณครูบุษยมาศ  แบ่งทิศ  

โรงเรียนบ้านน้ําริน (คุรุราษฎร์รังสรรค)์ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพรเ่ขต 2 

 



โครงงานคณิตศาสตร ์

เรื่อง  สวนหย่อมผ่อนใจ 

ผู้จัดทํา 

1. นายณัฐกล  ต๊ะเอ้ย  เลขท่ี 7 
2. เด็กชายนิคม  ปัญญาสา  เลขท่ี 8 
3. นายพงษธร  ป่าม่วง เลขท่ี 1 

ครูที่ปรึกษา 

คุณครูบุษยมาศ  แบ่งทิศ 

หลักการเหตุผล แนวคิดที่มาและความสําคัญ 
 โครงงานคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งท่ีเก่ียวข้อง
กับคณิตศาสตร์ตามความถนัดและความสนใจ  ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  เป็นการฝึกปฏิบัติงานท่ี
นักเรียนหาข้อสงสัย  ต้ังสมมุติฐาน  ทดลองและสืบสวน  แล้วรวบรวมหาข้อสรุปแล้วจัดทํารายงาน  
และแสดงผลงานเพ่ือเผยแพร่ความรู้ 
 คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพทางสมอง  ในด้านการคิด 
การให้เหตุผล  และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ฉะนั้น  การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ต้องมุ่งพัฒนา
กระบวนการคิด  เพ่ือคิดเป็นและแก้ปัญหาเป็น 
 การคิดนั้นมีลักษณะเป็นกระบวนการ  การเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ต้องเรียงตามลําดับ
ข้ันตอน  และเกิดกระบวนการคิดในลักษณะรูปธรรมไปสู่การคิดในลักษณะนามธรรมคิดจากง่ายไปหา
ยาก  การเรียนรู้เร่ือง GSP จะต้องเรียนรู้อย่างลุ่มลึกให้เกิดความรู้จริงและรู้แจ้ง เพราะการวัดนั้นเป็น
ความรู้พ้ืนฐานท่ีสําคัญและจําเป็นมากต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นสูง จึงทําให้เกิดความสนใจท่ีจะ
ศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับการวัด ให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคิดทุกแง่ทุกมุมอย่างแจ่มแจ้งและ
ชัดเจน 
 โครงงานคณิตศาสตร์ เร่ืองกระเช้าในป่าเป็นกิจกรรมท่ีผู้รายงานสนใจในการช่วยแก้ปัญหาและ
แก้ข้อสงสัยในการหาวิธีการคํานวณหาระยะทางท่ีวงล้อหมุนหนึ่งรอบ  โดยนําหลักการทางคณิตศาสตร์
มาช่วยคํานวณ  คือ  เร่ือง GSP มาคิดแก้ปัญหาตามความถนัด และความสนใจของนักเรียน 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือนําความรู้ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการจัดทําชิ้นงานโดยใช้โปรแกรม GSP  

วัสดุอุปกรณ ์

1. วัสดุ – อุปกรณ์จัดทําโครงงาน 
2. คอมพิวเตอร์ 

 

 



วิธีดําเนินการ 

1. ศึกษาหาความรู้เก่ียวกับโปรแกรม GSP และความรู้ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2. วางแผนการปฏิบัติงาน 
3. รวบรวมข้อมูลความรู้ท่ีได้ 
4. จัดทําชิ้นงานโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์กับโปรแกรม GSP 
5. สรุปผล 
6. นําเสนอโครงงาน 

 

ผลการดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวคิดการนําคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชิ้นงาน 

1. การทําหม้อข้าวหม้อแกงลิงและแมลง โดยมีแนวคิดทางคณิตศาสตร์ คือ การใช้เส้นโค้งมา
ประกอบกันจนเป็นรูป มีอัตราเร็วในการปดิฝาหม้อข้าวหม้อแกงลิง  1.667 คร้ังต่อวินาที  การ
ทําแมลง มีแนวคิดทางคณิตศาสตร์ คือ การหมุน การสะท้อน และการย่อขยาย โดยนําเส้นมา
เส้นมาประกอบกันจนเป็นแลง โดยมีอัตราเร็วในการบินของแมลง 1 คร้ังต่อวินาที 

2. การสร้างต้นไม้ ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ คือ การสร้างส่วนของเส้นตรง เส้นโค้ง และ
วงกลม มาประกอบกัน เพ่ือให้เกิดเป็นภาพต้นไม้ 

3. การทํากระเช้า ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ คือ การสร้างส่วนของเส้นตรง เส้นโค้ง การเลื่อน
ขนาน การหมุนของล้อท้ัง 2 ข้างจะมีอัตราเร็วในการเคลื่อนไหว 1.667 คร้ังต่อวินาที และมี
วิธีการหา ค.ร.น. ระยะทางในการท่ีจุดในวงล้อจะถึงพ้ืนพร้อมกัน คือ จะต้องเข็นรถไปใน
ระยะทาง ค.ร.น. ของความยาวรอบวงล้อท้ัง 2 วงล้อ  

เส้นรอบวงของล้อหลัง = 2 rπ   
เส้นรอบวงของล้อหน้า = 2 rπ  
ค.ร.น. ของ 44 และ 66 คือ 132  
จะต้องเข็นรถไปเป็นระยะทาง 132 ม.ม. = 13.2 ซ.ม. รอยท่ีล้อจะแตะพ้ืนพร้อมกันอีก
คร้ังหนึ่ง 

4. การทําแมลงปอ แนวคิดทางคณิตศาสตร์ท่ีนํามาใช้ คือ การสะท้อนและอัตราเร็วในการเคลื่อนท่ี 
เคลื่อนไหวปีก 1 คร้ังต่อวินาที 

5. การทําน้ําและปลาใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ คือ การสร้างส่วนของเส้นตรง  การเลื่อนขนาน  
และการสะท้อนอัตราเร็วในการเคลื่อนท่ีของปลา 1 คร้ังต่อวินาที 

 

      สรุปผล 

ตารางคํานวณรัศมี 

เส้นรอบวง รัศม ี

44 มิลลิเมตร วิธีคํานวณ   
=  2 x 3.14 x r = 44 

=  
2

44   =  22 

=  
14.3

22   =  7 

= r =  7 
 



66 มิลลิเมตร วิธีคํานวณ   
=  2 x 3.14 x r = 66 

=  
2

66 =  33 

=  
14.3

33   =  10.51 

= r =  10.51 
 

 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ได้รู้เก่ียวกับการใช้โปรแกรม GSP 
2. ได้รู้วิธีคํานวณและการนําเนื้อหาทางคณิตศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจําวัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
1.ควรนําส่ิงอื่นๆมาตกแต่งให้มากกว่านี้ 
2.ควรนําเนื้อหาทางคณิตศาสตร์มาใช้มากว่านี้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดการประเมินตนเอง 
โครงงานคณิตศาสตร์ เร่ือง.................................................................................................. 
สมาชิกกลุ่ม  ............................................................................เลขท่ี...........ชัน้.................. 
        ..............................................................................เลขท่ี...........ชั้น.................. 
        ..............................................................................เลขท่ี...........ชั้น.................. 
       ..............................................................................เลขท่ี...........ชั้น.................. 
       ..............................................................................เลขท่ี...........ชั้น.................. 
       ..............................................................................เลขท่ี...........ชั้น.................. 
คําชี้แจง   ใส่เคร่ืองหมาย � ลงใน � ในข้อความท่ีเลือก 
1.  เหตุผลท่ีเลือกโครงงานนี(้เลือกได้หลายช่อง) 

�  เคยทําโครงงานนี้มาก่อน   �มีผู้ให้ความช่วยเหลือได้            �น่าจะได้ความรู้ 
�  ตรงกับความสนใจ   �  เป็นโครงงานท่ีเสียค่าใช้จ่ายน้อย      �  ผู้ปกครองแนะนํา                 

 � มีวัสดุอุปกรณ์  พร้อมอยู่แล้ว  �  อื่นๆ(ระบ)ุ........................................................... 
2.  เมื่อเร่ิมทําโครงงาน พบว่าโครงงานนี้ 

�ง่ายกว่าท่ีคิด         �ยากกว่าท่ีคิด         �ยากง่ายใกล้เคียงกับท่ีคิด 
3.  ความรู้สึกเมื่อทําโครงงานไปสักระยะหนึ่ง 

� พอใจ            �อยากเปลี่ยนงาน   �ต้องทนทําไป 
4.  ความร่วมมือจากเพ่ือนๆระหว่างทํางาน 

�ได้รับความร่วมมือมาก     � ไดรับความร่วมมือบ้าง      �ไม่มีผู้ให้ความร่วมมือ 
5.  การแก้ไขอุปสรรคระหว่างทํางาน 

�แก้ด้วยตัวเอง       � ขอคําแนะนําจากครู/ผู้ปกครอง         �ไม่มีอุปสรรคเลย 
6  ปัญหาท่ีพบระหว่างทํางาน(ถ้าไม่มีไม่ต้องตอบ) 

�โปรดระบ.ุ........................................................................................ 
7  ความรู้สึกระหว่างการทําโครงงาน 

�มีความสุข/สนุกสนาน     � เปน็ปกติ/เฉยๆ       �   เบื่อ/อยากให้งานเสร็จเร็วๆ 
8.  ความรู้สึกเมื่อทําโครงงานเสร็จ 

�ภาคภูมิใจมาก        � โล่งอก      �   ไม่พอใจเพราะไมเ่ป็นไปตามคาด 
ส่ิงท่ีภาคภูมิใจในการทํางานนี(้ถ้าม)ี  คือ............................................................................. 
ส่ิงท่ียังไม่พอใจ(ควรปรับปรุง)ในการทํางานนี้ (ถ้าม)ีคือ........................................................... 
ความเห็นอื่นๆ(ถ้าม)ี..................................................................................................... 
 
 
สรุปผลการทํางาน   � ดีมาก(4)    � ดี (3)   � ปานกลาง (2)   � ยังไม่น่าพอใจ (1) 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลการทําโครงงาน 
โครงงานคณิตศาสตร์ เร่ือง.................................................................................................. 
สมาชิกกลุ่ม   ..............................................................................เลขท่ี...........ชั้น.................. 
       ..............................................................................เลขท่ี...........ชั้น.................. 
      ..............................................................................เลขท่ี...........ชั้น.................. 
         ..............................................................................เลขท่ี...........ชั้น.................. 
         ..............................................................................เลขท่ี...........ชั้น.................. 
         ..............................................................................เลขท่ี...........ชั้น.................. 
 

รายการ 
คะแนน 

วิธีให้คะแนนดูจาก 
เต็ม ได ้

1.มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความสําคัญหลักการ
และหลักการทําโครงงานท่ัวไป 

 
5 

 ความสําคัญ   จุดประสงค์และ
รูปแบบของโครงงานท่ีส่งตรวจ
คร้ังแรก 

2.รู้จักคิดวิเคราะห์ตนเอง  
สภาพแวดล้อมหาทางเลือกในการทําโครงงาน 

5  เค้าโครงโครงงานท่ีส่งตรวจคร้ัง
แรกประกอบตารางวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือตัดสินใจเลือกโครงงาน 

3.มีความรู้ความเข้าใจประโยชน์ของโครงงานท่ีเลือก 10  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากเค้าโครง
โครงงาน 

4.มีความรู้ความเข้าใจ วิธีการและแหล่งวิทยาการท่ี
จะสนับสนุนการทํางาน 

5  แผนปฎิบัติการจากเค้าโครง
โครงงาน 

5.วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานได้ถูกต้องเหมาะสม
ตามข้ันตอนกระบวนการทํางาน ประหยัดและ
ปลอดภัย 

20  แผนปฏิบัติการจากเค้าโครง
โครงงาน 

6.ปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้และรู้จักแก้ปัญหา 20 
 

 แบบบันทึกจากการสังเกต
ระหว่างท่ีปฏิบัติงาน 

7.ทํางานด้วยความต้ังใจ 10  แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 
8.ค้นพบความสามารถของตน 5  สังเกตก่อน-หลังปฏิบัติงาน 
9.ลักษณะของผลงานด้านความคิด 10  ผลงาน  ชิ้นงาน 

10.ประโยชน์ของผลงาน 10  ผลงานชิ้นงาน 
รวมคะแนน 100   

 
 
 

 

 


