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ท าไมต้องเรียนคณติศาสตร์ 
คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิง่ต่อการพฒันาความคิดมนุษย์ ท าใหม้นุษยมี์ความคิด 

สร้างสรรค ์คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวเิคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้
อยา่งถ่ีถว้น รอบคอบ ช่วยใหค้าดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แกปั้ญหา และน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางดา้นวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละศาสตร์อ่ืน ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวติ ช่วยพฒันาคุณภาพชีวติ 
ใหดี้ข้ึน และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

เป้าหมายของการเรียนคณติศาสตร์ 
แต่เดิมคนส่วนใหญ่มกัเช่ือวา่การเรียนคณิตศาสตร์โดยการจดจ าสูตร  กฎ ทฤษฎีบท ท าตาม 

ตวัอยา่ง สามารถพิสูจน์หรือแกปั้ญหาโจทยใ์นหนงัสือเรียนและท าขอ้สอบได้ ถือเป็นความส าเร็จ 
ในการเรียน ดว้ยความเช่ือแบบเดิมน้ีท าใหก้ารเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในอดีตใหค้วามส าคญักบั  
การจดจ าสูตร กฎ วธีิการในการหาค าตอบหรือการพิสูจน์ โดยละเลยใหน้กัเรียนรู้และมีความเขา้ใจ 
ถึงเหตุผลท่ีแทจ้ริงวา่ เน้ือหาคณิตศาสตร์เหล่านั้นมีความหมายอยา่งไร สามารถใชอ้ธิบายส่ิงต่าง ๆ 
ท่ีอยูร่อบตวั ไดอ้ยา่งไร ซ่ึงส่งผลใหน้กัเรียนมีค าถามวา่ เรียนคณิตศาสตร์ไปท าไม ดงันั้น 
เป้าหมายของการเรียน การสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบนั จึงมุ่งเนน้ไปท่ีการจดัการเรียนรู้เพื่อให้ 
นกัเรียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส่งเสริมใหน้กัเรียนได ้
คิด กระตุน้ใหน้กัเรียนมองเห็นและตระหนกัวาคณิตศาสตร์เป็นส่ิงท่ีอยูใ่นธรรมชาติ  สามารถ 
เรียนรู้และสนุกสนานดว้ยได้ 

อาจกล่าวไดว้า่ หนา้ท่ีครูคณิตศาสตร์ในปัจจุบนัน้ี นอกจากจะเป็นผูส่้งเสริมการเรียนรู้ 
ของนกัเรียนในดา้นเน้ือหาสาระ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนการปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีถูกตอ้งดีงามแลว้ ครูจะตอ้งสร้างความตระหนกัและท าให้ 
นกัเรียนมองเห็นวา่คณิตศาสตร์มีคุณค่า มีอยูร่อบตวั อยูใ่นชีวติประจ าวนัและสามารถใชค้วามรู้ 
ทางคณิตศาสตร์เป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวติได้ ครูจะตอ้งเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้การถก  
อภิปรายเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชค้ณิตศาสตร์ ซ่ึงไม่เพียงแต่ผา่นการสนทนา การอภิปรายเท่านั้น 
แต่นกัเรียนควรจะมี ความเขา้ใจและซาบซ้ึงในการใชค้ณิตศาสตร์ดว้ย 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที1่.2 
เร่ือง “เรียนรู้อะไรในคณติศาสตร์ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  

ตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 (Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

เรียนรู้อะไรในคณติศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งใหเ้ยาวชนทุกคนไดเ้รียนรู้คณิตศาสตร์อยา่งต่อเน่ือง  

ตามศกัยภาพ โดยก าหนดสาระหลกัท่ีจ าเป็นส าหรับผูเ้รียนทุกคนดงัน้ี 
จ านวนและการด าเนินการ ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจ านวน ระบบจ านวน 

จริง สมบติัเก่ียวกบัจ านวนจริง การด าเนินการของจ านวน อตัราส่วน ร้อยละ การแกปั้ญหาเก่ียวกบั 
จ านวน และการใชจ้  านวนในชีวติจริง 

การวดั ความยาว ระยะทาง น ้าหนกั พื้นท่ี ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หน่วยวดั 
ระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเก่ียวกบัการวดั อตัราส่วนตรีโกณมิติ การแกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั และ 
การน าความรู้เก่ียวกบัการวดัไปใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ 

เรขาคณติ รูปเรขาคณิตและสมบติัของรูปเรขาคณิตหน่ึงมิติ สองมิติ และสามมิติ การนึก 
ภาพ แบบจ าลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต (geometric 
transformation)ในเร่ืองการเล่ือนขนาน (translation) การสะทอ้น (reflection) และการหมุน 
(rotation) 

พชีคณติ แบบรูป (pattern) ความสัมพนัธ์ ฟังกช์นั เซตและการด าเนินการของเซต การ 
ใหเ้หตุผล นิพจน์ สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ล าดบัเลขคณิต ล าดบัเรขาคณิต อนุกรมเลข 
คณิต และอนุกรมเรขาคณิต 

การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น การก าหนดประเด็น การเขียนขอ้ค าถาม การ 
ก าหนดวธีิการศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มูล การจดัระบบขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูล ค่ากลางและ 
การกระจายของขอ้มูล การวเิคราะห์และการแปลความขอ้มูล การส ารวจความคิดเห็น ความน่าจะ 
เป็น การใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ และช่วยในการ 
ตดัสินใจในการด าเนินชีวติประจ าวนั 

ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ การแกปั้ญหาดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย การให ้
เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ 
ทางคณิตศาสตร์ และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1 เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใชจ้  านนในชีวติจริง  
มาตรฐาน ค 1.2 เขา้ใจถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการต่าง ๆ และสามารถใชก้ารด าเนินการ 

ในการแกปั้ญหา 
มาตรฐาน ค 1.3 ใชก้ารประมาณค่าในการค านวณและแกปั้ญหา 
มาตรฐาน ค 1.4 เขา้ใจระบบจ านวนและน าสมบติัเก่ียวกบัจ านวนไปใชไ้ด้ 
 
สาระที่ 2 การวดั 
มาตรฐาน ค 2.1 เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีตอ้งการวดั 
มาตรฐาน ค 2.2 แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั 
 
สาระที่ 3 เรขาคณติ 
มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวเิคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
มาตรฐาน ค 3.2 ใชก้ารนึกภาพ (visualization) ใชเ้หตุผลเก่ียวกบัปริภูมิ (spatial reasoning) 

และใชแ้บบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในกาแกปั้ญหา 
 

สาระที่ 4 พชีคณติ 
มาตรฐาน ค 4.1 เขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพนัธ์และฟังกช์นั 
มาตรฐาน ค 4.2 ใชนิ้พจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical 

model) อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้
แกปั้ญหา 
 

สาระที่ 5 การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 5.1 เขา้ใจและใชว้ธีิการทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
มาตรฐาน ค 5.2 ใชว้ธีิการทางสถิติและความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ไดอ้ยา่ง 

สมเหตุสมผล 
มาตรฐาน ค 5.3 ใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตดัสินใจและแกปั้ญหา 
 
 
 



 

4 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

รหัส UTQ-204: สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร:์ คณติศาสตร ์ส าหรับชัน้มัธยมศกึษา 

สาระที่ 6 ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมาย 

ทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ 
และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
 

คุณภาพผู้เรียน 
เม่ือผูเ้รียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี แลว้ ผูเ้รียนจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหา 

สาระคณิตศาสตร์ มีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ ตระหนกัใน 
คุณค่าของคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปพฒันาคุณภาพชีวติ ตลอดจน 
สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ส่ิงต่าง  ๆ และเป็นพื้นฐานใน 
การศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึนการท่ีผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยา่งมีคุณภาพนั้น  จะตอ้งมี
ความสมดุลระหวา่งสาระทางดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ ควบคู่ไปกบัคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมดงัน้ี 

1. มีความรู้ความเขา้ใจในคณิตศาสตร์พื้นฐานเก่ียวกบัจ านวนและการด าเนินการ           
การวดั เรขาคณิต พีชคณิต การวเิคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น พร้อมทั้งสามารถ
น าความรู้นั้นไปประยกุตไ์ด ้

2. มีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็น ไดแ้ก่ ความสามารถในการแกปั้ญหา 
ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย การใหเ้หตุผล การส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ 
และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ 

3. มีความสามารถในการท างานอยา่งเป็นระบบ มีระเบียบวนิยั มีความรอบคอบ มี 
ความรับผดิชอบ มีวจิารณญาณ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง พร้อมทั้งตระหนกัในคุณค่า
และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 

คุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เม่ือผูเ้รียนจบการเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัน้ี 
มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัจ านวนจริง มีความเขา้ใจเก่ียวกบัอตัราส่วน สัดส่วน ร้อยละ 

เลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนเตม็ รากท่ีสองและรากท่ีสามของจ านวนจริง สามารถ 
ด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนเตม็ เศษส่วน ทศนิยม เลขยกก าลงั รากท่ีสองและรากท่ีสามของจ านวน 
จริง ใชก้ารประมาณค่าในการด าเนินการและแกปั้ญหา และน าความรู้เก่ียวกบัจ านวนไปใชใ้นชีวติ 
จริงได ้

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพื้นท่ีผวิของปริซึม ทรงกระบอก และปริมาตรของปริซึม 
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ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม เลือกใชห้น่วยการวดัในระบบต่าง ๆ เก่ียวกบัความยาว 
พื้นท่ี และปริมาตรไดอ้ยา่งเหมาะสม พร้อมทั้งสามารถน าความรู้เก่ียวกบัการวดัไปใชใ้นชีวติจริงได้ 

สามารถสร้างและอธิบายขั้นตอนการสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใชว้งเวยีนและสัน 
ตรง อธิบายลกัษณะและสมบติัของรูปเรขาคณิตสามมิติซ่ึงไดแ้ก่ ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย 
และทรงกลมได ้

มีความเขา้ใจเก่ียวกบัสมบติัของความเท่ากนัทุกประการและความคลา้ยของรูป 
สามเหล่ียม เส้นขนาน ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลบั และสามารถน าสมบติัเหล่านั้นไปใชใ้น 
การใหเ้หตุผลและแกปั้ญหาได ้มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการแปลงทางเรขาคณิต(geometric 
transformation)ในเร่ืองการเล่ือนขนาน(translation) การสะทอ้น (reflection) และการหมุน 
(rotation) และน าไปใชไ้ด ้

สามารถนึกภาพและอธิบายลกัษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
สามารถวเิคราะห์และอธิบายความสัมพนัธ์ของแบบรูป สถานการณ์หรือปัญหา และ 

สามารถใชส้มการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร อสมการเชิงเส้นตวัแปร 
เดียว และกราฟในการแกปั้ญหาได ้

สามารถก าหนดประเด็น เขียนขอ้ค าถามเก่ียวกบัปัญหาหรือสถานการณ์ ก าหนดวธีิการ 
ศึกษา เก็บรวบรวมขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูลโดยใชแ้ผนภูมิรูปวงกลม หรือรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสม 
ได ้

เขา้ใจค่ากลางของขอ้มูลในเร่ืองค่าเฉล่ียเลขคณิต มธัยฐาน และฐานนิยมของขอ้มูลท่ียงั 
ไม่ไดแ้จกแจงความถ่ี และเลือกใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้งใชค้วามรู้ในการพิจารณาขอ้มูลข่าวสาร 
ทางสถิติ 

เขา้ใจเก่ียวกบัการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ แ ละความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ สามารถใช ้
ความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นในการคาดการณ์และประกอบการตดัสินใจในสถานการณ์ต่าง  ๆ ได ้

ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ใหเ้หตุผลประกอบการ 
ตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การ 
ส่ือความหมาย และการน าเสนอ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และชดัเจน เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ 
และน าความรู้ หลกัการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิด 
ริเร่ิมสร้างสรรค์ 
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คุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เม่ือผูเ้รียนจบการเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัน้ี 
มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัระบบจ านวนจริง ค่าสัมบูรณ์ของจ านวนจริง จ านวนจริงท่ี 

อยูใ่นรูปกรณฑ ์และจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปเลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนตรรกยะ หา 
ค่าประมาณของจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปกรณฑ์ และจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปเลขยกก าลงัโดยใชว้ธีิการ 
ค านวณท่ีเหมาะสมและสามารถน าสมบติัของจ านวนจริงไปใชไ้ด้ 

น าความรู้เร่ืองอตัราส่วนตรีโกณมิติไปใชค้าดคะเนระยะทาง  ความสูง และแกปั้ญหา 
เก่ียวกบัการวดัได ้

มีความคิดรวบยอดในเร่ืองเซต การด าเนินการของเซต และใชค้วามรู้เก่ียวกบัแผนภาพ 
เวนน์-ออยเลอร์แสดงเซตไปใชแ้กปั้ญหา และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการใหเ้หตุผล 

เขา้ใจและสามารถใชก้ารใหเ้หตุผลแบบอุปนยัและนิรนยัได้ 
มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัความสัมพนัธ์และฟังกช์นั สามารถใชค้วามสัมพนัธ์และ 

ฟังกช์นัแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
เขา้ใจความหมายของล าดบัเลขคณิต ล าดบัเรขาคณิต และสามารถหาพจน์ทัว่ไปได ้

เขา้ใจความหมายของผลบวกของ n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต และหาผลบวก 
n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิตโดยใชสู้ตรและน าไปใชไ้ด้ 

รู้และเขา้ใจการแกส้มการ และอสมการตวัแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง รวมทั้งใชก้ราฟ 
ของสมการ อสมการ หรือฟังกช์นัในการแกปั้ญหา 

เขา้ใจวธีิการส ารวจความคิดเห็นอยา่งง่าย เลือกใชค้่ากลางไดเ้หมาะสมกบัขอ้มูลและ 
วตัถุประสงค ์สามารถหาค่าเฉล่ียเลขคณิต มธัยฐาน ฐานนิยม ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปอร์เซ็น 
ไทลข์องขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล และน าผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลไปช่วยในการตดัสินใจ 

เขา้ใจเก่ียวกบัการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ สามารถใช ้
ความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ ประกอบการตดัสินใจ และแกปั้ญหาใน 
สถานการณ์ ต่าง ๆ ได ้

ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ใหเ้หตุผลประกอบการ 
ตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การ 
ส่ือความหมาย และการน าเสนอ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และชดัเจน เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ 
และน าความรู้ หลกัการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิด 
ริเร่ิมสร้างสรรค์ 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที ่1.4 
เร่ือง “อภิธานศัพท์” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
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ใบความรู้ที ่1.5 
เร่ือง “โครงสร้างรายวชิา” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
1.  โครงสร้างรายวชิาคืออะไร 
  โครงสร้างรายวชิา  เป็นการก าหนดขอบข่ายของรายวชิาท่ีจะจดัสอนเพื่อช่วยให้
ผูส้อนและผูเ้ก่ียวขอ้ง  เห็นภาพรวมของแต่ละรายวชิาวา่  ประกอบดว้ย หน่วยการเรียนรู้  จ  านวน
เท่าใด  เร่ืองใดบา้ง  แต่ละหน่วยพฒันาใหผู้เ้รียนบรรลุตวัช้ีวดัใด เวลาท่ีใชจ้ดัการเรียนการสอน 
และสัดส่วนการเก็บคะแนนของรายวชิานั้นเป็นอยา่งไร 
 
2.  ท าไมจึงต้องจัดท าโครงสร้างรายวชิา 
  การจดัท าโครงสร้างรายวชิาจะช่วยใหค้รูผูส้อนเห็นความสอดคลอ้งเช่ือมโยงของ
ล าดบัการเรียนรู้ของรายวชิาหน่ึง ๆ  วา่ครูจะสอนอะไร  ใชเ้วลาสอนเร่ืองนั้นเท่าไร  และจดั
เรียงล าดบัสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  อยา่งไร  ท าใหม้องเห็นภาพรวมของรายวชิาอยา่งชดัเจน 
 
3.  โครงสร้างรายวชิาประกอบด้วยอะไรบ้าง 
  โครงสร้างรายวชิา มีองคป์ระกอบหลกั ๆ  ดงัน้ี  
  -  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวดั   ท่ีเป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนส าหรับ
หน่วยนั้น ๆ  ซ่ึงอาจมาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกนัหรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกนั 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั  อาจมีการสอนหรือฝึกซ ้ าใหเ้กิดการความช านาญ  และมีความรู้กวา้งขวาง
ข้ึน                ในหน่วยการเรียนรู้มากกวา่  1  หน่วยได ้
  -  สาระส าคัญ    เป็นความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง  หรือความรู้ท่ีเป็นแก่น  
เป็นหลกัการของเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  ท่ีเกิดจากการหลอมรวมของมาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดัใน
หน่วยการเรียนรู้   
  -  ช่ือหน่วยการเรียนรู้    จะตอ้งสะทอ้นใหเ้ห็นสาระส าคญัของหน่วยการเรียนรู้  
น่าสนใจ   เหมาะสมกบัวยั   มีความหมายและสอดคลอ้งกบัชีวติจริงของผูเ้รียน 
  - เวลา   การก าหนดเวลาเรียนควรมีความเหมาะสมและเพียงพอกบัการจดักิจกรรม
การเรียนรู้  เพื่อพฒันาใหน้กัเรียนมีความสามารถตามท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานการเรียนรูู้/ ตวัช้ีวดั  
และควรพิจารณาในภาพรวมของทุกหน่วยการเรียนรู้ในรายวชิานั้น ๆ  อยา่งเหมาะสม 
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  -  น า้หนักคะแนน  การก าหนดน ้าหนกัคะแนนเป็นส่วนช่วยใหเ้ห็นทิศทาง การจดั
เวลา การจดักิจกรรมการเรียนรู้   และการประเมินผล  ใหส้อดคลอ้งกบัความส าคญัของมาตรฐาน /    
ตวัช้ีวดั   ในหน่วยการเรียนรู้นั้นวา่เป็นมาตรฐานหรือตวัช้ีวดั  ท่ีเป็นความรู้ /  ประสบการณ์พื้นฐาน       
ในการต่อยอดความรู้หรือพฒันาการเรียนรู้ในเร่ืองอ่ืน ๆ หรือพิจารณาจากศกัยภาพผูเ้รียน 
ธรรมชาติวชิา ฯลฯ 

 

 

 แบบบันทกึผลการจัดท าโครงสร้างรายวชิา  
โครงสร้างรายวชิา.................................................................................................................... 
ระดบั      มัธยมศึกษา  ช้ัน.......................เวลา.....................  จ านวน  ..................หน่วยกติ 

ล าดบัที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวดั 

สาระส าคญั เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก
คะแนน 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

รวมตลอดปี / ภาค   
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที ่1.6 
เร่ือง “หน่วยการเรียนรู้” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
1. หน่วยการเรียนรู้องิมาตรฐาน (Standard – based Unit)  เป็นอย่างไร 

หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน  คือ  หน่วยการเรียนรู้ท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตวัช้ีวดั  เป็นเป้าหมายของหน่วย  และองคป์ระกอบภายในหน่วยการเรียนรู้ ไดแ้ก่  มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตวัช้ีวดั  สาระส าคญั  สาระการเรียนรู้  ช้ินงานหรือภาระงานท่ีก าหนดใหผู้เ้รียนปฏิบติั  
กิจกรรม       การเรียนการสอนและเกณฑก์ารประเมินผล  ทุกองคป์ระกอบของหน่วยการเรียนรู้  
จะตอ้งเช่ือมโยงกบัมาตรฐาน / ตวัช้ีวดัท่ีเป็นเป้าหมาย  ของหน่วย 
 
2.  วธีิการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
  การจดัท าหน่วยการเรียนรู้สามารถจดัท าได ้ 2 วธีิ คือ 
  วธีิที ่ 1   ก าหนดประเด็น /หัวเร่ือง แล้วจึงวเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั
  แนวคิดหน่ึงของการก าหนดหน่วยการเรียนรู้ คือ การก าหนดประเด็น/หวัเร่ือง 
              ( theme)   ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงการเรียนรู้ต่างๆ เขา้กบัชีวติจริงของผูเ้รียน   ประเด็น   
                       ท่ีจะน ามาใชเ้ป็นกรอบ  ในการก าหนดหน่วยการเรียนรู้ ควรมีลกัษณะดงัน้ี 

- ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคค์วามรู้  ความคิดรวบยอด  หลกัการของศาสตร์ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีเรียน   

- ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาทัว่ไป ท่ีอาจเช่ือมโยงไปสู่ผลท่ีเกิดข้ึนทั้ง
ทางบวกและทางลบจากประเด็นปัญหานั้น 

ทั้งน้ี การก าหนดประเด็นอาจพิจารณาจากค าถามต่อไปน้ี 
1) ผูเ้รียนสนใจอะไร/ ปัญหาท่ีสนใจศึกษา 
2) ผูเ้รียนมีความสนใจ  ประสบการณ์ และความสามารถในเร่ืองอะไร 
3) หวัเร่ืองสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษาและความตอ้งการของชุมชน

หรือไม ่
4) ผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาท่ีเหมาะสมในดา้นใดบา้ง 
5) มีส่ือ/แหล่งการเรียนรู้เพียงพอหรือไม่ 
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6) หวัเร่ืองท่ีเลือก เหมาะสมและสามารถเช่ือมโยงประสบการณ์การเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ไดห้ลากหลายหรือไม่ 

โดยสรุปหน่วยการเรียนรู้ทีม่ีคุณภาพ  คือ หน่วยการเรียนรู้ท่ีท าใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้                     
ในความรู้ท่ีลึกซ้ึงมีความหมายสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ และท่ีส าคญัจะตอ้งตอบสนอง
มาตรฐาน/ตวัช้ีวดัดว้ย                  

 
 
แผนภูมิแสดงการจัดท าหน่วยการเรียนรู้  วธีิที ่1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  คุณลกัษณะหมายรวมถึงคุณลกัษณะท่ีปรากฏอยูใ่นมาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั 
 และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ก าหนดประเดน็ปัญหา / ส่ิงที่นักเรียนสนใจ 

ก าหนดช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

วเิคราะห์และระบุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั 

ก าหนดสาระส าคญั 

ก าหนดสาระการเรียนรู้ 
ความรู้    ทักษะ/กระบวนการ   คณุลกัษณะ * 

ประเมินผล 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ก าหนดเวลาเรียน 

ช้ินงาน/ภาระงาน 
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วธีิที ่2   ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั  
  การสร้างหน่วยการเรียนรู้วธีิน้ี ใชว้ธีิการหลอมรวมตวัช้ีวดัต่างๆ ท่ีปรากฎอยูใ่น
ค าอธิบายรายวชิา 
 

แผนภูมิ แสดงการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ วธีิที ่2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

สาระการเรียนรู้ 

ประเมนิผล 

ก าหนดเวลาเรียน 

ช้ินงาน/ภาระงาน 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที ่1.7 
เร่ือง “การออกแบบหน่วยการเรียนรู้” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน   เป็นขั้นตอนส าคญัท่ีสุดของการจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษา  เพราะเป็นส่วนท่ีน ามาตรฐานการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบติัในการเรียนการสอน
อยา่งแทจ้ริง  นกัเรียนจะบรรลุมาตรฐานหรือไม่  อยา่งไร ข้ึนอยูก่บัขั้นตอนน้ี 

 
2. Backward Design คืออะไร 

Backward Design  เป็นการออกแบบท่ียดึเป้าหมาย การเรียนรู้แบบยอ้นกลบัโดย
เร่ิมจากการก าหนดเป้าหมายปลายทางท่ีเป็นคุณภาพผูเ้รียนท่ีคาดหวงัเป็นจุดเร่ิมตน้แลว้จึงคิด
ออกแบบองคป์ระกอบอ่ืน เพื่อน าไม่รู้ปลายทาง  และทุกขั้นตอนของกระบวนการออกแบบตอ้ง
เช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 
 
3. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้องิมาตรฐานโดยใช้  Backward Design ท าอย่างไร 

การน า  Backward Design มาใชใ้นการออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน                
มีขั้นตอนท่ีส าคญั  3  ขั้นตอน ดงัน้ี 
  ขั้นตอนที ่1  ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีสะทอ้นมาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั  
หรือผลการเรียนรู้  ซ่ึงบอกใหท้ราบวา่ตอ้งการใหน้กัเรียนรู้อะไร  และสามารถท าอะไรได ้ เม่ือจบ
หน่วยการเรียนรู้ 
  ขั้นตอนที ่ 2  ก าหนดหลกัฐาน ร่องรอยการเรียนรู้ท่ีชดัเจนและแสดงใหเ้ห็นวา่
ผูเ้รียนเกิดผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายการเรียนรู้ 
  ขั้นตอนที ่3  ออกแบบกระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีช่วยพฒันาผูเ้รียนใหมี้
คุณภาพตามเป้าหมายการเรียนรู้ 
 
3.  เป้าหมายการเรียนรู้  
     3.1  เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้คืออะไร 
  เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้คือ  มาตรฐานการเรียนรู้ /  ตวัช้ีวดั  ซ่ึงแต่ละหน่วย
การเรียนรู้  อาจระบุมากกวา่หน่ึงมาตรฐาน/ตวัช้ีวดั แต่ไม่ควรมากเกินไป  และควรมีมาตรฐาน/
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ตวัช้ีวดั   ท่ีหลากหลายลกัษณะ   เช่น  มาตรฐานท่ีเป็นเน้ือหา  มาตรฐานท่ีเป็นกระบวนการ  เพื่อ
ช่วยใหก้ารจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความหมายต่อผูเ้รียน  สามารถสร้างเป็นแก่นความรู้ไดช้ดัเจนข้ึน 
และน าไปปรับใชก้บัสถานการณ์จริงได ้   ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของธรรมชาติกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

3.2  การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ จากท่ีเป็นหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน เป้าหมาย  
การเรียนรู้ของหน่วยฯ ไดแ้ก่  
ช่ือหน่วย.................................................... 
เป้าหมายการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ........................(น ามาจากโครงสร้างรายวชิา)................................. 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั.............(น ามาจากโครงสร้างรายวชิาเขียนรหสัและรายละเอียดของแต่
ละตวัช้ีวดั).................. 
คุณลกัษณะ...(น ามาจากตารางการวเิคราะห์ตวัช้ีวดัเพื่อจดัท าค าอธิบายรายวชิา หรืออาจจะเลือก
คุณลกัษณะท่ีส าคญัและเด่น ก าหนดเป็นคุณลกัษณะของหน่วยฯ).................. 
 
      3.3  ท าอย่างไรให้เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้มีความชัดเจนต่อการพฒันาผู้เรียน  และ
สะดวกต่อการน าไปใช้วางแผนจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
  เน่ืองจากหน่วยการเรียนรู้หน่ึงอาจมี  1  หรือมากกวา่  1 มาตรฐานการเรียนรู้/
ตวัช้ีวดั  จึงควรหลอมรวมแลว้เขียนเป็นสาระส าคญัท่ีจะพฒันาใหเ้กิดคุณภาพเป็นองคร์วมแก่ผูเ้รียน  
และเพื่อใหก้ารวางแผนจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัแต่ละมาตรฐาน / ตวัช้ีวดั  จึงควร
วเิคราะห์และแยกแยะเป็น  3  ส่วน  คือ  ความรู้  ทกัษะ / กระบวนการ  และคุณลกัษณะ  ทั้งน้ี
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั บางตวัอาจมีไม่ครบทั้ง  3  ส่วน ผูส้อนสามารถน าเน้ือหาจากแหล่งอ่ืน  
เช่น  สาระทอ้งถ่ิน  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานมาเสริมได ้  
 
4.  หลกัฐานทีเ่ป็นผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
     4.1  ช้ินงานหรือภาระงานคืออะไร 
  ช้ินงานหรือภาระงาน   หมายถึง  ส่ิงต่อไปน้ี 
  ช้ินงาน  ไดแ้ก่ 
  1.  งานเขียน  เช่น  เรียงความ  จดหมาย  โคลงกลอน   การบรรยาย   

การเขียนตอบ ฯลฯ 
  2.  ภาพ / แผนภูมิ  เช่น   แผนผงั  แผนภูมิ  ภาพวาด  กราฟ  ตาราง ฯลฯ   
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  3.  ส่ิงประดิษฐ ์ เช่น  งานประดิษฐ ์ งานแสดงนิทรรศการ  หุ่นจ าลอง ฯลฯ  
 
  ภาระงาน  ไดแ้ก่ 
  การพดู / รายงานปากเปล่า  เช่น  การอ่าน  กล่าวรายงาน  โตว้าที  ร้องเพลง  
สัมภาษณ์   บทบาทสมมติ  เล่นดนตรี  การเคล่ือนไหวร่างกาย  ฯลฯ 
  งานทีม่ีลกัษณะผสมผสานกนัระหว่างช้ินงาน / ภาระงาน  ไดแ้ก่ 
  การทดลอง  การสาธิต  ละคร  วดิีทศัน์  ฯลฯ 
       4.2  ช้ินงานหรือภาระงานของหน่วยการเรียนรู้ก าหนดขึน้เพือ่อะไร  และก าหนดได้อย่างไร  
  ช้ินงานหรือภาระงานเป็นหลกัฐาน / ร่องรอย  วา่นกัเรียนบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตวัช้ีวดัในหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ   อาจเกิดจากผูส้อนก าหนดให ้หรืออาจใหผู้เ้รียนร่วมกนั
ก าหนดข้ึนจากการวเิคราะห์ตวัช้ีวดัในหน่วยการเรียนรู้ 
  หลกัการก าหนดช้ินหรือภาระงาน  มีดงัน้ี 

1. ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดัในหน่วยการเรียนรู้  ระบุไวช้ดัเจนหรือไม่  
2. ภาระงานหรือช้ินงานครอบคลุมตวัช้ีวดัท่ีระบุไวห้รือไม่  อาจระดมความคิด

จากเพื่อนครู  หรือผูเ้รียน  หรืออาจปรับเพิ่มกิจกรรมใหเ้กิดช้ินงานหรือภาระ
งานท่ีครอบคลุม 

3. ช้ินงานช้ินหน่ึง  หรือภาระงาน 1  อยา่ง  อาจเช่ือมโยงกบัมาตรฐานการเรียนรู้
เดียวกนั  และ / หรือตวัช้ีวดัต่างมาตรฐานการเรียนรู้กนัได้ 

4. ควรเลือกตวัช้ีวดัท่ีจะใหเ้กิดงานท่ีจะส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาสติปัญญาหลาย 
ๆ  ดา้นไปพร้อมกนั  เช่น การแสดงละคร  บทบาทสมมติ เคล่ือนไหวร่างกาย  
ดนตรี  เป็นตน้ 

5. เลือกงานท่ีผูเ้รียนมีโอกาสเรียนรู้และท างานท่ีชอบใชว้ธีิท าท่ีหลากหลาย  
6. เป็นงานท่ีใหท้างเลือกในการประเมินผลท่ีหลากหลาย  โดยบุคคลต่าง ๆ  เช่น  

ผูป้กครอง  ผูส้อน  ตนเอง  เป็นตน้ 
  ช้ินงานหรือภาระงานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงพฒันาการของผูเ้รียนท่ีไดรั้บการ
พฒันาการเรียนรู้ของแต่ละเร่ือง  หรือแต่ละขั้นตอนของการจดักิจกรรมการเรียนรู้น าสู่การประเมิน
เพื่อปรับปรุงเพิ่มพนูคุณภาพผูเ้รียน / วธีิสอนสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง   
             4.3  การก าหนดหลกัฐานทีเ่ป็นผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการน าเป้าหมายทุกเป้าหมาย
(สาระส าคญั ตวัช้ีวดัทุกตวัช้ีวดั และคุณลกัษณะ) มาก าหนดหลกัฐานท่ีเป็นผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
อาจจะใชต้าราง ดงัน้ีอาจจะใชต้าราง ดงัน้ี 
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เป้าหมาย หลกัฐานทีเ่ป็นผลการเรียนรุ้ 

สาระส าคัญ 
................................................................... 

(ผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงาน) 
.......................................................................... 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
ว1.1ป.1/1............................................................ 

(ผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงาน) 
........................................................................... 

คุณลกัษณะ 
........................................................................... 

(ผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงาน) 
……………………………………………….. 

 การก าหนดหลกัฐานท่ีเป็นผลการเรียนรู้ เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดย  
การออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้ใหเ้หมาะสม  ซ่ึงโดยทัว่ไปไดก้ าหนดเป็น 6 เทคนิคของ 
การประเมินผลการเรียนรู้ ดงัน้ี 

1. Selected Response หมายถึง ขอ้สอบปรนยัเลือกตอบ จบัคู่ ถูกผดิ 
2. Constructed Response หมายถึง ขอ้สอบเติมค า หรือเติมขอ้ความ หรือเขียน Mind map 
3. Essay หมายถึง เขียนบรรยาย เขียนเรียงความ  เขียนเล่าเร่ือง เขียนรายงาน 
4. School Product/Performance หมายถึง การแสดงหรือการปฏิบติัในสถานศึกษา เช่น 

โตว้าที พดูสนทนาภาษาองักฤษ ทดลองทางวทิยาศาสตร์ อ่าน... แสดงบทบาทสมมุติ(Role play)… 
ประกอบอาหาร.. สืบคน้ขอ้มูล......(โดยใช ้internet ในโรงเรียน)  

5. Contextual Product/Performance หมายถึง การแสดงในสถานการณ์จริง หรือสภาพชีวติ 
จริงนอกสถานศึกษา เช่น “ส ารวจราคาพืชผกัในตลาด สรุป และน าเสนอผลการส ารวจ” “ส ารวจสินคา้ 
OTOP สรุป และน าเสนอผลการส ารวจ” “สัมภาษณ์ชาวต่างประเทศ แลว้เขียนรายงานส่ง หรือน ามาเล่า 
ใหเ้พื่อนนกัเรียนฟังในชัว่โมง” 

6. On-going Tools  หมายถึง เป็นหลกัฐานแสดงการเรียนรู้ของผูเ้รียน ท่ีมีการประเมิน
ผูเ้รียนตลอดเวลา ทุกวนั เช่น ผูเ้รียนบนัทึกพฤติกรรม........ หรือการสังเกตพฤติกรรม......ของผูเ้รียน
ตลอดเวลา ตั้งแต่ต่ืน จนหลบันอนทุกวนั 
  ใน 1 เป้าหมายการเรียนรู้ อาจจะมีหลกัฐาน(ผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงาน)มากกวา่ 1 
อยา่งก็ได ้เพื่อเป็นการยนืยนั สร้างความมัน่ใจใหก้บัครูผูส้อนวา่ ผูเ้รียนมีความเขา้ใจในเร่ืองนั้น ๆ 
จริง และหลกัฐานท่ีเป็นผลการเรียนรู้ 1 อยา่ง อาจจะตอบไดห้ลายเป้าหมายก็เป็นได ้ก็เขียนซ ้ ากนั
หลายเป้าหมายได ้เน่ืองจากเป็นหลกัฐานท่ีเป็นผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีชดัเจน  
               4.4  การประเมินผลโดย  (rubric)  คืออะไร 
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  การประเมินโดยใชรู้บริค ( rubric)  เป็นการประเมินท่ีเนน้คุณภาพของช้ินงานหรือ
ภาระงานท่ีช้ีใหเ้ห็นระดบัความรู้  ความสามารถของผูเ้รียน 
                4.5  ท าไมจึงประเมินช้ินงานหรือภาระงานด้วย rubric  และจะประเมินด้วยวธีิอืน่ได้
หรือไม่ 
  การประเมินโดยใชรู้บริค ( rubric)  ช่วยในการส่ือสารอีกทางหน่ึง  ใหผู้เ้รียน
มองเห็นเป้าหมายของการท าช้ินงานหรือภาระงานของตนเอง  และไดรั้บความยติุธรรมในการให้
คะแนนของผูส้อนตามคุณภาพของงาน  อยา่งไรก็ตามการประเมินช้ินงานหรือภาระงานอาจใช้
วธีิการอ่ืนไดต้าม  ความเหมาะสมกบัธรรมชาติของช้ินงานหรือภาระงาน  เช่น  การท าแบบ check 
list  การทดสอบ   
 
5.  การออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้ 

การเรียนรู้เป็นหวัใจส าคญัท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนเกิดการพฒันา ท าใหน้กัเรียนมี
ความรู้และทกัษะตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัชั้นปีท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละหน่วยการเรียนรู้
รวมทั้งช่วยในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงคใ์หเ้กิดแก่ผูเ้รียน ดงันั้น
ผูส้อนจึงควรทราบหลกัการและขั้นตอนในการจดักิจกรรม ดงัน้ี  

     5.1 หลกัในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 1. เป็นกิจกรรมท่ีพฒันานกัเรียนไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ และตวัช้ีวดัชั้นปีท่ี
ก าหนดไวใ้นหน่วยการเรียนรู้ 
 2. น าไปสู่การเกิดหลกัฐานการเรียนรู้ ช้ินงานหรือภาระงานท่ีแสดงถึงการบรรลุ
มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัชั้นปีของนกัเรียน 
 3. นกัเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบและจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 4. เป็นกิจกรรมท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั  
 5. มีความหลากหลายและเหมาะสมกบันกัเรียนและเน้ือหาสาระ  
 6. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 7. ช่วยใหน้กัเรียนเขา้สู่แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
 8. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริง  
  การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันานกัเรียนใหมี้ศกัยภาพ ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัช้ีวดัท่ีก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีพึงประสงคไ์วแ้ลว้นั้น ครูผูส้อนตอ้งคิดทบทวน
ยอ้นกลบัวา่ มีกระบวนการ หรือขั้นตอนกิจกรรม ตั้งแต่ตน้จนจบอยา่งไร จึงจะท าใหผู้เ้รียนมี
ขั้นตอนการพฒันาความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะ ความสามารถต่าง ๆ รวมถึงคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
จนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ และเกิดหลกัฐานของการเรียนรู้ท่ีก าหนด  ดงัแผนภาพต่อไปน้ี  
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   ความรู้ความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง   อนัเป็นผลมาจากการสร้างความรู้ของผูเ้รียน  ดว้ยการ
ท าความเขา้ใจหรือ  แปลความหมายในส่ิงท่ีตนเองไดเ้รียนรู้ทั้งหมดทุกแง่ทุกมุมตลอดแนว ดว้ย
วธีิการถามค าถาม การแสดงออก และการสะทอ้นผลงาน  ซ่ึงสามารถใชต้วัช้ีวดัดงัต่อไปน้ีในการ
ตรวจสอบวา่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จนกลายเป็นความรู้ความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงแลว้หรือไม่ 

จากความเขา้ใจ 6 ดา้นท่ีไดน้ าเสนอตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดเป้าหมายการ
เรียนรู้ และขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดหลกัฐานของการเรียนรู้ นั้น สามารถน ามาช่วยในการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ใหเ้ห็นความเช่ือมโยง ชดัเจน มีประสิทธิภาพ ดงัท่ี Wiggins ไดเ้สนอแนวทางท่ีมี
ช่ือยอ่วา่   W H E R E  ดงัน้ี 

• ผู้เรียนสามารถอธิบาย (Can explain) เร่ืองราวต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มี
หลกัการ โดยแสดงใหเ้ห็นถึงการใชเ้หตุผล  ขอ้มูล  ขอ้เทจ็จริง  ปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ท่ีน่าเช่ือถือประกอบในการอา้งอิง  เช่ือมโยงกบั     ประเด็นปัญหา  
สามารถคาดการณ์ไปสู่อนาคต 

• ผู้เรียนสามารถแปลความหมาย (Can interpret) เร่ืองราวต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมี
ความหมาย ทะลุปรุโปร่ง ตรงประเด็น กระจ่างชดั โดยอาจใชแ้นวคิด ทฤษฎี 

หลกัฐานของการเรียนรู้ 

4      กจิกรรม 

3      กจิกรรม 

 

2       กจิกรรม 
 

1      กจิกรรม 

 

เป้าหมายการเรียนรู้ 
 

จากเป้าหมายและ
หลกัฐานคิด
ยอ้นกลบัสู่
จุดเร่ิมตน้ของ
กิจกรรม 

จากกิจกรรมทีละขั้นเป็นบนัใดสู่
หลกัฐานและเป้าหมายการ
เรียนรู้ 
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เหตุการณ์   ทางประวติัศาสตร์ หรือมุมมองของตนเองประกอบการตีความ
และสะทอ้นความคิดเห็น 

• ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้(Can apply) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
สร้างสรรค ์เหมาะสมกบัสถานการณ์  คล่องแคล่ว ยดืหยุน่ และสง่างาม 

• ผู้เรียนสามารถมองจากมุมมองทีห่ลากหลาย  มองเห็น รับรู้ประเด็นความคิด  
ต่าง  ๆ (Have perspective) และตดัสินใจท่ีจะเช่ือหรือไม่เช่ือ โดยผา่นขั้นตอน  
การวพิากษ ์วจิารณ์ และมุมมองในภาพกวา้งโดยมีแนวคิด ทฤษฎี ขอ้มูล 
ขอ้เทจ็จริงสนบัสนุนการรับรู้นั้น ๆ  

• ผู้เรียนสามารถเข้าใจความรู้สึกของผู้อืน่ บอกคุณค่าในส่ิงต่าง ๆ ทีค่นอืน่มอง
ไม่เห็น (Can empathize)   หรือคิดวา่ยากท่ีจะเช่ือถือได ้  ดว้ยการพิสูจน์
สมมติฐานเพื่อท าใหข้อ้เทจ็จริงนั้น ๆ ปรากฏ    มีความละเอียดอ่อนท่ีจะซึม
ซบั รับทราบความรู้สึกนึกคิดของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

• ผู้เรียนรู้จักตนเอง มีความตระหนักรู้ถึงความสามารถทางด้านสติปัญญา วถิี
ชีวติ นิสัยใจคอ ความเป็นตัวตน  ของตนเอง (Have self-knowledge) ซ่ึงคือ
เบา้หลอมความเขา้ใจ ความหยัง่รู้ในเร่ืองราวต่าง ๆ    มีความตระหนกัวา่    มี
ส่ิงใดอีกท่ียงัไม่เขา้ใจ และสามารถสะทอ้นความหมายของส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้และ
มีประสบการณ์ ปรับตวัได ้รู้จกัใคร่ครวญ และมีความเฉลียวฉลาด 

  
ครูผูส้อนสามารถใชต้วัช้ีวดัความรู้ความเขา้ใจคงทนทั้ง 6 ตวัช้ีวดัน้ี เป็นเคร่ืองมือ             

ในการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้และวธีิการวดัประเมินผลเรียนรู้วา่ ผูเ้รียนบรรลุผลการเรียนรู้             
ตรงตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั และเป้าหมายหลกัของการจดัการเรียนรู้หรือไม่ 

 
      5.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้  
                       แนวด าเนินการ มีดงัน้ี 

1. จดัล าดบัหลกัฐานท่ีเป็นผลการเรียนรู้ โดยน าหลกัฐานท่ีเป็นผลการเรียนรู้ทั้งหมด  
ท่ีระบุในในขั้นท่ี 2 (หลกัฐานท่ีซ ้ ากนั ใหน้ ามาจดัล าดบัคร้ังเดียว) ตามล าดบัท่ีครูผูส้อนจะท าการ
สอนผูเ้รียน ใหเ้ป็นล าดบัใหเ้หมาะสม 

2. ก าหนดการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยน าหลกัฐานท่ีเป็นผลการเรียนรู้เป็นหลกัในการ  
ออกแบบการจดัการเรียนรู้ เพื่อใหผู้เ้รียนท าภารกิจ หรือผลิตผลงาน/ช้ินงานไดต้ามท่ีก าหนดใน ขั้น
ท่ี 2 ดว้ยตวัของผูเ้รียนเอง โดยครูเป็นคนก าหนดกิจกรรมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งเขา้ใจ แลว้
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ท างานไดบ้รรลุเป้าหมายการจดัการเรียนรู้ของหน่วยฯท่ีก าหนด โดยอาจจะออกแบบตารางบนัทึก 
ดงัน้ี 
 
 
 
 

หลกัฐาน กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือ อุปกรณ์ ช่ัวโมง 
1................................. 
2................................ 
 

กจิกรรมที ่1(เขียนกิจกรรมหลกั ๆ) 
1............................................................ 
2............................................................ 

  

3................................ กจิกรรมที ่2 
1.............................................................. 
2.............................................................. 

  

 
 ในการออกแบบการจดัการเรียนรู้ 1 ชุดของกิจกรรม อาจจะสามารถท าใหผู้เ้รียนมีผลงาน/
ช้ินงาน/ ท าภาระงานไดต้ามหลกัฐานท่ีก าหนดหลายหลกัฐานก็ได ้หรือ 1 หลกัฐาน ต่อ 1 ชุดของ
กิจกรรมก็ได ้อยูใ่นดุลพินิจของผูส้อน และขณะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาสมรรถนะ 5 สมรรถนะตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรแกนกลางฯใหแ้ก่
ผูเ้รียนดว้ย  
 เม่ือออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ไดค้รบทุกหลกัฐานแลว้ ใหน้ าขอ้มูลทั้งหมดตั้งแต่เร่ิม
ก าหนดหน่วยฯ มาเขียนรายละเอียดลกัษณะเดียวกบัแผนการจัดการเรียนรู้ และแผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนะน า คือ เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ใหญ่ 1 แผนฯ ต่อ 1 หน่วยการเรียนรู้ โดยในขั้นกิจกรรมการ
เรียนรู้ ใหแ้ยกกิจกรรม 1 ช่วง(น าเขา้สู่บทเรียน-สอน-สรุปประเมิน) ใหต้รงกบัจ านวนชัว่โมงใน
ตารางสอน โดยอาจจะใหมี้องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
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แบบบันทกึหน่วยการเรียนรู้ / แผนการจัดการเรียนรู้  

 
หน่วยการเรียนรู้ / แผนการจัดการเรียนรู้ 
เร่ือง……….………………………………………………… 
รหสั-ช่ือรายวชิา.......................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
……………………………… 
ชั้น……..…….....................ภาคเรียนท่ี............................เวลา………………….….ชัว่โมง
ผูส้อน……………………………...……….
โรงเรียน…………………………………..………........... 

 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
มาตรฐานการเรียนรู้
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 ตวัช้ีวดั 

1. ………………………...………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………… 

 
มาตรฐานการเรียนรู้
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 ตวัช้ีวดั 

1. ………………………...………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………… 
 

สาระส าคัญ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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สาระการเรียนรู้ (วเิคราะห์จากตวัช้ีวดัทั้งหมดของหน่วยฯ) 
ความรู้ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 
 ทักษะ / กระบวนการ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

คุณลักษณะ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 
ส่ือ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  
 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

เป้าหมาย หลกัฐาน วธีิวดั เคร่ืองมือวดั 

สาระส าคัญ 
................................. 

 
.................................... 

 
................................... 

 
.................................. 

ตัวช้ีวดั 
.................................. 

 
................................... 

 
................................... 

 
................................. 

.................................. .................................. .................................. ................................. 
คุณลกัษณะ 
................................... 

 
.................................. 

 
................................... 

 
.................................. 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที ่2.1 
เร่ือง “ แนวการจัดกจิกรรมการเรียนรู้” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที ่2.2 
เร่ือง “ ปัจจัยส าคัญของจัดการเรียนรู้” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที ่2.3 
เร่ือง “ รูปแบบของการจัดการเรียนรู้” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที ่2.4 
เร่ือง “ แนวการพฒันาทกัษะ/กระบวนการทางคณติศาสตร์” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที ่2.5 
เร่ือง “ หลากหลายวธีิสอน” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ค าถาม 

(Questioning Method) 
แนวคิด  
 เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันากระบวนการทางความคิดของผูเ้รียน โดยผูส้อนจะป้อน
ค าถามในลกัษณะต่าง ๆ ท่ีเป็นค าถามท่ีดี สามารถพฒันาความคิดผูเ้รียน ถามเพื่อใหผู้เ้รียนใช้
ความคิดเชิงเหตุผล วเิคราะห์ วจิารณ์ สังเคราะห์ หรือ การประเมินค่าเพื่อจะตอบค าถามเหล่านั้น  
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใชค้  าถามมีขั้นตอนส าคญัดงัต่อไปน้ี  

1. ขั้นวางแผนการใชค้  าถาม ผูส้อนควรจะมีการวางแผนไวล่้วงหนา้วา่จะใชค้  าถามเพื่อ 

วตัถุประสงคใ์ด รูปแบบหรือประการใดท่ีจะสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระและวตัถุประสงคข์อง

บทเรียน 

2.  ขั้นเตรียมค าถาม ผูส้อนควรจะเตรียมค าถามท่ีจะใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดย  

การสร้างค าถามอยา่งมีหลกัเกณฑ์ 

3. ขั้นการใชค้  าถาม ผูส้อนสามารถจะใชค้  าถามในทุกขั้นตอนของการจดักิจกรรมการ 

เรียนรู้และอาจจะสร้างค าถามใหม่ท่ีนอกเหนือจากค าถามท่ีเตรียมไวก้็ได ้ทั้งน้ีตอ้งเหมาะสมกบั

เน้ือหาสาระและสถานการณ์นั้น ๆ  

4. ขั้นสรุปและประเมินผล 

4.1 การสรุปบทเรียนผูส้อนอาจจะใชค้  าถามเพื่อการสรุปบทเรียนก็ได้ 

4.2 การประเมินผล ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัประเมินผลการเรียนรู้ โดยใชว้ธีิการ

ประเมินผลตามสภาพจริง 
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ประโยชน์ 

1. ผูเ้รียนกบัผูส้อนส่ือความหมายกนัไดดี้ 

2. ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. สร้างแรงจูงใจและกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน 

4. ช่วยเนน้และทบทวนประเด็นส าคญัของสาระการเรียนรู้ท่ีเรียน  

5. ช่วยในการประเมินผลการเรียนการสอน ใหเ้ขา้ใจความสนใจท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน และ  

วนิิจฉยัจุดแขง็จุดอ่อนของผูเ้รียนได้ 

6. ช่วยสร้างลกัษณะนิสัยการชอบคิดใหก้บัผูเ้รียน ตลอดจนนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวติ 

 

วธีิสอนแบบโมเดลซิปปา 

แนวคิด 

 การจดัการเรียนการสอนโดยใชโ้มเดลซิปปา เป็นแนวคิดของทิศนา แขมมณี ท่ีกล่าววา่ ซิป

ปา (CIPPA) เป็นหลกัการซ่ึงสามารถน าไปเป็นหลกัในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ใหแ้ก่

ผูเ้รียน การจดักระบวนการเรียนการสอนตามหลกั “CIPPA”  สามารถใชว้ธีิการและกระบวนการท่ี

หลากหลาย อาจจดัเป็นแบบแผนไดห้ลายรูปแบบ CIPPA MODEL เป็นวธีิหน่ึงในการจดัการเรียน

การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เป็นรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีมุ่งเนน้ใหน้กัเรียน

ศึกษาคน้ควา้  รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง การมีส่วนร่วมในการสร้างคามรู้ การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

และการแลกเปล่ียนความรู้ การไดเ้คล่ือนไหวทางกาย การเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ และการน า

ความรู้ไปประยกุตใ์ช้ 

 การจดัการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL มาจากแนวคิดหลกั 5 แนวคิด ซ่ึงเป็น

แนวคิดพื้นฐานในการจดัการศึกษา ไดแ้ก่  

1. แนวคิดการสร้างสรรคค์วามรู้ (Contructivism) 

2. แนวคิดเร่ืองกระบวนการกลุ่มและการเรียนแบบร่วมมือ (Group Process and 

Cooperative Learning) 

3. แนวคิดเก่ียวกบัความพร้อมในการเรียนรู้ (Learning Readiness) 

4. แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้กระบวนการ (Process Learning) 
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5. แนวคิดเก่ียวกบัการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Transfer of Learning) 

 

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้  

 ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบโมเดลซิปปา ( CIPPA MODEL) ตามรูปแบบของ 

ทิศนาแขมมณี มีขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดงัน้ี  

ขั้นที ่ 1 การทบทวนความรู้เดิม  

 ขั้นน้ีเป็นการดึงความรู้เดิมของผูเ้รียนในเร่ืองท่ีจะเรียน เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนมีความพร้อมใน

การเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิมของตน ซ่ึงผูส้อนอาจใชว้ธีิการต่าง ๆ ไดอ้ยา่งหลากหลาย 

เช่น ผูส้อนอาจใชก้ารสนทนาซกัถามใหผู้เ้รียนเล่าประสบการณ์เดิม หรือใหผู้เ้รียนแสดงโครง

ความรู้เดิม (Graphic Organizer) ของตน 

ขั้นที ่2 การแสวงหาความรู้ใหม่ 

 ขั้นน้ีเป็นการแสวงหาขอ้มูลความรู้ใหม่ของผูเ้รียนจากแหล่งขอ้มูล หรือแหล่งความรู้ต่าง ๆ 

ซ่ึงผูส้อนอาจจดัเตรียมมาใหผู้เ้รียนหรือใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อใหผู้เ้รียนไป

แสวงหาก็ไดใ้นขั้นน้ีผูส้อนควรแนะน าแหล่งความรู้ต่าง ๆ  ใหแ้ก่ผูเ้รียนตลอดทั้งจดัเตรียมเอกสาร

ส่ือต่าง ๆ 

ขั้นที ่3  การศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล / ความรู้ใหม่ และเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม           

  ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีผูเ้รียนศึกษาและท าความเขา้ใจกบัขอ้มูล / ความรู้ท่ีหามาได ้ผูเ้รียนสร้าง

ความหมายของขอ้มูล / ประสบการณ์ใหม่ ๆ โดยใชก้ระบวนต่าง ๆ ดว้ยตนเอง เช่น ใชก้ระบวนการ

คิด กระบวนการกลุ่มในการอภิปราย และสรุปความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลนั้น ๆ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งอาศยั

การเช่ือมโยงกบัความรู้เดิม 

 ในขั้นน้ี ผูส้อนควรใชก้ระบวนการต่าง ๆ ในการจดักิจกรรม เช่น กระบวนการคิด 

กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการสร้างลกัษณะ

นิสัย กระบวนการทกัษะทางสังคม ฯลฯ เพื่อใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ข้ึนมาดว้ยตนเอง 

ขั้นที ่4 การแลกเปลีย่นความรู้ความเข้าใจกบักลุ่ม 

 ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีผูเ้รียนอาศยักลุ่มเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบความรวมทั้งขยายความรู้

ความเขา้ใจของตนใหก้วา้งข้ึน ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนไดแ้บ่งปันความรู้ความเขา้ใจของตนเองแก่ผูอ่ื้น 

และไดรั้บประโยชน์จากความรู้ ความเขา้ใจของผูอ่ื้นไปพร้อม ๆ กนั 
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ขั้นที ่5 การสรุปและจัดระเบียบความรู้ 

 ขั้นน้ีเป็นขั้นของการสรุปความรู้ท่ีไดรั้บทั้งหมด ทั้งความรู้เดิมและความรู้ใหม่ และจดัส่ิงท่ี

เรียนใหเ้ป็นระบบระเบียบ เพื่อใหผู้เ้รียนจดจ าส่ิงท่ีเรียนรู้ไดง่้าย ผูส้อนควรใหผู้เ้รียนสรุปประเด็น

ส าคญัประกอบดว้ยมโนทศัน์หลกั และมโนทศัน์ยอ่ยของความรู้ทั้งหมด แลว้น ามาเรียบเรียงใหไ้ด้

สาระส าคญัครบถว้น ผูส้อนอาจใหผู้เ้รียนจดเป็นโครงสร้างความรู้ จะช่วยใหจ้ดจ าขอ้มูลไดง่้าย  

ขั้นที ่6 การปฏิบัติและ / หรือการแสดงผลงาน 

 ขั้นน้ีจะช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสแสดงผลงานการสร้างความรู้ของตนใหผู้อ่ื้นรับรู้ เป็นการ

ช่วยใหผู้เ้รียนไดต้อกย  ้าหรือตรวจสอบความเขา้ใจของตน และช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนใชค้วามคิด

สร้างสรรค ์แต่หากตอ้งมีการปฏิบติัตามขอ้มูลท่ีได ้ขั้นน้ีจะเป็นขั้นปฏิบติั และมีการแสดงผลงานท่ี

ไดป้ฏิบติัดว้ย ในขั้นน้ีผูเ้รียนสามารถแสดงผลงานดว้ยวธีิการต่าง ๆ เช่น การจดันิทรรศการ การ

อภิปราย  การแสดงบทบาทสมมติ เรียงความ วาดภาพ ฯลฯ และอาจจดัใหมี้การประเมินผลงานโดย

มีเกณฑท่ี์เหมาะสม 

ขั้นที ่7 การประยุกต์ใช้ความรู้ 

 ขั้นน้ีเป็นขั้นของการส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนการน าความรู้ความเขา้ใจของตนไปใชใ้น

สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย เพิ่มความช านาญ ความเขา้ใจ ความสามารถในการแกปั้ญหาและ

ความจ าในเร่ืองนั้น ๆ เป็นการใหโ้อกาสผูเ้รียนใชค้วามรู้ใหเ้ป็นประโยชน์ เป็นการส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค ์

 หลงัจากประยกุตใ์ชค้วามรู้ อาจมีการน าเสนอผลงานจากการประยกุตอี์กคร้ังก็ได ้ หรืออาจ

ไม่มีการน าเสนอผลงานในขั้นท่ี 6 แต่น าความมารวม แสดงในตอนทา้ยหลงัขั้นการประยกุตใ์ชก้็ได ้

เช่นกนั  

ขั้นท่ี 1-6 เป็นกระบวนการของการสร้างความรู้ (Construction of Knowledge)  

ขั้นท่ี 7 เป็นขั้นตอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนน าความรู้ไปใช ้(Application) จึงท าใหรู้ปแบบน้ีมี

คุณสมบติัครบตามหลกั CIPPA 

ประโยชน์  

1. ผูเ้รียนรู้จกัการแสวงหาขอ้มูล ขอ้เทจ็จริงจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อน ามาใชใ้น

การเรียนรู้ 
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2. ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการคิดท่ีหลากหลาย เป็นประสบการณ์ท่ีจะน าไปใชไ้ดใ้นการ

ด าเนินชีวติ 

3. ผูเ้รียนมีประสบการณ์ในการแลกเปล่ียนความรู้ความเขา้ใจกบัสมาชิกภายในกลุ่ม 

 

 

วธีิสอนแบบโครงงาน 

(Project Method) 

แนวคิด  

 เป็นวกีารจดัการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ หรือปฏิบติังานตามหวัขอ้ท่ีผูเ้รียนสนใจ 

ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งฝึกกระบวนการท างานอยา่งมีขั้นตอน มีการวางแผนในการท างานหรือการ

แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ จนการด าเนินงานส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค ์ส่งผลใหผู้เ้รียนมีทกัษะ

การเรียนรู้อยา่งหลากหลาย อนัเป็นประสบการณ์ตรงท่ีมีคุณค่า สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการ

ด าเนินงานต่าง ๆ ไดว้กีารสอนโครงงานสามารถสอนต่อเน่ืองกบัวสีอนแบบบูรณาการได ้ทั้งใน

รูปแบบบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้

ผูเ้รียนไดน้ าองคค์วามรู้และประสบการณ์ท่ีไดม้าบูรณาการเพื่อท าโครงงาน  

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

1. ขั้นก าหนดปัญหา หรือส ารวจความสนใจ ผูส้อนเสนอสถานการณ์หรือตวัอยา่งท่ีเป็น  

ปัญหาและกระตุน้ใหผู้เ้รียนหาวกีารแกปั้ญหาหรือย ัว่ยใุหผู้เ้รียนมีความตอ้งการใคร่เรียนใคร่รู้ ใน

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

2. ขั้นก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน ผูส้อนแนะน าใหผู้เ้รียนก าหนดจุดมุ่งหมายให้  

ชดัเจนวา่เรียนเพื่ออะไร จะท าโครงงานนั้นเพื่อแกปั้ญหาอะไร ซ่ึงท าใหผู้เ้รียนก าหนดโครงงาน

แนวทางในการด าเนินงานไดต้รงตามจุดมุ่งหมาย 

3. ขั้นวางแผนและวเิคราะห์โครงงาน ใหผู้เ้รียนวางแผนแกปั้ญหา ซ่ึงเป็นโครงงานเด่ียว  

หรือกลุ่มก็ได ้แลว้เสนอแผนการด าเนินงานใหผู้ส้อนพิจารณา ใหค้  าแนะน าช่วยเหลือและ

ขอ้เสนอแนะการวางแผนโครงงานของผูเ้รียน ผูเ้รียนเขียนโครงงานตามหวัขอ้ซ่ึงมีหวัขอ้ส าคญั (ช่ือ

โครงงาน หลกัการและเหตุผลวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมาย เจา้ของโครงการ ท่ีปรึกษาโครงการ 
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แหล่งความรู้ สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ วธีิด าเนินการ เคร่ืองมือท่ีใช ้ผล

ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ) 

4. ขั้นลงมือปฏิบติัหรือแกปั้ญหา ใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัหรือแกปั้ญหาตามแผนการท่ี  

ก าหนดไวโ้ดยมีผูส้อนเป็นท่ีปรึกษา คอยสังเกต ติดตาม แนะน าใหผู้เ้รียนรู้จกัสังเกต เก็บรวบรวม

ขอ้มูล บนัทึกผลด าเนินการดว้ยความมานะอดทน มีการประชุมอภิปราย ปรึกษาหารือกนัเป็นระยะ 

ๆ ผูส้อนจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งเท่าท่ีจ  าเป็น ผูเ้รียนเป็นผูใ้ชค้วามคิด ความรู้ ในการวางแผนและ

ตดัสินใจท าดว้ยตนเอง 

5. ขั้นประเมินผลระหวา่ปฏิบติังาน ผูส้อนแนะน าใหผู้เ้รียนรู้จกัประเมินผลก่อน  

ด าเนินการระหวา่งด าเนินการและหลงัด าเนินการ คือรู้จกัพิจารณาวา่ก่อนท่ีจะด าเนินการมีสภาพ

เป็นอยา่งไร มีปัญหาอยา่งไรระหวา่งท่ีด าเนินงานตามโครงงานนั้น ยงัมีส่ิงใดท่ีผดิพลาดหรือเป็น

ขอ้บกพร่องอยู ่ตอ้แกไ้ขอะไรอีกบา้ง มีวธีิแกไ้ขอยา่งไร เม่ือด าเนินการไปแลว้ผูเ้รียนมีแนวคิด

อยา่งไร มีความพึงพอใจหรือไม่ ผลของการด าเนินการตามโครงงาน ผูเ้รียนไดค้วามรู้อะไร ได้

ประโยชน์อยา่งไร และสามารถน าความรู้นั้นไปพฒันาปรับปรุงงานไดอ้ยา่งดียิง่ข้ึน หรือเอาความรู้

นั้นไปใชใ้นชีวติไดอ้ยา่งไร โดยผูเ้รียนประเมินโครงงานของตนเองหรือเพื่อนร่วมประเมิน จากนั้น

ผูส้อนจึงประเมินผลโครงงานตามแบบประเมิน ซ่ึงผูป้กครองอาจจะมีส่วนร่วมในการประเมินดว้ย

ก็ได ้

6. ขั้นสรุป รายงานผล และเสนอผลงาน เม่ือผูเ้รียนท างานตามแผนและเก็บขอ้มูลแลว้  

ตอ้งท าการวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปและเขียนรายงานเพื่อน าเสนอผลงาน ซ่ึงนอกเหนือจากรายงาน

เอกสารแลว้ อาจมีแผนภูมิ แผนภาพ กราฟ แบบจ าลอง หรือของจริงประกอบการน าเสนอ อาจจดั

ไดห้ลายรูปแบบ เช่น จดันิทรรศการ การแสดงละคร ฯลฯ 

ประโยชน์ 

1. เป็นการสอนท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนมีบทบาท มีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้ไดป้ฏิบติั  

จริงคิดเอง ท าเอง อยา่งละเอียดรอบคอบ อยา่งเป็นระบบ  

2. ผูเ้รียนรู้จกัวแีสวงหาขอ้มูล สร้างองคค์วามรู้และสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  

3. ผูเ้รียนมีทกัษะในการแกปั้ญหา มีทกัษะกระบวนการในการท างาน มีทกัษะการ

เคล่ือนไหวทางกาย 

4. ผูเ้รียนไดฝึ้กกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ ท างานร่วมกนักบัผูอ่ื้นได้ 



 

61 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

รหัส UTQ-204: สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร:์ คณติศาสตร ์ส าหรับชัน้มัธยมศกึษา 

5. ฝึกความเป็นประชาธิปไตย คือการรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั มีเหตุผล มีการ

ยอมรับในความรู้ ความสามารถซ่ึงกนัและกนั 

6. ผูเ้รียนไดฝึ้กลกัษณะนิสัยท่ีดีในการท างาน เช่น การจดบนัทึกขอ้มูล การเก็บขอ้มูล

อยา่งเป็นระบบ ความรับผดิชอบ ความซ่ือตรง ความเอาใจใส่ ความขยนัหมัน่เพียรใน

การท างาน รู้จกัท างานอยา่งเป็นระบบ ท างานอยา่งมีแผน ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

7. ผูเ้รียนเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และสามารถน าความรู้ ความคิด หรือแนวทางท่ีได้

ไปใชใ้นการแกปั้ญหาในชีวติ หรือในสถานการณ์อ่ืน ๆ ได้ 

 

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

แนวคิด 

 เป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเร่ิมตน้จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยสร้างความรู้จาก

กระบวนการท างานกลุ่ม ตวัปัญหาจะเป็นจุดตั้งตน้ของกระบวนการเรียนรู้ และเป็นตวักระตุน้การ

พฒันาทกัษะการแกปั้ญหาดว้ยเหตุผล และการสืบคน้หาขอ้มูลเพื่อเขา้ใจกลไกของตวัปัญหา รวมทั้ง

วธีิการแกปั้ญหา 

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 

1. ขั้นท่ี 1 ก าหนดปัญหาจดัสถานการณ์ต่าง ๆ  กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ มองเห็น

ปัญหาก าหนดส่ิงท่ีเป็นปัญหาท่ีผูเ้รียนอยากรู้อยากเรียน และเกิดความสนใจท่ีจะคน้หา

ค าตอบ 

2. ท าความเขา้ใจกบัปัญหา ผูเ้รียนจะตอ้งสามารถอธิบายส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้กบัปัญหาได้ 

3. ด าเนินการศึกษาคน้ควา้ ก าหนดส่ิงท่ีตอ้งการเรียนและด าเนินการศึกษาคน้ควา้อยา่ง

หลากหลาย 

4. สังเคราะห์ความรู้ ผูเ้รียนน าความรู้ท่ีไดค้น้ควา้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั อภิปรายผล

และสังเคราะห์ความรู้ท่ีไดม้าวา่มีความเหมาะสมหรือไม่ 

5. สรุปและประเมินค่าของค าตอบ ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มสรุปสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง 

ประเมินผลงานวา่ขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้มีความเหมาะสมเพียงใด โดยการตรวจสอบ
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แนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอยา่งอิสระ ทุกกลุ่มร่วมกนัสรุปองคค์วามรู้ในภาพรวม

ของปัญหาอีกคร้ัง 

6. น าเสนอและประเมินผลงาน ผูเ้รียนน าขอ้มูลท่ีไดม้าจดัระบบองคค์วามรู้และน าเสนอ

ในรูปแบบผลงานท่ีหลากหลาย ผูเ้รียนทุกคนและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัปัญหา ร่วมกนั

ประเมินผลงาน 

ประโยชน์ 

 มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนในดา้นทกัษะและกระบวนการเรียนรู้ และพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถ

เรียนรู้โดยการช้ีน าตนเอง ซ่ึงผูเ้รียนจะไดฝึ้กฝนการสร้างองคค์วามรู้โดยผา่นกระบวนการคิดดว้ย

การแกปั้ญหาอยา่งมีความหมายต่อผูเ้รียน 

 

การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ 

(Discovery Method) 

แนวคิด  

 เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนคน้หาค าตอบ หรือความรู้ดว้ยตนเอง โดยผูส้อนจะ

เป็นผูส้ร้างสถานการณ์ในลกัษณะท่ีผูเ้รียนจะเผชิญกบัปัญหา ซ่ึงในการแกปั้ญหานั้น ผูเ้รียนจะใช้

กระบวนการท่ีตรงกบัธรรมชาติของวชิาหรือปัญหานั้น เช่นผูเ้รียนจะศึกษาปัญหาทางชีววทิยา ก็จะ

ใชว้ธีิเดียวกนักบันกัชีววทิยาศึกษา หรือผุเ้รียนจะศึกษาปัญหาประวติัศาสตร์ ก็จะใชว้ธีิการ

เช่นเดียวกบันกัประวติัศาสตร์ศึกษา ดงันั้น จึงเป็นวธีิจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้กระบวนการ เหมาะส าหรับ

วชิาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แต่ก็สามารถใชก้บัวธีิอ่ืน ๆ ได ้ในการแกปั้ญหานั้น ผูเ้รียนจะตอ้งน า

ขอ้มูลท าการวเิคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเพื่อใหไ้ดข้อ้คน้พบใหม่หรือเกิดความคิดรวบยอดใน

เร่ืองนั้น 

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

 การจดัการเรียนรู้แบบคน้พบเนน้ใหผู้เ้รียนคน้หาค าตอบหรือความรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงผูเ้รียน

จะใชว้ธีิการหรือกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเห็นวา่มีประสิทธิภาพและตรงกบัธรรมชาติของวชิา หรือ

ปัญหา ดงันั้นจึงมีผูน้ าเสนอวธีิการการจดัการเรียนรู้ไวหลากหลาย  เช่น  การแนะใหผู้เ้รียนพบ

หลกัการทางคณิตศาสตร์ดว้ยตนเองโดยวธีิอุปนยั  การท่ีผูเ้รียนใชก้ระบวนการแกปั้ญหาแลว้

น าไปสู่การคน้พบ  มีการก าหนดปัญหา  ตั้งสมมติฐานและรวบรวมขอ้มูล  ทดสอบสมมติฐานและ
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สรุปขอ้คน้พบ   ซ่ึงอาจใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลจากการทดลองดว้ย  การท่ีผูส้อนจดัโปรแกรมไวใ้ห้

ผูเ้รียนใชก้ารคิดแบบอุปนยัและนิรนยัในเร่ืองต่างๆ  ก็สามารถไดข้อ้คน้พบดว้ยตนเอง  ผูส้อนจะ

เป็นผูใ้หค้  าปรึกษา  แนะน าหรือกระตุน้ใหผู้เ้รียนใชว้ธีิหรือกระบวนการท่ีเหมาะสม  

 จากเหตุผลดงักล่าว  ขั้นตอนการเรียนรู้จึงปรับเปล่ียนไปตามวธีิหรือกรอบกระบวนการ

ต่างๆท่ีใช ้ แต่ในท่ีน้ีจะเสนอผลการพบความรู้  ขอ้สรุปใหม่  ดว้ยการคิดแบบอุปนยัและนิรนยั  

การจดัการเรียนรู้แบบคน้พบมีขั้นตอนส าคญัดงัต่อไปน้ี  

1. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 

ผูส้อนกระตุน้และเร้าความสนใจของผูเ้รียนใหส้นใจท่ีจะศึกษาบทเรียน  

2. ขั้นเรียนรู้  ประกอบดว้ย 

2.1 ผูส้อนใชว้ธีิจดัการเรียนรู้  แบบอุปนยัในตอนแรก  เพื่อใหผู้เ้รียนคน้พบขอ้สรุป  

2.2 ผูส้อนใชว้ธีิตดัการเรียนรู้  แบบนิรนยั  เพื่อใหผู้เ้รียนน าขอ้สรุปท่ีไดใ้นขอ้  2  ไป

ใชเ้พื่อเรียนรู้หรือคน้พบขอ้สรุปใหม่ในตอนท่ีสอง  โดยอาศยัเทคนิคการซกัถาม  

โตต้อบ  หรืออภิปรายเพื่อเป็นแนวทางในการคน้พบ  

2.3 ผูเ้รียนสรุปขอ้คน้พบหรือความคิดรวบยอดใหม่ 

3. ขั้นน าไปใช ้

ผูส้อนใหผู้เ้รียนน าเสนอแนวทางการน าขอ้คน้พบท่ีไดไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหา  อาจใช้

วธีิการใหท้  าแบบฝึกหดัหรือแบบทดสอบหลงัเรียน  เพื่อประเมินผลวา่ผูเ้รียนเกิดการ

เรียนรู้จริงหรือไม่ 

ประโยชน์ 

1. ช่วยใหผู้เ้รียนคิดอยา่งมีเหตุผล 

2. ช่วยใหผู้เ้รียนคน้พบส่ิงท่ีคน้พบไดน้านและเขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้ 

3. ผูเ้รียนมีความมัน่ใจ  เพราะไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่อยา่งเขา้ใจจริง 

4. ช่วยใหผู้เ้รียนมีพฒันาการทางดา้นความคิด 

5. ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน  คน้ควา้เพื่อหาค าตอบดว้ยตนเอง 

6. ก่อใหเ้กิดแรงจูงใจ  ความพึงพอใจในตนเองต่อการเรียนสูง  

7. ผูเ้รียนรู้วธีิสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  เช่น  การหาขอ้มูล  การวเิคราะห์และสรุปขอ้ความรู้  

8. เหมาะสมกบัผูเ้รียนท่ีฉลาด  มีความเช่ือมัน่ในตนเองและมีแรงจูงใจสูง 



 

64 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

รหัส UTQ-204: สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร:์ คณติศาสตร ์ส าหรับชัน้มัธยมศกึษา 

 

การจัดการเรียนรู้แบบนิรนัย 

(Deductive  Method) 

แนวคิด 

 กระบวนการท่ีผูส้อนจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจเก่ียวกบักฎ  ทฤษฎี  หลกัเกณฑ ์ 

ขอ้เทจ็จริงหรือขอ้สรุปตามวตัถุประสงคใ์นบทเรียน  จากนั้นจึงใหต้วัอยา่งหลายๆตวัอยา่ง  หรืออาจ

ใหผู้เ้รียนฝึกการน าทฤษฎี  หลกัการ  หลกัเกณฑ ์ กฎหรือขอ้สรุปไปใชใ้นสถานการณ์ท่ีหลากหลาย   

หรืออาจเป็นหลกัลกัษณะใหผู้เ้รียนหาหลกัฐานเหตุผลมาพิสูจน์ยนืยนัทฤษฎี  กฎหรือขอ้สรุป

เหล่านั้น  การจดัการเรียนรู้แบบน้ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเป็นคนมีเหตุผล  ไม่เช่ืออะไรง่ายๆ  และมีความ

เขา้ใจในกฎเกณฑ ์ ทฤษฎี  ขอ้สรุปเหล่านั้นอยา่งลึกซ้ึง การสอนแบบน้ีอาจกล่าวไดว้า่  เป็นการ

สอนจากทฤษฎีหรือกฎไปสูตวัอยา่งท่ีเป็นรายละเอียด 

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

การสอนแบบนิรนยัมีขั้นตอนส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1. ขั้นก าหนดขอบเขตของปัญหา  เป็นการน าเขา้สูบทเรียนโดยการเสนอปัญหาหรือระบุส่ิงท่ี  

จะสอนในแง่ของปัญหา  เพื่อย ัว่ยใุหผู้เ้รียนเกิดความสนใจท่ีจะหาค าตอบ  ปัญหาท่ีจะ

น าเสนอควรจะเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ของชีวติและเหมาะสมกบัวฒิุภาวะของผูเ้รียน 

2. ขั้นแสดงและอธิบายทฤษฎี  หลกัการ  เป็นการน าเอาทฤษฎี  หลกัการ  กฎ  ขอ้สรุปท่ี

ตอ้งการสอนมาใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ทฤษฎี  หลกัการนั้น 

3. ขั้นใชท้ฤษฎี  หลกัการ  เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนจะเลือกทฤษฎี  หลกัการ  กฎ  ขอ้สรุป  ท่ีไดจ้าก

การเรียนรู้มาใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีก าหนดไวไ้ด้ 

4. ขั้นตรวจสอบและสรุป  เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนจะตรวจสอบและสรุปทฤษฎี  หลกัการ  กฎ  

ขอ้สรุปหรือนิยามท่ีใชว้า่ถูกตอ้ง  สมเหตุสมผลหรือไม่  โดยอาจปรึกษาผูส้อน  หรือ

คน้ควา้จากต าราต่างๆ  หรือจากการทดลอง  ขอ้สรุปท่ีไดพ้ิสูจน์หรือตรวจสอบวา่เป็นจริง  

จึงจะเป็นความรู้ท่ีถูกตอ้ง 

5. ขั้นฝึกปฏิบติั  เม่ือผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในทฤษฎี  หลกัการ  กฎ  ขอ้สรุป  พอสมควรแลว้  

ผูส้อนเสนอสถานการณ์ใหม่ใหผู้เ้รียนฝึกน าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ๆท่ี

หลากหลาย 
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ประโยชน์ 

1. เป็นวธีิการท่ีช่วยในการถ่ายทอดเน้ือหาสาระไดง่้าย  รวดเร็วและไม่ยุง่ยาก 

2. ใชเ้วลาในการจดัการเรียนรู้ไม่มากนกั 

3. ฝึกใหผู้เ้รียนรู้ไดน้ าเอาทฤษฎี  หลกัการ  กฎ  ขอ้สรุปหรือนิยามไปใชใ้นสถานการณ์

ใหม่ๆ 

4. ใชไ้ดผ้ลดีในการจดัการเรียนรู้วชิาศิลปศึกษาและคณิตศาสตร์ 

5. ฝึกใหผู้เ้รียนมีเหตุผล  ไม่เช่ืออะไรง่ายๆ  โดยไม่มีการพิสูจน์ใหเ้ห็นจริง  

 
การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย 

(Induction  Method) 
แนวคิด 
 กระบวนการท่ีผูส้อนจากรายละเอียดปลีกยอ่ย  หรือจากส่วนยอ่ยไปหาส่วนใหญ่  หรือ
กฎเกณฑ ์ หลกัการ  ขอ้เทจ็จริงหรือขอ้สรุป  โดยการน าเอาตวัอยา่งขอ้มูล  เหตุการณ์  สถานการณ์
หรือปรากฏการณ์  ท่ีมีหลกัการแฝงอยูม่าใหผู้เ้รียนศึกษา  สังเกต  ทดลอง  เปรียบเทียบหรือ
วเิคราะห์จนสามารถสรุปหลกัการหรือกฎเกณฑไ์ดด้ว้ยตนเอง  
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
การจดัการเรียนรู้แบบอุปนยัมีขั้นตอนส าคญัดงัต่อไปน้ี  

1. ขั้นเตรียมการ  เป็นการเตรียมตวัผูเ้รียน  ทบทวนความรู้เดิมหรือปูพื้นฐานความรู้  

2. ขั้นเสนอตวัอยา่ง  เป็นขั้นท่ีผูส้อนน าเสนอตวัอยา่งขอ้มูล  สถานการณ์  เหตุการณ์  

ปรากฏการณ์  หรือแนวคิดใหผู้เ้รียนไดส้ังเกตลกัษณะและคุณสมบติัของตวัอยา่งเพื่อ

พิจารณาเปรียบเทียบสรุปเป็นหลกัการ  แนวคิด  หรือกฎเกณฑ ์ ซ่ึงการน าเสนอ

ตวัอยา่งควรเสนอหลายๆตวัอยา่งใหม้ากพอท่ีผูเ้รียนสามารถสรุปเป็นหลกัการหรือ

หลกัเกณฑต่์างๆได ้

3. ขั้นเปรียบเทียบ  เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนท าการสังเกต  คน้ควา้  วเิคราะห์  รวบรวม  

เปรียบเทียบความคลา้ยคลึงกนัขององคป์ระกอบในตวัอยา่ง  แยกแยะขอ้แตกต่าง  

มองเห็นความสัมพนัธ์ในรายละเอียดท่ีเหมือนกนั  ต่างกนั 

ในขั้นน้ีหากตวัอยา่งท่ีใหแ้ก่ผูเ้รียนเป็นตวัอยา่งท่ีดี  ครอบคลุมลกัษณะหรือคุณสมบติั
ส าคญัๆของหลกัการ  ทฤษฎีก็ยอ่มจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถศึกษาและวเิคราะห์ไดต้รง
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ตามวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งรวดเร็ว  แต่หากผูเ้รียนไม่ประสบความส าเร็จ  ผูส้อนอาจให้
ขอ้มูลเพิ่มเติม  หรือใชว้ธีิกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดคิ้ดคน้ต่อไป  โดยการตั้งค  าถามกระตุน้
แต่ไม่ควรใหใ้นลกัษณะบอกค าตอบ  เพราะวธีิสอนน้ีมุ่งใหผู้เ้รียนไดคิ้ด  ท าความ
เขา้ใจดว้ยตนเอง  ควรใหผู้เ้รียนไดร่้วมกนัคิดวเิคราะห์เป็นกลุ่มยอ่ย  เพื่อจะได้
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  โดยเนน้ใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม  ในการ
อภิปรายกลุ่มอยา่งทัว่ถึง  และผูส้อนไม่ควรรีบร้อนหรือเร่งเร้าผูเ้รียนจนเกินไป  

4. ขั้นกฎเกณฑ ์ เป็นการใหผู้เ้รียนน าขอ้สังเกตต่างๆ  จากตวัอยา่งมาสรุปเป็นหลกัการ  

กฎเกณฑห์รือนิยามดว้ยตวัผูเ้รียนเอง  

5. ขั้นน าไปใช ้ ในขั้นน้ีผูส้อนจะเตรียมตวัอยา่งขอ้มูล  สถานการณ์  เหตุการณ์  

ปรากฏการณ์หรือความคิดใหม่ๆ  ท่ีหลากหลายมาใหผู้เ้รียนใชใ้นการฝึกความรู้  

ขอ้สรุปไปใช ้หรือ  ผูส้อนอาจใหโ้อกาสผูเ้รียนช่วยกนัยกตวัอยา่งจากประสบการณ์

ของผูเ้รียนเองเปรียบเทียบก็ได ้ เป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้น

ชีวติประจ าวนั  และจะท าใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงยิง่ข้ึน  รวมทั้งเป็นการ

ทดสอบความเขา้ใจของผูเ้รียนวา่หลกัการท่ีไดรั้ยนั้น  สามารถน าไปใชแ้กปั้ญหาและ

ท าแบบฝึกหดัไดห้รือไม่หรือเป็นการประเมินวา่ผูเ้รียนไดบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว้

หรือไม่นัน่เอง 

ประโยชน์ 
1. เป็นวธีิการท่ีท าใหผู้เ้รียนสามารถคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง  ท าใหเ้กิดความเขา้ใจและ

จดจ าไดน้าน 

2. เป็นวธีิการท่ีฝึกใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการสังเกต  คิดวเิคราะห์  เปรียบเทียบ  ตาม

หลกัตรรกศาสตร์และหลกัวทิยาศาสตร์  สรุปดว้ยตนเองอยา่งมีเหตุผลอนัจะเป็น

เคร่ืองมือส าคญัของการเรียนรู้  ซ่ึงใชไ้ดดี้กบัการวชิาวทิยาศาสตร์  

3. เป็นวธีิการท่ีผูเ้รียนไดท้ั้งเน้ือหาความรู้  และกระบวนการซ่ึงผูเ้รียนสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ในการเรียนรู้เร่ืองอ่ืนๆได้ 
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การพฒันาทกัษะ/กระบวนการแก้ปัญหา 

แนวคิด 

 การพฒันาทกัษะ/กระบวนการแกปั้ญหา  โดยการจดัสถานการณ์  หรือปัญหา  หรือเกมส์ท่ี

น่าสนใจ  ทา้ทายใหอ้ยากคิดอาจเร่ิมดว้ยปัญหาท่ีผูเ้รียนสามารถใชค้วามรู้ท่ีเรียนมาแลว้มาประยกุต์

ก่อน  ต่อจากนั้นจึงเพิ่มสถานการณ์หรือปัญหาท่ีแตกต่างจากท่ีเคยพบมา  

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

กระบวนการแกปั้ญหามี  4  ขั้นตอน 

1. ท าความเขา้ใจปัญหาหรือวเิคราะห์ปัญหา 

2. วางแผนแกปั้ญหา 

3. ด าเนินการแกปั้ญหา 

4. ตรวจสอบหรือมองยอ้นกลบั 

ประโยชน์ 

 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจกระบวนการและพฒันาทกัษะ  เนน้ฝึกวเิคราะห์แนวคิดอยา่ง

หลากหลาย 

 

การพฒันาทกัษะ/กระบวนการให้เหตุผล 

แนวคิด 

 เป็นการจดัสถานการณ์หรือปัญหาท่ีน่าสนใจใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติั  ผูส้อนจะใชค้  าถาม

กระตุน้  ดว้ยค าวา่  ท าไม  อยา่งไร  เพราะเหตุใด  เป็นตน้  พร้อมทั้งใหข้อ้คิดเพิ่มเติม  เช่น “ถา้......

แลว้  ผูเ้รียนคิดวา่  จะเป็นอยา่งไร”  เหตุผลท่ีไม่สมบูรณ์ตอ้งไม่ตดัสินวา่ไม่ถูกตอ้ง  แต่ใชค้  าพดู

เสริมแรงใหก้ าลงัใจ  เช่น  “ค าตอบท่ีนกัเรียนใหมี้บางส่วนถูกตอ้ง  นกัเรียนคนใดจะอธิบายหรือให้

เหตุผลเพิ่มเติมของเพื่อนไดอี้กบา้ง”  เพื่อใหผู้เ้รียนมีการเรียนรู้ร่วมกนัมากข้ึน  

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

วธีิการจดัการเรียนรู้ 

1. ใหน้กัเรียนพบกบัโจทยปั์ญหาท่ีน่าสนใจเป็นปัญหาท่ีไม่ยากเกินท่ีนกัเรียนจะคิดและ

ใหเ้หคุผลของค าตอบได้ 
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2. ผูเ้รียนมีโอกาส   มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการใชแ้ละใหเ้หคุผลของตนเอง  

3. ผูส้อนช่วยสรุปและช้ีแจงใหผู้เ้รียนเขา้ใจวา่เหตุผลของผูเ้รียนถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์

หรือไม่  ขาดตกบกพร่องอยา่งไร 

ประโยชน์ 

 การพฒันาทกัษะ/กระบวนการใหเ้หตุผล  เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถคิดอยา่งมีเหตุผล

และรู้จกัใหเ้หตุผลและร่วมกนัหาค าตอบ   

 

การพฒันาทกัษะ/กระบวนการส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณติศาสตร์  และการน าเสนอ  

แนวคิด 

 เป็นการฝึกทกัษะใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดวเิคราะห์ปัญหา  สามารถเขียนปัญหาในรูปแบบของ

ตาราง   กราฟหรือขอ้ความ  เพื่อส่ือสารความสัมพนัธ์ของจ านวนเหล่านั้น  

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

 การพฒันาทกัษะ/กระบวนการส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และการ

น าเสนอมีแนวทางดงัน้ี 

1. ก าหนดโจทยปั์ญหาท่ีน่าสนใจ  และเหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน 

2. ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัและแสดงความคิดเห็นดว้ยตนเอง  โดยผูส้อนช่วยช้ีแนะ

แนวทางในการส่ือสาร  ส่ือความหมายและการน าเสนอ 

ประโยชน์ 

 การพฒันาทกัษะ/กระบวนการส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และการ

น าเสนอเพื่อใหน้กัเรียนเกิดทกัษะ  การส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  

 

การค้นหารูปแบบ 

(Pattern  Seeking) 

แนวคิด 

 เป็นการสังเกต  และบนัทึกปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ  หรือท าการส ารวจตรวจสอบ  โดย

ท่ีไม่สามารถควบคุมตวัแปรได ้ แลว้คิดหารูปแบบจากขอ้มูลการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

การคน้หารูปแบบประกอบดว้ย 



 

69 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

รหัส UTQ-204: สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร:์ คณติศาสตร ์ส าหรับชัน้มัธยมศกึษา 

 

1. การจ าแนกประเภทและการระบุช่ือ 

2. การส ารวจและคน้หา 

3. การพฒันาระบบ 

4. การสร้างแบบจ าลองเพื่อการส ารวจตรวจสอบ  

ประโยชน์ 

 การคน้หารูปแบบ  (Pattern  Seeking) เพื่อฝึกนกัเรียนใหส้ามารถสร้างรูปแบบ  และสร้าง

ความรู้ได ้

 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

(Inquiry  Process) 

แนวคิด 

 เป็นกระบวนการท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนไดสื้บคน้  สืบเสาะ  ส ารวจ  ตรวจสอบ  และคน้ควา้

ดว้ยวธีิการต่างๆ  จนเกิดความเขา้ใจและรับรู้ความรู้นั้นอยา่งมีความหมาย 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

 กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ประกอบดว้ย 

1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)  เป็นการน าเขา้สู่บทเรียนโดยน าเร่ืองท่ีสนใจ  อาจ

มาจากเหตุการณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึนอยูใ่นช่วงเวลานั้น  หรือเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมท่ีเรียน

มาแลว้  เป็นตวักระตุน้ใหน้กัเรียนสร้างค าถาม  เป็นแนวทางท่ีใชใ้นการส ารวจ

ตรวจสอบอยา่งหลากหลาย 

2. ขั้นส ารวจและคน้หา (Exploration) เม่ือท าความเขา้ใจในประเด็นหรือค าถามท่ีสนใจ  

มีการก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ  ตั้งสมมติฐาน  ก าหนดทางเลือกท่ีเป็นไป

ได ้ ลงมือปฏิบติัเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล  ขอ้สนเทศหรือปรากฏการณ์ต่างๆ  วธีิการ

ตรวจสอบอาจท าไดห้ลายวธีิ  เช่น  ท าการทดลอง  ท ากิจกรรมภาคสนาม  การศึกษา

ขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ 
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3. ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation)  เม่ือไดข้อ้มูลเพียงพอ  จึงน าขอ้มูลท่ีไดม้า

วเิคราะห์  แปลผล  สรุปผล  น าเสนอผลท่ีไดใ้นรูปแบบต่างๆ  เช่น  บรรยายสรุป  สร้าง

แบบจ าลองหรือรูปวาด 

4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration)  เป็นการน าความรู้ท่ีสร้างข้ึนไปเช่ือมโยงกบัความรู้เดิม

แนวคิดท่ีไดจ้ะช่วยเช่ือมโยงกบัเร่ืองต่างๆ  ท าใหเ้กิดความรู้กวา้งข้ึน 

5. ขั้นประเมิน (Evaluation)  เป็นการประเมินการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการต่างๆ  วา่

นกัเรียนมีความรู้อะไรบา้ง  อยา่งไรและมากนอ้ยเพียงใด  จากนั้นจะน าไปสู่การน า

ความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นเร่ืองอ่ืนๆ 

ประโยชน์ 

 กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งเน้ือหา  หลกัและหลกัการ  

ทฤษฎี  ตลอดจนการลงมือปฏิบติัเพื่อใหไ้ดค้วามรู้ 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที ่2.6 
เร่ือง “ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 

ตวัอย่าง 
การจดัการเรียนรู้ 

             การเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นการสร้างความรู้ 
เร่ือง ความคล้าย 

 
โดย 

ครูอญัชล ี แสวงกจิ   โรงเรียนนครขอนแก่น 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 
(ปี 2553 พฒันาจากงานวจิัยและพฒันา 

เร่ือง การศึกษาผลการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมอื                                                      
ทีเ่น้นทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ เร่ือง ความคล้าย   

ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3 โรงเรียนนครขอนแก่น 

โครงการเครือข่ายครูวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลย ี 
สถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2550) 
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1. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 
- นกัเรียนทบทวนความรู้เดิม   
-  ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ แนะน าค  าศพัทเ์ทคนิค สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ 
-  
 

2. ขั้นสร้างความรู้ 
 

 

2.1 ขั้นท าความเขา้ใจสถานการณ์ปัญหารายบุคคล   
        - ครูน าเสนอสถานการณ์ปัญหา    
        - นกัเรียนแต่ละคนท าความเขา้ใจ  คิดหาแนวทางแกปั้ญหา    
2.2  ขั้นวางแผนการแกปั้ญหาเป็นกลุ่ม  
        -  สมาชิกกลุ่มแลกเปล่ียนค าตอบท่ีเป็นไปไดแ้ละแนวทางแกปั้ญหา   
        -  อภิปราย เหตุผล  ท่ีมาของวิธีการแกปั้ญหา  และสรุปเลือกวิธีการหาค าตอบ 
           ของกลุ่ม  
2.3  ขั้นแกปั้ญหาร่วมกนั     
        -  สมาชิกกลุ่ม ช่วยกนัแกปั้ญหาตามวิธีการของกลุ่มและตรวจสอบค าตอบ 
        - ครูใชค้  าถามกระตุน้ให้เกิดการคน้พบเม่ือนกัเรียนไม่สามารถหาวิธีการได ้
   

5. ขั้นประเมินและสะทอ้น
ผล 

ประเมินความกา้วหนา้/ความรู้/ ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน  โดย 
       - ตรวจใบกิจกรรม  ช้ินงานกลุ่ม 
       - ประเมินการน าเสนอผลงาน โดยครูและนกัเรียน 
       - ท าแบบทดสอบยอ่ยรายบุคคล (STAD) หรือแข่งขนัตอบปัญหา (TGT)  
       - ครูสะทอ้นผลการประเมิน ให้การยกยอ่งชมเชยกลุ่มท่ีประสบความส าเร็จ 
       - ท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายบุคคลเม่ือจบหน่วยการเรียนรู้  

3. ขั้นอภิปราย 
และสรุป 

       

- ตวัแทนกลุ่มน าเสนอวิธีแกปั้ญหาและผลลพัธ์ท่ีไดต่้อชั้นเรียน  กลุ่มอ่ืนซกัถาม  
  ให้เหตุผลโตแ้ยง้   
- ครูตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียน ให้ขอ้มูลยอ้นกลบั  เพ่ิมเติมตวัอยา่งแนวทาง 
   การแกปั้ญหา โดยใชค้  าถามและส่ือประกอบการเรียนรู้  
- นกัเรียนอภิปราย  สรุปเป็นสาระส าคญั  หลกัการหรือองคค์วามรู้   
  

- ร่วมกนัศึกษาใบความรู้  ฝึกท ากิจกรรมตามท่ีระบุในใบกิจกรรมหรือใบงาน   
   เพื่อพฒันาการคิด  ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  โดยนกัเรียนเก่งช่วยเหลือ 
   นกัเรียนท่ีอ่อนเพ่ือให้กลุ่มไปสู่เป้าหมาย  
- นกัเรียนน าหลกัการ วิธีการ และทกัษะ ท่ีเรียนรู้ ไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่    
   ฝึกทกัษะ หรือฝึกสร้างโจทยปั์ญหารายบุคคล 
- สร้างผลงานกลุ่ม/ช้ินงาน โดยอาศยัแหล่งเรียนรู้จากส่ิงแวดลอ้ม 

4. ขั้นพฒันา 
และน าไปใช ้

กรอบแนวคดิ การเรียนรู้แบบร่วมมอืทีเ่น้นการสร้างความรู้ 
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ประเมินความก้าวหน้า 
: STAD ,  TGT  

อภปิราย  สรุปเหลกัการ 
หรือองค์ความรู้   
  

วางแผนและแก้ปัญหา 
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม  
 

 
 

โครงการเครือข่ายครูวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลย ีสสวท. 

ครูอญัชล ี แสวงกจิ  โรงเรียนนครขอนแก่น  สพท.ขอนแก่น เขต 1 
 

 
 

 
 
 

 
   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

1. ขั้นน าเข้าสู่ 
บทเรียน 

2. ขั้นสร้าง      
     ความรู้ 

 
 

5. ขั้นประเมิน
และสะท้อนผล 

3. ขั้นอภิปราย 
และสรุป 

       

พฒันาการคดิ/ 
ทักษะกระบวนการ 
ทางคณติศาสตร์   

4. ขั้นพฒันา 
และน าไปใช้ 

ขั้นตอนของการเรียนรู้แบบร่วมมอืทีเ่น้นการสร้างความรู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  12 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์                      รายวชิา  คณติศาสตร์พืน้ฐาน   ค  33101 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3           ภาคเรียนที ่ 1      ปีการศึกษา  2551 
 หน่วยที ่4  ความคล้าย                              เร่ือง การน าไปใช้ (ต่อ)                          เวลา  1  ช่ัวโมง  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
มาตรฐาน ค 3.2  : ใชก้ารนึกภาพ (visualization) ใชเ้หตุผลเก่ียวกบัปริภูมิ (spattal reasoning) และ 
                              ใชแ้บบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปั้ญหา 
ตัวช้ีวดั    1. ใชส้มบติัของรูปสามเหล่ียมคลา้ยในการใหเ้หตุผลและแกปั้ญหา 
มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทาง 
                            คณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และ  
                            เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  
ตัวช้ีวดั     1. ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหา 
                 2. ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาใน              
                      สถานการณ์ต่างไดอ้ยา่งเหมาะสม 
                 3. ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจและสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
                 5. เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ 

   
1. สาระส าคัญ 

 ความรู้เร่ืองรูปสามเหล่ียมคลา้ย  สามารถน าเอาสมบติัของรูปสามเหล่ียมคลา้ยมาประยกุตใ์ชใ้น

การหาระยะทางท่ีมีความยาวมากๆ หรือระยะทางท่ีใชเ้คร่ืองมือวดัไดย้าก ซ่ึงสามารถน าความรู้เร่ือง

รูปสามเหล่ียมคลา้ย ช่วยใหคิ้ดค านวณไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 
   

        2.  จุดประสงค์การเรียนรู้   เม่ือเรียนจบชัว่โมงแลว้ นกัเรียนสามารถ 
2.1  ด้านความรู้  

                   2.1.1  แสดงความสัมพนัธ์ของดา้นและมุมท่ีสมนยักนัของรูปสามเหล่ียมคลา้ย โดยใช ้
สมบติัของรูปสามเหล่ียมท่ีคลา้ยกนัได ้
                       2.1.2  น าความรู้เร่ืองรูปสามเหล่ียมคลา้ยไปใชก้บัสถานการณ์ต่างๆ  ได้ 
  2.2  ด้านทกัษะ/กระบวนการ 

       2.2.1  การใหเ้หตุผล 
       2.2.2  การแกปั้ญหา 
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       2.2.3  การเช่ือมโยง 
2.3  ด้านคุณลกัษณะ 
 ความรับผดิชอบ 

 
3.  สาระการเรียนรู้ 

3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
        -  สมบติัของรูปสามเหล่ียมคลา้ยและการน าไปใช้ 

การน าความรู้ของรูปสามเหลีย่มทีค่ล้ายกนัไปใช้ 
                ความรู้ของรูปสามเหล่ียมคลา้ยสามารถประยกุตใ์ชใ้นการหาระยะท่ีมีความสูงมากๆ 
หรือระยะทางท่ีใชเ้คร่ืองมือวดัไดย้าก เช่น ความสูงของอาคาร เสาธง หอน ้าประปา เป็นตน้ 

 

ตัวอย่างที่ 1   โชติยนืห่างจากตึกหลงัหน่ึง  30  เมตร แลเห็นจุดยอดของตึกโดยเลง็ตามดา้น              
                     ของรูปสามเหล่ียม    ความสูงจากเทา้ถึงตาของโชติวดัได ้ 1.5  เมตร   
                     โชติมีกระดาษรูปสามเหล่ียม ดงัรูป  จงหาวา่ตึกสูงก่ีเมตร 

   
    
   0.6 ม.  
                   R   1 ม.   O 
 
                      O  
                                                                                 30 เมตร                     X 

 

วธีิท า  ให ้  SU   แทนความสูงของตึก  
            XO  แทนความสูงจากเทา้ถึงตาของโชติวดัได ้  1.5  เมตร    
                   DE  แทนระยะท่ีโชติยนืห่างจากตึกหลงัหน่ึง  30  เมตร   
      พิจารณา   SOT   และ   QOR  
   SOT   =   QOR      (มุมร่วมมีขนาดเท่ากนั) 
   STO   =   QRO      (มุมฉากมีขนาดเท่ากนั) 

    TSO   =   RQQO     (ขนาดมุมภายในรูปสามเหล่ียมรวมกนัได ้180 ู  มุมมีขนาด  

                                                           เท่ากนั 2 คู่แลว้ มุมท่ีเหลือยอ่มมีขนาดเท่ากนั) 

Q 

R 

Q 

S 

T 
U 
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สถานการณ์ปัญหา 
ไอซ์ตอ้งการทราบความสูงของอาคารไม ้ เขาจึงตดักระดาษแขง็เป็นรูปสามเหล่ียมมุมฉาก 
ICE ท่ีมีดา้นประกอบมุมฉาก EI  ยาว 40  เซนติเมตร และ ดา้น  IC ยาว50 เซนติเมตร เล็ง
ยอดหลงัคาในแนว  CE  และใหด้า้น  IC  ขนานกบัระดบัพื้นดิน  ไอซ์สูง 120  เซนติเมตร  
เขายนือยูห่่างจากอาคารไม ้ 12  เมตร  จงหาความสูงของอาคารไม ้  
 

 

    ดงันั้น    SOT  ~    QOR   (มุมท่ีสมนยักนัมีขนาดเท่ากนัสามคู่)   

   แสดงวา่ 
QR

ST   =    
QO

SO     =    
OR

OT        

            จาก              
QR

ST   =   
OR

OT          

     แทนค่า         
6.0

ST    =    
1

30  

          ST    =    
1

30     0.6 

          AB    =     18     เมตร 
               จะได ้ ความสูงของตึกเท่ากบัผลรวมของความยาวของดา้น ST กบัความสูงของโชติ  
   ดงันั้น   ตึกสูง 15 เมตร      
  

4.  กจิกรรมการเรียนรู้     
     4.1 ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน  
            4.1.1  นกัเรียนเขา้กลุ่มเดิม กลุ่มละ 4  คน   ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
            4.1.2  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาทบทวนเก่ียวกบัการน าสมบติัของรูปสามเหล่ียมคลา้ย  
ไปใชใ้นเร่ืองของการหาระยะทางท่ีมีความยาวมากๆ ท่ีเรียนมาในชัว่โมงท่ีแลว้    
     4.2  ข้ันสร้างความรู้ 
            4.2.1  ขั้นท าความเขา้ใจปัญหารายบุคคล 

                      1) ครูเสนอสถานการณ์ปัญหา  โดยแสดงแผนภาพท่ี 11.2 ก  ความสูงของเสาไฟฟ้า  

เก่ียวกบัการหาความสูงของเสาไฟฟ้า ใหน้กัเรียนคิดแกปั้ญหาเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

 

 

 

 
 

             

 

 4.2.2  ขั้นวางแผนการแกปั้ญหาเป็นกลุ่ม 
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สถานการณ์ปัญหา 
ไอซ์ตอ้งการทราบความสูงของอาคารไม ้ เขาจึงตดักระดาษแขง็เป็นรูปสามเหล่ียมมุมฉาก 
ICE ท่ีมีดา้นประกอบมุมฉาก EI  ยาว 40  เซนติเมตร และ ดา้น  IC ยาว50 เซนติเมตร เล็งยอด
หลงัคาในแนว  CE  และใหด้า้น  IC  ขนานกบัระดบัพื้นดิน  ไอซ์สูง 120  เซนติเมตร  เขายนื
อยูห่่างจากอาคารไม ้ 12  เมตร  จงหาความสูงของอาคารไม ้  

 

  1) สมาชิกกลุ่มแต่ละคนเสนอค าตอบและวธีิคิดแกปั้ญหาของตนต่อกลุ่ม 
  2) สมาชิกกลุ่มท าการตกลงเลือกแนวทาง วธีิการหาค าตอบ แลว้ท าลงในใบกิจกรรม 

ท่ี 12.1 เร่ือง  อาคารไมสู้งเท่าไร กลุ่มช่วยกนัซกัถาม อธิบายใหส้มาชิกทุกคนในกลุ่มมีความพร้อมท่ี
จะเป็นตวัแทนในการน าเสนอค าตอบของปัญหาต่อกลุ่มใหญ่  
 
            4.2.3  ขั้นวางแผนการแกปั้ญหาเป็นกลุ่มขั้นแกปั้ญหาร่วมกนั     

 1) สุ่มตวัแทนกลุ่มน าเสนอวธีิแกปั้ญหาและผลลพัธ์ท่ีไดต่้อชั้นเรียน กลุ่มอ่ืนซกัถาม  
ใหเ้หตุผลหรือเสนอตวัอยา่ง หรือเหตุผลคา้นผลงานท่ีไม่ถูกตอ้ง ตวัแทนกลุ่มตอบขอ้ซกัถาม ช้ีแจง
หรือยอมรับความผดิพลาด ครูตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียน ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั   
                       2) ครูเพิ่มเติมตวัอยา่งแนวทางการแกปั้ญหา โดยใชค้  าถาม ส่ือแผนภาพท่ี 12.2 ก , 
12.2 ข  และ 12.2 ค  ความสูงของอาคารไม ้ ถา้ไม่มีนกัเรียนน าเสนอแนวทาง วธีิการแกปั้ญหา  
หาค าตอบท่ีตรงกบัครูเตรียมมาแลว้ ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
     ตัวอย่างแนวทางในการแก้สถานการณ์ปัญหา 
        (1)  จากตวัอยา่งตอ้งการทราบเก่ียวกบัส่ิงใด    (ความสูงของอาคารไม)้ 
       (2)  ถา้น าความสัมพนัธ์ท่ีโจทยก์ าหนดมาเขียนเป็นรูปสามเหล่ียมจะได ้รูปสามเหล่ียม 
ลกัษณะอยา่งไร (เป็นรูปสามเหล่ียมมุมฉาก 2 รูป รูปหน่ึงเล็ก อีกรูปหน่ึงมีขนาดใหญ่กวา่) 
       (3)  นกัเรียนคิดวา่นกัเรียนสามารถใชค้วามสัมพนัธ์จากความรู้เร่ือง  รูปสามเหล่ียม
คลา้ยหาความสูงของเสาไฟฟ้าไดห้รือไม่   (ได)้ 
        (4)  นกัเรียนมีวธีิการล าดบัขั้นตอนในการหาส่ิงท่ีโจทยก์ าหนดน้ีอยา่งไร 
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   ขั้นที ่1 พิจารณาความสัมพนัธ์ส่ิงท่ีโจทยก์ าหนดและสร้างรูปแสดง  ความสัมพนัธ์จะได ้

 

          A            

     

 

                          E 

                               B                C 

                I 

                   D                12  เมตร           F 

          จากรูปให้     

                      AD  แทนความสูงของอาคารไม ้

   CF  แทนความสูงของไอซ์              เท่ากบั 1.2 เมตร 

   AB  แทนระยะจากระดบัสายตาของไอซ์กบัหลงัคาอาคารไม  ้  

    DF  แทนระยะห่างระหวา่งไอซ์กบัอาคารไม ้  เท่ากบั   12 เมตร  

                        ดา้น  IC  ยาว  50  เซนติเมตร  และ  ดา้น  IE  ยาว  50  เซนติเมตร    
 

     ขั้นที่  2    พิจารณาความสัมพนัธ์ของมุมท่ีเท่ากนัจากรูปสามเหล่ียมท่ีคลา้ยกนั จะได ้

         CBA   =     CIE          (มุมฉากมีขนาดเท่ากนั) 

                ACB    =    EC I   (มุมร่วมมีขนาดเท่ากนั) 

         CAB    =   CE I          (มุมภายในรูปสามเหล่ียมรวมกนัได ้180 ู  มุมมีขนาดเท่ากนั 2 คู่ 

                                                    แลว้ มุมท่ีเหลือยอ่มมีขนาดเท่ากนั) 

 ดงันั้น    ABC ~   EIC 

     ขั้นที่ 3 ใชอ้ตัราส่วนของดา้นท่ีสมนยักนัของรูปสามเหล่ียมคลา้ยในการหาความสูง      

ของตน้มะพร้าว 

  จะได้  
EI
AB   = 

IC

BC   =   
CE

CA  
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  จาก   EI
AB    = 

IC

BC  

  ขั้นที่ 4   แทนค่าของจ านวนท่ีโจทยก์ าหนด แลว้คิดค านวณโดยใชก้ารแกส้มการหรือ 

การคูณไขว ้

  แทนค่า  EI  =  0.40  เมตร,  BC  =  12  เมตร  และ CI  =  0.50 เมตร 
   จะได้  

40.0

AB   =   
50.0

12  

        AB    =    
50.0

12      0.40  

         =      9.6    เมตร  

   นัน่คือ   อาคารไมสู้ง    9.6 +  1.2   =   10.8  เมตร 

 
4.3  ข้ันอภิปรายและสรุป 

 นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปเก่ียวกบัการน าความรู้เร่ืองรูปสามเหล่ียมคลา้ยไปใช้  
โดยเช่ือมโยงจากกิจกรรมและตวัอยา่งขา้งตน้ โดยครูตั้งค  าถาม เพิ่มเติมจนนกัเรียนสามารถสรุปไดว้า่  

               ความรู้เร่ืองรูปสามเหล่ียมคลา้ย สามารถน าไปใชเ้ก่ียวกบัการค านวณหาระยะทางท่ีมีความ
สูงมากๆ หรือระยะทางท่ีใชเ้คร่ืองมือวดัไดย้าก เช่น ความสูงของอาคาร เสาธง หอน ้าประปา  เพื่อ
สามารถคิดค านวณไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน  
          
      4.4  ขั้นพฒันาและน าไปใช้ 
             4.4.1  นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาท าความเขา้ใจเน้ือหาจากใบความรู้ท่ี 12 เร่ือง การน าไปใช ้
(ต่อ) 
         4.4.2  นกัเรียนท าใบกิจกรรมท่ี 12.2 เร่ือง รูปสามเหล่ียมคลา้ยช่วยไดอี้กนะ  โดยนกัเรียน
ช่วยกนัอธิบายเพื่อนในกลุ่มเพื่อท าความเขา้ใจใหช้ดัเจนข้ึน 
             4.4.3  นกัเรียนท าแบบฝึกเสริมทกัษะเป็นการบา้น 
 

      4.5  ขั้นประเมินและสะท้อนผล 
              ครูและนกัเรียนช่วยกนัเฉลยใบกิจกรรมท่ี 12.2 นกัเรียนตรวจสอบค าตอบและแกไ้ข 
  

5.  ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
     5.1  แผนภาพท่ี 12.1 ก, 12.1 ข  และ 12.1 ค  ความสูงของอาคารไม ้  
     5.2  ใบกิจกรรมท่ี 12.1  เร่ือง  อาคารไมสู้งเท่าไร   
     5.3  ใบความรู้ท่ี 12 เร่ือง การน าไปใช้ (ต่อ) 
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     5.4  ใบกิจกรรมท่ี 12.2  เร่ือง  รูปสามเหล่ียมคลา้ยช่วยไดอี้กนะ   
     5.5   เฉลยใบกิจกรรมท่ี 12.2  เร่ือง  รูปสามเหล่ียมคลา้ยช่วยไดอี้กนะ 
     5.6  แบบฝึกเสริมทกัษะ 
 
6.  การวดัและประเมินผล 
 

จุดประสงค ์
การเรียนรู้ 

วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑก์ารประเมิน 

  ดา้นความรู้ ตรวจผลการปฏิบติั  
ในใบกิจกรรม 

ใบกิจกรรมท่ี  12.2 
แบบฝึกเสริมทกัษะ   

ท าไดถู้กตอ้งร้อยละ 80  
ข้ึนไป 

ดา้นทกัษะ/
กระบวนการ 

สังเกต แบบประเมินทกัษะ
กระบวนการ 

ผา่นเกณฑแ์บบประเมิน 
ในระดบั  2  ข้ึนไป 

ดา้น
คุณลกัษณะ 

สังเกต แบบประเมินความ
รับผดิชอบ 

ผา่นเกณฑแ์บบประเมิน 
ในระดบั  2  ข้ึนไป 

    
7.  กจิกรรมเสนอแนะ 
        7.1  ครูแจง้ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มทราบวา่ในชัว่โมงต่อไปนกัเรียนจดัเตรียมอุปกรณ์วดัระยะ 
ไดแ้ก่  กระดาษเทาขาวหรือพลาสติกลูกฟูกตดัเป็นรูปสามเหล่ียมมุมฉาก โดยก าหนดสัดส่วนเอง 
แลว้ติดหลอดกาแฟในแนวเดียวกบัดา้นตรงขา้มมุมฉากท่ีมุมยอดของรูปสามเหล่ียมมุมฉาก      
          7.2 ครูเตรียมสลากส าหรับใหน้กัเรียนจบัสลากดงัน้ี  เรือนภูมิยาลยั  เสาธง  อาคาร 3    
หอน ้าประปา  อาคารไม ้  หอประชุม  

 

บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 

 
ผลการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..  
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รหัส UTQ-204: สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร:์ คณติศาสตร ์ส าหรับชัน้มัธยมศกึษา 

……………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………..  

 

ปัญหา / อุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

แนวทางแก้ปัญหา และพฒันา 
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
   
  
      ลงช่ือ    ผูส้อน 
                    (นางอญัชลี  แสวงกิจ) 
             ………../…………./……….. 
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สถานการณ์ปัญหา 
ไอซ์ตอ้งการทราบความสูงของอาคารไม ้ เขาจึงตดักระดาษแขง็เป็นรูปสามเหล่ียมมุมฉาก 
ICE ท่ีมีดา้นประกอบมุมฉาก EI  ยาว 40  เซนติเมตร และ ดา้น  IC  ยาว 50 เซนติเมตร  
เล็งยอดหลงัคาในแนว CE  และใหด้า้น IC ขนานกบัระดบัพื้นดิน  ไอซ์สูง 120  เซนติเมตร  
เขายนือยูห่่างจากอาคารไม ้ 12  เมตร  จงหาความสูงของอาคารไม ้  

 

 
ใบกจิกรรมที่ 12.1 

เร่ือง  อาคารไม้สูงเท่าไร   

  
ช่ือกลุ่ม............................................................................. ม. 3/...............    

 
รายช่ือสมาชิกกลุ่ม 
   1. ……………….… 2. ………….….…… 3. …………….……. 4. ………………….… 
 

ทกัษะการส่ือสารฯ  การให้เหตุผล  การแก้ปัญหา  การเช่ือมโยงฯ    
 

กจิกรรม  ใหน้กัเรียนในกลุ่มร่วมกนัอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น เก่ียวกบัเหตุผล  ท่ีมาของ 
                วธีิการแกปั้ญหา  แลว้สรุปเลือกแนวทางแกปั้ญหา  แสดงวธีิการหาค าตอบของกลุ่ม และ  
                ตรวจสอบค าตอบ ในสถานการณ์ปัญหาต่อไปน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
แนวทางแกปั้ญหา 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
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วธีิการแกปั้ญหา/หาค าตอบ 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
ตรวจสอบค าตอบ 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
                ดงันั้น  อาคารไมสู้ง..................................................เมตร 
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ใบกจิกรรมที่ 12.2 
เร่ือง  รูปสามเหลีย่มคล้ายช่วยได้อกีนะ   

 
ช่ือ...................................................................................... ม. 3/...............  เลขที.่........................ 

 

ทกัษะการให้เหตุผล  การแก้ปัญหา  การเช่ือมโยงฯ 
 

กจิกรรม  จงตอบค าถามต่อไปน้ี 
1.  ดนุพรตอ้งการทราบความสูงของตึกหลงัหน่ึง  จึงสร้างอุปกรณ์และส ารวจหาขอ้มูลโดยการตดั  
     กระดาษแขง็เป็นรูปสามเหล่ียมมุมฉากท่ีมีขนาดดงัรูปสามเหล่ียม  PQR  และใชก้ระดาษแขง็น้ี  
     เล็งหาจุดยอดของตึก  จากการส ารวจพบวา่  ความสูงจากเทา้ถึงตาของดนุพรวดัได ้ 1.5  เมตร    
     จุดท่ียนืเล็งดูยอดตึกห่างจากตึก  20  เมตร  จงหาวา่ตึกสูงก่ีเมตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ให ้   ST   แทนความสูงของตึกจากตาของดนุพรข้ึนไป  =   X  เมตร 
          PT   แทนความยาวของจุดท่ียนืเล็งตึก  เท่ากบั  20  เมตร 
      QR  แทนความสูงของกระดาษ  เท่ากบั  30  ซม.  =   ……………..   เมตร 
         PR  แทนความยาวของกระดาษ  เท่ากบั  30  ซม.  =  ……………..   เมตร 
 

   พิจารณา    PQR   กบั  PST    
      .…………..   =   .....................      (………………………..……………………………….…) 
      .…………..   =   ...…………..      (………………………..………………………………..… 

      ………………………………………………………..…..) 
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      .…………..   =   ...…………..      (………….……………..…………………………….…… 
       ………………………………………………………..…..) 

     ดงันั้น      POR  ~   ……………  (…………………………………………………………...) 
        ดงันั้น  จากสมบติัของรูปสามเหล่ียมท่ีคลา้ยกนั จะได ้
 …………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
2.  ตึกแห่งหน่ึงสูง  10 เมตร  มีเสาธงตั้งห่างจากตึก  8 เมตร  ชายผูห้น่ึงยนืมองยอดตึก พบวา่  
     ยอดเสาธงและยอดตึกอยูใ่นแนวเดียวกนักบัสายตาพอดี  ถา้เขาสูง  1.5 เมตร และเสาธงสูง             
     5.75 เมตร จงหาวา่เขายนืห่างจากเสาธงก่ีเมตร 
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…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที ่3.1 
เร่ือง “ส่ือการเรียนรู้คณติศาสตร์” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
 ส่ือการเรียนรู้  หรือ ส่ือการเรียนการสอน เป็นเป็นเคร่ืองมือของการเรียนรู้   ทั้งน้ีเพราะส่ือ
เป็นตวักลางใหผู้ส้อนไดถ่้ายทอดความรู้ ทกัษะ  ประสบการณ์  ความคิดเห็น และ เจตคติ ไปสู่ผูเ้รียน 
รวมทั้งการใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง    การพฒันาส่ือท่ีท าใหผู้เ้รียนสามารถ 
เรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นส่ิงส าคญั  เน่ืองจากในยคุปัจจุบนัขอ้มูล  ข่าวสาร  ความรู้  การใชเ้ทคโนโลยี
และการส่ือสารไดท้  าใหผู้ค้นจ าเป็นตอ้งพฒันาตนเองใหส้ามารถรับรู้เร่ืองราวใหม่ ๆ               ดว้ย
ตนเองและพฒันาศกัยภาพทางความคิด  ดงันั้นส่ือท่ีดีจึงควรเป็นส่ิงท่ีช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนรู้จกัการ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองอีกดว้ย 
 

แนวคดิในการใช้ส่ือการเรียนรู้ 
1.   ตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของบทเรียน  ส่ือท่ีน ามาใชต้อ้งสามารถ  
      ช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของบทเรียน  
2. ตอ้งเหมาะสมกบัระดบัชั้น และพื้นฐานความรู้ของนกัเรียน 
3. ขนาดและวธีิการน าเสนอเร่ืองราวของส่ือมีความเหมาะสมกบัจ านวนนกัเรียน                      

ตอ้งค านึงวา่ส่ือท่ีใชน้ั้นเป็นส่ือส าหรับใหน้กัเรียนศึกษาเป็นรายบุคคล  เป็นกลุ่มยอ่ย  
เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มใหญ่  หรือใชป้ระกอบการสอนของครูทั้งชั้นเรียน  

4. เนน้การใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการใชส่ื้อ   การมีส่วนร่วมครอบคลุมถึงการช่วย
กระตุน้ใหเ้กิดความคิด  การตอบสนองดว้ยการตอบค าถาม  การอภิปรายร่วมกนั           
และการขยายฐานความคิด 

5. ครูตอ้งมีการเตรียมการก่อนการใชส่ื้อ ฝึกการใชส่ื้อเพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจและ             
มีทกัษะในการใชส่ื้อนั้น ๆ 

6. การใชส่ื้อตอ้งใชใ้นจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสม  ไม่จ  าเป็นตอ้งใชม้ากเกินไป  เม่ือนกัเรียน
มีความเขา้ใจบทเรียนแลว้  ก็สามารถน าส่ือออกไปจากกิจกรรมการเรียนการสอน 

7. ตอ้งมีการสรุปหลงัจากการใชส่ื้อ   
8. หลงัการใชส่ื้อแลว้   ตอ้งมีการประเมินและติดตามผล เพื่อน าผลมาปรับปรุงส่ือ และการน า

ส่ือไปใช ้
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ประเภทของส่ือการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
 ในการแบ่งประเภทของส่ือการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใชล้กัษณะเฉพาะของส่ือเป็นเกณฑ ์   

จะสามารถแบ่งส่ือการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็น   ส่ือวสัดุอุปกรณ์   ส่ือส่ิงพิมพ ์  ส่ือวดิีทศัน์   ส่ือ
ส่ิงแวดลอ้ม    ส่ือประเภทเกม   เพลง   กิจกรรมการเล่น   และส่ือเทคโนโลย ี  โดยจะกล่าวถึงลกัษณะ
ของส่ือแต่ละประเภท  ตวัอยา่ง    และขอ้ควรค านึงในการใช้   ดงัต่อไปน้ี  
 

1.  ส่ือวสัดุอปุกรณ์  
      ส่ือวสัดุอุปกรณ์เป็นส่ิงจบัตอ้งได ้   ช่วยท าใหเ้ขา้ใจบทเรียนอยา่งเป็นรูปธรรม  โดย  
วสัดุ เป็นส่ิงผพุงัได ้  ส้ินเปลืองได ้  ส่ือวสัดุอาจเป็น  วสัดุท่ีหาไดง่้ายในทอ้งถ่ิน  เช่น  กอ้นหิน   
เมล็ดพืช  น ามาใชเ้ป็นส่ือการเรียนรู้เก่ียวกบัจ านวนและการด าเนินการ  วสัดุเหลือใช ้  เช่น   กล่อง
น ้าผลไม ้ กระป๋องนม   น ามาใชเ้ป็นส่ือการเรียนรู้เก่ียวกบัรูปเรขาคณิตสามมิติ  วสัดุท่ีครูประดิษฐ์
ข้ึนเอง เช่น แผนภาพ แผนภูมิ บตัรค า แถบประโยค  นอกจากน้ียงัมีวสัดุท่ีมีหน่วยงานและบริษทั
ต่าง ๆ ผลิตข้ึนท่ีครูสามารถน ามาใชไ้ด ้  ในขณะท่ี อุปกรณ์ เป็นส่ิงท่ีไม่ผพุงัไดง่้ายเหมือนวสัดุ 
ครอบคลุมถึงเคร่ืองมือ   เช่น  วงเวยีน  ไมบ้รรทดั   เคร่ืองบนัทึกเสียง   เคร่ืองขยายเสียง   และ
เคร่ืองฉาย  โดยทัว่ไปจะกล่าวถึงวสัดุและอุปกรณ์ไปพร้อม ๆ กนั และอาจเรียกสั้น ๆ วา่ อุปกรณ์   
ซ่ึงรวมถึงอุปกรณ์ท่ีครูผลิตข้ึนใชเ้อง   ซ่ึงตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
              ข้อควรควรค านึง ในการใช้ส่ือวสัดุอุปกรณ์ 
  1) ควรใชใ้หเ้หมาะสมกบับทเรียน    ส่ือท่ีเหมาะสมกบับทเรียนหน่ึงอาจไม่เหมาะกบัอีก
บทเรียนหน่ึงก็ได ้  เช่น   การใชเ้มด็กะดุมสีด ากบัสีแดง มาประกอบการสอนเร่ือง  การบวกจ านวน 
เตม็บวกกบัจ านวนเตม็ลบช่วยเสริมความเขา้ใจไดดี้   เช่น  5   +  (- 8)    แต่ถา้น ามาใชก้บั การคูณ 
เช่น    จ  านวนเตม็ลบคูณกบัจ านวนเตม็ลบ   เช่น  (- 5)(-8)  จะไม่เหมาะ  

2) ควรค านึงถึงเร่ืองความปลอดภยั  ไม่ใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีเป็นของแหลมคม   ถา้จ  าเป็นตอ้ง
ใชต้อ้งมีค าเตือน   และใชอ้ยา่งระมดัระวงั  

3)   ควรใชว้สัดุท่ีหาไดง่้ายในทอ้งถ่ิน  หรือวสัดุเหลือใช ้ น ามาประดิษฐเ์ป็นส่ือการเรียนรู้ 
เช่น การน าใบตองมาพบัเป็นกรวยใส่ขนมกลว้ยหรือขนมเทียน แลว้ครูสร้างสถานการณ์ใหน้กัเรียน
หาปริมาตรของขนมในกรวยนั้น    การน าแกนของมว้นกระดาษช าระ มาแสดงการหาพื้นท่ีผวิขา้ง
ของทรงกระบอก เป็นตน้ 
   4)   ควรใชส่ื้อการเรียนรู้เท่าท่ีจ  าเป็น   ใชอ้ยา่งคุม้ค่า   และประหยดั  ในบทเรียนท่ีนกัเรียน
สามารถเรียนรู้และท าความเขา้ใจเน้ือหาไดโ้ดยตรง ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งใชส่ื้อ  หรือเม่ือนกัเรียนมีมโนทศัน์ 
และหลกัการในเร่ืองนั้น ๆ แลว้ ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งใชส่ื้ออีก   เช่น   ในกิจกรรมการเรียน  เร่ืองการบวก  
เศษส่วนท่ีมีตวัส่วนเท่ากนั  เม่ือนกัเรียนสามารถสรุปหลกัการไดแ้ลว้วา่  ใหน้ าตวัเศษมาบวกกนั 
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โดยใชต้วัส่วนตวัเดิม   ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งใชส่ื้อในการเสนอตวัอยา่ง หรือท าแบบฝึกหดั    เพราะส่ือ  
เป็นตวัอยา่งของกรณีเฉพาะ  แต่หลกัการสามารถน าไปใชไ้ดก้วา้งขวางกวา่ 
 

2.  ส่ือส่ิงพมิพ์ 
        ส่ือส่ิงพิมพ ์   ประกอบดว้ยส่ิงพิมพท่ี์มีผูจ้ดัท าไวแ้ลว้  และส่ิงพิมพท่ี์ครูจดัท าเอง  ส่ิงพิมพ ์          
ท่ีมีผูจ้ดัท าไวแ้ลว้ เช่น หนงัสือพิมพร์ายวนั  นิตยสาร วารสาร และจุลสารต่าง ๆ  ส่ือส่ิงพิมพเ์หล่าน้ี         
จะมีบทความต่างๆ ท่ีเป็นความรู้ทัว่ไปมีประโยชน์ทั้งดา้นการศึกษาและการน ามาใชเ้ป็นส่ือการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เช่น  ขอ้มูลการซ้ือขายในชีวติประจ าวนั การลดราคาสินคา้  สถิติอุบติัเหตุในแต่ละ                     
ช่วงเทศกาล    การคาดการณ์   และการส ารวจความคิดเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง   ขอ้มูลในส่ิงพิมพ์
เหล่าน้ีสามารถน ามาใชช่้วยในการสร้างกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ได ้ และน ามาใชป้ระกอบการเรียน   
การสอนเพื่อเสริมเติมเตม็หรือขยายความรู้ท่ีอยูใ่นหนงัสือเรียนออกไปไดอี้ก  ส าหรับส่ือส่ิงพิมพท่ี์              
ครูจดัท าเองเป็นส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทเอกสารประกอบการเรียนการสอนในรูป เอกสารแนะแนวทาง  
เอกสารฝึกหดัหรือใบงาน บทเรียนกิจกรรม  บทเรียนการ์ตูน  บทเรียนโปรแกรม  และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน  ในการเลือกใชส่ื้อแต่ประเภทควรเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบันกัเรียน            
ในแต่ละช่วงชั้น โดยเฉพาะช่วงชั้นท่ี  1  ถึง  2   ควรเนน้ส่ือท่ีเป็นรูปธรรมใหม้าก แต่ถา้จะใชส่ื้อ
ส่ิงพิมพค์วรเนน้การออกแบบส่ือ ท่ีสวยงามสะดุดตา  มีภาพประกอบ   ใชภ้าษาอยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสม   ชดัเจน  เขา้ใจง่าย  ไม่คลุมเครือ  ส่ือส่ิงพิมพท่ี์ส าคญั  ไดแ้ก่ 
 

 1) เอกสารแนะแนวทาง 
   เอกสารแนะแนวทางมกัใชน้ าเสนอเน้ือหาใหม่    โดยมีส่วนท่ีใหน้กัเรียนเติมค าหรือ
ขอ้ความ ซ่ึงนกัเรียนสามารถพิจารณาลกัษณะร่วมกนัของส่ิงท่ีน าเสนอ   สังเกต  สร้างขอ้ความ
คาดการณ์    เพื่อน าไปสู่ขอ้สรุป    ถา้นกัเรียนไม่สามารถสรุปได ้   ครูสามารถใชก้ารถามตอบ
จนกวา่นกัเรียนจะเขา้ใจและสามารถสรุปได ้
  การเขียนเอกสารแนะแนวทางมิไดห้มายความวา่น าสาระมาเวน้เพื่อเติมค าหรือ
ขอ้ความเท่านั้น   ตอ้งถือหลกัวา่เวน้แลว้   จะตอ้งใหน้กัเรียนสามารถสังเกตแบบรูปท่ีน าไปสู่
ขอ้สรุปได ้เร่ืองท่ีควรตระหนกัคือ  มิใช่วา่จะใชเ้อกสารแนะแนวทางเพื่อน าเสนอไดทุ้กเน้ือหา    
  

2) บทเรียนการ์ตูน   
 บทเรียนการ์ตูนมีลกัษณะส าคญัคลา้ยกบัหนงัสือการ์ตูน   น าเสนอสาระทางคณิตศาสตร์

โดยใชต้วัการ์ตูนเป็นตวัด าเนินเร่ือง  บทเรียนการ์ตูนอาจมีโครงสร้าง ส่วนประกอบ และจุดประสงค์
การเรียนรู้ คลา้ยกบับทเรียนส าเร็จรูป  แต่บทเรียนการ์ตูนน่าสนใจกวา่ เน่ืองจากภาพการ์ตูนเป็น            
ส่ิงเร้าไดดี้ และอาจสามารถช้ีน าความรู้ไดดี้กวา่  ส่ิงท่ีควรค านึง คือ การใชบ้ทเรียนการ์ตูนควร
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น าไปใช ้ในการสอนซ่อมเสริม และ   ทบทวน  นอกหอ้งเรียน  เพื่อฝึกทกัษะ/ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 
 
  3) เอกสารฝึกหัด      

  เอกสารฝึกหดัเป็นส่ือท่ีช่วยใหผู้เ้รียน ไดมี้โอกาสทบทวนการเรียนรู้ในเน้ือหาสาระ   
โดยมีจุดมุ่งหมายส าหรับฝึกการใช ้กฎ   หลกัการ   หรือทฤษฎีบท   เพื่อเพิ่มพนูความเขา้ใจในสาระ
การเรียนรู้  ฝึกฝนใหเ้กิดความแม่นย  า   และสามารถใชใ้นการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 4) บทเรียนโปรแกรมหรือบทเรียนส าเร็จรูป    
  บทเรียนโปรแกรมหรือบทเรียนส าเร็จรูป    เป็นส่ือส่ิงพิมพท่ี์เหมาะกบัการใหน้กัเรียน

เรียนรู้ดว้ยตนเอง   อาจมีกรอบในการน าเสนอดงัน้ี  
                    กรอบการสอน   ท่ีประกอบดว้ย   ขั้นน า    ขั้นสอน    ขั้นสรุป  ( สรุปมโนทศัน์)  
                    กรอบฝึกหดั 
                    กรอบทบทวน 
                    กรอบทดสอบ 

 

  5) เอกสารประกอบการเรียนการสอน   
  เอกสารประกอบการเรียนการสอน   ไดแ้ก่   เอกสารท่ีประกอบดว้ยเน้ือหาสาระ  

ตวัอยา่ง  แบบฝึกหดั    แบบทดสอบ    เอกสารเฉพาะเร่ืองท่ีใหน้กัเรียนไดศึ้กษาประกอบการท า
แบบฝึกหดัตามรายจุดประสงคก์ารเรียนรู้   เพื่อเพิ่มพนูความรู้    ความเขา้ใจ    และพฒันาทกัษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์   ซ่ึงควรมีรูปแบบท่ีน่าสนใจ    และประหยดัเวลาในการเรียนรู้   

 

6)  บทเรียนแบบกจิกรรม     
  บทเรียนแบบกิจกรรมจดัท าข้ึนเพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดท้  ากิจกรรมการเรียนรู้ใน

ลกัษณะต่าง ๆ  เช่น  กิจกรรมสาธิต   การทดลอง   การศึกษาและส ารวจ   เพื่อน าไปสู่ขอ้คน้พบ  
ขอ้สรุป โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหน้กัเรียนเรียนรู้การสร้างขอ้ความคาดการณ์    การแกปั้ญหา การ
ออกแบบและการทดลอง   ผูส้นใจสามารถศึกษาตวัอยา่งบทเรียนแบบกิจกรรมไดจ้าก  หนังสือ
เรียนคณติศาสตร์และ คู่มือครูสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์   ท่ีพฒันาโดยสถาบนัส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
                                         

              ข้อควรค านึงในการใช้ส่ือส่ิงพมิพ์    
1)  กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์  สามารถใชเ้ป็นกิจกรรมในหอ้งเรียน  ในการน า  
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เสนอเน้ือหาใหม่  การสอนซ่อมเสริม   การศึกษาดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน  เพื่อทบทวนและเพิ่มพนู
ประสบการณ์     
  2)   การจดักิจกรรมโดยใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์   ครูไม่ควรใหน้กัเรียนศึกษาเองตามล าพงัเท่านั้น                 
ควรจดักิจกรรมประกอบ    เช่น   การร่วมกนัอภิปรายตามประเด็นท่ีก าหนดให ้ การน าเสนอขอ้คน้พบ  
การเสนอแนะ   การขยายความรู้   และท่ีขาดไม่ได ้  คือ  การช่วยสรุปเพิ่มเติมจากครูผูส้อน  
 

3. ส่ือส่ิงแวดล้อม 
 ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัในท่ีน้ีครอบคลุมวตัถุส่ิงของท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ    และมีอยูใ่นชีวติจริง  
รวมทั้งสถานการณ์ต่าง ๆ  ท่ีนกัเรียนมีโอกาสไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งพบเห็น   การน าส่ิงแวดลอ้มรอบตวั            
มาเป็นส่ือการเรียนรู้ ช่วยใหน้กัเรียนเห็นความเช่ือมโยงของบทเรียนคณิตศาสตร์กบัส่ิงท่ีมีอยูใ่นชีวติ
จริง  ท าใหค้ณิตศาสตร์เป็นเร่ืองใกลต้วั   ช่วยลดความเป็นนามธรรมของบทเรียนและเพิ่มความเป็น
รูปธรรม   ท าใหก้ารเรียนรู้เป็นไปอยา่งมีความหมายยิง่ข้ึน  แนวทางในการน าส่ิงแวดลอ้มรอบตวัมาเป็น
ส่ือการเรียนรู้   เช่น 
 1) ใช้น าเข้าสู่บทเรียน     เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความตระหนกัวา่เร่ืองท่ีเรียนมีประโยชน์   
สามารถน าไปใชไ้ดใ้นชีวติจริง   เช่น   ครูแสดงตวัอยา่งการน าเสนอขอ้มูลดว้ยแผนภูมิชนิดต่าง ๆ  
จากส่ือต่าง  ๆ   เช่น วารสาร   หนงัสือพิมพ ์   ใหน้กัเรียนเห็นประโยชน์ของการน าเสนอขอ้มูลท่ีมี
อยูจ่ริง 
 2)   ใช้เสริมสร้างความเข้าใจ     ส่ือจากส่ิงแวดลอ้มรอบตวัท่ีเป็นรูปธรรม   จบัตอ้งได้
ช่วยลดเวลาในการท าความเขา้ใจกบับทเรียน   การเรียนรู้จากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่ง
ยิง่ส าหรับนกัเรียน                                                                 
 3)  ใช้เสริมสร้างประสบการณ์     โดยน าความรู้จากบทเรียนไปใชแ้กปั้ญหา   หรือน าไป
แกข้อ้สงสัย   อธิบายปรากฏการณ์ในชีวติประจ าวนั   เช่น 
  3.1 น าความรู้เร่ืองความเท่ากนัทุกประการของรูปสามเหล่ียม    และความคลา้ยไป
ใชแ้กปั้ญหาเก่ียวกบัระยะทางและความสูงของส่ิงต่าง ๆ   
  3.2  น าความรู้เก่ียวกบัสมบติัของรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน   ไปอธิบายการท างาน
ของประตูยดืหนา้ตึกแถว 
   3.3   น าความรู้เร่ืองร้อยละไปใชคิ้ดดอกเบ้ียเงินฝาก   เงินกู ้  การซ้ือสินคา้   หรือแก้
ขอ้สงสัย   เช่น  ร้านคา้ประกาศวา่ลดราคาเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิด 15%  ตูเ้ยน็เคร่ืองหน่ึงตั้งราคาขาย
ไว ้8,200  บาท   ลดเหลือ 7,100  บาท    ผูซ้ื้อสงสัยวา่ ร้านคา้ลดราคา 15%  จริงหรือไม่ 
   3. 4  น าความรู้เก่ียวกบัอตัราส่วนไปใชใ้นการคิดค านวณเก่ียวกบัของผสม   การคิด
ค่าจา้งแรงงาน    การน าเสนอขอ้มูลดว้ยแผนภูมิรูปวงกลม 
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 4)  ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้คณติศาสตร์อย่างหลากหลาย    ทั้งในและนอกหอ้งเรียน ใน
ลกัษณะบูรณาการ   ซ่ึงนกัเรียนอาจส ารวจศึกษามาเองแลว้น าเสนอในรูปโครงงาน  รายงาน
การศึกษา  หรือครูน าเสนอในรูปบทความใหน้กัเรียนศึกษาก็ได้ 
   ข้อควรค านึงในการใช้ส่ือส่ิงแวดล้อม  
  การสังเกตส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวั   แลว้น ามาเช่ือมโยงกบัคณิตศาสตร์   หรือน าคณิตศาสตร์
ไปอธิบายจะช่วยใหค้ณิตศาสตร์มีความหมายยิง่ข้ึน   และในขณะเดียวกนัส่ิงท่ีมีความเช่ือมโยงกบั
คณิตศาสตร์นั้นยอ่มมีความหมาย  มีคุณค่ามากยิง่ข้ึนในฐานะท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัทางคณิตศาสตร์   
ครูตอ้งเป็นผูจุ้ดประกายในแนวคิดของการเช่ือมโยง ใหน้กัเรียนช่วยกนัหาตวัอยา่งจากส่ิงแวดลอ้ม              
และครูช่วยเสริมเติมเตม็  ท าแนวคิดของนกัเรียนใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน    ซ่ึงแมบ้างคร้ังจะตอ้งเสียเวลามาก                 
แต่ถา้ครูรู้จกัแบ่งเวลา   และก าหนดภาระงานใหน้กัเรียนอยา่งชดัเจนแลว้   ผลตอบแทนท่ีไดรั้บกลบัมา             
ก็ถือวา่เป็นส่ิงท่ีคุม้ค่ามาก 
 

4.  ส่ือวธิีการ 
 ส่ือวธีิการ  เป็นส่ือท่ีใชว้ธีิการเป็นหลกัในการด าเนินกิจกรรม    ซ่ึงตอ้งเป็นวธีิการท่ีกระตุน้
ใหน้กัเรียนสนใจบทเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรม    ส่ือวธีิการอาจอยูใ่นรูปของเล่น   เกม   หรือ
เพลง  ส่ือดงักล่าวน้ีช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียน   ท าใหน้กัเรียนมีความสุขในการเรียน สามารถ
ใชเ้ป็นส่ือในการสร้างเสริมทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์    ฝึกการคิดแกปั้ญหา  แต่ทั้งน้ี
ในการน ามาใชต้อ้งค านึงถึงความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของบทเรียนเป็นส าคญั               
ส่ือวธีิการท่ีส าคญั   ไดแ้ก่ 
 1)  ของเล่นเชิงคณติศาสตร์     อาจมองไดว้า่เป็นสถานการณ์ปัญหาอยา่งหน่ึงท่ีอยูใ่นรูป
ของอุปกรณ์   ซ่ึงผูเ้ล่นตอ้งแสดงวธีิการแกปั้ญหา   เช่น วงลอ้มหศัจรรย ์
 2) เกม     อาจอยูใ่นรูปกิจกรรมการเล่นเพื่อความสนุกสนาน  หรือเป็นเกมการแข่งขนัท่ีมี
กติกา   และก าหนดใหมี้ผูช้นะ   ผูแ้พ ้  ก็ได ้ การใชเ้กมสามารถน ามาใชไ้ดใ้นขั้นน าเขา้สู่บทเรียน   
ขั้นฝึกทกัษะและขั้นสรุป    
 3)  เพลง     การสรุปแนวคิดทีส่ าคัญอาจท าให้อยู่ในรูปเพลง    ซ่ึงสามารถน ามาใช้ใน              
ข้ันสรุป  หรือใช้ในการน าเข้าสู่บทเรียนโดยการทบทวนเนือ้หาเดิม   เพือ่น าเข้าสู่เนือ้หาใหม่    
นอกจากนีย้งัสามารถใช้เพลงเป็นส่ือในการฝึกทกัษะกไ็ด้ข้อควรค านึงในการใช้ส่ือวธีิการ 

1. ตอ้งใชใ้หส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้   
2. เนน้การใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
3. แสดงการเช่ือมโยงเน้ือหาสาระในส่ือกบับทเรียนใหช้ดัเจน 
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5.  ส่ือวดีิทศัน์ 
  ส่ือวดิีทศัน์   ในปัจจุบนัมกับรรจุลงไวใ้นแผน่ขอ้มูล ในรูป VCD   หรือ DVD    มีจุดเด่น  
คือ ช่วยใหไ้ดฟั้งเสียงพร้อมกบัการไดเ้ห็นภาพเคล่ือนไหว    เห็นการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  อยา่งเป็น
ล าดบัต่อเน่ือง  ในการน าเสนอทางคณิตศาสตร์ท่ีตอ้งการใหเ้ห็นกระบวนการและวธีิการอยา่งเป็น
ขั้นตอน สามารถน าเสนอโดยใชส่ื้อวดิีทศัน์    นอกจากน้ีขอ้มูลท่ีเป็นพฤติกรรม   และความคิด   
เช่น  พฤติกรรมการเรียน   วธีิคิดแกปั้ญหา   ขอ้มูลท่ีเป็นความคิดเห็น   และบทสัมภาษณ์   สามารถ
น าเสนอไดดี้โดยใชส่ื้อวดิีทศัน์   การน าเสนอแนวคิด   วธีิการของครูในบางเร่ืองท่ีจ าเป็นตอ้งมีการ
เตรียมการล่วงหนา้ ถา้น าเสนอโดยตรงกบันกัเรียนอาจไม่สะดวก  จ  าเป็นตอ้งมีการเตรียมส่ือไว้
ก่อนล่วงหนา้  ครูก็อาจถ่ายท าไวเ้องดว้ยกลอ้งถ่ายภาพเคล่ือนไหวขนาดเล็กท่ีมีอยูใ่นกลอ้งถ่ายรูป  
หรือโทรศพัทแ์บบพกพา  ในลกัษณะของวดิีโอคลิป   วธีิการเช่นน้ีนกัเรียนสามารถเป็นผูถ่้ายท าการ
แสดงแนวคิดของตนเองเพื่อน าเสนอต่อครูหรือน าเสนอกบัเพื่อน ๆ นกัเรียนก็ได ้

แนวทางการใชส่ื้อวดิีทศัน์ในกิจกรรมการเรียนการสอน  เช่น 
1)  การน าเสนอเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบับทเรียน    ซ่ึงนกัเรียนสามารถเรียนรู้จากส่ือวดิีทศัน์

ไดโ้ดยตรง  หลงัจากนั้นก าหนดประเด็นใหน้กัเรียนอภิปราย   หรือตอบค าถามตามท่ีก าหนดในใบ
กิจกรรม 

2)   การน าเสนอเน้ือหาในลกัษณะการเสริมบทเรียน  หรือขยายเน้ือหาโดยอาศยั
ฐานความรู้จากบทเรียน  แสดงใหเ้ห็นการประยกุตค์วามรู้  และการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์  
ซ่ึงตอ้งมีกิจกรรมต่อเน่ืองใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติั 

3)   การน าเสนอแนวคิดสั้น ๆ  สอดแทรกเพิ่มเติมในกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ  
เพื่อใหบ้ทเรียนมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน   

 

ข้อควรค านึงในการใช้ส่ือวดีิทศัน์ 
1)   ในชั้นเรียนไม่ควรใชส่ื้อวดิีทศัน์แทนครูแบบเบด็เสร็จ    เม่ือใหน้กัเรียนดูส่ือแลว้ควรมี

กิจกรรมประกอบ   เช่น   การอภิปราย    การตอบค าถาม    การท ากิจกรรมประกอบ   โดยมีครูคอย
แนะน าใหค้วามช่วยเหลืออยา่งใกลชิ้ด   และช่วยสรุป 

2)   การใหน้กัเรียนดูวดิีทศัน์แต่ละคร้ัง  ไม่ควรใชเ้วลานาน   อยา่งมากไม่ควรเกิน 15 – 20 
นาที  ถา้เป็นเน้ือหาท่ียาว  อาจแบ่งเป็นช่วง   และจดักิจกรรมสอดแทรก  

3)   ส่ือวดิีทศัน์สามารถน าเสนอผา่นจอภาพของคอมพิวเตอร์   ซ่ึงมีความสะดวกในการ
หยดุชัว่ขณะและดูต่อ   ครูอาจจดักิจกรรมโดยแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มเพื่อตอบสนองความสนใจและ
ความสามารถในการเรียนรู้  ใหแ้ต่ละกลุ่มดูและท ากิจกรรมดว้ยกนั  โดยครูสามารถใหค้  าแนะน า
และใหค้วามช่วยเหลือแยกเป็นรายกลุ่ม แทนการท ากิจกรรมพร้อมกนัทั้งชั้นเรียน 
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6.  ส่ือเทคโนโลย ี
  ปัจจุบนั   เทคโนโลยไีดเ้ขา้มามีบทบาทในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   โดยในต่างประเทศหลาย ๆ  ประเทศก าหนดใหมี้การใชเ้ทคโนโลยี
ไวใ้นหลกัสูตรคณิตศาสตร์   ซ่ึงส่งผลในทางบวก ช่วยใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจต
คติต่อวชิาคณิตศาสตร์สูงข้ึน   ครูสามารถใชเ้ทคโนโลยช่ีวยในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ ทั้งเป็นผูน้ ามาใชเ้อง    เป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการจดัสภาพการเรียนการสอนโดย
ใชเ้ทคโนโลยท่ีีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน    และสามารถแนะน าใหน้กัเรียนไดใ้ชเ้ทคโนโลยี
เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้   
 

  แนวการใช้ส่ือเทคโนโลยปีระกอบการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
  1) การใช้ส่ือเทคโนโลยใีนการสร้างความคิดรวบยอด     
   ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจในมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์          
นั้นครูสามารถจดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหน้กัเรียนใชส่ื้อเทคโนโลยใีนการเรียนคณิตศาสตร์                  
เพื่อใหน้กัเรียนสามารถสรุปความเขา้ใจท่ีไดอ้อกมาเป็นขอ้ความคาดการณ์    ก่อนท่ีจะกล่าวถึงบทนิยาม   
หรือทฤษฎีบท  เช่น ใหน้กัเรียนไดส้ ารวจลกัษณะของกราฟของสมการเชิงเส้นสองตวัแปร  y   =  ax + b   
เม่ือ  a    0   โดยใชโ้ปรแกรม  The Geometer’s Sketchpad (GSP)  แสดงกราฟ เม่ือ  a,  b  มีค่าต่าง ๆ 
  2) การใช้ส่ือเทคโนโลยใีนการฝึกทกัษะ  
   แมว้า่ส่ือเทคโนโลยจีะมีส่วนส าคญัในการเสริมสร้างความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีซบัซอ้น  
ช่วยใหก้ารสรุปมโนทศัน์ของนกัเรียนท าไดง่้ายข้ึน  แต่การฝึกทกัษะและการคิดค านวณหลงัจากท่ีมี
ความเขา้ใจในมโนทศัน์แลว้   ก็ยงัคงมีความส าคญัอยู ่ ส่ือเทคโนโลยจึีงเขา้มามีบทบาทท่ีช่วยเป็น
ตวัเสริมแรงใหน้กัเรียนทราบค าตอบไดท้นัที   และสามารถแสดงค าตอบท่ีเป็นนามธรรมและ
รูปธรรม   การใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะอยา่งมีความหมายเป็นส่ิงท่ีควรค านึงถึง    การเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กบัโลกจริงพร้อมปรากฏภาพ   เป็นขอ้จ ากดัท่ีครูไม่สามารถท าเองไดโ้ดยสะดวก  
สามารถน าส่ือเทคโนโลยมีาช่วยได ้  ในลกัษณะบทเรียนออนไลน์   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
รวมถึงเวบ็ไซตต่์าง ๆ   
  3) การใช้ส่ือเทคโนโลยใีนการฝึกแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์     
   เป้าหมายในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีส าคญัประการหน่ึงคือการเนน้             
ใหน้กัเรียนเห็นวา่คณิตศาสตร์เป็นส่ิงท่ีอยูใ่นธรรมชาติ   ครูจึงควรกระตุน้ใหน้กัเรียนเห็นวา่                 
จะสามารถใชค้ณิตศาสตร์ไปอธิบายส่ิงต่าง ๆ  ท่ีอยูร่อบตวัไดอ้ยา่งไร  และควรใชเ้วลาในการน า
คณิตศาสตร์ไปสัมพนัธ์กบัสภาพจริงในชีวติประจ าวนั โดยเนน้การทดลอง  การแกปั้ญหาเพื่อ
เช่ือมโยงกบัมโนทศัน์ใหม้ากข้ึน   การใหน้กัเรียนเรียนรู้จากสถานการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัชีวติจริง 
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และใชค้วามรู้ในบริบทท่ีหลากหลาย   พยายามใชข้อ้มูลจริงหรือโจทยปั์ญหาจากเร่ืองจริงท่ีมี           
ความสอดคลอ้งกบับทเรียน แต่ขอ้มูลจริงในเชิงปริมาณอาจยากในการคิดค านวณโดยไม่ใช้
เคร่ืองมือช่วย   ครูอาจแนะน าใหน้กัเรียนน าเคร่ืองคิดเลขเขา้มาใชไ้ด ้  การใชข้อ้มูลจริงท าให ้            
การเรียนคณิตศาสตร์เป็นเร่ืองไม่ไกลตวั   ช่วยใหบ้ทเรียนน่าสนใจ   นอกจากน้ีครูอาจใหน้กัเรียน
ท าโครงงานคณิตศาสตร์ท่ีตอ้งอาศยัการคิดท่ีสลบัซบัซอ้นมากข้ึน    ส่ือเทคโนโลยจึีงเขา้มามี
บทบาทในการคิดค านวณท่ีซบัซอ้น    และการจ าลองสถานการณ์จริง  โดยใชศ้กัยภาพของส่ือ
เทคโนโลยบีางประเภท   เช่น  เคร่ืองค านวณเชิงกราฟ   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่ีสามารถใชใ้น              
การค านวณท่ีซบัซอ้น   ท าใหเ้หมาะท่ีจะน ามาใชใ้นการแกโ้จทยปั์ญหาในรูปแบบต่าง ๆ  รวมทั้ง
โจทยปั์ญหาท่ีอาศยัขอ้มูลจากสถานการณ์จริง  
 

  ตัวอย่างส่ือเทคโนโลยแีละแหล่งการสืบค้นประกอบการเรียนรู้คณติศาสตร์  
  1) อุปกรณ์พกพา   (handheld devices)   
   อุปกรณ์พกพาท่ีใชง้านร่วมกบัคอมพิวเตอร์ได ้   เช่น   เคร่ืองค านวณเชิงกราฟ   และ 
เคร่ืองเก็บขอ้มูลภาคสนาม   เป็นส่ือการเรียนรู้ชนิดหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพมาก    มีหน่วยความจ าซ่ึง
สามารถใชง้านไดห้ลายอยา่งคลา้ยกบัคอมพิวเตอร์   แต่มีขนาดเล็ก   พกพาติดตวัไดส้ะดวก   ใชไ้ด ้
ทุกสถานท่ีแมไ้ม่มีไฟฟ้าก็สามารถใชง้านได ้   ขอ้ดีท่ีเห็นไดช้ดัคือการใชง้านง่ายและเห็นภาพท่ี
สมบูรณ์ของฟังกช์นัต่างๆ ได ้  ท าใหน้กัเรียนสามารถสร้างกราฟไดอ้ยา่งรวดเร็ว   สามารถแยกเป็น
ส่วน ๆ ได ้ และสามารถเปรียบเทียบลกัษณะกราฟของแต่ละฟังกช์นัได ้   นกัเรียนท่ีใชว้สัดุอุปกรณ์
และเทคโนโลยใีนการเรียนเก่ียวกบัการค านวณ การเขียนกราฟ และสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์    
ช่วยใหน้กัเรียนสามารถสรุปมโนทศัน์ และสาระส าคญัไดด้ว้ยตนเอง   ช่วยพฒันาความคิดทาง
คณิตศาสตร์   และช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้น โดยครูมีบทบาทเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวกและจดัสภาพการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน  
  ในปัจจุบนัไดมี้คอมพิวเตอร์พกพาออกมาใชบ้า้งแลว้   ต่อไปบทบาทของอุปกรณ์พกพา
ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้   จะมีมากข้ึน   ซ่ึงจะยงัประโยชน์ต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์มากข้ึนดว้ย 
  2) Learning Object  
   ตั้งแต่  พ.ศ. 2548   สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีดร่้วมมือกบั 
Curriculum  Corporation  (CC)  และ The  Learning  Federation (TLF)  ประเทศออสเตรเลีย   
ด าเนินโครงการพฒันาส่ือดิจิทลัประกอบหลกัสูตรระดบัโรงเรียน   ท่ีน ามาทดลองใชใ้นประเทศ
ไทย  โดยปรับใหเ้ขา้กบับริบทหลกัสูตรของประเทศไทย รวมทั้งพฒันาข้ึนตามความตอ้งการของ
ผูใ้ชห้ลกัสูตรคือครูและนกัเรียน  เนน้การพฒันามลัติมิเดียเพื่อการเรียนการสอนในรูปแบบท่ีเรียกวา่ 
Learning  Object  ซ่ึงเป็นส่ือการเรียนรู้ดิจิทลัท่ีออกแบบเพื่อใหน้กัเรียนบรรลุผลการเรียนรู้ท่ี
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คาดหวงัอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยเฉพาะในแต่ละเร่ือง    ครูผูส้อนสามารถเลือกใช ้  Learning Object  
ผสมผสานกบัการจดัการเรียนการสอนแบบอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งหลากหลาย  ตามวตัถุประสงคท์ั้งใน
ระบบออนไลน์และออฟไลน์   โดยมีเครือข่ายท่ีเป็นหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมพฒันา
และผลิตส่ือตน้แบบ เป็นการส่งเสริมและยกระดบัมาตรฐานส่ือดิจิทลั   รวมทั้งพฒันาบุคลากรดา้น
การผลิตส่ือการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง   ผูส้นใจสามารถติดต่อขอขอ้มูลการใชไ้ดจ้ากสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  3) โปรแกรม Microsoft Excel   
   โปรแกรม   Microsoft  Excel   เป็นโปรแกรมหน่ึงในชุดโปรแกรม  Microsoft  Office  
ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีมีใชใ้นส านกังาน หน่วยงานต่างๆ การใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัโปรแกรมน้ี 
จึงเป็นการเตรียมบุคลากรของประเทศใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอีกทางหน่ึง   
โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมท่ีช่วยในการสร้างตารางค านวณในลกัษณะต่าง ๆ   เช่น   
กระดาษทดทัว่ ๆ ไป    ตารางขอ้มูล   และบญัชีรายรับ – รายจ่าย    การเขียนกราฟแสดง
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล  และการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการทางสถิติ    ครูสามารถเลือกน ามาใชใ้น
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดห้ลายลกัษณะ  เช่น  การค านวณดอกเบ้ีย    ก าไร – ขาดทุน  และการ
เขียนแผนภูมิ    
  4) ข้อมูลจากเวบ็ไซต์ต่าง ๆ 
   การสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตและการเรียนรู้แบบออนไลน์ เป็นการใชเ้ทคโนโลย ี
เพื่อการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความสนใจของนกัเรียน   ใหส้ามารถแสวงหาความรู้ในส่ิงท่ีตนเอง
สนใจได ้  ส่ิงท่ีส าคญัในการสร้างกระบวนการเรียนรู้    จึงเร่ิมจากการท่ีครูตอ้งเขา้ใจเร่ืองพื้นฐาน
เก่ียวกบัเทคโนโลยแีละกระบวนการต่าง ๆ  โดยเฉพาะเร่ืองของการบูรณาการสร้างความรู้   
ตลอดจนการสร้างรูปแบบการศึกษาแนวใหม่ท่ีน าเคร่ืองมือสมยัใหม่เขา้มาใชผ้สมผสานช่วยใน
การศึกษา    และโดยธรรมชาติการเรียนรู้ของนกัเรียนเองก็จะเป็นผูแ้สวงหาและใฝ่หาเพื่อการเรียน
รู้อยูแ่ลว้  ครูจึงเสมือนเป็นผูเ้สริมแต่งและสร้างแนวทาง รวมทั้งสนบัสนุนใหเ้กิดกิจกรรมต่าง ๆ  
เพื่อการเรียนรู้   เนน้วธีิการเรียนรู้แนวใหม่ท่ีสามารถเรียนรู้ร่วมกนัทั้งในหอ้งเรียน และนอก
หอ้งเรียน โดยไม่จ  ากดัเวลา  สถานท่ี   และบุคคล    ครูจึงควรแนะน าเวบ็ไซตท่ี์น่าสนใจและ
เหมาะสมแก่นกัเรียน   รวมทั้งอาจก าหนดใหน้กัเรียนสรุปผลการเรียนรู้จากเวบ็ไซตเ์หล่านั้น               
เพื่อเป็นการฝึกใหน้กัเรียนไดเ้ห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   
   การใชข้อ้มูลจากเวบ็ไซตเ์ป็นส่ือประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้   ครูควรทราบ           
ในเร่ืองต่อไปน้ี 
   4.1 เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวกบัคณิตศาสตร์   ครูควรไดเ้ขา้ไปเรียนรู้และน ามาก าหนด
กิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาในแต่ละช่วงชั้น    ตวัอยา่งเวบ็ไซตท่ี์น่าสนใจ   
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    4.1.1   http://www3.ipst.ac.th/primary_math 
    4.1.2   http://www.ipst.ac.th/smath/index.asp 
    4.1.3   http://www.keypress.com 
    4.1.4   http://www.math.pppst.com 
    4.1.5   http://mathres.kevius.com 
    4.1.6   http://www.mathsisfun.com 
    4.1.7   http://www.coolmath4.com 
    4.1.8    http://www.mc41.com/game/menu.htm  
    4.1.9   http://www.krupongsak.net 
    4.1.10   http://www.vcharkarn.com 
   4.2 การน าองคค์วามรู้จากเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน  
ของครู   สามารถท าได ้ 2  ลกัษณะ   คือ  
    4.2.1  การสืบคน้ขอ้มูลเพื่อน ามาพฒันาตนเองของครู   ทั้งในดา้นความรู้
ทางดา้นเน้ือหา    ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือและลกัษณะของส่ือท่ีน าเสนอในเวบ็ไซต ์   วธีิการเขา้ถึง
ท่ีจะน ามาเป็นขอ้มูลในการแนะน านกัเรียน   
    4.2.2  การน ามาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียน    ซ่ึงอาจท าไดโ้ดย
น ามาใชจ้ดัการเรียนรู้โดยตรง   การทบทวนความรู้และการก าหนดใหน้กัเรียนไปศึกษาเรียนรู้เพื่อ
เพิ่มเติมความรู้นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนปกติ  
 

  5) โปรแกรม  The Geometer ’s  Sketchpad  (GSP)   
   สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  ตระหนกัถึงความส าคญัของ           
การใชเ้ทคโนโลยช่ีวยในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์    เพื่อใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง         
การเรียนรู้สูงข้ึน   และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์    จึงไดจ้ดัซ้ือลิขสิทธ์ิโปรแกรม  GSP   พร้อม
ทั้งแปลโปรแกรมและคู่มือการใชเ้ป็นภาษาไทย   เพื่อใหค้รูสามารถใชโ้ปรแกรมในการสอน   และ
นกัเรียนสามารถใชใ้นการเรียนรู้ไดง่้ายและสะดวกข้ึน   และไดส้ร้างเครือข่ายทดลองใชต้ามโรงเรียน
ต่าง ๆ ทัว่ประเทศทั้งระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษา   มาตั้งแต่ พ.ศ. 2546   และใน 
พ.ศ.2551 – 2552 ไดเ้ร่ิมด าเนินงานโครงการความร่วมมือทางวชิาการเพื่อพฒันาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ โดยใชโ้ปรแกรม GSP  ร่วมกบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  และจดัตั้งศูนยอ์บรมการใช้
โปรแกรม GSP  ตามโครงการน้ี  จ  านวน 40  ศูนยโ์รงเรียน และมีกิจกรรมการพฒันาทั้งในส่วนของ
ครูและนกัเรียนมาอยา่งต่อเน่ือง ท าใหมี้ครูท่ีสนใจสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้เพิ่มเติมผา่นเครือข่าย         
ท่ีมีอยูไ่ดอี้กทางหน่ึงดว้ย     ซ่ึงเม่ือครูมองเห็นแนวทางการจดักิจกรรมเหล่าน้ีแลว้   ก็สามารถน าไป
ประยกุตใ์ชก้บัโปรแกรมทางคณิตศาสตร์อ่ืน ๆ  รวมทั้งผลิตข้ึนมาใชง้านเองไดอ้ยา่งเหมาะสม  

http://www3.ipst.ac.th/primary_math
http://www.ipst.ac.th/smath/index.asp
http://www.keypress.com/
http://www.math.pppst.com/
http://mathres.kevius.com/
http://www.mathsisfun.com/
http://www.coolmath4.com/
http://www.mc41.com/game/menu.htm
http://www.krupongsak.net/
http://www.kanid.com/
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   ตัวอย่างการใช้โปรแกรม GSP ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้คณติศาสตร์   
5.1 ส่ือประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชโ้ปรแกรม  GSP  

สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา                
สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี  ไดพ้ฒันากิจกรรมการเรียนรู้  
โดยใชโ้ปรแกรม GSP  ระดบัประถมศึกษา   
และเผยแพร่แก่ครูและผูท่ี้สนใจ  ผูท่ี้สนใจ
สามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซต ์ 
http://www3.ipst.ac.th/primary_math  
กิจกรรมแต่ละชุดประกอบดว้ยไฟลจ์าก

โปรแกรม GSP   ตามเน้ือหา   ไฟลกิ์จกรรมการเรียนรู้    และใบงานส าหรับอ านวยความสะดวกใน
การน าไปปรับใชก้บักลุ่มนกัเรียนและสภาพการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน   
            สาขาคณิตศาสตร์มธัยมศึกษา    สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี      
ไดส่้งเสริมใหมี้การใช ้ ICT  ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ระดบัมธัยมศึกษา  และไดจ้ดัพฒันา
ส่ือประกอบดว้ยไฟลจ์ากโปรแกรม GSP  ชุดเอกสาร
ประกอบการใชส่ื้อ  ใบกิจกรรม และสาระส าหรับครู 
ส าหรับเพื่ออ านวยความสะดวกในการน าไปปรับใช ้          
ใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มนกัเรียนและสภาพการจดัการ
เรียนการสอนในโรงเรียน   ตวัอยา่งกิจกรรม เช่น 
กิจกรรมสูตรคูณแสนสนุก   กิจกรรมตะแกรงเอรา
ทอสเทนีส   กิจกรรมผลบวกของจ านวนนบั                                
n  จ านวน   กิจกรรมความสัมพนัธ์ของดา้นของ 
รูปสามเหล่ียม กิจกรรมมุมตรงขา้ม ท่ีเกิดจากเส้นตรงสองเส้นตดักนั  ผูท่ี้สนใจสามารถเขา้ไปศึกษา
ไดท่ี้เวบ็ไซตข์องสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
http://www.ipst.ac.th/sketchpad 
   5.2 การใชโ้ปรแกรม GSP ในการเสริมสร้างความเขา้ใจ 
    ตวัอยา่งจากกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง  กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณ 
ท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงเส้น  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3   ซ่ึงครูใชค้วามสามารถของโปรแกรม GSP  ใน             
การเสริมสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะของกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณท่ีมี
ความสัมพนัธ์เชิงเส้นท่ีมีอยู ่ 3  ลกัษณะ   คือ   มีลกัษณะเป็นจุดจ านวนจ ากดัท่ีอยูใ่นแนวเส้นตรง   
เป็นเส้นตรง และเป็นจุดท่ีเรียงกนัอยูใ่นแนวเส้นตรงเดียวกนั   ตามรายละเอียดจากสถานการณ์            

http://www3.ipst.ac.th/primary_math
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ในหนงัสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  โดยครูใชก้ารถามตอบประกอบการอธิบาย และ
ใชแ้บบร่างบนโปรแกรม GSP  ท่ีครูเตรียมไวล่้วงหนา้บางส่วน   และน าเสนอเพิ่มเติมควบคู่ไปกบั
การสอน  รวมทั้งอาจใหต้วัแทนนกัเรียนมาใชค้อมพิวเตอร์หนา้ชั้นเรียน  ช่วยใหเ้ห็นวา่การใช้  GSP  
ไม่ใช่เร่ืองยุง่ยาก   เป็นการกระตุน้ใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใชเ้ทคโนโลยดีว้ย  
   5.4 การใชโ้ปรแกรม  GSP  ในการท าโครงงานทางคณิตศาสตร์ 
    การท าโครงงานคณิตศาสตร์โดยการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรม  GSP  เป็นอีก
ทางเลือกหน่ึงท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดว้างแผน   ทดลอง   ส ารวจ   สร้างขอ้ความคาดการณ์   และ
ตรวจสอบขอ้ความคาดการณ์   ซ่ึงเป็นการกระตุน้ใหคิ้ดวเิคราะห์   สร้างขอ้สรุป   พิสูจน์ขอ้สรุป   
หรือการอธิบายหลกัการทางคณิตศาสตร์ ใหเ้ป็นรูปธรรม   เพื่อสร้างสรรคโ์ครงงานคณิตศาสตร์ให้
น่าสนใจยิง่ข้ึน   ดว้ยความสามารถของโปรแกรม GSP  ท่ีเป็นโปรแกรมเรขาคณิตแบบพลวตั  ท่ี
ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้คณิตศาสตร์แบบ “เคล่ือนไหว”   แทนการ  “น่ิงอยูก่บัท่ี”  นกัเรียน
สามารถคิดสร้างสรรคโ์ครงงานของตนเองหรือกลุ่ม ท างานไดต้ามความสนใจและความถนดั   
เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ  โดยมีครู อาจารย์
หรือผูเ้ช่ียวชาญ  เป็นผูใ้หค้  าปรึกษา 
    การคิดหาหวัขอ้ท่ีจะมาท าโครงงานคณิตศาสตร์นั้น   เป็นขั้นตอนท่ียากและ
ส าคญัขั้นตอนหน่ึงในการเร่ิมตน้ท าโครงงาน หนงัสือ 101  แนวคิดการท าโครงงานดว้ย  The  
Geometer’s Sketchpad  ท่ีจดัท าโดยสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   เป็น
หนงัสือท่ีใหห้วัขอ้ปัญหาหรือแนวทางการคิดโครงงานคณิตศาสตร์   ท่ีน่าสนใจไวห้ลายหมวดหมู่   
เช่น   ศิลปะ / ภาพเคล่ือนไหว  วงกลม   รูปสามเหล่ียม  รูปหลายเหล่ียม   การเขียนกราฟและ
เรขาคณิตวเิคราะห์   ตรีโกณมิติ   แคลคูลสั   เป็นตน้  นกัเรียนสามารถเลือกศึกษาหวัขอ้   ท่ีตรงกบั
ความสนใจและสอดคลอ้งกบัระดบัความรู้และความสามารถเพื่อน ามาสร้างโครงงานคณิตศาสตร์
ของตนเองไดห้ลากหลาย   ทั้งน้ีครูจะมีบทบาทส าคญัในการช้ีแนะแนวทาง ใหค้  าปรึกษา   และ
ช้ีใหเ้ห็นถึงความเป็นไปไดใ้นการสร้างสรรคโ์ครงงานใหส้ าเร็จลุล่วง  
 

 ข้อควรค านึงในการใช้ส่ือเทคโนโลย ี  
  1) ความถูกตอ้งของเน้ือหาสาระและกระบวนการในการน าเสนอเป็นส่ิงท่ีครูควรพิจารณา
เป็นล าดบัแรก  ครูควรไดพ้ิจารณาส่ือเทคโนโลยท่ีีน ามาใช ้  เช่น   ตรวจสอบความถูกตอ้งของ
เน้ือหาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   ส่ือดิจิทลั   จากเวบ็ไซตต่์าง ๆ   เน่ืองจากส่ือเหล่าน้ีหลาย
ช้ินมกัไม่ไดส้ร้างโดยนกัคณิตศาสตร์หรือครูคณิตศาสตร์    แต่สามารถเร้าความสนใจใหก้บั
นกัเรียนทุกระดบัชั้นไดเ้ป็นอยา่งดี    ครูจึงควรมีการเตรียมตวั  ศึกษาส่ือท่ีจะน ามาใชก้บันกัเรียน
ล่วงหนา้   
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  2 ) การใชข้อ้มูลจากเวบ็ไซตเ์ป็นส่ือประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้   ครูควรก าหนด
ภาระงานใหน้กัเรียนท าหลงัการศึกษาเรียนรู้ขอ้มูลจากเวบ็ไซตเ์พื่อใหก้ารเรียนรู้โดยใชข้อ้มูลจาก
อินเทอร์เนตของนกัเรียนเกิดประโยชน์และเป็นไปเพื่อการศึกษาเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง ในการก าหนด
ภาระงานควรค านึงถึงมาตรฐานทางดา้นทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจะใหน้กัเรียนได ้
ฝึกฝนและพฒันาดว้ย   ตวัอยา่งการก าหนดภาระงาน   อาจใหน้กัเรียนท าดงัน้ี  
   2.1 ใหน้กัเรียนเขียนขอ้มูลสะทอ้นกลบัเก่ียวกบัความรู้คณิตศาสตร์ท่ีมีอยูใ่นเวบ็ไซต ์  
และน าเสนอต่อชั้นเรียน   
   2.2 เม่ือนกัเรียนศึกษาจากบทเรียนออนไลน์จากเวบ็ไซต ์แลว้ตอบค าถามหรือท า
แบบฝึกหดัจากเอกสารฝึกหดัท่ีครูให ้  แกปั้ญหาจากสถานการณ์ปัญหาท่ีครูก าหนด   
   2 .3 เม่ือนกัเรียนศึกษาเกมคณิตศาสตร์จากเวบ็ไซต ์(หรือเร่ืองอ่ืนๆ)   แลว้ใหน้กัเรียน
คดัเลือกเกมท่ีสนใจ มาเล่า และสาธิตวธีิการเล่น  พร้อมบอกความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้ 
   2.4 ใหน้กัเรียนสืบคน้ขอ้มูลเพื่อน ามาใชใ้นการท าโครงงานคณิตศาสตร์  
  3) การใชส่ื้อเทคโนโลยใีนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์   ควรเนน้ให ้
นกัเรียนมีพฒันาการดา้นกระบวนการคิดและการท าความเขา้ใจเน้ือหาวชิาอยา่งแทจ้ริง   มิใช่ให้  
นกัเรียนเรียนรู้เพียงการใชโ้ปรแกรมจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือใชเ้คร่ืองค านวณเชิงกราฟใหเ้ป็น 
เท่านั้น    การเรียนรู้และใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้   จะมีส่วนส าคญัท่ีจะช่วยใหก้ารท า
ความเขา้ใจเน้ือหาและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นไปอยา่งสนุกสนานมากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั  
ทั้งน้ีหากครูผูส้อนตระหนกัถึงขอ้ดีและขอ้เสีย และมีความรับผดิชอบต่อการสอน  ก็จะรู้จกัท าให้
เทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือท่ีดีในการเรียนการสอน ในขณะเดียวกนัก็ไม่ท าลายจุดประสงคท่ี์แทจ้ริง
ของการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนกัเรียน  ในทางกลบักนัเม่ือนกัเรียนรู้สึกประทบัใจในเทคโนโลยี
ชั้นสูง  ก็จะท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึน  ยอ่มท าความเขา้ใจในเน้ือหาไดง่้ายข้ึน  

ในปัจจุบนัแมว้า่เทคโนโลยมีีความเจริญกา้วหนา้    และสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ใน
การจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  แต่ก็ตอ้งอาศยัความพร้อมของปัจจยัต่าง ๆ   เช่น   อุปกรณ์  
เคร่ืองมือ  สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ  ตลอดจนความรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยขีองครู   ครูพึง
ระลึกอยูเ่สมอวา่ส่ือพื้นฐานประเภทวสัดุอุปกรณ์ทั้งท่ีมีผูอ่ื้นท าไวแ้ละส่ือท่ีครูสร้างข้ึนเองยงัมี
ความส าคญัอยู ่  ส่ิงท่ีควรค านึงอยา่งยิง่ในการใชส่ื้อคือ   ส่ือนั้นตอ้งส่งเสริมใหน้กัเรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียน และสามารถช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงคข์องบทเรียน  
   สุดทา้ยท่ีควรทราบ   คือ   ไม่วา่ส่ือการเรียนรู้คณิตศาสตร์จะดีและมีประสิทธิภาพสูง
เพียงใดก็ตาม   แต่ก็ไม่สามารถทดแทนครูไดอ้ยา่งสมบูรณ์   เพราะไม่มีทางท่ีส่ือการเรียนรู้เหล่านั้น  
จะมีชีวติจิตใจ   สามารถใหค้วามเมตตา   เอาใจใส่   ติดตามดูแลนกัเรียน   ใหป้ระสบความส าเร็จใน 
การเรียนไดเ้หมือนท่ีครูส่วนใหญ่ก าลงัท ากนัอยูใ่นปัจจุบนันัน่เอง 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที ่3.2 
เร่ือง “แหล่งการเรียนรู้คณติศาสตร์” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 3.3 
เร่ือง “ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 

ตวัอย่างแผนการจดัการเรียนรู้ 
โดยใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ 

เร่ือง พืน้ที่ผวิและปริมาตร 
โดย 

ครูอญัชล ี แสวงกจิ   โรงเรียนนครขอนแก่น 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 
(ปี พ.ศ. 2553 ปรับปรุงจากผลงานวจิัยและพฒันา 

เร่ือง การพฒันากจิกรรมการเรียนรู้ทีเ่น้นทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
โครงการเครือข่ายครูวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2549 ) 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้คณติศาสตร์      รายวชิาคณติศาสตร์พืน้ฐาน   ( ค 33101 )     ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3  
หน่วยการเรียนรู้ที ่1  เร่ือง พืน้ทีผ่วิและปริมาตร                                                           ช่ัวโมงที ่ 10 
แผนการเรียนรู้ที ่3.4  เร่ือง การแก้ปัญหาเกีย่วกบัปริมาตรของทรงกระบอก            เวลา  1  ช่ัวโมง  
……………………………………………………………………………………………………… 
 
มาตรฐาน ค 2.2  แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั 
ตัวช้ีวดั    1. ใชค้วามรู้เก่ียวกบัพื้นท่ี พื้นท่ีผวิและปริมาตรในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ  
มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทาง 
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                            คณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และ  
                            เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  
ตัวช้ีวดั    1. ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหา 
                 2. ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาใน              
                      สถานการณ์ต่างไดอ้ยา่งเหมาะสม 
                 3. ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจและสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
                 4. ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และ 
                     การน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
                 5. เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ 
  

1. สาระส าคัญ 
       การหาปริมาตรของทรงกระบอกหาไดจ้ากพื้นท่ีฐานคูณดว้ยความสูงของทรงกระบอก    

                                   หรือ    ปริมาตรของทรงกระบอก    =       r2 h 
                                               เม่ือ  r  แทนรัศมีของวงกลมท่ีเป็นฐาน 
                                                       h  แทนความสูงของทรงกระบอก 
       ในการระบุหน่วยของปริมาตรของทรงกระบอก ใชห้น่วยตามหน่วยวดัของความยาวท่ีก าหนด  
แต่เป็นลูกบาศก ์

การแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัพื้นท่ีผวิของทรงกระบอก สามารถใชข้ั้นตอน 4 ขั้น ไดแ้ก่  
  ขั้นท่ี 1  ท าความเขา้ใจสถานการณ์ 
 ขั้นท่ี 2  วางแผน   
 ขั้นท่ี 3  ด าเนินตามแผน   
 ขั้นท่ี 4  ตรวจสอบ   
  

2. จุดประสงค์การเรียนรู้   เม่ือเรียนจบชัว่โมงแลว้ นกัเรียนสามารถ  
    2.1  ด้านความรู้  

แกปั้ญหาเก่ียวกบัปริมาตรของทรงกระบอกได้ 
    2.2  ด้านทกัษะกระบวนการ 
             1)  การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ 
             2) การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ  
             3) การใหเ้หตุผล 
             4)  การแกปั้ญหา 
     2.3 ด้านคุณลกัษณะ 
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1)  ความรับผดิชอบ 
2)  ความมีระเบียบวนิยั 

 

 
3.  สาระการเรียนรู้ 

3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
              -  การใชค้วามรู้เก่ียวกบัพื้นท่ี  พื้นท่ีผวิและปริมาตร ในการแกแ้กปั้ญหา  
    ปริมาตรของทรงกระบอก 

                สูตร   การหาปริมาตรของทรงกระบอก  
                                         ปริมาตรของทรงกระบอก   =      พื้นท่ีฐาน    สูง 

                                   หรือ    ปริมาตรของทรงกระบอก    =       r 2h 
                                               เม่ือ  r  แทนรัศมีของวงกลมท่ีเป็นฐาน 
                                                       h  แทนความสูงของทรงกระบอก 
                สูตร   การหาปริมาตรของทรงกระบอกกลวง  

                                           ปริมาตรทรงกระบอกกลวง    =    R 2h  -  r2h 
                                               เม่ือ  R  แทนรัศมีของฐานดา้นนอก 
     r  แทนรัศมีของฐานดา้นใน 
                                                       h  แทนความสูงของทรงกระบอก 
 
 

4.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
     4.1  นกัเรียนทบทวนเก่ียวกบัสูตรการหาปริมาตรของทรงกระบอก  ครูเพิ่มเติมเก่ียวกบัการหา  
ปริมาตรของทรงกระบอกกลวง 
   4.3 ครูยกตวัอยา่งท่ี 11 โดยใชก้ารถามตอบประกอบการอธิบายการแกปั้ญหาเก่ียวกบัปริมาตร 
ของทรงกระบอก   
 

ตัวอย่างที ่ 11  กระป๋องนมสูง  4.4  เซนติเมตร  เส้นผา่นศูนยก์ลาง  2.1  เซนติเมตร  บรรจุนม 
                       เตม็กระป๋องมีปริมาตรเท่าไร 
วธีิคิด     
       ขั้นที ่1  ท าความเข้าใจสถานการณ์ 
        ส่ิงทีต้่องการหา คือ  ปริมาตรของนมเตม็กระป๋อง 
        ส่ิงทีก่ าหนดให้ คือ  กระป๋องนมสูง  4.4  เซนติเมตร  เส้นผา่นศูนยก์ลาง  2.1  
เซนติเมตร       
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      ขั้นที ่2  วางแผน   

                                                ปริมาตรของทรงกระบอก    =      r 2h 
                                               เม่ือ  r  แทนรัศมีของวงกลมท่ีเป็นฐาน 
                                                       h  แทนความสูงของทรงกระบอก 
     ขั้นที ่3  ด าเนินตามแผน 
 คิดค านวณโดยใช้สูตร 

        ปริมาตรของกระป๋องนม     =     r2h 

                                                                               
7

22    ( 1.05 ) 2   4.4 

                                                                               15.246    ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  
                                  ดงันั้น   กระป๋องบรรจุนมไดป้ระมาณ    15.246   ลูกบาศกเ์ซนติเมตร                                
     ขั้นที ่4  ตรวจสอบ  
                     ทบทวนขั้นตอนการคิดค านวณทั้งหมดอีกหน่ึงคร้ัง 
 

 ตัวอย่างที ่12  ถงัน ้าทรงกระบอก  มีรัศมี 7  เมตร สูง  20  เมตร  ใส่น ้าไวเ้พียงคร่ึงถงั    
                        จงหาปริมาตรของน ้าในถงั 
วธีิคิด                
         ขั้นที ่1  ท าความเข้าใจสถานการณ์ 
          ส่ิงทีต้่องการหา คือ  ปริมาตรของน ้าคร่ึงถงั 
                 ส่ิงทีก่ าหนดให้  คือ  ถงัน ้าทรงกระบอก  มีรัศมี  7  เมตร สูง  20  เมตร   
                                                       ใส่น ้าไวเ้พียงคร่ึงถงั    
      ขั้นที ่2  วางแผน 

                                                ปริมาตรของทรงกระบอก    =       r 2h 
                                               เม่ือ  r  แทนรัศมีของวงกลมท่ีเป็นฐาน 
                                                       h  แทนความสูงของทรงกระบอก 
   
                                    7 เมตร                                                            
 

       20 เมตร                                                                                      
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             ขั้นที ่3  ด าเนินตามแผน 
 คิดค านวณโดยใช้สูตร 

                                   ปริมาตรถงัทรงกระบอก                  =      r2h 

                                                                                               
7

22   72     20 

                        3,080    ลูกบาศกเ์มตร 
                                         ดงันั้น  ปริมาตรของน ้าคร่ึงถงั       

2

080,3       1,540   ลูกบาศกเ์มตร   

             ขั้นที ่4  ตรวจสอบ  
                     ทบทวนขั้นตอนการคิดค านวณทั้งหมดอีกหน่ึงคร้ัง 

 
 
      ตัวอย่างที ่13  ท่อเหล็กกลวงทรงกระบอกยาว  21 เซนติเมตร   หนา  1 เซนติเมตร    
                            มีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 16 เซนติเมตร  จงหาปริมาตรของเหล็กท่ีใชท้  าท่อ 
      วธีิคิด                
              ขั้นที ่1  ท าความเข้าใจสถานการณ์ 
          ส่ิงทีต้่องการหา คือ  ปริมาตรของเหล็กท่ีใชท้  าท่อ 
          ส่ิงทีก่ าหนดให้ คือ  ท่อเหล็กกลวงทรงกระบอกยาว  21 เซนติเมตร   
                                                      หนา  1  เซนติเมตร  มีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 16   เซนติเมตร     
 
 
             ขั้นที ่2  วางแผน 
      

                                                                               r        1 
 

                                                                      14                         R  =   8 
 
                                                                                                   r   =   7 
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                                                                    16  
               
 

                             ปริมาตรทรงกระบอกกลวง  =    R 2h   -    r2h 
                                               เม่ือ  R  แทนรัศมีของฐานดา้นนอก 
     r  แทนรัศมีของฐานดา้นใน 
                                                       h  แทนความสูงของทรงกระบอก 
              ขั้นที ่3  ด าเนินตามแผน 
 คิดค านวณโดยใช้สูตร 

                   ปริมาตรทรงกระบอกกลวง    =    R 2h  -  r2h 

                                                                     =   ( 82   21) - ( 72   21) 
                                                                     =    1,344 - 1,029   =    315                                                          
                                    ปริมาตรท่อกลวง         990             ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

47 
 
                     ดงันั้น   ปริมาตรเหล็กท่ีใชท้  าท่อประมาณ   990   ลูกบาศกเ์ซนติเมตร          
              ขั้นที ่4  ตรวจสอบ  
                     ทบทวนขั้นตอนการคิดค านวณทั้งหมดอีกหน่ึงคร้ัง           
 

     4.3  นกัเรียนแต่ละกลุ่ม ปฏิบติัตามใบกิจกรรมท่ี 3.6  เร่ือง การแกปั้ญหาเก่ียวกบัปริมาตรของ
ทรงกระบอก  โดยเลือกท า 2 สถานการณ์ ครูคอยช้ีแนะเม่ือมีปัญหา  เสร็จแลว้ใหต้วัแทน 2 กลุ่ม
ออกมาเสนอวธีิคิดหนา้หอ้งใหเ้พื่อนช่วยกนัตรวจสอบ  ครูเพิ่มเติมใหถู้กตอ้ง  ส่วนอีก  
2 สถานการณ์ ใหน้กัเรียนไปท าต่อเป็นการบา้น 
     4.4  ทดสอบยอ่ย คร้ังท่ี 2 โดยใชแ้บบทดสอบ (ใชเ้วลาสอบนอกตารางเรียน) 
      

 5. ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
     5.1  ใบกิจกรรมท่ี 3.6  เร่ือง  การแกปั้ญหาเก่ียวกบัปริมาตรของทรงกระบอก  
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        6. การวดัและประเมินผล 
  

จุดประสงค ์
การเรียนรู้ 

วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑก์ารประเมิน 

 
ดา้นความรู้ 

 ตรวจผลการปฏิบติั 
ในใบกิจกรรม, 

ผลการทดสอบยอ่ย 

ใบกิจกรรมท่ี 3.6, 
แบบทดสอบยอ่ย 

 คร้ังท่ี 2   

 
ท าไดถู้กตอ้งร้อยละ 80 ข้ึนไป 

 
ดา้นทกัษะ 
กระบวนการ 

สังเกต แบบประเมินทกัษะ
กระบวนการ 

ผา่นเกณฑแ์บบประเมิน 
ในระดบั  2  ข้ึนไป 

 

ดา้น
คุณลกัษณะ 

 
สังเกต 

แบบประเมิน 
ความรับผดิชอบ, 
ความมีระเบียบวนิยั 

 

ผา่นเกณฑแ์บบประเมิน 
ในระดบั  2  ข้ึนไป 

 

7. กจิกรรมเสนอแนะ 

     การทดสอบยอ่ย คร้ังท่ี 2  ครูควรด าเนินการภายหลงัจากเฉลยสถานการณ์ท่ี 3 และ  สถานการณ์ท่ี 
4 เรียบร้อยแลว้ 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที ่4.1 
เร่ือง “การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในช้ันเรียน” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
1.  ความหมายและความส าคญัของการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
      การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 
๒๕๕๑ ก าหนดระดบัของการด าเนินงานไวเ้ป็น ๔ ระดบั คือ การวดัและประเมินระดบัชั้นเรียน 
การวดัและประเมินระดบัสถานศึกษา การวดัและประเมินระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา การวดัและ
ประเมินระดบัชาติ ระดบัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูส้อนมากท่ีสุดและเป็นหวัใจของการวดั 
และประเมินผลการเรียนรู้ผูเ้รียน คือ การวดัและประเมินผลระดบัชั้นเรียน   ค าศพัทท่ี์ใชใ้นการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนมีความหมายแตกต่างกนั แต่บางคนน ามาใชใ้นความหมาย 
เดียวกนั ดงันั้น เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัจึงใหนิ้ยามค าศพัทต่์าง ๆ ไวด้งัน้ี 

การวดั (Measurement) หมายถึง การก าหนดตวัเลขใหก้บัวตัถุ ส่ิงของ เหตุการณ์ 
ปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ของผูเ้รียน การจะไดม้าซ่ึงตวัเลขนั้น อาจตอ้งใชเ้คร่ืองมือวดั 
เพื่อใหไ้ดต้วัเลขท่ีสามารถแทนคุณลกัษณะต่าง ๆ ท่ีตอ้งการวดัเช่น ไมบ้รรทดัวดัความกวา้งของ
หนงัสือได ้๓.๕ น้ิว ใชเ้คร่ืองชัง่วดัน ้าหนกัของเน้ือหมูได้ ๐.๕ กิโลกรัม ใชแ้บบทดสอบวดัความ
รอบรู้ในวชิาภาษาไทยของเด็กชายแดงได้ ๔๒ คะแนน เป็นตน้ 

 การประเมิน (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บขอ้มูล ตีความ บนัทึก และใชข้อ้มูล
เก่ียวกบัค าตอบของผูเ้รียนท่ีท าในภาระงาน/ช้ินงาน วา่ผูเ้รียนรู้อะไร สามารถท าอะไรได ้และจะท า
ต่อไปอยา่งไร ดว้ยวธีิการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลายการประเมินค่า/การตดัสิน (Evaluation) 
หมายถึง การน าเอาขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการวดัหลาย ๆ อยา่งมาเป็นขอ้มูลในการตดัสินผลการ
เรียน โดยการเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ (Criteria) ท่ีสถานศึกษาก าหนด เพื่อประเมินการเรียนรู้ 
ของผูเ้รียนวา่ผูเ้รียนมีความเก่งหรืออ่อนเพียงใด  บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงคือ
การสรุปผลการเรียนนัน่เอง 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในช้ันเรียน (Classroom Assessment) หมายถึง 
กระบวนการเก็บรวบรวมวเิคราะห์ ตีความ บนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัและประเมินทั้งท่ีเป็น
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ทางการและไม่เป็นทางการ โดยการด าเนินการดงักล่าวเกิดข้ึนตลอดระยะเวลาของการจดัการเรียน
การสอน นบัตั้งแต่ก่อนการเรียนการสอน ระหวา่งการเรียนการสอน และหลงัการเรียนการสอน 
โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลาย เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน มีความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบั
พฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั น าผลท่ีไดม้าตีค่าเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดในตวัช้ีวดัของมาตรฐาน
สาระการเรียนรู้ของหลกัสูตร ขอ้มูลท่ีไดน้ี้น าไปใชใ้นการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัความกา้วหนา้ 
จุดเด่น จุดท่ีตอ้งปรับปรุงใหแ้ก่ผูเ้รียน การตดัสินผลการเรียนรู้รวบยอดในเร่ือง  หรือหน่วยการ
เรียนรู้หรือในรายวชิาและการวางแผน ออกแบบการจดัการเรียนการสอนของครู  โดยท่ีผลท่ีไดจ้าก
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนจะเป็นขอ้มูลสะทอ้นใหผู้ส้อนทราบถึงผลการจดัการ
เรียนการสอนของตนและพฒันาการของผูเ้รียน  ดงันั้น ขอ้มูลท่ีเกิดจากการวดัและประเมินท่ีมี
คุณภาพเท่านั้นจึงจะสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งเป็นประโยชน์ ตรงตามเป้าหมาย และคุม้ค่าต่อการ
ปฏิบติังาน ผูส้อนตอ้งด าเนินการวดัและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสะทอ้นสภาพจริง  
จะไดน้ าไปก าหนดเป้าหมายและวธีิการพฒันาผูเ้รียน ผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจอยา่ง
ถ่องแทใ้นหลกัการ แนวคิด วธีิด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรและการจดัการ
เรียนรู้ เพื่อสามารถน าไปใชใ้นการวางแผนและออกแบบการวดัและประเมินผลไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนท่ีมีความถูกตอ้ง  ยติุธรรม 
เช่ือถือได ้มีความสมบูรณ์ ครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช ๒๕๕๑  หากการวดัและประเมินการเรียนรู้ไม่มีคุณภาพ จะท าใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งขาด
ขอ้มูลส าคญัในการสะทอ้นผลการด าเนินการจดัการศึกษาทั้งในระดบันโยบายและระดบัปฏิบติัการ  
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ตน้สังกดัส่วนกลาง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา ผูป้กครอง 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ขาดขอ้มูลส าคญัในการสะทอ้นผลและสภาพความส าเร็จเม่ือเปรียบเทียบ  
กบัเป้าหมาย ส่งผลใหก้ารวางแผนก าหนดทิศทางการพฒันาผูเ้รียนระยะต่อไป ไม่สามารถสร้าง
ความมัน่ใจไดว้า่จะสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา และมีความเหมาะสมกบัระดบัความส าเร็จของการ
พฒันาผูเ้รียนในระยะท่ีผา่นมา 
 

2. ประเภทของการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
การทราบวา่การวดัและประเมินผลการเรียนรู้แบ่งประเภทเป็นอยา่งไรบา้งจะช่วยใหผู้ส้อน

ออกแบบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ไดต้รงตามวตัถุประสงค์  และเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาผูเ้รียนยิง่ข้ึน ในท่ีน้ีไดน้ าเสนอประเภทของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  ดงัน้ี 

2.1 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้จ าแนกตามข้ันตอนการจัดการเรียนการสอน  ก่อน
เรียน ระหวา่งเรียนและหลงัเรียน มี ๔ ประเภท ซ่ึงมีความแตกต่างกนัตามบทบาท จุดมุ่งหมาย และ
วธีิการวดัและประเมิน ดงัน้ี 
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                   2.1.1 การประเมินเพื่อจดัวางต าแหน่ง (Placement Assessment) เป็นการประเมินก่อน
เร่ิมเรียนเพื่อตอ้งการขอ้มูลท่ีแสดงความพร้อม  ความสนใจ ระดบัความรู้และทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น
ต่อการเรียน เพื่อใหผู้ส้อนน าไปใชก้ าหนด วตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ วางแผน และออกแบบ
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนทั้งรายบุคคล รายกลุ่มและรายชั้นเรียน 
                  2.1.2 การประเมินเพื่อวนิิจฉยั (Diagnostic Assessment) เป็นการเก็บขอ้มูลเพื่อคน้หาวา่
ผูเ้รียนรู้อะไรมาบา้งเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะเรียน ส่ิงท่ีรู้มาก่อนน้ีถูกตอ้งหรือไม่ จึงเป็นการใชใ้นลกัษณะ
ประเมินก่อนเรียน นอกจากน้ียงัใชเ้พื่อหาสาเหตุของปัญหาหรืออุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน
เป็นรายบุคคลท่ีมกัจะเป็นเฉพาะเร่ือง เช่น ปัญหาการออกเสียงไม่ชดั  แลว้หาวธีิปรับปรุงเพื่อให้
ผูเ้รียนสามารถพฒันาและเรียนรู้ขั้นต่อไป วธีิการประเมินใชไ้ดท้ั้งการสังเกต การพดูคุย สอบถาม 
หรือการใชแ้บบทดสอบก็ได ้
                     2.1.3 การประเมินเพื่อการพฒันา (Formative Assessment) เป็นการประเมินเพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ (Assessment for Learning) ท่ีด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองตลอดการเรียนการสอน  
โดยมิใช่ใชแ้ต่การทดสอบระหวา่งเรียนเป็นระยะ ๆ อยา่งเดียวแต่เป็นการท่ีครูเก็บขอ้มูลการเรียนรู้
ของผูเ้รียนอยา่งไม่เป็นทางการดว้ย ขณะท่ีใหผู้เ้รียนท าภาระงานตามท่ีก าหนด ครูสังเกต ซกัถาม 
จดบนัทึก แลว้วเิคราะห์ขอ้มูลวา่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่  จะตอ้งใหผู้เ้รียนปรับปรุงอะไร หรือ
ผูส้อนปรับปรุงอะไร เพื่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ตามมาตรฐาน/ตวัช้ีวดั การประเมิน
ระหวา่งเรียนด าเนินการไดห้ลายรูปแบบ เช่น การใหข้อ้แนะน าขอ้สังเกตในการน าเสนอผลงาน 
การพดูคุยระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียนเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล การสัมภาษณ์ ตลอดจนการวเิคราะห์ 
ผลการสอบ เป็นตน้ 
                     2.1.4 การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) มกัเกิดข้ึนเม่ือจบ
หน่วยการเรียนรู้  เพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามตวัช้ีวดั  และยงัใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
เปรียบเทียบกบัการประเมินก่อนเรียน ท าใหท้ราบพฒันาการของผูเ้รียน การประเมินสรุปผลการ
เรียนรู้ยงัเป็นการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนตอนปลายปี/ปลายภาคอีกดว้ย  การประเมิน
สรุปผลการเรียนรู้ใชว้ธีิการและเคร่ืองมือประเมินไดอ้ยา่งหลากหลาย โดยปกติมกัด าเนินการอยา่ง
เป็นทางการมากกวา่การประเมินระหวา่งเรียน 

2.2  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้จ าแนกตามวธีิการแปลความหมายผลการเรียนรู้   
มี ๒ ประเภทท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะการแปลผลคะแนน ดงัน้ี 
                     2.2.1 การวดัและประเมินแบบอิงกลุ่ม (Norm-Referenced Assessment) เป็นการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้เพื่อน าเสนอผลการตดัสินความสามารถหรือผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน  โดย
เปรียบเทียบกนัเองภายในกลุ่มหรือในชั้นเรียน 
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                     2.2.2 การวดัและประเมินแบบอิงเกณฑ์ (Criterion-Referenced Assessment) เป็นการ
วดัและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อน าเสนอผลการตดัสินความสามารถหรือผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน  
โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดข้ึน 
 

3. หลกัฐานการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ เนน้การเรียนการสอนเพื่อให้

ผูเ้รียนไดก้ระท า ลงมือปฏิบติัแสดงความสามารถมิใช่เพียงการบอกความรู้ในเร่ืองท่ีไดเ้รียนมา การ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนจึงเป็นมากกวา่การก าหนดความรู้หรือเร่ืองท่ีจะตอ้งเรียน  ดงันั้น 
เม่ือการเรียนการสอนถูกก าหนดดว้ยกิจกรรม ผลงาน ภาระงานท่ีใหผู้เ้รียนท าเพื่อแสดง 
พฒันาการการเรียนรู้ตามมาตรฐาน/ตวัช้ีวดัในแต่ละสาระการเรียนรู้ หลกัฐานการเรียนรู้ (Evidence 
of Learning) จึงเป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีเป็นรูปธรรมวา่  มีร่องรอย/หลกัฐาน
ใดบา้งท่ีแสดงถึงผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีสัมพนัธ์โดยตรงกบัมาตรฐาน/ตวัช้ีวดั โดยทัว่ไปจ าแนก
หลกัฐานการเรียนรู้เป็น ๒ ประเภท คือ 
              3.1 ผลผลติ : รายงานท่ีเป็นรูปเล่ม ส่ิงประดิษฐ ์แบบจ าลอง แผนภูมิ แฟ้มสะสมงาน ผงั
มโนทศัน์ การเขียนอนุทินการเขียนความเรียง ค าตอบท่ีผูเ้รียนสร้างเอง โครงงาน ฯลฯ 
             3.2 ผลการปฏิบัติ : การรายงานดว้ยวาจา การสาธิต การทดลอง การปฏิบติัการภาคสนาม 
การอภิปราย การจดันิทรรศการ การสังเกตพฤติกรรมผูเ้รียนของครู รายงานการประเมินตนเองของ
ผูเ้รียน ฯลฯ 
 

4.  เกณฑ์การประเมนิ (Rubrics) และตัวอย่างช้ินงาน (Exemplars) 
4.1 เกณฑ์การประเมิน (Rubrics) จะประเมินภาระงานท่ีมีความซบัซอ้นอยา่งไรดี รู้ได้

อยา่งไรวา่ภาระงานนั้นดีเพียงพอแลว้ เช่น การน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนท่ีจะตอ้งดูทั้งความ
ถูกตอ้งของเน้ือหาสาระ กระบวนการท่ีใชใ้นการท างาน ความสามารถในการส่ือสาร การใชภ้าษา  
การออกเสียง เป็นตน้ ค าตอบก็คือใชเ้กณฑก์ารประเมิน เพราะเกณฑก์ารประเมินเป็นแนวทางให้
คะแนนท่ีประกอบดว้ยเกณฑด์า้นต่าง ๆ  เพื่อใชป้ระเมินค่าผลการปฏิบติัของผูเ้รียนในภาระงาน/
ช้ินงานท่ีมีความซบัซอ้น เกณฑเ์หล่าน้ี คือ ส่ิงส าคญัท่ีผูเ้รียนควรรู้ และปฏิบติัได ้นอกจากน้ียงัมี
ระดบัคุณภาพแต่ละเกณฑแ์ละค าอธิบายคุณภาพทุกระดบั    
                 นอกจากเกณฑก์ารประเมินแบบแยกประเด็นแลว้ ยงัมีเกณฑก์ารประเมินแบบภาพรวม 
(Holistic Rubric) เช่นตอ้งการประเมินการเขียนเรียงความ แต่ไม่ไดพ้ิจารณาแยกแต่ละประเด็น วา่
เขียนน าเร่ือง สรุปเร่ือง การผกูเร่ืองแต่ละประเด็นเป็นอยา่งไร แต่เป็นการพิจารณาในภาพรวมและ
ใหค้ะแนนภาพรวม  เกณฑก์ารประเมินนอกจากจะใชเ้พื่อประเมินช้ินงาน/ภาระงานแลว้ ยงัสามารถ
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ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสอนไดอ้ยา่งดีโดยใหผู้เ้รียนไดรั้บทราบวา่ผูส้อนคาดหวงัอะไรบา้งจาก
ช้ินงานท่ีมอบหมาย หรือใหผู้เ้รียนร่วมในการสร้างเกณฑก์็จะท าใหเ้กิดการมีส่วนร่วมและ
รับผดิชอบ ผูส้อนท่ีใชเ้กณฑก์ารประเมินเป็นประจ าจะพดูตรงกนัวา่ เกณฑก์ารประเมินใหภ้าพท่ี
ชดัเจนดีกวา่ค าสั่งและหากมีตวัอยา่งช้ินงานประกอบใหผู้เ้รียนไดช่้วยกนัพิจารณา อภิปรายโดยใช้
เกณฑท่ี์ร่วมกนัสร้างข้ึน ก็จะยิง่ท  าใหผู้เ้รียนสามารถแยกแยะไดว้า่ช้ินงานท่ีดีมีคุณภาพเป็นอยา่งไร 
               4.2 ตัวอย่างช้ินงาน (Exemplars) คือ ผลงานของผูเ้รียน ซ่ึงผูส้อนอาจเก็บรวบรวมจาก
งานท่ีผูเ้รียนท าส่งในแต่ละปีการศึกษา เพื่อเป็นแบบอยา่งใหเ้ห็นวา่ลกัษณะงานแบบใดท่ีดีกวา่ 
ตวัอยา่งช้ินงานควรมีหลาย ๆ ระดบั เพื่อผูเ้รียนจะไดเ้ห็นความแตกต่างเกณฑก์ารประเมินยงัใชเ้ป็น
เคร่ืองมือส่ือสารระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน ผูส้อนกบัผูป้กครอง และผูเ้รียนกบัผูป้กครอง  การมีภาพ
ความคาดหวงัท่ีชดัเจนจะช่วยใหผู้ส้อนสามารถใหข้อ้มูลยอ้นกลบัท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูเ้รียน  และ
เป็นประเด็นส าหรับพดูคุยเพื่อการพฒันาการเรียนรู้ไดดี้ยิง่ข้ึน  
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที ่4.2 
เร่ือง “ กระบวนการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
1.  กระบวนการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตร 

ส่ิงท่ีผูส้อนตอ้งวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 คือ 

(1) ผลการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระ  
(2) ผลการเรียนรู้ดา้นการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน  
(3) ผลการเรียนรู้ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นหลกัสูตรอยา่งนอ้ย ๘ 

ประการ และ  
(4) ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดจากกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตร  4 ประการ

ดงักล่าวขา้งตน้ มีท่ีมาจากองคป์ระกอบ 3 ดา้น คือ ดา้นพุทธิพิสัย ดา้นจิตพิสัย และดา้นทกัษะพิสัย 
โดยทั้ง 3 ดา้น มีลกัษณะส าคญัท่ีสามารถน ามาอธิบายโดยสังเขปดงัน้ี คือ 
        1.1  ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพสัิย 

ผลการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัย หมายถึง ขอ้มูล สารสนเทศ หลกัฐานต่าง ๆ ท่ีแสดงถึง
ความสามารถดา้นสติปัญญา 6 ดา้น คือ ความจ า ความเขา้ใจ การประยกุตใ์ช ้การวเิคราะห์ การ
ประเมินค่า และการคิดสร้างสรรค์ โดยพฤติกรรมท่ีสะทอ้นวา่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัย  
ไดแ้ก่ การบอกเล่า อธิบาย หรือเขียนแสดงความคิดรวบยอดโดยการตอบค าถาม  เขียนแผนภูมิ 
แผนภาพ น าเสนอแนวคิดขั้นตอนในการแกปั้ญหา การจดัการ การออกแบบประดิษฐห์รือ
สร้างสรรคช้ิ์นงาน เป็นตน้ 

1.2  ผลการเรียนรู้ด้านจิตพสัิย 
ผลการเรียนรู้ดา้นจิตพิสัย หมายถึง ขอ้มูล สารสนเทศท่ีสะทอ้นความสามารถดา้นการ

เรียนรู้ในการจดัการอารมณ์  ความรู้สึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ โดยพฤติกรรมท่ี
สะทอ้นวา่ผูเ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้ดา้นจิตพิสัย คือ ผูเ้รียนมีการแสดงอารมณ์ ความรู้สึกใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสมตามบรรทดัฐานของสังคม มีความสามารถในการตดัสินใจ 
เชิงจริยธรรม และมีค่านิยมพื้นฐานท่ีไดรั้บการปลูกฝัง โดยแสดงพฤติกรรมท่ีสะทอ้นใหเ้ห็น
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยา่งนอ้ย 8 ประการ ตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
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1.3 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะพสัิย 
ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะพิสัย หมายถึง ขอ้มูล สารสนเทศท่ีแสดงถึงทกัษะการปฏิบติังาน

เก่ียวกบัการเคล่ือนไหวกลา้มเน้ือส่วนต่าง ๆ ของร่างกายซ่ึงเกิดจากการประสานงานของสมองและ
กลา้มเน้ือท่ีใชง้านอยา่งคล่องแคล่วประสานสัมพนัธ์กนั  

  ผลการเรียนรู้ทั้ง 3 ดา้น ท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาในกระบวนการจดัการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรและกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวติจริงท่ีผูเ้รียนไดรั้บการ
พฒันา เป็นผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนพร้อมกบัการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงวยัของผูเ้รียน  ซ่ึงเป็น
พฒันาการท่ีครูตอ้งแสวงหาหรือคิดคน้เทคนิค  วธีิการ และเคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อใชว้ดัและ 
ประเมินผลโดยค านึงถึงความสอดคลอ้งและเหมาะสม เพื่อใหไ้ดผ้ลการวดัและประเมินท่ีมีคุณภาพ 
สามารถน าไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนและกระบวนการจดัการเรียนการสอนของครูไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
การประเมินผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดในหลกัสูตร ซ่ึงเป็นภารกิจของผูส้อน    
 

2. กระบวนการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ทีผู้่สอนควรปฏบัิติ    มีขั้นตอน ดงัน้ี 
       2.1  ศึกษา วเิคราะห์มาตรฐานและตวัช้ีวดัจากหลกัสูตรสถานศึกษา สัดส่วนคะแนนระหวา่ง
เรียนกบัคะแนนปลายปี/ปลายภาค เกณฑต่์าง ๆ ท่ีสถานศึกษาก าหนด ตลอดจนตอ้งค านึงถึง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์การอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน รวมทั้งสมรรถนะ
ต่าง ๆ ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในตวัผูเ้รียน เพื่อน าไปบูรณาการ สอดแทรกในระหวา่งการจดั 
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยค านึงถึงธรรมชาติรายวชิา รวมถึงจุดเนน้ของสถานศึกษา 

2.2. จดัท าโครงสร้างรายวชิาและแผนการประเมิน 
        2.2.1 วเิคราะห์ตวัช้ีวดัในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แลว้จดักลุ่มตวัช้ีวดั  เน่ืองจากการ

วเิคราะห์ตวัช้ีวดัจะช่วยผูส้อนในการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อพฒันาผูเ้รียนและประเมินให้
ครอบคลุมทุกดา้นท่ีตวัช้ีวดัก าหนด หากเป็นรายวชิาเพิ่มเติมใหว้เิคราะห์ผลการเรียนรู้ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

       2.2.2 ก าหนดหน่วยการเรียนรู้โดยเลือกมาตรฐานการเรียนรู้ตวั /ช้ีวดัท่ีสอดคลอ้ง
สัมพนัธ์กนัหรือประเด็นปัญหาท่ีอยูใ่นความสนใจของผูเ้รียน ซ่ึงอาจจดัเป็นหน่วยเฉพาะวชิา 
(Subject Unit) หรือหน่วยบูรณาการ (Integrated Unit) แต่ละหน่วยการเรียนรู้  อาจน าการอ่าน คิด
วเิคราะห์ และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงคม์าพฒันาในหน่วยการเรียนรู้ดว้ยก็ได้ ใน
ขณะเดียวกนัผูส้อนควรวางแผน  การประเมินท่ีสอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้ดว้ย  กรณีท่ีตวัช้ีวดัใด
ปรากฏอยูห่ลายหน่วยการเรียนรู้ ควรพฒันาตวัช้ีวดันั้นในทุกหน่วยการเรียนรู้ ดว้ยวธีิการและ
เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย ก่อนบนัทึกสรุปผล เพื่อสามารถประเมินผูเ้รียนไดอ้ยา่งครอบคลุม 
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      2.2.3 ก าหนดสัดส่วนเวลาเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตามโครงสร้างรายวชิา  โดย
ค านึงถึงความส าคญัของมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั หรือผลการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ใน
หน่วยการเรียนรู้ 

     2.2.4  ก าหนดภาระงานหรือช้ินงาน หรือกิจกรรมท่ีเป็นหลกัฐานแสดงออกซ่ึงความรู้
ความสามารถท่ีสะทอ้นตวัช้ีวดั หรือผลการเรียนรู้ การก าหนดภาระงานหรือช้ินงาน อาจมีลกัษณะ
ดงัน้ี 
                            1) บูรณาการหลายสาระการเรียนรู้และครอบคลุมหลายมาตรฐานการเรียนรู้  หรือ
หลายตวัช้ีวดั 
                            2) สาระการเรียนรู้เดียวแต่ครอบคลุมหลายมาตรฐานการเรียนรู้  หรือหลายตวัช้ีวดั 
                   2.2.5 ก าหนดเกณฑส์ าหรับประเมินภาระงาน/ช้ินงาน/กิจกรรม โดยใชเ้กณฑก์าร
ประเมิน (Rubrics) หรือก าหนดเป็นร้อยละ หรือตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
                  2.2.6 ส าหรับตวัช้ีวดัท่ียงัไม่ไดรั้บการประเมินโดยภาระงาน ใหเ้ลือกวธีิการวดัและ
ประเมินผลดว้ยวธีิการและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม 

3. ช้ีแจงรายละเอียดของการวดัและประเมินผลใหผู้เ้รียนเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์ วธีิการ 
เคร่ืองมือ ภาระงาน เกณฑค์ะแนน ตามแผนการประเมินท่ีก าหนดไว  ้

4. การจดัการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ควรวดัและประเมินผลการเรียนรู้เป็น ๓ 
ระยะ ไดแ้ก่ ประเมินวเิคราะห์ผูเ้รียนก่อนการเรียนการสอน ประเมินความกา้วหนา้ระหวา่งเรียน 
และการประเมินความส าเร็จหลงัเรียน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
      4.1  ประเมินวเิคราะห์ผูเ้รียน  การประเมินวเิคราะห์ผูเ้รียน  เป็นหนา้ท่ีของครูผูส้อนในแต่
ละรายวชิา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อตรวจสอบความรู้ ทกัษะและความพร้อมดา้นต่าง ๆ ของ
ผูเ้รียนโดยใชว้ธีิการท่ีเหมาะสม แลว้น าผลการประเมินมาปรับปรุงซ่อมเสริม หรือเตรียมผูเ้รียนทุก
คนใหมี้ความพร้อมและมีความรู้พื้นฐาน ซ่ึงจะช่วยใหก้ารจดักระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนประสบ 
ความส าเร็จในการเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี แต่จะไม่น าผลการประเมินน้ีไปใชใ้นการพิจารณาตดัสินผล
การเรียน มีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

          4.1.1 วเิคราะห์ความรู้และทกัษะท่ีเป็นพื้นฐานของเร่ืองท่ีจะเรียนรู้  
          4.1.2 เลือกวธีิการและเคร่ืองมือส าหรับประเมินความรู้และทกัษะพื้นฐานอยา่ง

เหมาะสม เช่น  การใชแ้บบทดสอบ การซกัถามผูเ้รียน การสอบถามผูท่ี้เคยสอน การพิจารณาผลการ
เรียนเดิมหรือพิจารณาแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ท่ีผา่นมา เป็นตน้ 
                      4.1.3 ด าเนินการประเมินความรู้และทกัษะพื้นฐานของผูเ้รียน 
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                      4.1.4 น าผลการประเมินไปพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความพร้อมท่ีจะเรียน  เช่น จดัการเรียนรู้
พื้นฐานส าหรับผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือ และเตรียมแผนจดัการเรียนรู้เพื่อสนบัสนุนผูเ้รียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ เป็นตน้ 

4.2  การประเมินความกา้วหนา้ระหวา่งเรียน   การประเมินความกา้วหนา้ระหวา่งเรียน  เป็น
การประเมินท่ีมุ่งตรวจสอบพฒันาการของผูเ้รียนในการบรรลุมาตรฐาน /ตวัช้ีวดั ผลการเรียนรู้ตาม
หน่วยการเรียนรู้ท่ีผูส้อนไดว้างแผนไว  ้เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศไปพฒันา ปรับปรุงแกไ้ข 
ขอ้บกพร่อง และส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความสามารถ และเกิดพฒันาการสูงสุดตามศกัยภาพ 
นอกจากน้ียงัใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนรู้ของผูส้อน  การประเมิน
ความกา้วหนา้ระหวา่งเรียนท่ีด าเนินการอยา่งถูกหลกัวชิาและต่อเน่ืองจะใหผ้ลการประเมินท่ี
สะทอ้นความกา้วหนา้ในการเรียนรู้และศกัยภาพของผูเ้รียนอยา่งถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ โดยผูส้อนเลือก
วธีิการวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบัภาระงานหรือกิจกรรมท่ีก าหนดใหผู้เ้รียนปฏิบติั  วธีิการ
ประเมินท่ีเหมาะสมส าหรับการประเมินความกา้วหนา้ระหวา่งเรียน ไดแ้ก่ การประเมินจากส่ิงท่ี
ผูเ้รียนไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่มีการพฒันาดา้นความรู้ความสามารถ  ทกัษะ ตลอดจนมีคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงคท่ี์เป็นผลจากการเรียนรู้ ซ่ึงผูส้อนสามารถเลือกใชว้ธีิการวดัและประเมินผลได้
หลากหลาย ดงัน้ี 

     4.2.1 เลือกวธีิและเคร่ืองมือการประเมินใหส้อดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั หรือผลการเรียนรู้ เช่น 
การประเมินดว้ยการสังเกต การซกัถาม การตรวจแบบฝึกหดั การประเมินตามสภาพจริง การ
ประเมินการปฏิบติั เป็นตน้ 

     4.2.2 สร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนใหส้อดคลอ้งกบัวธีิการประเมินท่ี
ก าหนด 

     4.2.3 ด าเนินการวดัและประเมินผลการเรียนควบคู่ไปกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
     4.2.4 น าผลไปพฒันาผูเ้รียน 
4.3 การประเมินความส าเร็จหลงัเรียน  การประเมินความส าเร็จหลงัเรียน เป็นการประเมิน

เพื่อมุ่งตรวจสอบความส าเร็จของผูเ้รียนใน ๒ ลกัษณะ คือ 
                     4.3.1 การประเมินเม่ือจบหน่วยการเรียนรู้ เป็นการประเมินผูเ้รียนในหน่วยการเรียนรู้ท่ี
ไดเ้รียนจบแลว้  เพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามตวัช้ีวดัหรือผลการเรียนรู้  พฒันาการ
ของผูเ้รียนเม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัผลการประเมินวเิคราะห์ผูเ้รียน  ท าใหส้ามารถประเมินศกัยภาพ
ในการเรียนรู้ของผูเ้รียน และประสิทธิภาพในการจดัการเรียนรู้ของผูส้อน ขอ้มูล 
ท่ีไดจ้ากการประเมินความส าเร็จภายหลงัการเรียนสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงแกไ้ข
วธีิการเรียนของผูเ้รียน การพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ของผูส้อน  หรือซ่อมเสริมผูเ้รียนให้
บรรลุตวัช้ีวดัหรือผลการเรียนรู้การประเมินความส าเร็จหลงัเรียนน้ี  จะสอดคลอ้งกบัการประเมิน
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วเิคราะห์ผูเ้รียนก่อนการเรียนการสอนหากใชว้ธีิการและเคร่ืองมือประเมินชุดเดียวกนัหรือคู่ขนาน
กนั เพื่อดูพฒันาการของผูเ้รียนไดช้ดัเจน  
                     4.3.2 การประเมินปลายปี/ปลายภาค เป็นการประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของ
ผูเ้รียนในการเรียนรู้ตามตวัช้ีวดัหรือผลการเรียนรู้  และใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับปรับปรุงแกไ้ข ซ่อม
เสริมผูเ้รียนท่ีไม่ผา่นการประเมินตวัช้ีวดั การประเมินปลายปี/ปลายภาคสามารถใชว้ธีิการและ
เคร่ืองมือประเมินไดอ้ยา่งหลากหลายและเลือกใชใ้หส้อดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั อาจใชแ้บบทดสอบ 
ชนิดต่าง ๆ หรือประเมินโดยใชภ้าระงานหรือกิจกรรม โดยมีขั้นตอนหรือวธีิการดงัน้ี 

1) เลือกวธีิการและเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการวดัและประเมินผล  
2) สร้างเคร่ืองมือประเมิน 
3) ด าเนินการประเมิน 
4) น าผลการประเมินไปใชต้ดัสินผลการเรียน ส่งผลการเรียนซ่อมเสริม แกไ้ขผล 

การเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 


