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คานา
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ รายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์ สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ฉบับนี้ใช้ร่วมกับชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้โครงงานคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน เป็นเอกสารการเรียนรู้ที่จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ โดยยึดแนวทางในการออกแบบจัดการเรียนรู้แบบ (Backward Design)
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (child-centered) ตามหลักการที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้นักเรียน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งเป็นรายบุคคลและ
เป็นกลุ่ม บทบาทของครูมีหน้าที่เอื้ออานวยความสะดวกให้นักเรียนประสบผลสาเร็จ โดยสร้างสถานการณ์
การเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทาให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น ๆ ได้ในเชิงบูรณาการด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุป
ความรู้ด้วยตนเอง ทาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้าน
คุณลักษณะ นาไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ รายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ฉบับนี้ ได้จัดทาตรงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ภายในเล่มได้นาเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 5 แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ครู
นาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ยังมีการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และด้านคุณลักษณะ
ทาให้ทราบผลการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ของนักเรียนได้ทันที นาเสนอเนื้อหาแบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 คาชี้แจงการจัดทาหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้
ตอนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 5 แผนการเรียนรู้ ได้เสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนรู้
แต่ละหน่วยการเรียนรู้ในสื่อการเรียนรู้ ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนมีองค์ประกอบครบถ้วนตาม
แนวทางการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ รายวิชาโครงงาน
คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการนาไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของนักเรียนต่อไป
บุญสม ศรีศักดา
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คาอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
จานวน 1.0 หน่วยกิต

รายวิชา โครงงานคณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รหัสวิชา ค30294
จานวน 40 ชั่วโมง

ศึกษา วิเคราะห์ ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์ ศึกษา
วิเคราะห์ กระบวนการจัดทาโครงงานคณิตศาสตร์ การกาหนดปัญหา การออกแบบการจัดทาโครงงาน
และ การเขียนเค้าโครงงานคณิตศาสตร์ ขั้นตอนการทาโครงงาน การเขียนเค้าโครงงาน การเขียนรายงาน
และการนาเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่ใกล้ตัว
ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและ
กระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนา
ประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ใน
ชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์สามารถทางานอย่างเป็น
ระบบระเบียบ มีความ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมนในตนเอง การวัด
และประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา และทักษะที่
ต้องการวัด
ผลการเรียนรู้
1. อธิบายความหมาย คุณค่า ประเภท และขั้นตอนการทาโครงงานคณิตศาสตร์ได้
2. จัดทาและนาเสนอเค้าโครงของโครงงานคณิตศาสตร์ที่จะดาเนินการได้
3. ดาเนินการทาโครงงานคณิตศาสตร์ ตามแผนการปฏิบัติงานได้
4. เขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์ได้
5. เสนอผลงานโครงงานคณิตศาสตร์ในโรงเรียนหรือชุมชนได้
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โครงสร้างรายวิชา
รายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค30294 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2
ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สาระสาคัญ

เวลา
(ชั่วโมง)

1

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงงาน
คณิตศาสตร์

1. ดาเนินการทา
โครงงาน เขียน
รายงาน และเสนอ
ผลงานโครงงาน
คณิตศาสตร์ได้

12

2

ความรู้เกี่ยวกับโครงงาน
คณิตศาสตร์

1. อธิบาย
ความหมาย
คุณค่า และ
ประเภท ขั้นตอน
การทา โครงงาน
คณิตศาสตร์ได้
2. จัดทาและ
นาเสนอเค้าโครง
ของโครงงาน
คณิตศาสตร์ที่จะ
ดาเนินการได้

- ความหมายของโครงงาน
คณิตศาสตร์
- ประเภทของโครงงาน
คณิตศาสตร์
-การเขียนเค้าโครงของ
โครงงานคณิตศาสตร์
-การดาเนินการทา
โครงงานคณิตศาสตร์
-การเสนอผลงานโครงงาน
คณิตศาสตร์
- ความหมายและคุณค่า
ของโครงงานคณิตศาสตร์
- ประเภทและตัวอย่าง
โครงงานคณิตศาสตร์
-ขั้นตอนการทาโครงงาน
คณิตศาสตร์
- แนวคิดและการกาหนด
ประเด็นปัญหา
- การสืบค้นข้อมูล
- หัวข้อโครงงาน
- การตัง้ สมมติฐาน
- การออกแบบการทดลอง
- การเขียนเค้าโครงงาน
- การนาเสนอเค้าโครง

3

เค้าโครงของโครงงาน
คณิตศาสตร์
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โครงสร้างรายวิชา
รายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค30294 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2
ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สาระสาคัญ

เวลา
(ชั่วโมง)

- การเตรียมการ
- การปฏิบัติการและ
รวบรวมข้อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูลและ
แปลผล
- การอภิปรายและสรุปผล
การปฏิบัติการ
- รูปแบบของรายงาน
โครงงานคณิตศาสตร์
-วิธีเขียนรายงานโครงงาน
คณิตศาสตร์
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-ประเด็นสาคัญในการ
นาเสนอผลงาน
- รูปแบบของการนาเสนอ
ผลงาน
- เกณฑ์การประเมิน
โครงงานคณิตศาสตร์
- การเสนอโครงงาน

4

4

การปฏิบัติโครงงาน
คณิตศาสตร์

3. ดาเนินการทา
โครงงาน
คณิตศาสตร์ ตาม
แผนการ
ปฏิบัติงานได้

5

การเขียนรายงานโครงงาน
คณิตศาสตร์

4. เขียนรายงาน
โครงงาน
คณิตศาสตร์ได้
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การนาเสนอโครงงาน
คณิตศาสตร์

5. เสนอผลงาน
โครงงาน
คณิตศาสตร์ใน
โรงเรียนหรือ
ชุมชนได้

รวม

4

40
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แผนการจัดการจัดการเรียนรู้ที่ 1
วิชา โครงงานคณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค30294
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์
จานวน 4 ชั่วโมง
1. สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ
ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ตัวชี้วัดที่ 1 – 6
2. สาระสาคัญ
2.1 การปฐมนิเทศเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างครูและนักเรียน เป็นการตกลงใน
เบื้องต้น ก่อนที่จะเริ่มการเรียนการสอน ทาให้ครูได้รู้จักนักเรียนดียิ่งขึ้น ทราบความต้องการ ความรู้สึก
และทัศนคติที่มีต่อวิชาที่เรียน ในขณะเดียวกันครูต้องแจ้งให้นักเรียนรู้ถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ ทราบแหล่ง
การเรียนรู้ และรู้เกณฑ์การวัดและประเมินผลเพื่อให้นักเรียนได้เตรียมพร้อม และเข้าใจถึงกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ตระหนักถึงความสาคัญที่ต้องเรียนรู้คณิตศาสตร์ จนนักเรียนเห็นคุณค่า ความสาคัญ และ
ความจาเป็นที่จะต้องเรียนรู้คณิตศาสตร์
2.2 ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์ หมายถึง กิจกรรมที่ผู้เรียนศึกษาปัญหาที่ตนเองสนใจต้องการหา
คาตอบและลงมือทาด้วยความสามารถของตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้แก่
การตั้งข้อคาถาม/ข้อสงสัย วางแผนการศึกษาหาคาตอบ ลงมือทาและสรุปผลการทางานว่า สามารถ
ตอบข้อคาถาม/ข้อสงสัยที่ตั้งไว้หรือไม่ แล้วนาเสนอผลงงานที่ได้ศึกษาค้นคว้ามา โดยมีครูผู้สอนและ/
หรือครูที่ปรึกษาโครงงาน คอยให้คาปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด
2.3 จุดมุ่งหมายของโครงงานคณิตศาสตร์
การทาโครงงานคณิตศาสตร์เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมวิชา
คณิตศาสตร์ มีการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ผสมผสานกับทักษะการแก้ปัญหา การเชื่อมโยงความรู้
คณิตศาสตร์ในเรื่องต่าง ๆ เข้าด้วยกัน การสื่อความหมาย และการนาเสนอผลงานที่เกิดจากความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน ประกอบกับการฝึกการทางานร่วมกันของผู้เรียน เช่น ความร่วมมือ ความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
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2.4 ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์จาแนกออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1.โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง 2.
โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสารวจ 3. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ์
4. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย
2.5 ขั้นตอนการทาโครงงานคณิตศาสตร์
การทาโครงงานคณิตศาสตร์ มีการดาเนินงานหลายขั้นตอน ดังนี้ 1.การคิดจะเลือกหัวข้อเรื่องหรือ
ปัญหาที่จะศึกษา 2. การวางแผนในการทาโครงงาน 3. การลงมือทาโครงงาน 4.การเขียนรายงาน 5.การ
แสดงผลงาน
2.6 การประเมินผลโครงงานคณิตศาสตร์
การประเมินผลโครงงานเป็นกิจกรรมที่จาเป็นและมีความสาคัญกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการจัด
แสดงโครงงานคณิตศาสตร์ของรัฐประหยัด ตามปกติครูผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินโครงงานโดยกาหนดเกณฑ์
พิจารณา 5 ด้าน ดังนี้ 1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะทา 2. การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้แก้ปัญหา
ทางการศึกษา 3. ความคิดสร้างสรรค์ 4. การเขียนรายงาน 5. การจัดแสดงโครงการและการอภิปรายต่างๆ
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ :
3.1.1 นักเรียนสามารถบอกความหมาย จุดมุ่งหมาย คุณค่า ประเภทของโครงงาน ขั้นตอนการ
ทาโครงงานคณิตศาสตร์ได้
3.2 ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ :
3.2.1 นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา
3.2.2 นักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผล
3.2.3 นักเรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยง
3.2.4 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
และการนาเสนอ
3.2.5 นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ)
3.3 ด้านคุณลักษณะ :
3.3.1 ความซื่อสัตย์
3.3.2 ใฝ่เรียนรู้
3.3.3 ความมุ่งมั่นในการทางาน
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4. สาระการเรียนรู้
4.1 ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์
4.2 จุดมุ่งหมายของโครงงานคณิตศาสตร์
4.3 ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์
4.4 ขั้นตอนการทาโครงงานคณิตศาสตร์
4.5 การประเมินผลโครงงานคณิตศาสตร์
5. ภาระงาน/ชิ้นงาน
5.1 ใบความรู้ที่ 1 เรื่องความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์
5.2 ใบงานที่ 1 เรื่องความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์
5.3 ใบความรู้ที่ 2 เรื่องประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์
5.4 ใบงานที่ 2 เรื่องประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์
5.5 ใบความรู้ที่ 3 เรื่องขั้นตอนในการทาโครงงานคณิตศาสตร์
5.6 ใบความรู้ที่ 4 เรื่องแหล่งข้อมูล
5.7 ใบความรู้ที่ 5 เรื่องการคิดเลือกหัวข้อหรือปัญหาที่ศึกษา
5.8 ใบงานที่ 3 เรื่องการเลือกหัวข้อและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
6. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
6.1 ครูและนักเรียนทักทายกันตามประเพณีไทยด้วยการไหว้และกล่าวคาว่า “สวัสดี”
6.2 ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์
จานวน 20 ข้อ ใช้เวลา 15 นาที เพื่อวัดความรู้พื้นฐาน โดยเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดแล้วกากบาทลงบน
กระดาษคาตอบ ที่ครูแจกให้เสร็จแล้วเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วบันทึกคะแนนส่งครู
6.3 ครูอธิบายถึงจุดประสงค์ของการทากิจกรรมจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1
เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์
6.4 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความสาคัญของวิชาคณิตศาสตร์ ปัญหาในการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์อย่างกว้างกว้าง และแนวทางแก้ไข เพื่อโยงเข้าสู่โครงงานคณิตศาสตร์
6.5 ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์และรูปแบบการเขียนรายงานของโครงงาน
ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกการคิดด้วยการตั้งคาถามเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ เช่น สิ่งที่ควรมีอยู่ใน
โครงงานมีอะไรบ้าง ใช้หลักเกณฑ์ใดในการทาโครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์มีกี่ประเภท

10
6. กิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ)
6.6 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3 คน โดยให้แต่ละกลุ่มมีทั้งนักเรียนที่เก่ง ปานกลาง และอ่อน
เพื่อให้นักเรียนร่วมมือกันทางาน รู้จักแบ่งปัน เอื้ออาทร และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จากนั้นให้นักเรียน
กาหนดหน้าที่สมาชิกในกลุ่ม ดังนี้
ประธานกลุ่ม มีหน้าที่ ดาเนินการให้สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันทาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
รองประธานกลุ่ม มีหน้าที่ ช่วยประธานในดาเนินการและร่วมกันศึกษาอภิปราย
แสดงความคิดเห็นในการทาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เลขานุการ มีหน้าที่ บันทึกการทาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมอภิปราย และหน้าที่อื่น
ที่ได้รับมอบหมาย
ครูสร้าง/กระตุ้นความสนใจ หรือเตรียมความพร้อมในการเรียนโดยการซักถาม
พร้อมทั้งฝึกคิดควบคู่ไปด้วย
6.7 ครูแจกชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ ให้กับ
นักเรียนกลุ่มละ 1 ชุด ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาคาชี้แจง ในการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
6.8 นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่องความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ ร่วมกัน และช่วยกัน
ทาใบงานที่ 1 เรื่องความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ ระหว่างการทากิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้นักเรียนอภิปรายและสรุปผลร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อมีข้อสงสัยให้แสดงเหตุผลและความ
คิดเห็น ช่วยเหลือกลุ่มให้ประสบความสาเร็จโดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด ช่วยเหลือเมื่อนักเรียนต้องการ
คาแนะนา
6.9 เมื่อทุกกลุ่มทาเสร็จทันตามเวลาที่กาหนด ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงาน โดย
ครูถามว่านักเรียนกลุ่มไหนมีความพร้อม มีจิตอาสาให้มานาเสนอก่อน ถ้ามีครูกล่าวคาชมเชยนักเรียน และ
ให้เพื่อนทุกคนร่วมแสดงความชื่นชม ถ้าไม่มีครูสุ่มเลือกนักเรียนที่จะออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
6.10 ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น อภิ ป รายผลงานและความรู้ สรุ ป สาระส าคั ญ จากการท า
กิจกรรมกลุ่มร่วมกันในใบความรู้ 1 โดยใช้สื่อเพื่อการนาเสนอโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint
เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ ให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยตั้งคาถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน
6.11 นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มที่ถือว่าเป็นผลงานของกลุ่มโดยให้
นักเรียนสืบค้นโครงงานคณิตศาสตร์ จานวน 1 เรื่อง ที่มีผู้ทาไว้แล้วจากหนังสือ หรือเวปไซต์ต่าง ๆ แล้ว
นามาเล่าให้เพื่อน ๆ ฟังในชั่วโมงถัดไป เป็นการบ้าน ครูเน้นย้าว่า ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพื่อนาเสนอ และ
ให้พูดคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับโครงงานที่เลือกมา จะได้ไม่ซ้ากันนักเรียนลอกกัน ให้พยายามทาด้วย
ความสามารถของตนเอง
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ)
6.12 ครูแจ้งเนื้อหาที่จะเรียนต่อไป ได้แก่ เรื่อง ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนไป
อ่านมาก่อนล่วงหน้าทั้งจากใบความรู้ที่1 หรือค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ห้องสมุดโรงเรียน และ ถ้าหากนักเรียนมีคาถามหรือปัญหาใด ๆ ให้นักเรียนเข้าไปสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ได้ตลอดเวลาที่ Line ชื่อกลุ่ม โครงงานคณิตศาสตร์ ม.5 หรือเมลล์ boonsom_sy@hotmail.com
ชั่วโมงที่ 2
6.1 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานที่ไปสืบค้นโครงงานคณิตศาสตร์ที่มีผู้ทาไว้ จานวน
1 เรื่องหน้าชั้นเรียน ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงาน โดยครูถามว่านักเรียนกลุ่มไหนมีความ
พร้อม มีจิตอาสาให้มานาเสนอก่อน ถ้ามีครูกล่าวคาชมเชยนักเรียนกลุ่มดังกล่าว และให้เพื่อนทุกคนร่วม
แสดงความชื่นชม ถ้าไม่มีครูสุ่มเลือกนักเรียนที่จะออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลงานของแต่ละกลุ่มและความรู้ที่ได้จากการศึกษาโครงงาน
คณิตศาสตร์ที่แต่ละกลุ่มนาเสนอหน้าชั้นเรียน
6.2 นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 2 เรื่อง ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์ ร่วมกัน และช่วยกัน
ทาใบงานที่ 2 เรื่อง ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์ ระหว่างการทากิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
นักเรียนอภิปรายและสรุปผลร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อมีข้อสงสัยให้แสดงเหตุผลและความคิดเห็น
ช่วยเหลือกลุ่มให้ประสบความสาเร็จโดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด ช่วยเหลือเมื่อนักเรียนต้องการคาแนะนา
6.3 เมื่อทุกกลุ่มทาเสร็จทันตามเวลาที่กาหนด ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงาน โดย
ครูถามว่านักเรียนกลุ่มไหนมีความพร้อม มีจิตอาสาให้มานาเสนอก่อน ถ้ามีครูกล่าวคาชมเชยนักเรียนกลุ่ม
ดังกล่าว และให้เพื่อนทุกคนร่วมแสดงความชื่นชม ถ้าไม่มีครูสุ่มเลือกนักเรียนที่จะออกมานาเสนอหน้าชั้น
เรียน
6.4 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลงานและความรู้ สรุปสาระสาคัญจากการทากิจกรรมกลุ่ม
ร่วมกันในใบความรู้ 2 โดยใช้สื่อเพื่อการนาเสนอโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint เรื่อง ความรู้
เกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ ให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยตั้งคาถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน
6.5 ครูแจ้งเนื้อหาที่จะเรียนต่อไป ได้แก่ เรื่อง ขั้นตอนในการทาโครงงานคณิตศาสตร์ และ
แหล่งข้อมูล ให้นักเรียนไปอ่านมาก่อนล่วงหน้าทั้งจากใบความรู้ที่ 3-5 หรือค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องสมุดโรงเรียน และ ถ้าหากนักเรียนมีคาถามหรือปัญหาใด ๆ ให้
นักเรียนเข้าไปสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตลอดเวลาที่ Line ชื่อกลุ่ม โครงงานคณิตศาสตร์ ม.5 หรือเมลล์
boonsom_sy@hotmail.com
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ)
ชั่วโมงที่ 3
6.1 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ที่ได้ไปศึกษากันมาคนละ 1
เรื่อง และโครงงานของกลุ่มเพื่อนอีก 9 เรื่อง จากการศึกษาในชั่วโมงที่ผ่านมา
6.2 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลงานและความรู้ สรุปสาระสาคัญจากการทากิจกรรมกลุ่ม
ร่วมกันในใบความรู้ 1 โดยใช้สื่อเพื่อการนาเสนอโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint เรื่อง ความรู้
เกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ ให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยตั้งคาถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน
6.3 นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 3 เรื่อง ขั้นตอนในการทาโครงงานคณิตศาสตร์ ใบความรู้ที่ 4
เรื่อง แหล่งข้อมูล และ ใบความรู้ที่ 5 เรื่อง การคิดเลือกหัวข้อหรือปัญหาที่ศึกษาร่วมกัน และช่วยกันทาใบ
งานที่ 3 เรื่อง การเลือกหัวข้อและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระหว่างการทากิจกรรมในชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้นักเรียนอภิปรายและสรุปผลร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อมีข้อสงสัยให้แสดงเหตุผลและ
ความคิดเห็น ช่วยเหลือกลุ่มให้ประสบความสาเร็จโดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด ช่วยเหลือเมื่อนักเรียนต้องการ
คาแนะนา
6.4 ครูแจ้งเนื้อหาที่จะเรียนต่อไป ได้แก่ การนาเสนองานจากใบงานที่ 3 ให้นักเรียนไปเตรียมตัวมา
ก่อนล่วงหน้า หรือค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องสมุดโรงเรียน และ ถ้า
หากนักเรียนมีคาถามหรือปัญหาใด ๆ ให้นักเรียนเข้าไปสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตลอดเวลาที่ Line ชื่อ
กลุ่ม โครงงานคณิตศาสตร์ ม.5 หรือเมลล์ boonsom_sy@hotmail.com
ชั่วโมงที่ 4
6.1 ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงาน จากใบงานที่ 3 โดยครูถามว่านักเรียนกลุ่มไหนมี
ความพร้อม มีจิตอาสาให้มานาเสนอก่อน ถ้ามีครูกล่าวคาชมเชยนักเรียนกลุ่มดังกล่าว และให้เพื่อนทุกคน
ร่วมแสดงความชื่นชม ถ้าไม่มีครูสุ่มเลือกนักเรียนที่จะออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
6.2 ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์
จานวน 20 ข้อ ใช้เวลา 15 นาที โดยเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดแล้วกากบาทลงบนกระดาษคาตอบ
ที่ครูแจกให้เสร็จแล้วเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนแล้วบันทึกคะแนนส่งครู
6.3 ครูแจ้งเนื้อหาที่จะเรียนต่อไป ได้แก่ เรื่อง การเขียนเค้าโครงของโครงงานคณิตศาสตร์ ให้
นักเรียนไปอ่านมาก่อนล่วงหน้า หรือค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ห้องสมุดโรงเรียน และ ถ้าหากนักเรียนมีคาถามหรือปัญหาใด ๆ ให้นักเรียนเข้าไปสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ได้ตลอดเวลาที่ Line ชื่อกลุ่ม โครงงานคณิตศาสตร์ ม.5 หรือเมลล์ boonsom_sy@hotmail.com
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7. สื่อการเรียนรู้
7.1 สื่อการเรียนรู้
7.1.1 ตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์
7.1.2 Power Point “ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ จุดมุ่งหมายของโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์ ขั้นตอนการทาโครงงานคณิตศาสตร์ การประเมินผล
โครงงานคณิตศาสตร์”
7.2 แหล่งเรียนรู้
7.2.1 ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
7.2.2 ห้องสมุดโรงเรียน
7.2.3 ห้องศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียน
7.2.4 website ที่เกี่ยวข้อง http://www.mathcenter.net,
http://www.google.com, http://www.school.net/library/snet3/
8. การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้
รายการประเมิน
วิธีการประเมิน
นักเรียนสามารถบอก
ตรวจใบงาน
ความหมายของโครงงาน
คณิตศาสตร์ จุดมุ่งหมายของ
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
ของโครงงานคณิตศาสตร์
ขั้นตอนการทาโครงงาน
คณิตศาสตร์ การประเมินผล
โครงงานคณิตศาสตร์ได้
การทดสอบหลังเรียน
การตรวจ
แบบทดสอบ
หลังเรียน
การประเมินด้านทักษะและ
การสังเกต
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ พฤติกรรม

เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
แบบประเมินการ นักเรียนแต่ละคนทา
ตรวจใบงาน
ใบกิจกรรมได้ถูกต้อง 80%
ขึ้นไป

เฉลยแบบทดสอบ นักเรียนแต่ละคนสามารถ
หลังเรียน
ทาแบบทดสอบหลังเรียน
ได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
แบบประเมิน
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย
ทักษะและ
4 คะแนนขึ้นไป
กระบวนการทาง จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
คณิตศาสตร์
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8. การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้
รายการประเมิน
วิธีการประเมิน
การประเมินด้านความสมารถ
การสังเกต
ในการทาโครงงานคณิตศาสตร์
พฤติกรรม

การประเมินจากคุณลักษณะ

การสังเกต
พฤติกรรม

เครื่องมือ
แบบประเมิน
ทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์
แบบประเมิน
คุณลักษณะ

เกณฑ์การประเมิน
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย
4 คะแนนขึ้นไป
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย
4 คะแนนขึ้นไป
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
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แผนการจัดการจัดการเรียนรู้ที่ 2
วิชา โครงงานคณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค30294
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง เค้าโครงของโครงงานคณิตศาสตร์
จานวน 8 ชั่วโมง
1. สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ
ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ตัวชี้วัดที่ 1 – 6
2. สาระสาคัญ
เค้าโครงของโครงงานที่นักเรียนสนใจจะทา ซึ่งมีหัวข้อ ดังนี้ 1. ชื่อโครงงาน 2. ชื่อผู้ทาโครงงาน
3. ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน 4. ที่มาและความสาคัญของโครงงาน 5. วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า
6. สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า(ถ้ามี) 7. วิธีดาเนินงาน 8. แผนปฏิบัติงาน 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10. เอกสารอ้างอิง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ :
3.1.1 นักเรียนสามารถจัดทาและนาเสนอเค้าโครงของโครงงานคณิตศาสตร์ที่จะดาเนินการได้
3.2 ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ :
3.2.1 นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา
3.2.2 นักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผล
3.2.3 นักเรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยง
3.2.4 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
และการนาเสนอ
3.2.5 นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
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3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ)
3.3 ด้านคุณลักษณะ :
3.3.1 ความซื่อสัตย์
3.3.2 ใฝ่เรียนรู้
3.3.3 ความมุ่งมั่นในการทางาน
4. สาระการเรียนรู้
4.1 แนวคิดและการกาหนดประเด็นปัญหา
4.2 การสืบค้นข้อมูล
4.3 หัวข้อโครงงาน
4.4 การตั้งสมมติฐาน
4.5 การออกแบบการทดลอง
4.6 การเขียนเค้าโครงงาน
4.7 การนาเสนอเค้าโครง
5. ภาระงาน/ชิ้นงาน
5.1 ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง เค้าโครงของโครงงานคณิตศาสตร์
5.2 ใบงานที่ 1 เรื่อง การเขียนความสาคัญ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงงาน
5.3 ใบงานที่ 2 เรื่อง การเขียนวิธีการดาเนินงาน
5.4 ใบงานที่ 3 เรื่อง เค้าโครงของโครงงานคณิตศาสตร์
5.5 ใบงานที่ 4 เรื่อง แบบรายงานความก้าวหน้าของการเขียนเค้าโครงของโครงงานคณิตศาสตร์
5.6 ใบงานที่ 5 เรื่อง แบบประเมินการจัดทาเค้าโครงของโครงงานคณิตศาสตร์
6. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
6.1 ครูและนักเรียนทักทายกันตามประเพณีไทยด้วยการไหว้และกล่าวคาว่า “สวัสดี”
6.2 ครูอธิบายถึงจุดประสงค์ของการทากิจกรรมจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 2
เรื่อง เค้าโครงของโครงงานคณิตศาสตร์
6.3 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความสาคัญของวิชาคณิตศาสตร์ ปัญหาใน
ชีวิตประจาวัน ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ และแนวทางแก้ไข เพื่อโยงเข้าสู่โครงงานคณิตศาสตร์
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ)
6.4 ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์และรูปแบบการเขียนรายงานของโครงงานเก่า
ของนักเรียนรุ่นพี่ ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกการคิดด้วยการตั้งคาถามเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ เช่น สิ่งที่
ควรมีอยู่ในโครงงานมีอะไรบ้าง ใช้หลักเกณฑ์ใดในการทาโครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์มีกี่
ประเภท
6.5 ครูแจกชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 2 เรื่อง เค้าโครงของโครงงานคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียน
กลุ่มละ 1 ชุด โดยเป็นกลุ่มเดียวกับชุดที่ 1 แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาคาชี้แจง ในการศึกษาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้
6.6 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลงานและความรู้ สรุปสาระสาคัญจากการทากิจกรรมกลุ่ม
ร่วมกันในใบความรู้ 1 โดยใช้สื่อเพื่อการนาเสนอโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint เรื่อง ความรู้
เกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ ให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยตั้งคาถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน
6.7 นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่อง เค้าโครงของโครงงานคณิตศาสตร์ร่วมกัน และช่วยกัน
ทาใบงานที่ 1 เรื่อง การเขียนความสาคัญ/ความเป็นมาของโครงงาน/วัตถุประสงค์ของโครงงาน ข้อที่ 1
ระหว่างการทากิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนอภิปรายและสรุปผลร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันเมื่อมีข้อสงสัยให้แสดงเหตุผลและความคิดเห็น ช่วยเหลือกลุ่มให้ประสบความสาเร็จโดยมีครูดูแล
อย่างใกล้ชิด ช่วยเหลือเมื่อนักเรียนต้องการคาแนะนา
6.7 เมื่อทุกกลุ่มทาเสร็จทันตามเวลาที่กาหนด ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงาน โดย
ครูถามว่านักเรียนกลุ่มไหนมีความพร้อม มีจิตอาสาให้มานาเสนอก่อน ถ้ามีครูกล่าวคาชมเชยนักเรียนกลุ่ม
ดังกล่าว และให้เพื่อนทุกคนร่วมแสดงความชื่นชม ถ้าไม่มีครูสุ่มเลือกนักเรียนที่จะออกมานาเสนอหน้าชั้น
เรียน
6.8 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลงานและความรู้ สรุปสาระสาคัญจากการทากิจกรรมกลุ่ม
ร่วมกันในใบความรู้ 1 โดยใช้สื่อเพื่อการนาเสนอโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint เรื่อง เค้าโครง
ของโครงงานคณิตศาสตร์ ให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยตั้งคาถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน
6.9 ครูแจ้งเนื้อหาที่จะเรียนต่อไป ได้แก่ เรื่อง การเขียนความสาคัญ/ความเป็นมาของโครงงาน/
วัตถุประสงค์ของโครงงาน ให้นักเรียนไปอ่านมาก่อนล่วงหน้าทั้งจากใบความรู้ที่1 หรือค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องสมุดโรงเรียน และ ถ้าหากนักเรียนมีคาถามหรือปัญหาใด ๆ
ให้นักเรียนเข้าไปสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตลอดเวลาที่ Line ชื่อกลุ่ม โครงงานคณิตศาสตร์ ม.5 หรือ
เมลล์ boonsom_sy@hotmail.com
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ)
ชั่วโมงที่ 2
6.1 นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่อง เค้าโครงของโครงงานคณิตศาสตร์ร่วมกัน และช่วยกัน
ทาใบงานที่ 1 เรื่อง การเขียนความสาคัญ/ความเป็นมาของโครงงาน/วัตถุประสงค์ของโครงงาน ข้อที่ 2
ระหว่างการทากิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนอภิปรายและสรุปผลร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันเมื่อมีข้อสงสัยให้แสดงเหตุผลและความคิดเห็น ช่วยเหลือกลุ่มให้ประสบความสาเร็จโดยมีครูดูแล
อย่างใกล้ชิด ช่วยเหลือเมื่อนักเรียนต้องการคาแนะนา
6.2 เมื่อทุกกลุ่มทาเสร็จทันตามเวลาที่กาหนด ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงาน โดย
ครูถามว่านักเรียนกลุ่มไหนมีความพร้อม มีจิตอาสาให้มานาเสนอก่อน ถ้ามีครูกล่าวคาชมเชยนักเรียนกลุ่ม
ดังกล่าว และให้เพื่อนทุกคนร่วมแสดงความชื่นชม ถ้าไม่มีครูสุ่มเลือกนักเรียนที่จะออกมานาเสนอหน้าชั้น
เรียน
6.3 ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น อภิ ป รายผลงานและความรู้ ส รุ ป สาระส าคั ญ จากการท า
กิจกรรมกลุ่มร่วมกันในใบความรู้ 1 โดยใช้สื่อเพื่อการนาเสนอโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint
เรื่อง เค้าโครงของโครงงานคณิตศาสตร์ ให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยตั้งคาถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน
6. กิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ)
6.4 ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์และรูปแบบการเขียนรายงานของโครงงานเก่า
ของนักเรียนรุ่นพี่ ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกการคิดด้วยการตั้งคาถามเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ เช่น
สิ่งที่ต้องเขียนใน ความสาคัญ/ความเป็นมาของโครงงาน/วัตถุประสงค์ของโครงงาน
6.5 ครูแจ้งเนื้อหาที่จะเรียนต่อไป ได้แก่ เรื่อง การเขียนวิธีการดาเนินการ ให้นักเรียนไปอ่านมา
ก่อนล่วงหน้าทั้งจากใบความรู้ที่1 หรือค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ห้องสมุดโรงเรียน และ ถ้าหากนักเรียนมีคาถามหรือปัญหาใด ๆ ให้นักเรียนเข้าไปสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ได้ตลอดเวลาที่ Line ชื่อกลุ่ม โครงงานคณิตศาสตร์ ม.5 หรือเมลล์ boonsom_sy@hotmail.com
ชั่วโมงที่ 3
6.1 ครูเปิดคลิปการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ จากอินเตอร์เนต และร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับ การเขียนความสาคัญ/ความเป็นมาของโครงงาน/วัตถุประสงค์ของโครงงานคณิตศาสตร์ของ
โครงงานตัวอย่าง และโครงงานที่นักเรียนจะทาในภาคเรียนนี้
6.2 นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่อง เค้าโครงของโครงงานคณิตศาสตร์ร่วมกัน และช่วยกันทา
ใบงานที่ 2 เรื่อง การเขียนวิธีการดาเนินการ ข้อที่ 1-2 ระหว่างการทากิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
นักเรียนอภิปรายและสรุปผลร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อมีข้อสงสัยให้แสดงเหตุผลและความคิดเห็น
ช่วยเหลือกลุ่มให้ประสบความสาเร็จโดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด ช่วยเหลือเมื่อนักเรียนต้องการคาแนะนา
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ)
6.3 เมื่อทุกกลุ่มทาเสร็จทันตามเวลาที่กาหนด ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงาน โดย
ครูถามว่านักเรียนกลุ่มไหนมีความพร้อม มีจิตอาสาให้มานาเสนอก่อน ถ้ามีครูกล่าวคาชมเชยนักเรียนกลุ่ม
ดังกล่าว และให้เพื่อนทุกคนร่วมแสดงความชื่นชม ถ้าไม่มีครูสุ่มเลือกนักเรียนที่จะออกมานาเสนอหน้าชั้น
เรียน
6.4 ครูแจ้งเนื้อหาที่จะเรียนต่อไป ได้แก่ การเลือกหัวข้อเรื่องจากใบงานที่ 3 การเลือกหัวข้อ
เรื่องและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่วนนักเรียนกลุ่มที่ยังไม่ได้หัวข้อโครงงานในใบงานที่ 3 การเลือกหัวข้อ
เรื่องและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้นักเรียนหาเวลาว่างมาพบครูเพื่อช่วยชี้แนะแนวทางในการหาหัวข้อ
เรื่อง ให้นักเรียนไปเตรียมตัวมาก่อนล่วงหน้า หรือค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ห้องสมุดโรงเรียน และ ถ้าหากนักเรียนมีคาถามหรือปัญหาใด ๆ ให้นักเรียนเข้าไปสนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตลอดเวลาที่ Line ชื่อกลุ่ม โครงงานคณิตศาสตร์ ม.5 หรือเมลล์
boonsom_sy@hotmail.com
ชั่วโมงที่ 4
6.1 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปหัวข้อเรื่องในใบงานที่ 3 การเลือกหัวข้อเรื่องและศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง โดยวิเคราะห์เลือกเรื่องที่ตนเองสนใจที่สุด 1 เรื่อง จากนั้นทาใบงานที่ 3 ส่วนของพิจารณาหัวข้อ
เรื่องที่จะทาโครงงานที่เลือกไว้ ตามเกณฑ์
6.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอหัวข้อเรื่องโครงงานที่สนใจที่สุด โดยครูใช้การตั้งคาถามกระตุ้น
ความคิดของนักเรียน โดยครูและนักเรียนร่วมกันหาแนวทางการปฏิบัติงานที่สามารถทาได้ และแนวทางที่ดี
ในการดาเนินการต่อไป
6.3 ครูแจ้งเนื้อหาที่จะเรียนต่อไป ได้แก่ เรื่อง การเขียนเค้าโครงของโครงงานคณิตศาสตร์ ให้
นักเรียนไปอ่านมาก่อนล่วงหน้า หรือค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ห้องสมุดโรงเรียน และ ถ้าหากนักเรียนมีคาถามหรือปัญหาใด ๆ ให้นักเรียนเข้าไปสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ได้ตลอดเวลาที่ Line ชื่อกลุ่ม โครงงานคณิตศาสตร์ ม.5 หรือเมลล์ boonsom_sy@hotmail.com
ชั่วโมงที่ 5
6.1 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม นาเสนอหัวข้อโครงงานที่กลุ่มตนเองสนใจที่จะทา โดยให้เพื่อ
ซักถามเกี่ยวกับสิ่งที่แต่ละกลุ่มสนใจที่จะทาเป็นโครงงานคณิตศาสตร์ กลุ่มละ 1 คาถาม ต่อ 1 โครงงาน
ครูใช้ตง้ั คาถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ)
6.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทาใบงานที่ 3 เรื่อง เค้าโครงของโครงงานคณิตศาสตร์ ส่วนของ
ชื่อโครงงาน ชื่อผู้จัดทา ระดับชั้น ครูที่ปรึกษาโครงงาน ที่มาและความสาคัญ จุดประสงค์ของการศึกษา
ค้นคว้า เนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างการทากิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนอภิปราย
และสรุปผลร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อมีข้อสงสัยให้แสดงเหตุผลและความคิดเห็น ช่วยเหลือกลุ่ม
ให้ประสบความสาเร็จโดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด ช่วยเหลือเมื่อนักเรียนต้องการคาแนะนา
6.3 ครูแจ้งเนื้อหาที่จะเรียนต่อไป ได้แก่ เรื่องการเขียนเค้าโครงของโครงงานคณิตศาสตร์และ
นาเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่ออนุมัติการทาโครงงาน ให้นักเรียนไปอ่านมาก่อนล่วงหน้า หรือค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องสมุดโรงเรียน และ ถ้าหากนักเรียนมีคาถามหรือปัญหาใด ๆ
ให้นักเรียนเข้าไปสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตลอดเวลาที่ Line ชื่อกลุ่ม โครงงานคณิตศาสตร์ ม.5 หรือ
เมลล์ boonsom_sy@hotmail.com
ชั่วโมงที่ 6
6.1 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม นาเสนอ ใบงานที่ 3 เรื่อง เค้าโครงของโครงงานคณิตศาสตร์ ส่วน
ของชื่อโครงงาน ชื่อผู้จัดทา ระดับชั้น ครูที่ปรึกษาโครงงาน ที่มาและความสาคัญ จุดประสงค์ของการศึกษา
ค้นคว้า เนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยให้เพื่อซักถามเกี่ยวกับสิ่งที่แต่ละกลุ่มสนใจที่จะทาเป็นโครงงาน
คณิตศาสตร์ กลุ่มละ 1 คาถาม ต่อ 1 โครงงาน ครูใช้ตั้งคาถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน
6.2 ครูแจ้งเนื้อหาที่จะเรียนต่อไป ได้แก่ เรื่อง การเขียนเค้าโครงของโครงงานคณิตศาสตร์
วิธีการดาเนินงาน การนาเสนอผลงาน เอกสารอ้างอิง และนาเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่ออนุมัติการทาโครงงาน
ให้นักเรียนไปอ่านมาก่อนล่วงหน้า หรือค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ห้องสมุดโรงเรียน และ ถ้าหากนักเรียนมีคาถามหรือปัญหาใด ๆ ให้นักเรียนเข้าไปสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ได้ตลอดเวลาที่ Line ชื่อกลุ่ม โครงงานคณิตศาสตร์ ม.5 หรือเมลล์ boonsom_sy@hotmail.com
ชั่วโมงที่ 7
6.1 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม นาเสนอ ใบงานที่ 3 เรื่อง เค้าโครงของโครงงานคณิตศาสตร์
วิธีการดาเนินงาน การนาเสนอผลงาน เอกสารอ้างอิง โดยให้เพื่อซักถามเกี่ยวกับสิ่งที่แต่ละกลุ่มสนใจที่จะ
ทาเป็นโครงงานคณิตศาสตร์ กลุ่มละ 1 คาถาม ต่อ 1 โครงงาน ครูใช้ตั้งคาถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน
6.2 ครูแจ้งเนื้อหาที่จะเรียนต่อไป ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลลงในใบงานที่ 4 แบบรายงาน
ความก้าวหน้าของการเขียนเค้าโครงของโครงงานคณิตศาสตร์ และ ใบงานที่ 5 แบบประเมินการจัดทาเค้า
โครงของโครงงานคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง ส่งพร้อมใบงานที่ 3 ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว หากมีข้อสงสัยในการ
แก้ไขให้สอบถามครูหรือเพื่อน ให้นักเรียนไปอ่านเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่ตนเองต้องใช้ในการทาโครงงานมา
ก่อนล่วงหน้า หรือค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องสมุดโรงเรียน และ ถ้า
หากนักเรียนมีคาถามหรือปัญหาใด ๆ ให้นักเรียนเข้าไปสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตลอดเวลาที่ Line ชื่อ
กลุ่ม โครงงานคณิตศาสตร์ ม.5 หรือเมลล์ boonsom_sy@hotmail.com
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ)
ชั่วโมงที่ 8
6.1 นักเรียนแต่ละกลุ่ม นาเสนอ ใบงานที่ 3 เรื่อง เค้าโครงของโครงงานคณิตศาสตร์ ใบงานที่ 4
แบบรายงานความก้าวหน้าของการเขียนเค้าโครงของโครงงานคณิตศาสตร์ และ ใบงานที่ 5 แบบประเมิน
การจัดทาเค้าโครงของโครงงานคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง ครูใช้ตั้งคาถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน พร้อม
ตรวจสอบความถูกต้อง
6.2 ครูแจ้งเนื้อหาที่จะเรียนต่อไป ให้นักเรียนเริ่มปฏิติงานตามแผนที่วางไว้ และรายงาน
ความก้าวหน้าทุกสัปดาห์
7. สื่อการเรียนรู้
7.1 สื่อการเรียนรู้
7.1.1 ตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์
7.1.2 Power Point “ การเขียนความสาคัญ/ความเป็นมาของโครงงาน/วัตถุประสงค์ของ
โครงงาน และ การเขียนความสาคัญ/ความเป็นมาของโครงงาน/วัตถุประสงค์ของโครงงาน”
7.2 แหล่งเรียนรู้
7.2.1 ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
7.2.2 ห้องสมุดโรงเรียน
7.2.3 ห้องศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียน
7.2.4 website ที่เกี่ยวข้อง http://www.mathcenter.net,
http://www.google.com, http://www.school.net/library/snet3/
8. การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้
รายการประเมิน
วิธีการประเมิน
นักเรียนสามารถจัดทาและ
ตรวจใบงาน
นาเสนอเค้าโครงของโครงงาน
คณิตศาสตร์ทจี่ ะดาเนินการได้
การประเมินด้านทักษะและ
การสังเกต
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ พฤติกรรม

เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
แบบประเมินการ นักเรียนแต่ละคนทา
ตรวจใบงาน
ใบกิจกรรมได้ถูกต้อง 80%
ขึ้นไป
แบบประเมิน
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย
ทักษะและ
4 คะแนนขึ้นไป
กระบวนการทาง จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
คณิตศาสตร์
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8. การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้
รายการประเมิน
วิธีการประเมิน
การประเมินด้านความสมารถ
การสังเกต
ในการทาโครงงานคณิตศาสตร์
พฤติกรรม

การประเมินจากคุณลักษณะ

การสังเกต
พฤติกรรม

เครื่องมือ
แบบประเมิน
ทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์
แบบประเมิน
คุณลักษณะ

เกณฑ์การประเมิน
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย
4 คะแนนขึ้นไป
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย
4 คะแนนขึ้นไป
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
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แผนการจัดการจัดการเรียนรู้ที่ 3
วิชา โครงงานคณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค30294
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง การปฏิบัติโครงงานคณิตศาสตร์
จานวน 8 ชั่วโมง
1. สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ
ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ตัวชี้วัดที่ 1 – 6
2. สาระสาคัญ
การปฏิบัติโครงงานคณิตศาสตร์
การทาโครงงานคณิตศาสตร์ว่า หลังจาก โครงงานได้รบั ความเห็นชอบจากที่ปรึกษาแล้วนักเรียนก็
เริ่มลงมือทางานตามแผนงานและขั้นตอน ทา งานตามเค้าโครงของโครงงาน การปฏิบัติงานต้องทาด้วย
ความรอบคอบละเอียดลออมีการจด บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ว่า ทาอะไร ผลงานคืออะไร มีปัญหาและอุปสรรค
อะไรบ้าง มีแนวทางใน การแก้ไขอย่างไร การลงมือทางานตามขั้นตอนต่าง ๆ ก็จะทาให้นักเรียนได้เรียนรู้
เนื้อหาสาระ ฝึก การสังเกต การวิเคราะห์ ฝึกทักษะต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์จนเกิดความรู้ ความเข้าใจใน
ความคิด รวบยอด หลักการต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ รู้วิธีการเรียนรู้ เกิดกระบวนการคิด การให้เหตุผล
และการพิสูจน์ถูกต้อง ตรงตามหลักการของคณิตศาสตร์ แล้วสรุปองค์ความรู้ที่ค้นพบ
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ :
3.1.1 นักเรียนสามารถดาเนินการทาโครงงานคณิตศาสตร์ ตามแผนการปฏิบัติงานได้
3.2 ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ :
3.2.1 นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา
3.2.2 นักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผล
3.2.3 นักเรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยง
3.2.4 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
และการนาเสนอ
3.2.5 นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
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3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ)
3.3 ด้านคุณลักษณะ :
3.3.1 ความซื่อสัตย์
3.3.2 ใฝ่เรียนรู้
3.3.3 ความมุ่งมั่นในการทางาน
4. สาระการเรียนรู้
4.1 การออกแบบการทดลอง
4.2 การบันทึกผลการทดลอง
4.3 การนาเสนอผลการทดลอง
4.4 การสรุปผลการทดลอง
5. ภาระงาน/ชิ้นงาน
5.1 ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การปฏิบัติการการทาโครงงานคณิตศาสตร์
5.2 ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง ศึกษาตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์
5.3 ใบงานที่ 1 เรื่อง แบบบันทึกรายงานโครงงานคณิตศาสตร์
5.4 ใบงานที่ 2 เรื่อง แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงงานคณิตศาสตร์
5.5 ใบงานที่ 3 เรื่อง แบบประเมินการจัดทาโครงงานคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง
6. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
6.1 ครูและนักเรียนทักทายกันตามประเพณีไทยด้วยการไหว้และกล่าวคาว่า “สวัสดี”
6.2 ครูอธิบายถึงจุดประสงค์ของการทากิจกรรมจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 3
เรื่อง การปฏิบัติโครงงานคณิตศาสตร์
6.3 ครูแจกชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 2 เรื่อง เค้าโครงของโครงงานคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียน
กลุ่มละ 1 ชุด แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ศึกษาคาชี้แจง ในการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
6.4 นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่อง เค้าโครงของโครงงานคณิตศาสตร์ร่วมกัน และช่วยกัน
ทา mind mapping ใบความรู้ที่ 1-2 ระหว่างการทากิจกรรมให้นักเรียนอภิปรายและสรุปผลร่วมกัน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อมีข้อสงสัยให้แสดงเหตุผลและความคิดเห็น ช่วยเหลือกลุ่มให้ประสบความสาเร็จ
โดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด ช่วยเหลือเมื่อนักเรียนต้องการคาแนะนา
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ)
6.5 เมื่อทุกกลุ่มทาเสร็จทันตามเวลาที่กาหนด ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงาน โดย
ครูถามว่านักเรียนกลุ่มไหนมีความพร้อม มีจิตอาสาให้มานาเสนอก่อน ถ้ามีครูกล่าวคาชมเชยนักเรียนกลุ่ม
ดังกล่าว และให้เพื่อนทุกคนร่วมแสดงความชื่นชม ถ้าไม่มีครูสุ่มเลือกนักเรียนที่จะออกมานาเสนอหน้าชั้น
เรียน
6.6 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลงานและความรู้ สรุปสาระสาคัญจากการทากิจกรรมกลุ่ม
ร่วมกัน โดยตั้งคาถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน
6.9 ครูแจ้งเนื้อหาที่จะเรียนต่อไป ได้แก่ การให้นักเรียนรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน
คณิตศาสตร์ที่นักเรียนแต่ละกลุ่ม ดาเนินการไปแล้วลงในใบงานที่ 1 เพื่อเตรียมนาเสนอความก้าวหน้า
หน้าชั้นเรียน หรือค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องสมุดโรงเรียน และ ถ้า
หากนักเรียนมีคาถามหรือปัญหาใด ๆ ให้นักเรียนเข้าไปสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตลอดเวลาที่ Line ชื่อ
กลุ่ม โครงงานคณิตศาสตร์ ม.5 หรือเมลล์ boonsom_sy@hotmail.com
ชั่วโมงที่ 2
6.1 ครูเปิดคลิปการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ จากอินเตอร์เนต และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
การเขียนความสาคัญ/ความเป็นมาของโครงงาน/วัตถุประสงค์ของโครงงานคณิตศาสตร์ของโครงงาน
ตัวอย่าง และโครงงานที่นักเรียนจะทาในภาคเรียนนี้
6.2 นักเรียนแต่ละกลุ่ม นาเสนอ บันทึกรายงานโครงงานคณิตศาสตร์ ลงในใบงานที่ 1 ระหว่าง
การทากิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนอภิปรายและสรุปผลร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อ
มีข้อสงสัยให้แสดงเหตุผลและความคิดเห็น ช่วยเหลือกลุ่มให้ประสบความสาเร็จโดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด
ช่วยเหลือเมื่อนักเรียนต้องการคาแนะนา
6.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกรายงานความก้าวหน้าของโครงงานคณิตศาสตร์ ในใบงานที่ 2 แล้ว
ส่งครูเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม
6.4 ครูแจ้งเนื้อหาที่จะเรียนต่อไป ได้แก่ การให้นักเรียนรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน
คณิตศาสตร์ที่นักเรียนแต่ละกลุ่ม ดาเนินการไปแล้วลงในใบงานที่ 2 -3 เพื่อเตรียมนาเสนอความก้าวหน้า
หน้าชั้นเรียน หรือค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องสมุดโรงเรียน และ ถ้า
หากนักเรียนมีคาถามหรือปัญหาใด ๆ ให้นักเรียนเข้าไปสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตลอดเวลาที่ Line ชื่อ
กลุ่ม โครงงานคณิตศาสตร์ ม.5 หรือเมลล์ boonsom_sy@hotmail.com
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ)
ชั่วโมงที่ 3
6.2 นักเรียนแต่ละกลุ่ม นาเสนอ บันทึกรายงานโครงงานคณิตศาสตร์ ลงในใบงานที่ 1 ระหว่างการ
ทากิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนอภิปรายและสรุปผลร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อมี
ข้อสงสัยให้แสดงเหตุผลและความคิดเห็น ช่วยเหลือกลุ่มให้ประสบความสาเร็จโดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด
ช่วยเหลือเมื่อนักเรียนต้องการคาแนะนา
6.1 นักเรียนแต่ละกลุ่ม รายงานความก้าวหน้าของโครงงานคณิตศาสตร์ ในใบงานที่ 2-3
หน้าชั้นเรียน โดยให้เพื่อนซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ของเพื่อนแต่ละกลุ่ม
กลุ่มละ 1 คาถาม ต่อ 1 โครงงาน ครูใช้ตั้งคาถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน แล้วส่งครูเพื่อตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของโครงงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม
6.2 ครูแจ้งเนื้อหาที่จะเรียนต่อไป ได้แก่ การให้นักเรียนรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน
คณิตศาสตร์ที่นักเรียนแต่ละกลุ่ม ดาเนินการไปแล้วลงในใบงานที่ 2 -3 เพื่อเตรียมนาเสนอความก้าวหน้า
หน้าชั้นเรียน หรือค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องสมุดโรงเรียน และ ถ้า
หากนักเรียนมีคาถามหรือปัญหาใด ๆ ให้นักเรียนเข้าไปสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตลอดเวลาที่ Line ชื่อ
กลุ่ม โครงงานคณิตศาสตร์ ม.5 หรือเมลล์ boonsom_sy@hotmail.com
ชั่วโมงที่ 4
6.1 ครูแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนเขียน mind mapping ในหัวข้อของ โครงงานคณิตศาสตร์
ของกลุ่มตนเอง กับ การบูรณาการกับกุล่มสาระการเรียนรู้อื่นทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จากนั้นนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน
6.2 นักเรียนแต่ละกลุ่ม รายงานความก้าวหน้าของโครงงานคณิตศาสตร์ ในใบงานที่ 2-3
หน้าชั้นเรียน โดยให้เพื่อนซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ของเพื่อนแต่ละกลุ่ม
กลุ่มละ 1 คาถาม ต่อ 1 โครงงาน ครูใช้ตั้งคาถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน แล้วส่งครูเพื่อตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของโครงงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม
6.3 ครูแจ้งเนื้อหาที่จะเรียนต่อไป ได้แก่ การให้นักเรียนรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน
คณิตศาสตร์ที่นักเรียนแต่ละกลุ่ม ดาเนินการไปแล้วลงในใบงานที่ 2 -3 เพื่อเตรียมนาเสนอความก้าวหน้า
หน้าชั้นเรียน หรือค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องสมุดโรงเรียน และ ถ้า
หากนักเรียนมีคาถามหรือปัญหาใด ๆ ให้นักเรียนเข้าไปสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตลอดเวลาที่ Line ชื่อ
กลุ่ม โครงงานคณิตศาสตร์ ม.5 หรือเมลล์ boonsom_sy@hotmail.com
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ)
ชั่วโมงที่ 5
6.1 ครูแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนเขียน mind mapping ในหัวข้อของ โครงงานคณิตศาสตร์
ของกลุ่มตนเอง กับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นนาเสนอหน้าชั้นเรียน
6.2 นักเรียนแต่ละกลุ่ม รายงานความก้าวหน้าของโครงงานคณิตศาสตร์ ในใบงานที่ 2-3
หน้าชั้นเรียน โดยให้เพื่อนซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ของเพื่อนแต่ละกลุ่ม
กลุ่มละ 1 คาถาม ต่อ 1 โครงงาน ครูใช้ตั้งคาถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน แล้วส่งครูเพื่อตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของโครงงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม
6.3 ครูแจ้งเนื้อหาที่จะเรียนต่อไป ได้แก่ การให้นักเรียนรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน
คณิตศาสตร์ที่นักเรียนแต่ละกลุ่ม ดาเนินการไปแล้วลงในใบงานที่ 2 -3 เพื่อเตรียมนาเสนอความก้าวหน้า
หน้าชั้นเรียน หรือค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องสมุดโรงเรียน และ ถ้า
หากนักเรียนมีคาถามหรือปัญหาใด ๆ ให้นักเรียนเข้าไปสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตลอดเวลาที่ Line ชื่อ
กลุ่ม โครงงานคณิตศาสตร์ ม.5 หรือเมลล์ boonsom_sy@hotmail.com
ชั่วโมงที่ 6
6.1 นักเรียนแต่ละกลุ่ม รายงานความก้าวหน้าของโครงงานคณิตศาสตร์ ในใบงานที่ 2-3
หน้าชั้นเรียน โดยให้เพื่อนซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ของเพื่อนแต่ละกลุ่ม
กลุ่มละ 1 คาถาม ต่อ 1 โครงงาน ครูใช้ตั้งคาถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน แล้วส่งครูเพื่อตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของโครงงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม
6.2 ครูแจ้งเนื้อหาที่จะเรียนต่อไป ได้แก่ การให้นักเรียนรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน
คณิตศาสตร์ที่นักเรียนแต่ละกลุ่ม ดาเนินการไปแล้วลงในใบงานที่ 2 -3 เพื่อเตรียมนาเสนอความก้าวหน้า
หน้าชั้นเรียน หรือค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องสมุดโรงเรียน และ ถ้า
หากนักเรียนมีคาถามหรือปัญหาใด ๆ ให้นักเรียนเข้าไปสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตลอดเวลาที่ Line ชื่อ
กลุ่ม โครงงานคณิตศาสตร์ ม.5 หรือเมลล์ boonsom_sy@hotmail.com
ชั่วโมงที่ 7
6.1 นักเรียนแต่ละกลุ่ม รายงานความก้าวหน้าของโครงงานคณิตศาสตร์ ในใบงานที่ 2-3
หน้าชั้นเรียน โดยให้เพื่อนซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ของเพื่อนแต่ละกลุ่ม
กลุ่มละ 1 คาถาม ต่อ 1 โครงงาน ครูใช้ตั้งคาถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน แล้วส่งครูเพื่อตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของโครงงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ)
6.2 ครูแจ้งเนื้อหาที่จะเรียนต่อไป ได้แก่ การให้นักเรียนรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน
คณิตศาสตร์ที่นักเรียนแต่ละกลุ่ม ดาเนินการไปแล้วลงในใบงานที่ 2 -3 เพื่อเตรียมนาเสนอความก้าวหน้า
หน้าชั้นเรียน หรือค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องสมุดโรงเรียน และ ถ้า
หากนักเรียนมีคาถามหรือปัญหาใด ๆ ให้นักเรียนเข้าไปสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตลอดเวลาที่ Line ชื่อ
กลุ่ม โครงงานคณิตศาสตร์ ม.5 หรือเมลล์ boonsom_sy@hotmail.com
ชั่วโมงที่ 8
6.1 ครูเปิดคลิปการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ จากอินเตอร์เนต และร่วมกันอภิปรายการ
นาเสนอผลงาน ของโครงงานคณิตศาสตร์ของโครงงานตัวอย่าง และโครงงานที่นักเรียนจะทาในภาคเรียนนี้
6.2 นักเรียนแต่ละกลุ่ม รายงานความก้าวหน้าของโครงงานคณิตศาสตร์ ในใบงานที่ 2-3
หน้าชั้นเรียน โดยให้เพื่อนซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ของเพื่อนแต่ละกลุ่ม
กลุ่มละ 1 คาถาม ต่อ 1 โครงงาน ครูใช้ตั้งคาถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน แล้วส่งครูเพื่อตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของโครงงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม
6.3 ครูแจ้งเนื้อหาที่จะเรียนต่อไป ได้แก่ การเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์ หรือค้นคว้า
เพิ่มเติมจากห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องสมุดโรงเรียน และ ถ้าหากนักเรียนมีคาถาม
หรือปัญหาใด ๆ ให้นักเรียนเข้าไปสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตลอดเวลาที่ Line ชื่อกลุ่ม โครงงาน
คณิตศาสตร์ ม.5 หรือเมลล์ boonsom_sy@hotmail.com

7. สื่อการเรียนรู้
7.1 สื่อการเรียนรู้
7.1.1 ตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์
7.1.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
7.2 แหล่งเรียนรู้
7.2.1 ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
7.2.2 ห้องสมุดโรงเรียน
7.2.3 ห้องศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียน
7.2.4 website ที่เกี่ยวข้อง http://www.mathcenter.net,
http://www.google.com, http://www.school.net/library/snet3/
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8. การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้
รายการประเมิน
วิธีการประเมิน
นักเรียนสามารถดาเนินการทา ตรวจใบงาน
โครงงานคณิตศาสตร์ ตาม
ความก้าวหน้าของ
แผนการปฏิบัติงานได้
การปฏิบัติโครงงาน
คณิตศาสตร์
การประเมินด้านทักษะและ
การสังเกต
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ พฤติกรรม

การประเมินด้านความสามารถ การสังเกต
ในการทาโครงงานคณิตศาสตร์ พฤติกรรม

การประเมินจากคุณลักษณะ

การสังเกต
พฤติกรรม

เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
แบบประเมินการ นักเรียนแต่ละคนทา
ตรวจใบงาน
ใบกิจกรรมได้ถูกต้อง 80%
ขึ้นไป
แบบประเมิน
ทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์
แบบประเมิน
ทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์
แบบประเมิน
คุณลักษณะ

นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย
4 คะแนนขึ้นไป
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย
4 คะแนนขึ้นไป
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย
4 คะแนนขึ้นไป
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
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แผนการจัดการจัดการเรียนรู้ที่ 4
วิชา โครงงานคณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค30294
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง การเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์
จานวน 4 ชั่วโมง
1. สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ
ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ตัวชี้วัดที่ 1 – 6
2. สาระสาคัญ
โครงสร้างของรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ กาหนดไว้เป็น 3
ส่วน คือ ส่วนนา ส่วนเนื้อเรือ่ ง และส่วนอ้างอิง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ :
3.1.1 นักเรียนสามารถเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์ได้
3.2 ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ :
3.2.1 นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา
3.2.2 นักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผล
3.2.3 นักเรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยง
3.2.4 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
และการนาเสนอ
3.2.5 นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3.3 ด้านคุณลักษณะ :
3.3.1 ความซื่อสัตย์
3.3.2 ใฝ่เรียนรู้
3.3.3 ความมุ่งมั่นในการทางาน

31
4. สาระการเรียนรู้
โครงสร้างของรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ กาหนดไว้เป็น 3
ส่วน คือ ส่วนนา ส่วนเนื้อเรือ่ ง และส่วนอ้างอิง
1. ส่วนนา ประกอบด้วย ปกนอก ใบรองปก ปกใน บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ
คาอธิบายสัญลักษณ์และคาย่อ (ถ้ามี)
2. ส่วนเนื้อเรื่อง ส่วนนี้กาหนดให้ทาแบบเป็นบท จานวน 5 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีดาเนินการทดลอง บทที่ 4 ผลการทดลอง บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
3. ส่วนอ้างอิง เป็นส่วนท้ายของรายงานโครงงาน ประกอบด้วย รายการอ้างอิง และภาคผนวก
5. ภาระงาน/ชิ้นงาน
5.1 ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์
5.2 ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การพิมพ์รูปเล่ม
5.3 ใบงานที่ 1 เรื่อง แบบรายงานความก้าวหน้าของการเขียนพิมพ์โครงงานคณิตศาสตร์
5.4 ใบงานที่ 2 เรื่อง แบบประเมินการเขียนและพิมพ์รายงานโครงงานด้วยตนเอง
6. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
6.1 ครูและนักเรียนทักทายกันตามประเพณีไทยด้วยการไหว้และกล่าวคาว่า “สวัสดี”
6.2 ครูอธิบายถึงจุดประสงค์ของการทากิจกรรมจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 4
เรื่อง การเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์
6.3 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความสาคัญของโครงงานคณิตศาสตร์ของแต่ละกลุ่ม
ปัญหาของการดาเนินงานที่มา ของแต่ละกลุ่ม
6.4 นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์ ใบความรู้ที่ 2 การ
พิมพ์รูปเล่ม ระหว่างการทากิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนอภิปรายและสรุปผลร่วมกัน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อมีข้อสงสัยให้แสดงเหตุผลและความคิดเห็น ช่วยเหลือกลุ่มให้ประสบความสาเร็จ
โดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด ช่วยเหลือเมื่อนักเรียนต้องการคาแนะนา
6.5 ครูให้นักเรียนพิมพ์รายงานโครงงานคณิตศาสตร์ ตามใบความรู้ที่ 2 ด้วยคอมพิวเตอร์ของ
ตนเอง ในเรียนในกลุ่มช่วยกันปรับแก้ให้ตรงตามแบบฟอร์มของการเขียนรายงาน
6.6 แจ้งเนื้อหาที่จะเรียนต่อไป ให้นักเรียนแก้ไขรายงานของตนเองให้ถูกต้องตามใบงานที่ 2
หากกลุ่มใดทาเสร็จแล้ว ให้ บันทึกไฟล์เป็น PDF แล้วส่งเข้า กลุ่ม Line ชื่อกลุ่ม โครงงานคณิตศาสตร์ ม.5
หรือเมลล์ boonsom_sy@hotmail.com เพื่อครูได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ)
ชัว่ โมงที่ 2
6.1 นักเรียนแต่ละกลุ่ม รายงานความก้าวหน้าของโครงงานคณิตศาสตร์ ในใบงานที่ 2-3
หน้าชั้นเรียน ให้เพื่อนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง กับใบความรู้ที่ 2 นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกความ
ถูกต้อง เพื่อไปแก้ไขต่อไป
6.2 นักเรียนแต่ละกลุ่ม แก้ไขรูปแบบการพิมพ์ของกลุ่มตนเอง
6.3 แจ้งเนื้อหาที่จะเรียนต่อไป ให้นักเรียนแก้ไขรายงานของตนเองให้ถูกต้องตามใบงานที่ 2
หากกลุ่มใดทาเสร็จแล้ว ให้ บันทึกไฟล์เป็น PDF แล้วส่งเข้า กลุ่ม Line ชื่อกลุ่ม โครงงานคณิตศาสตร์ ม.5
หรือเมลล์ boonsom_sy@hotmail.com เพื่อครูได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
ชั่วโมงที่ 3
6.1 นักเรียนแต่ละกลุ่ม รายงานความก้าวหน้าของโครงงานคณิตศาสตร์ ในใบงานที่ 2-3
หน้าชั้นเรียน ให้เพื่อนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง กับใบความรู้ที่ 2 นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกความ
ถูกต้อง เพื่อไปแก้ไขต่อไป
6.2 นักเรียนแต่ละกลุ่ม แก้ไขรูปแบบการพิมพ์ของกลุ่มตนเอง
6.3 แจ้งเนื้อหาที่จะเรียนต่อไป ให้นักเรียนแก้ไขรายงานของตนเองให้ถูกต้องตามใบงานที่ 2
หากกลุ่มใดทาเสร็จแล้ว ให้ บันทึกไฟล์เป็น PDF แล้วส่งเข้า กลุ่ม Line ชื่อกลุ่ม โครงงานคณิตศาสตร์ ม.5
หรือเมลล์ boonsom_sy@hotmail.com เพื่อครูได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
ชั่วโมงที่ 4
6.1 นักเรียนแต่ละกลุ่ม รายงานความก้าวหน้าของโครงงานคณิตศาสตร์ ในใบงานที่ 2-3
หน้าชั้นเรียน ให้เพื่อนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง กับใบความรู้ที่ 2 นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกความ
ถูกต้อง เพื่อไปแก้ไขต่อไป
6.2 นักเรียนแต่ละกลุ่ม แก้ไขรูปแบบการพิมพ์ของกลุ่มตนเอง
6.3 แจ้งเนื้อหาที่จะเรียนต่อไป การนาเสนอและเกณฑ์การประเมินโครงงานคณิตศาสตร์
หากกลุ่มใดทาเสร็จแล้ว ให้ บันทึกไฟล์เป็น PDF แล้วส่งเข้า กลุ่ม Line ชื่อกลุ่ม โครงงานคณิตศาสตร์ ม.5
หรือเมลล์ boonsom_sy@hotmail.com เพื่อครูได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
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7. สื่อการเรียนรู้
7.1 สื่อการเรียนรู้
7.1.1 ตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์
7.1.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
7.2 แหล่งเรียนรู้
7.2.1 ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
7.2.2 ห้องสมุดโรงเรียน
7.2.3 ห้องศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียน
7.2.4 website ที่เกี่ยวข้อง http://www.mathcenter.net,
http://www.google.com, http://www.school.net/library/snet3/
8. การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้
รายการประเมิน
วิธีการประเมิน
นักเรียนสามารถเขียนรายงาน ตรวจใบงาน
โครงงานคณิตศาสตร์
การประเมินด้านทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์

การสังเกต
พฤติกรรม

การประเมินด้านความสมารถ การสังเกต
ในการทาโครงงานคณิตศาสตร์ พฤติกรรม

การประเมินจากคุณลักษณะ

การสังเกต
พฤติกรรม

เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
แบบประเมินการ นักเรียนแต่ละคนทา
ตรวจใบงาน
ใบกิจกรรมได้ถูกต้อง 80%
ขึ้นไป
แบบประเมิน
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย
ทักษะและ
4 คะแนนขึ้นไป
กระบวนการทาง จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
คณิตศาสตร์
แบบประเมิน
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย
ทักษะและ
4 คะแนนขึ้นไป
กระบวนการทาง จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
คณิตศาสตร์
แบบประเมิน
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย
คุณลักษณะ
4 คะแนนขึ้นไป
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
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แผนการจัดการจัดการเรียนรู้ที่ 5
วิชา โครงงานคณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค30294
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง การนาเสนอโครงงานคณิตศาสตร์
จานวน 4 ชั่วโมง
1. สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ
ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ตัวชี้วัดที่ 1 – 6
2. สาระสาคัญ
โครงงานเมื่อทาการศึกษา และปฏิบัติเรียบร้อยแล้วต้องมีการวัดและประเมินผล โดยต้องวัดให้
ครอบคลุมกิจกรรมการทางาน ตั้งแต่การเตรียมก่อนลงมือทากิจกรรม กระบวนการทางานตามแผนที่วาง
ไว้และผลสาเร็จของผลงานที่อาจอยู่ในรูปชิ้นงาน หรือทฤษฎีก็ได้ เพื่อหาข้อบกพร่อง ปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นในระหว่างทางาน จนถึงสิ้นสุดการปฏิบัติงาน การประเมินผลมักจะประเมินตามจุดประสงค์และการ
ปฏิบัติงาน จะต้องทาอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอและมีผลย้อนกลับต่อผู้ปฏิบัติงานคือ นาผลประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป และการเสนอผลงานโครงงานคณิตศาสตร์หากเป็นไปได้ควรใช้สื่อประเภท
โสตทัศนูปกรณ์ ประกอบการรายงาน เช่น แผงโครงงานที่เราจัดทาไว้ หรือสื่อคอมพิวเตอร์ ทาเป็นวีดีทัศน์
หรือ Microsoft Word 2010
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ :
3.1.1 นักเรียนสามารถเสนอผลงานโครงงานคณิตศาสตร์ในโรงเรียนหรือชุมชนได้
3.2 ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ :
3.2.1 นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา
3.2.2 นักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผล
3.2.3 นักเรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยง
3.2.4 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
และการนาเสนอ
3.2.5 นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์.
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3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ)
3.3 ด้านคุณลักษณะ :
3.3.1 ความซื่อสัตย์
3.3.2 ใฝ่เรียนรู้
3.3.3 ความมุ่งมั่นในการทางาน
4. สาระการเรียนรู้
4.1 การวัดและประเมินผลโครงงาน
4.2 การจัดแสดงโครงงานคณิตศาสตร์
4.3 การนาเสนอโครงงานคณิตศาสตร์
4.4 การตอบคาถามและการอภิปรายผล
5. ภาระงาน/ชิ้นงาน
5.1 ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การวัดและประเมินผลโครงงาน
5.2 ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การจัดแสดงโครงงาน
5.3 ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง การนาเสนอโครงงาน
5.4 ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง การตอบคาถามและอภิปราย
5.5 ใบงานที่ 1 เรื่อง สื่อเพื่อการนาเสนอกับโครงงานคณิตศาสตร์
6. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
6.1 ครูและนักเรียนทักทายกันตามประเพณีไทยด้วยการไหว้และกล่าวคาว่า “สวัสดี”
6.2 ครูอธิบายถึงจุดประสงค์ของการทากิจกรรมจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 5
เรื่อง การนาเสนอโครงงานคณิตศาสตร์
6.3 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความสาคัญของการนาเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ของ
แต่ละกลุ่ม ปัญหาของการดาเนินงานที่มา ของแต่ละกลุ่ม
6.4 นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การวัดและประเมินผลโครงงาน ใบความรู้ที่ 2 การจัด
แสดงโครงงาน ใบความรู้ที่ 3 การนาเสนอโครงงาน ใบความรู้ที่ 4 การตอบคาถามและอภิปรายผล โดยให้
นักเรียนเขียน mind mapping สรุปความรู้ที่ได้จากใบความรู้ 1 – 4 ระหว่างการทากิจกรรมในชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้นักเรียนอภิปรายและสรุปผลร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อมีข้อสงสัยให้แสดงเหตุผลและ
ความคิดเห็น ช่วยเหลือกลุ่มให้ประสบความสาเร็จโดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด ช่วยเหลือเมื่อนักเรียนต้องการ
คาแนะนา
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ)
6.5 ครูให้นักเรียนวางแผนการนาเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ของกลุ่มตนเอง ตามใบงานที่ 1 สื่อ
เพื่อการนาเสนอ กับโครงงานคณิตศาสตร์
6.6 แจ้งเนื้อหาที่จะเรียนต่อไป ให้นักเรียนเตรียมคอมพิวเตอร์สาหรับจัดทาข้อมูลเพื่อนาเสนอ
โครงงานคณิตศาสตร์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 และเตรียมพูดนาเสนอ หากกลุ่มใดทาเสร็จ
แล้ว ให้ บันทึกไฟล์เป็น PDF แล้วส่งเข้า กลุ่ม Line ชื่อกลุ่ม โครงงานคณิตศาสตร์ ม.5 หรือเมลล์
boonsom_sy@hotmail.com เพื่อครูได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
ชั่วโมงที่ 2
6.1 นักเรียนแต่ละกลุ่ม รายงานความก้าวหน้าของการทาไฟล์นาเสนอโครงงานคณิตศาสตร์
6.2 นักเรียนแต่ละกลุ่ม แก้ไขไฟล์นาสนอโครงงานคณิตศาสตร์ของกลุ่มตนเอง
6.3 แจ้งเนื้อหาที่จะเรียนต่อไป ให้นักเรียนนาเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ของกลุ่มตนเองหน้าชั้น
เรียน หากนักเรียนมีข้อสงสัยให้ติดต่อผ่าน กลุ่ม Line ชื่อกลุ่ม โครงงานคณิตศาสตร์ ม.5 หรือเมลล์
boonsom_sy@hotmail.com เพื่อครูได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
ชั่วโมงที่ 3
6.1 นักเรียนแต่ละกลุ่ม นาเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ กลุ่มละ 10 นาที กรรมการซักถามอีกกลุ่ม
ละ 5 นาที่
ชั่วโมงที่ 4
6.1 นักเรียนแต่ละกลุ่ม นาเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ กลุ่มละ 10 นาที กรรมการซักถามอีก
กลุ่มละ 5 นาที่
6.2 ครูสรุปผลการประเมินโครงงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม ให้นักเรียนทราบเพื่อได้แก้ไขก่อน
นาไปนาเสนอในเวทีการแข่งขันภายนอก
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7. สื่อการเรียนรู้
7.1 สื่อการเรียนรู้
7.1.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
7.2 แหล่งเรียนรู้
7.2.1 ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
7.2.2 ห้องสมุดโรงเรียน
7.2.3 ห้องศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียน
7.2.4 website ที่เกี่ยวข้อง http://www.mathcenter.net,
http://www.google.com, http://www.school.net/library/snet3/
8. การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้
รายการประเมิน
วิธีการประเมิน
นักเรียนสามารถเสนอผลงาน ตรวจใบงาน
โครงงานคณิตศาสตร์ใน
โรงเรียนหรือชุมชนได้
การประเมินด้านทักษะและ
การสังเกต
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ พฤติกรรม

การประเมินด้านความสมารถ การสังเกต
ในการทาโครงงานคณิตศาสตร์ พฤติกรรม

การประเมินจากคุณลักษณะ

การสังเกต
พฤติกรรม

เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
แบบประเมินการ นักเรียนแต่ละคนทา
ตรวจใบงาน
ใบกิจกรรมได้ถูกต้อง 80%
ขึ้นไป
แบบประเมิน
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย
ทักษะและ
4 คะแนนขึ้นไป
กระบวนการทาง จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
คณิตศาสตร์
แบบประเมิน
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย
ทักษะและ
4 คะแนนขึ้นไป
กระบวนการทาง จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
คณิตศาสตร์
แบบประเมิน
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย
คุณลักษณะ
4 คะแนนขึ้นไป
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
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ภาคผนวก

ความคิดสร้างสรรค์ (5)

การสื่อสาร (5)

การเชื่อมโยง (5)

การให้เหตุผล (5)

เลขที่ ชื่อ-นามสกุล

การแก้ปัญหา (5)

แบบประเมินทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
วิชา โครงงานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
คะแนนการประเมิน
ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์
รวม

สรุปผล
เฉลี่ย ผ่าน/
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 >>> ต้องได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4 คะแนนขึ้นไป
ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………)
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เกณฑ์การให้คะแนนด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ทักษะ
กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
(5)
ดี
(4)
ปานกลาง (3)

ความสามารถที่ปรากฏให้เห็น

ใช้ยุทธวิธีการดาเนินการแก้ปัญหาสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ อธิบายถึง
เหตุผลในการใช้วิธีการดังกล่าวได้เข้าใจชัดเจน
ใช้ยุทธวิธีการดาเนินการแก้ปัญหาสาเร็จ แต่น่าจะอธิบายถึงเหตุผล
ในการใช้วิธีการดังกล่าวได้ดีกว่านี้
ใช้ยุทธวิธีการดาเนินการแก้ปัญหาสาเร็จ แต่น่าจะอธิบายถึงเหตุผล ใน
การใช้วิธีการดังกล่าวได้บางส่วน
พอใช้
มีร่องรอยการดาเนินการแก้ปัญหาบางส่วน เริ่มคิดว่าทาไมจึงต้องใช้
(2)
วิธีการนั้นแล้วหยุด อธิบายต่อไม่ได้ แก้ปัญหาไม่สาเร็จ
ต้องปรับปรุง (1) ทาได้ไม่ถึงเกณฑ์ข้างต้นหรือไม่มีร่องรอยการดาเนินการแก้ปัญหา
การให้เหตุผล
ดีมาก (5)
มีการอ้างอิง เสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล
ดี (4)
มีการอ้างอิงถูกต้องบางส่วน และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ
ปานกลาง(3) เสนอแนวคิดไม่สมเหตุผลในการประกอบการตัดสินใจ
พอใช้ (2)
มีความพยายามเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ
ต้องปรับปรุง (1) ไม่มีแนวคิดประกอบการตัดสินใจ
ความสามารถใน
ดีมาก (5)
นาความรู้ หลักการและวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเชื่อมโยงกับสาระ
การเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์/สาระอื่น/ในชีวิตประจาวัน เพื่อช่วยในการแก้ปัญหา หรือ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม
ดี (4)
นาความรู้ หลักการและวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเชื่อมโยงกับสาระ
คณิตศาสตร์/สาระอื่น/ในชีวิตประจาวัน เพื่อช่วยในการแก้ปัญหา หรือ
ประยุกต์ใช้ได้บางส่วน
ปานกลาง(3) นาความรู้ หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเชื่อมโยงกับสาระ
คณิตศาสตร์ได้บางส่วน
พอใช้ (2)
นาความรู้ หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเชื่อมโยงยังไม่
เหมาะสม
ต้องปรับปรุง (1) ไม่เชื่อมโยงกับสาระอื่น ๆ ใด

40
เกณฑ์การให้คะแนนด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ทักษะ
กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
ความสามารถใน
ความสามารถใน
การสื่อสาร การ
สื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์
และการนาเสนอ

ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
(5)

ความสามารถที่ปรากฏให้เห็น

ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง นาเสนอโดยใช้กราฟ
แผนภูมิหรือตารางแสดงข้อมูลประกอบตามลาดับขั้นตอน เป็นได้ระบบ
กระชับ ชัดเจน มีรายละเอียดสมบูรณ์
ดี
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ นาเสนอโดยใช้กราฟ แผนภูมิ
(4)
หรือตารางแสดงข้อมูลประกอบลาดับขัน้ ตอนได้ถูกต้อง ขาดรายละเอียด
ที่สมบูรณ์
ปานกลาง (3) ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ พยายามนาเสนอโดยใช้กราฟ
แผนภูมิหรือตารางแดงข้อมูลประกอบชัดเจนบางส่วน
พอใช้
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ อย่างง่าย ๆ ไม่ได้ใช้กราฟ
(2)
แผนภูมิหรือตารางเลย และการนาเสนอข้อมูลไม่ชัดเจน
ต้องปรับปรุง (1) ไม่นาเสนอ
ดีมาก (5)
มีแนวคิด/วิธีแปลกใหม่ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้ถูกต้องสมบูรณ์
ดี (4)
มีแนวคิด/วิธีแปลกใหม่ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้ถูกต้องแต่นาไปปฏิบัติ
แล้วไม่ถูกต้องสมบูรณ์
ปานกลาง(3) มีแนวคิด/วิธีแปลกใหม่แต่นาไปปฏิบัติได้ถูกต้องสมบูรณ์
พอใช้ (2)
มีแนวคิด/วิธีแปลกใหม่และนาไปปฏิบัติแล้วยังไม่สมบูรณ์
ต้องปรับปรุง (1) ไม่มีผลงาน
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ตัวชี้วัดของการประเมินความสามารถในการทาโครงงานคณิตศาสตร์
ด้านที่
รายการประเมิน
1 ด้านความรู้เกี่ยวกับ
โครงงาน

2

ด้านการเขียน
เค้าโครงงาน

3

ด้านทักษะการ
ปฏิบัติงานโครงงาน

4

ด้านการเขียนรายงาน

พฤติกรรมบ่งชี้ความสามารถ
ใช้การศึกษาค้นหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพื่อเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับ
เรื่องที่กาลังศึกษา
ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ถูกต้องและเหมาะสม
มีความเข้าใจในหลักการสาคัญของเรื่องที่ทา
ค้นหาเอกสารอ้างอิงถูกต้องและเหมาะสม
ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการทาโครงงานนอกเหนือจากที่เรียน
หลักสูตรปกติ
หัวข้อโครงงานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทันสมัยและเป็นไปได้
มีความชัดเจนของที่มาและความสาคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กาหนดขั้นตอนปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
ออกแบบการทดลองได้ความสอดคล้องกับปัญหา
เสนอแนะประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน
มีการทาความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติก่อนทาจริง
มีการเตรียมพร้อมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และผู้รับผิดชอบก่อนปฏิบัติงาน
มีการวางแผนกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับ
ความพร้อม
ขั้นตอนที่วางแผนไว้สามารถปฏิบัติได้จริง
การรวบรวม ข้อมูลบันทึกข้อมูลมีความถูกต้องเป็นระเบียบเรียบร้อย
และเหมาะสมรวมทั้งแปลความหมาย ผลงานสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์
แบบฟอร์ม ความถูกต้อง ครอบคลุมหัวข้อที่สาคัญ แบ่งแต่ละหัวข้อ
อย่างชัดเจน
เสนอสาระในแต่ละหัวข้อถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม สละสลวย
แสดงหลักฐานการบันทึกข้อมูลอย่างเพียงพอ ต่อเนื่องและ
เป็นระเบียบ
ออกแบบการนาเสนอข้อมูล ชัดเจน รัดกุมและเหมาะสม
อภิปรายผลอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์
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ตัวชี้วัดของการประเมินความสามารถในการทาโครงงานคณิตศาสตร์
ด้านที่
รายการประเมิน
5 ด้านการนาเสนอ
โครงงาน

พฤติกรรมบ่งชี้ความสามารถ
จัดแสดงได้น่าสนใจ ออกแบบและติดตั้งได้สวยงาม
เขียนคาอธิบายในสื่อประกอบการนาเสนอชัดเจน เข้าใจง่าย
จัดแสดงวัสดุอุปกรณ์ได้ครบถ้วน
อภิปรายชัดเจนและใช้ภาษาได้ถูกต้องต่อเนื่องสมบูรณ์
ตอบคาถามได้ถูกต้องและคล่องแคล่ว
เกณฑ์ในการประเมินผลโครงงานแต่ละด้าน

ลาดับที่
1
2
3
4
5

ลักษณะพฤติกรรม
มีพฤติกรรมครบทุกข้อ
ขาดพฤติกรรมเพียง 1 ข้อ
ขาดพฤติกรรม 2 ข้อ
ขาดพฤติกรรม 3 ข้อ
ขาดพฤติกรรม 4 ข้อ

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

ความหมาย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
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การนาเสนอโครงงาน (5)

การเขียนรายงาน (5)

ทักษะการปฏิบัติงานโครงงาน (5)

การเขียนเค้าโครงงาน (5)

เลขที่ ชื่อ-นามสกุล

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงาน (5)

แบบประเมินความสามารถในการทาโครงงานคณิตศาสตร์
รายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
คะแนนการประเมิน

ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………)

รวม

สรุปผล
เฉลี่ย ผ่าน/
ไม่ผ่าน
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การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.ครูผู้สอนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงในการจัดการเรียนรู้
3 ห่วง
พอประมาณ
มีเหตุผลที่ดี
ประเด็น
เวลา

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

กาหนดเวลาที่ใช้เหมาะสม สามารถจัดกิจกรรม 1. วางแผนการใช้เวลาในการทา
กับเนื้อหา กิจกรรม วัย

การเรียนรู้ได้ตาม

กิจกรรมไว้เกินจริงเล็กน้อย เพื่อ

ของผู้เรียนและภาระงานที่ เวลาที่กาหนด

ป้องกันปัญหาเรื่องเวลา ที่อาจจะ

ได้รับมอบหมาย

เกิดขึ้นได้ ทาให้ใช้เวลาพอเพียงกับ
ชั่วโมงเรียน
2. ไม่ปล่อยนักเรียนช้า
3. นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ ครบ
กิจกรรมที่วางแผนไว้

เนื้อหา

ออกแบบหน่วยการเรียน

ผู้เรียนสามารถ

เนื้อหาเรียงลาดับจากง่าย

โดยวิเคราะห์หลักสูตร

เรียนรู้ได้สอดคล้อง ไปยาก ทาให้ผู้เรียนสามารถทาความ

มาตรฐาน กาหนด

กับมาตรฐาน

จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ สอน

เหมาะสมกับเวลาและวัย

ในหลักสูตร

เข้าใจได้ง่าย มีความรอบรู้ในเนื้อหาที่

ของผู้เรียน
สื่อ/อุปกรณ์

1. เตรียมสื่อ อุปกรณ์ และ ใช้สื่ออุปกรณ์ได้
เอกสารต่าง ๆ พอดีกับ

คุ้มค่า และเกิดผลที่

จานวนนักเรียน

ดีตอ่

2. สื่อ/อุปกรณ์ เหมาะสม การเรียนรู้ของ
กับกิจกรรม เนื้อหา เวลา นักเรียน
และวัยของนักเรียน

1. ครูจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์
ให้พร้อมก่อนการจัดการเรียนรู้มีการ
กาหนดลาดับขั้นตอนการใช้สื่อ/
อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นลาดับชัดเจน
2. ครูจัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบ
3. ครูมีความชานาญในการใช้สื่อ/
อุปกรณ์
4. สื่อ/อุปกรณ์ผลิตขึ้นจากวัสดุที่มีอยู่
ใกล้ตัว หาง่าย ราคาไม่แพง
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1. ครูผู้สอนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงในการจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
3 ห่วง
ประเด็น
แหล่งเรียนรู้

การจัด
กิจกรรม

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอประมาณ

มีเหตุผลที่ดี

วางแผน/รอบคอบ/คาดการณ์
ล่วงหน้า/ป้องกัน)
กาหนดแหล่งเรียนรู้
นักเรียนสามารถใช้ 1. จัดทา/เตรียมเวปไซด์ที่เป็นแหล่ง
เหมาะสมกันเนื้อหา
แหล่งเรียนรู้ใน
เรียนรู้ไว้ให้พร้อมก่อนการใช้
กิจกรรม เวลาที่กาหนด มี การศึกษาค้นคว้า 2. เลือกแหล่งเรียนรู้
จานวนเพียงพอสาหรับ
เพิ่มเติมและเพื่อ
ที่ปลอดภัยสาหรับนักเรียน
นักเรียนศึกษาค้นคว้า
การเตรียมตัว
เพิ่มเติม ทั้งในและนอก
ล่วงหน้าก่อนการ
เวลา
เรียนรู้ ทาให้ การ
เรียนมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
แบ่งกลุ่มผู้เรียนได้
1. ผู้เรียนได้ปฏิบัติ 1. กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมกับจานวน
กิจกรรมอย่างทั่วถึง ชัดเจน เป็นลาดับขั้นตอนจากง่ายไป
ผู้เรียน
ทุกคน ได้มีโอกาส ยาก
กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ประสบความสาเร็จ 2. ครูมีความรอบรู้ในเรื่องที่สอน และ
ได้เหมาะสมกับเวลา
ตามความสามารถ มีความรอบคอบ ในการออกแบบ
ของแต่ละคน
กิจกรรม การเรียนรู้ จึงทาให้การเรียน
2. ผู้เรียนเกิดการ การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
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1. ครูผู้สอนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงในการจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
3 ห่วง

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอประมาณ

มีเหตุผลที่ดี

วางแผน/รอบคอบ/
คาดการณ์ล่วงหน้า/ป้องกัน)
การวัดและ
วัดและประเมินผลด้วย
มีการออกแบบ
1. วางแผนการวัดและ
ประเมินผล
วิธีการที่หลากหลาย
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลอย่างเป็นขั้นตอน
เหมาะสม และสอดคล้อง ประเมินผลที่สอดคล้อง และชัดเจน
กับการจัดกิจกรรมการ
กับเนื้อหา
2. แบบประเมิน
เรียนรู้ เนื้อหา จุดประสงค์ ที่ต้องการให้ผู้เรียน
มีการตรวจสอบ หาคุณภาพ
การเรียนรู้ และสภาพ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ และปรับปรุง
การปฏิบัติงานของ
การเรียนรู้ที่กาหนดไว้
นักเรียน
เงื่อนไขความรู้ การออกแบบการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล แหล่งเรียนรู้ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จิตวิทยาการเรียนรู้
เงื่อนไข
ความอดทน ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความรักและความเมตตาต่อศิษย์
คุณธรรม
ความรักและความศรัทธาต่อวิชาชีพ
2. นักเรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
ประเด็น

ความพอประมาณ
1. นักเรียนสามารถแบ่งหน้าที่
การทางานของสมาชิก
ในกลุ่มเหมาะสมกับ
ความสามารถของสมาชิกใน
กลุ่ม
2. นักเรียนทางานได้อย่าง
เหมาะสม กับเวลาที่กาหนด

เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

ความมีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

1. นักเรียนสามารถทางาน 1. นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้
ที่ได้รับจนสาเร็จ
ในการทากิจกรรมไปใช้เป็นฐาน
2. นักเรียนสามารถวาง
ในการเรียนหัวข้อต่อไป
แผนการทางานในกลุ่มได้
2. นักเรียนต้องทาความเข้าใจ
3. นักเรียนได้ฝึกการวาง
ขั้นตอนการทางานก่อนที่จะ
แผนการทางานและทาตาม ปฏิบัติงานจริง ทาให้ทางานได้
แผนการทางานที่วางไว้ได้ อย่างถูกต้องและบรรลุผล
4. นักเรียนสามารถแสดง
เหตุผลการสนับสนุนแนวคิด
ในการเสนอแนวคิด
ความรู้พื้นฐานในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ใช้ในการเรียนรู้
ความร่วมมือในการทากิจกรรม มีความมุ่งมั่นในการทางาน
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