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รายงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการ
สะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
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งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สพฐ. ปีงบประมาณ 2561
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ชื่อเรื่อง

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

ผู้ศึกษาค้นคว้า นายนิรันดร์ บุญศรี และคณะ
ปีการศึกษา

2561

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและ
บูรณาการสะเต็มศึกษา 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จากการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถ
สร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากกิจกรรมการเรียนการสอน 4. เพื่อสารวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
การสอนโดยใช้ โ ครงงานเป็ น ฐาน และบู ร ณาการสะเต็ ม ศึ ก ษา กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1, 3/2, 3/4 และ 3/5 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 จานวน 147 คน
ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
และบูรณาการสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนใช้และหลังใช้ มีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีค่า t ดังนี้
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนใช้เป็น
16.78 คะแนนและค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้เป็น 24.72 คะแนน และมีค่า
t เท่ากับ 26.20
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนใช้เป็น
16.33 คะแนนและค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้เป็น 24.19 คะแนน และมีค่า
t เท่ากับ 26.81
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนใช้เป็น
15.82 คะแนนและค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้เป็น 23.87 คะแนน และมีค่า
t เท่ากับ 25.90
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนใช้เป็น
15.62 คะแนนและค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้เป็น 23.35 คะแนน และมีค่า
t เท่ากับ 23.90
2. นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากกิจกรรมการเรียนการสอนได้
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน
เป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า อยู่ในระดับมาก
( 𝑋̅ = 4.31 )
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กิตติกรรมประกาศ
ผู้ ร ายงานขอกราบขอบพระคุณผู้ เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่ านและผู้ ทรงคุณ วุฒิ ของส านักงาน
คณะกรรมการขั้น พื้น ฐาน (สพฐ.) ที่ให้คาปรึกษาและช่วยเหลื อเป็นอยางดี จนผลงานเสร็จสิ้ นด้ว ย
คุณภาพ
คุณค่าและประโยชน์ของรายงานฉบับนี้ขอมอบเป็นเกียรติแด่บิดา มารดา ครูอาจารย์
ทุกท่านที่ป ระสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ผู้รายงาน ตลอดจนผู้มีพระคุณของผู้ รายงานทุกท่านที่ให้
กาลังใจจนผู้รายงานประสบความสาเร็จ
คณะผู้วิจัย
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บทที่ 1
บทนา
1. ความสาคัญและที่มาของปัญหา
จากพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ความว่า ระบบการศึกษา
ในฝันนั้นคือระบบที่ให้โอกาสแก่คนที่ “ออกสตาร์ท” ไม่เท่ากันให้สามารถมี “ลู่วิ่ง”และ “เส้นชัย”
ของตนเอง โดยไม่ต้องไปแข่งดี แข่งเด่นกับใคร และให้ทุกคนเป็น “ผู้ชนะ ในแบบของเขาเองทุกคน
(ความฝันของแผ่นดิน. 2540 : 84) จากกระแสพระราชดารัส ทาให้คณะผู้วิจัยเกิดความตระหนักและได้
พยายามศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่สาคัญที่จะ
เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เขาเหล่านั้นสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
หนึ่ งในกิจ กรรมการเรี ยนการสอนนั้นคือการส่ งเสริมให้ นักเรียนได้แสดงความสามารถโดย
การเข้าร่วมประกวด/แข่งขัน ทั้งในและนอกโรงเรียน ซึ่งคณะผู้วิจัยรับผิดชอบโครงงานคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีข้อสังเกตที่พบคือ ทั้งนักเรียนและครูผู้สอนจัด ทาโครงงานคณิตศาสตร์เพื่อ
เตรียมประกวด/แข่งขัน ซึ่งโครงงานเหล่านั้นมักจะไม่ใช่โครงงานที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในห้องเรียนทาให้
ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะจัดทาโครงงานที่เกิด
จากปัญหาหรือกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วพัฒนาให้เกิดชิ้นงานหรือโครงงาน ซึ่งจะทาให้
ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอน คณะผู้วิจัยจึงได้ค้นคว้าหาข้อมูลจึงพบว่า
การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้กระตุ้นเพื่อ
นาความสนใจที่เกิดจากตัวนักเรียนมาใช้ในการทากิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง นาไปสู่
การเพิ่มความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติการฟังและการสังเกตุจากผู้เชี่ยวชาญ โดยนักเรียนมีการเรียนรู้
ผ่ า นกระบวนการทางานเป็ น กลุ่ ม ที่จ ะน ามาสู่ การสรุป ความรู้ใ หม่ มี การเขีย นกระบวนการจัด ท า
โครงงานและได้ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม (ดุษฎี โยเหลาและคณะ, 2557: 19-20)
และลักษณะเด่นของ การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีผู้ให้ความสนใจมากในปัจจุบัน
McDonell(2007)ได้กล่าวว่าการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นรูปแบบหนึ่งของChild-centered Approach
ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทางานตามระดับทักษะที่ตนเองมีอยู่ เป็นเรื่องที่สนใจและรู้สึกสบายใจที่จะทา
นักเรียนได้รับสิทธิในการเลือกว่าจะตั้งคาถามอะไรและต้องการผลผลิตอะไรจากการทางานชิ้นนี้ โดยครู
ทาหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์และจัดประสบการณ์ให้แก่นักเรียนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและสร้าง
แรงจูงใจให้แก่นักเรียน
ประกอบกั บ ด้ ว ยโรงเรี ย นอุ ทั ย วิ ท ยาคมเป็ น ศู น ย์ ส ะเต็ ม ศึ ก ษาของจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี แ ละ
คณะผู้วิจัยเป็นคณะกรรมการดาเนินงานกิจกรรมสะเต็มของสถานศึกษา จึงมีโอกาสอบรมเชิงปฏิบัติการ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบข้อสังเกต คือการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษานั้นน้อยมากที่จะใช้
วิชาคณิตศาสตร์นา มีแต่เพียงใช้การคิดคานวณไปประกอบกับวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น ผู้วิจัย
จึงมีแนวคิดที่จะจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยใช้เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์นา
ด้ว ยเหตุผ ลดังกล่ าวข้างต้น ผู้ วิจัยจึงศึกษาค้นคว้าวิธีการการจัดการเรียนการสอนจึงพบว่า
การเรี ยนรู้ โ ดยใช้โ ครงงานเป็ น ฐาน (Project-Based Learning ) และการจัดการเรียนการสอนตาม
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แนวทางสะเต็มศึกษาจะเป็นการเรียนรู้ที่จัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการ
ทางานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา
วิธีการหาความรู้ความจริงอย่างมีเหตุผล ได้ทาการทดลอง ได้พิสูจน์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง รู้จักการวาง
แผนการทางาน ฝึกการเป็นผู้นา ผู้ตาม ตลอดจนได้พัฒนากระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง และ
การประเมินตนเอง โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้นเพื่อนาความสนใจที่เกิดจากตัวผู้เรียนมาใช้ในการทากิจกรรม
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง นาไปสู่การเพิ่มความรู้ที่ได้จากการลงมื อปฏิบัติ การฟัง และการสังเกตจาก
ผู้รู้ โดยผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางานเป็นกลุ่ม ที่จะนามาสู่การสรุปความรู้ใหม่ มีการเขียน
กระบวนการจัดทาโครงงานและได้ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม
จากแนวคิ ดข้ า งต้ น คณะผู้ วิ จัย จึง จั ดท าวิ จั ยเรื่ องการจัด การเรี ยนการสอนโดยใช้ โ ครงงาน
เป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และบูรณาการสะเต็มศึกษา
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จากการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากกิจกรรมการเรียนการสอน
4. เพื่อสารวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และบูรณาการ
สะเต็มศึกษา
3. สมมติฐานการวิจัย
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จะทาให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนเกิดชิ้นงานหรือโครงงานจากกิจกรรมการเรียนการสอนและนักเรียนมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก
4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1 ประชากร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 จานวน 361 คน
4.2 กลุม่ ตัวอย่าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1, 3/2, 3/4 และ 3/5 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ปีการศึกษา 2561 จานวน 147 คน เป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
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4.3 ตัวแปร
ตัวแปรต้น
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และบูรณาการสะเต็มศึกษา ซึง่
ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนการสอน 1 หน่วยการเรียน
ตัวแปรตาม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จากการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา
2. ชิ้นงานหรือโครงงานที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ความพึงพอใจจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการ
สะเต็มศึกษา
4.4 เนื้อหา
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
5. นิยามศัพท์เฉพาะ
5.1 แผนการจัดการเรียนการสอน หมายถึง แผนการจัดการเรียนการสอนที่คณะผู้วิจัยได้จัดทา
ขึ้นในหน่วยการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน
เป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา
5.2 โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
5.3 นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
5.4 แบบทดสอบก่อนเรียน หมายถึง แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ของที่คณะผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
เพื่อทดสอบความรู้ก่อนเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
5.5 แบบทดสอบหลังเรียน หมายถึง แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ของที่คณะผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
เพื่อทดสอบความรู้หลังเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
5.6 แบบสอบถามความคิดเห็น หมายถึง แบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยได้จัดทาขึ้ นเพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการศึกษา
2. เป็นแนวทางในการจัดการจัดการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้อื่น
3. เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา
ให้กับสถานศึกษาที่สนใจได้
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
คณะผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาและค้ น คว้ าเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งรวมถึ ง งานวิ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และบูรณาการสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนในห้องเรียนสู่โครงงานคุณภาพ ซึ่งแบ่งหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. เอกสารที่เกี่ยวกับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2. เอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
3. เอกสารที่เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
5. เอกสารที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. เอกสารที่เกี่ยวกับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาระสาคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
ตามศักยภาพ โดยกาหนดสาระหลักที่จาเป็นสาหรับผู้เรียนทุกคนดังนี้
 จานวนและการดาเนินการ: ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจานวน ระบบจานวนจริง
สมบัติเกี่ยวกับจานวนจริง การดาเนินการของจานวน อัตราส่วน ร้อยละ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจานวน
และการใช้จานวนในชีวิตจริง
 การวัด: ความยาว ระยะทาง น้าหนัก พื้นที่ ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หน่วยวัด
ระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรี โกณมิติ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด และการ
นาความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
 เรขาคณิต: รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ การนึกภาพ
แบบจ าลองทางเรขาคณิ ต ทฤษฎี บ ททางเรขาคณิ ต การแปลงทางเรขาคณิ ต (geometric
transformation)ในเรื่ อ งการเลื่ อ นขนาน (translation) การสะท้ อ น (reflection) และการหมุ น
(rotation)
 พีชคณิต: แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เซตและการดาเนินการของเซต การให้
เหตุผล นิพจน์ สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ลาดับเลขคณิต ลาดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต
และอนุกรมเรขาคณิต
 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น : การกาหนดประเด็น การเขียนข้อคาถาม การ
กาหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การนาเสนอข้อมูล ค่ากลางและการ
กระจายของข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลความข้อมูล การสารวจความคิดเห็ น ความน่าจะเป็น
การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ และช่วยในการตัดสินใจใน
การดาเนินชีวิตประจาวัน
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 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ : การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย การให้
เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทาง
คณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 1 จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้จานวนในชีวิตจริง
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการของจานวนและความสัมพันธ์ระหว่าง
การดาเนินการต่าง ๆ และสามารถใช้การดาเนินการในการแก้ปัญหา
มาตรฐาน ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการคานวณและแก้ปัญหา
มาตรฐาน ค 1.4 เข้าใจระบบจานวนและนาสมบัติเกี่ยวกับจานวนไปใช้
สาระที่ 2 การวัด
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด
มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
สาระที่ 3 เรขาคณิต
มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning)
และใช้แบบจาลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา
สาระที่ 4 พีชคณิต
มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical
model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย และนาไปใช้
แก้ปัญหา
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
มาตรฐาน ค 5.2 ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผล
มาตรฐาน ค 5.3 ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา
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สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2. เอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ความหมายของการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน คือ การจัดการสอนที่จัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการทางานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรงได้
เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ได้ทาการทดลอง ได้พิสูจน์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง รู้จักการวาง
แผนการท างาน ฝึ กการเป็ นผู้ น า ผู้ ตาม ตลอดจนได้ พั ฒนากระบวนการคิ ดโดยเฉพาะการคิ ดขั้ นสู ง
(Higher Order Thinking) และการประเมินตนเอง
ปรัชญาการศึกษาของการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานได้อาศัยพื้นฐานแนวคิดที่ว่ามนุษย์จะสร้างความรู้ใหม่ขึ้น
จากการกระทาและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การสอนในลักษณะดังกล่าวยังตั้งอยู่บนข้อสนับสนุนที่ว่า
ความรู้ใหม่ได้มาจากสิ่งที่สัมพันธ์กับความรู้ที่มีมาก่อน การสร้างความคิดริเริ่มใหม่และประสบการณ์เดิม
ที่ไม่เป็นทางการและยังสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าการเรียนรู้แบบโครงงานจะมีพลังมากยิ่งขึ้นถ้าได้รับการ
ส่งเสริมจากสมาชิกในกลุ่มมากกว่าให้นักเรียนคนใดคนหนึ่งคิดคนเดียว การเรียนรู้แบบโครงงานถูกสร้าง
ขึ้นจากความต้องการของผู้เรียนที่ต้องการขยายแหล่งเรียนรู้ของตนให้กว้างขวางขึ้น จากข้อมูลที่มีอยู่ใน
ตาราเล่มหนึ่งไปสู่การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอินเตอร์เน็ต
ซึ่งการเรียนรู้ในลักษณะดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการทางานร่วมกัน และนาความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่มา
รวมกันแนวคิดดังกล่าว
บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
5.1 อาจารย์ผู้สอนวิชาโครงงาน
(1) ให้คาปรึกษา แนะนา กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดหัวข้อโครงงาน และวิธีการเขียน
โครงงาน
(2) จัดงบประมาณ อุปกรณ์สนับสนุนแต่ละโครงงาน
(3) ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของผู้เรียนแต่ละสัปดาห์
(4) เป็นกรรมการตรวจสอบโครงงาน
(5) รวบรวมผลการประเมินเพื่อตัดสินความสาเร็จในวิชาโครงงานของนักเรียน
(6) ประชาสัมพันธ์หรือจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานโครงงานไปสู่สาธารณชน และ
สถานประกอบการ
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อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
(1) ให้ความรู้ด้านทฤษฎี หลักการ กระบวนการ วิธีการคิด และยุทธศาสตร์การคิด
(2) ให้คาแนะนา ชี้แนะแหล่งข้อมูล แหล่งความรู้ และวิธีการดาเนินงานที่ถูกต้อง
(3) ให้ความรู้ ทักษะ และเทคนิคในการทาโครงงาน
(4) เป็นที่ปรึกษาโครงงาน
(5) เป็นกรรมการสอนโครงงานทั้งหมด ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
(6) ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
(7) ติดตามผลและประเมินผลวิชาโครงงาน
ประเภทของโครงงาน
ประเภทของโครงงาน แบ่งตามลักษณะของกิจกรรมได้ 4 ประเภท คือ
1. โครงงานประเภทสารวจ (Survey Research Project)
2. โครงงานประเภททดลอง (Experimental Research Project)
3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ (Development Research Project)
4. โครงงานประเภททฤษฎี (Theoretical Research Project)
รายละเอียดของโครงงานแต่ละประเภท
โครงงานประเภทสารวจ
โครงงานประเภทนี้ ผู้เรียนเพียงแต่ต้องการส ารวจและรวบรวมข้อมูลแล้ วนาข้อมูล
เหล่านั้นมาจาแนกเป็นหมวดหมู่ และนาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เห็นลักษณะหรือความสัมพันธ์ใน
เรื่องที่ต้องการศึกษาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวอย่างโครงงานประเภทนี้ เช่น
- การสารวจประชากรและชนิดของผีเสื้อในบริเวณป่าเขามหาชัย
- การสารวจพฤติกรรมของปลาตีนบริเวณป่าชายเลนของชายหาดอาเภอสิชล
- การสารวจคุณภาพน้าในคลองหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- การสารวจมลพิษของอากาศบริเวณสะพานลอยสี่แยกท่าวัง ตาบลท่าวัง
อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงงานประเภทการทดลอง
โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานที่มีการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาผลของตัวแปร
หนึ่งที่มีผลต่อตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่ต้องการศึกษา โดยควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อตัวแปรที่ต้องการ
ศึกษาไว้
ขั้ น ตอนการด าเนิ น งานของโครงงานประเภทนี้ จะประกอบด้ ว ยการก าหนดปั ญหา
การกาหนดจุดประสงค์ การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การดาเนินการทดลอง การรวบรวมข้อมูล
การตีความหมายข้อมูลและการสรุป ตัวอย่างโครงงานประเภทนี้ เช่น
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- การเปรียบเทียบผลของสารเคมีที่มีผลต่อการพัฒนาการทางกายและ
การเจริญเติบโตของหนูขาว
- การศึกษาผลของความเข้มข้นของผงซักฟอกที่มีต่อพฤติกรรมของลูกน้า
- ผลของความเข้มข้นของแสงที่มีต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายหางกระรอก
- ผลของความเข้มข้นของสารละลายควันบุหรี่ (smoke solution) ที่มีต่อการงอก
ของเมล็ดข้าวโพด
- ผลของความเข้มสนามแม่เหล็กที่มีต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายหางกระรอก
โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานเกี่ยวกับการประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการทาง
วิทยาศาสตร์หรือด้านอื่น ๆ มาประดิษฐ์ของเล่น เครื่องมือ เครื่องใช้หรืออุปกรณ์ เพื่อประโยชน์ใช้สอย
ต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้ วให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นก็ได้อาจจะเป็นด้านสังคมหรือด้านวิทยาศาสตร์ หรือการสร้างแบบจาลองเพื่ออธิบายแนวคิดต่าง ๆ
ด้วยตัวอย่างโครงงานประเภทนี้ ได้แก่
- โครงงานประดิษฐ์หุ่นยนต์เฝ้าประตูบ้าน
- โครงงานประดิษฐ์กระดิ่งไฟฟ้าไล่กระรอกในสวนเงาะ
- โครงงานประดิษฐ์สื่อการสอนวิชาภาษาไทย
- โครงงานประดิษฐ์ปิ่นโตอิเล็กทรอนิกส์
- แบบจาลองการใช้พลังงานความร้อนในโรงเพาะเห็ด
- แบบจาลองการวางผังบ่อน้าพุในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โครงงานประเภททฤษฎี
โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานนาเสนอทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดใหม่ ๆ ซึ่งอาจจะอยู่ใน
รูปของสูตรสมการ หรือคาอธิบายก็ได้ โดยผู้เสนอได้ตั้งกติกาหรือข้อตกลงขึ้นมาเอง แล้วนาเสนอทฤษฎี
หลักการหรือแนวคิด หรือจินตนาการของตนเองตามกติกาหรือข้อตกลงนั้น หรืออาจจะใช้กติกาหรือข้อตกลง
เดิมมาอธิบายก็ได้ ผลการอธิบายอาจจะใหม่ยังไม่มีใครคิดมาก่อน หรืออาจจะขัดแย้งกับทฤษฎีเดิม หรือ
อาจจะเป็นการขยายทฤษฎีหรือแนวคิดเดิมก็ได้ ซึ่งผู้ที่ทาโครงงานประเภทนี้ต้องมีพื้นฐานความรู้ ในเรื่องนั้น ๆ
อย่างดีโครงงานประเภทนี้ ได้แก่ โครงงานทฤษฎีของเซต โครงงานทฤษฎีดาวเคราะห์น้อย โครงงานทฤษฎี
การเกิดโลก โครงงานทฤษฎีการเกิดคลื่นความร้อนในมหาสมุทร เป็นต้น
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ประเภทโครงงานแบ่งตามระดับการให้คาปรึกษาของครู หรือระดับความคิดเห็นของนักเรียนได้
3 ประเภท คือ
1. โครงงานประเภท Guided project
ครูกาหนดปัญหาให้

ครูออกแบบการรวบรวมข้อมูล
กาหนดวิธีทากิจกรรม
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
ตามวิธีที่กาหนด
ทักษะการสังเกต

ทักษะการวัด

ทักษะการบันทึกผล

ทักษะการตี
ความหมายข้อมูล

ทักษะการสรุปผล
ภาพที่ 1 โครงงานประเภท Guided project
ดุษฎี โยเหลา และคณะ, 2557: 20-23
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2. โครงงานประเภท Less – guided project
ครูและนักเรียนร่วมกันระบุปัญหา
ครูและนักเรียนร่วมกันออกแบบ
การรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคาตอบ
นักเรียนใช้เครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล

ทักษะการสังเกต

ทักษะการวัด

ทักษะการบันทึกผล

ทักษะการตี
ความหมายข้อมูล

ทักษะการสรุปผล

ภาพที่ 2 โครงงานประเภท Less – guided project
ดุษฎี โยเหลา และคณะ, 2557: 20-23
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3. โครงงานประเภท Unguided project
นักเรียนระบุปัญหาตามความสนใจ

นักเรียนออกแบบการรวบรวม
ข้อมูลเพื่อหาคาตอบด้วยตนเอง

นักเรียนใช้เครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล

ทักษะการสังเกต

ทักษะการวัด

ทักษะการบันทึกผล

ทักษะการตี
ความหมายข้อมูล

ทักษะการสรุปผล
ภาพที่ 3 โครงงานประเภท Unguided project
ดุษฎี โยเหลาและคณะ, 2557: 20-23
ขั้นตอนการทาโครงงาน
การทาโครงงานเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องและมีการดาเนินงานหลายขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง
ขั้นสุดท้าย อาจสรุปลาดับได้ดังนี้
1. การคิดและเลือกหัวเรื่อง
2. การวางแผน
3. การดาเนินงาน
4. การเขียนรายงาน
5. การนาเสนอผลงาน
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การคิดและเลือกหัวเรื่อง
ผู้เรี ยนจะต้องคิดและเลื อกหั ว เรื่องของโครงงานด้วยตนเองว่าอยากจะศึ กษาอะไร
ทาไมจึงอยากศึกษา หัวเรื่องของโครงงานมักจะได้มาจากปัญหา คาถาม หรือความอยากรู้อยากเห็น
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ของผู้เรียนเอง หัวเรื่องของโครงงานควรเฉพาะเจาะจงและชัดเจน เมื่อใครได้อ่าน
ชื่อเรื่องแล้ว ควรเข้าใจและรู้เรื่องว่า โครงงานนี้ทาอะไร การกาหนดหัวเรื่องของโครงงานนั้น มีแหล่งที่
จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดและสนใจ จากหลายแหล่งด้วยกัน เช่น จากการอ่านหนังสือ เอกสาร
บทความ การไปเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ การฟังบรรยายทางวิชาการ การเข้าชมนิทรรศการ หรืองาน
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ การสนทนากับบุคลต่าง ๆ หรือจากการสังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ
รอบตัว เป็นต้น นอกจากนี้ควรคานึงถึงในเรื่องต่อไปนี้
 ความเหมาะสมของระดับความรู้ ความสามารถของผู้เรียน
 วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้
 งบประมาณ
 ระยะเวลา
 ความปลอดภัย
 แหล่งความรู้
การวางแผน
การวางแผนการทาโครงงาน จะรวมถึงการเขียนเค้าโครงของโครงงาน ซึ่งต้องมีการ
วางแผนไว้ล่วงหน้า เพื่อให้การดาเนิ นการเป็นไปอย่างรัดกุมและรอบคอบ ไม่สับสน แล้วนาเสนอต่อ
ผู้สอน หรือครูที่ปรึกษา เพื่อขอความเห็นชอบก่อนดาเนินการขั้นต่อไป
การเขียนเค้าโครงของโครงงาน โดยทั่วไปเขียนเพื่อแสดงแนวคิด แผนงานและขั้นตอน
การทาโครงงาน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
(1) ชื่อโครงงาน ควรเป็นข้อความที่กะทัดรัด ชัดเจน สื่อความหมายได้ตรง
(2) ชื่อผู้ทาโครงงาน/ชั้น/ปีการศึกษา
(3) ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน
(4) หลักการและเหตุผลของโครงงาน เป็นการอธิบายว่าเหตุใดจึงเลือกทา โครงงาน
เรื่องนี้มีความสาคัญอย่างไร มีหลักการหรือทฤษฎีอะไรที่เกี่ยวข้อง เรื่องที่ทาเป็นเรื่องใหม่หรือมีผู้อื่นได้
ศึกษา ค้นคว้าเรื่องนี้ไว้บ้างแล้ว ถ้ามีได้ผลเป็นอย่างไร เรื่องที่ทาได้ขยายเพิ่มเติมปรับปรุงจากเรื่องที่ผู้อื่น
ทาไว้อย่างไร หรือเป็นการทาซ้าเพื่อตรวจสอบผล
(5) จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ ควรมีความเฉพาะเจาะจงและสามารถวัดได้ เป็นการ
บอกขอบเขตของงานที่จะทาได้ชัดเจนขึ้น
(6) สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้ า (ถ้ามี) สมมติฐานเป็นคาตอบ หรือคาอธิบายที่
คาดไว้ล่วงหน้าซึ่งอาจจะถูกหรือไม่ก็ได้ การเขียนสมมติฐานควรมีเหตุมีผล มีทฤษฎี หรือหลักการรองรับ
และที่ ส าคั ญ คื อ เป็ น ข้ อ ความที่ ม องเห็ น แนวทางในการด าเนิ น การทดสอบได้ นอกจากนี้ ค วรมี
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามด้วย
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(7) วิธีดาเนินงาน/ขั้นตอนการดาเนินงาน จะต้องอธิบายว่าจะออกแบบการทดลอง
อะไร อย่างไร จะเก็บข้อมูลอะไรบ้าง รวมทั้งระบุวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้มีอะไรบ้าง
(8) แผนปฏิบัติงาน อธิบายเกี่ยวกับกาหนดเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการ
ดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน
(9) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(10) เอกสารอ้างอิง

การดาเนินงาน
เมื่อที่ปรึกษาโครงงานให้ความเห็นชอบเค้าโครงของโครงงานแล้ว ต่อไปก็เป็น ขั้นลง
มือปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ได้ระบุไว้ ผู้เรียนต้องพยายามทาตามแผนงานที่วางไว้ เตรียมวัสดุอุปกรณ์
และสถานที่ให้พร้อม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ คานึงถึงความประหยัดและปลอดภัยในการ
ทางาน ตลอดจนการบั นทึกข้อมูลต่าง ๆ ว่ าได้ทาอะไรไปบ้าง ได้ผลอย่างไร มีปั ญหาและข้อคิดเห็ น
อย่างไร พยายามบันทึกให้เป็นระเบียบและครบถ้วน
การเขียนรายงาน
การเขียนรายงานเกี่ยวกับโครงงาน เป็นวิธีสื่อความหมายวิธีหนึ่งที่ จะให้ผู้อื่นได้เข้าใจ
ถึงแนวคิด วิธีการดาเนินงาน ผลที่ได้ ตลอดจนข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงงานนั้น
การเขียนโครงงานควรใช้ภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย ชัดเจนและครอบคลุมประเด็นสาคัญ ๆ ทั้งหมดของ
โครงงาน
การนาเสนอผลงาน
การนาเสนอผลงานเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทาโครงงาน เป็นวิธีการที่จะทาให้ผู้อื่น
ได้รับรู้และเข้าใจถึงผลงานนั้น การนาเสนอผลงานอาจทาได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับ
ประเภทของโครงงาน เนื้อหา เวลา ระดับของผู้เรียน เช่น การแสดงบทบาทสมมติ การเล่าเรื่อง การ
เขียนรายงาน สถานการณ์จาลอง การสาธิต การจัดนิทรรศการ ซึ่งอาจจะมีทั้งการจัดแสดง และ
การอธิ บ ายด้ ว ยค าพู ด หรื อ การรายงานปากเปล่ า การบรรยาย การใช้ CAI (Computer Assisted
Instruction) การใช้ Multimedia Computer/ Homepage แต่สิ่ งที่สาคัญคือ ผลงานที่จัดแสดงต้อง
ดึงดูดความสนใจของผู้ชม มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และมีความถูกต้องของเนื้อหา
การประเมินผลโครงงาน
การประเมินผลเป็นหัวใจของการเรียนการสอน ที่สะท้อนสภาพความสาเร็จของการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลว่ากิจกรรมที่ทาไปนั้นบรรลุต ามจุดประสงค์ที่
กาหนดไว้หรือไม่ อย่างไร ปัญหาและอุปสรรคที่พบคืออะไรบ้าง ได้ใช้วิธีการแก้ไขอย่างไร ผู้เรียนได้
เรียนรู้อะไรบ้างจากการทาโครงงานนี้

21
14

ผู้ประเมินโครงงาน
อาจดาเนินการด้วยบุคคล ต่อไปนี้
(1) ผู้เรียนประเมินตนเอง
(2) เพื่อนช่วยประเมิน
(3) ผู้สอนหรือครูที่ปรึกษาประเมิน
(4) ผู้ปกครองประเมิน
(5) บุคคลอื่น ๆ ที่สนใจและมีส่วนเกี่ยวข้อง
(1) ผู้เรียนประเมินตนเอง จะแสดงออกให้เห็นว่า ผู้เรียนเจ้าของโครงงาน ซึ่งอาจ
เป็นรายบุคคล หรือกลุ่มทางาน มีความพึงพอใจต่อขั้นตอนของกิจกรรมแต่ละขั้นตอนที่ได้กาหนด หรือ
ร่วมกันกาหนดขึ้นเองเพียงใด มีหัวข้อกิจกรรมใดที่ ยังขาดตกบกพร่อง จะต้องเพิ่มเติมในส่วนใดบ้าง
ความละเอียด รัดกุม ในแต่ละขั้นเป็นอย่างไร
(2) ผู้ ป ระเมิ น ซึ่ ง เป็ น เพื่ อ นร่ ว มชั้ น อาจให้ ข้ อคิ ด เห็ น สะท้ อนภาพเพิ่ ม เติม เช่ น
ในระดับ ชั้ น ประถมศึกษา เพื่อนอาจให้ ค วามเห็ น ไปในเรื่ องของการเรียน การใช้ ตัว สะกด การันต์
วรรคตอน ซึ่งเน้นไปในด้านภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา การประเมินโครงงาน อาจเริ่มขยายขอบเขตจาก
ด้านการใช้ภาษาออกไปถึงการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการตั้งชื่อโครงงานกับจุดประสงค์ของโครงงาน
และตามความเข้าใจของผู้ประเมิน เสนอแนะวิธีการศึกษาของผู้ประเมินเพื่อการพิจารณาการจั ดรูปเล่ม
เพื่อการนาเสนอโครงงาน ฯลฯ
(3) ผู้ประเมินซึ่งเป็นผู้สอน หรือครูที่ปรึกษา อาจให้คาแนะนาเพิ่มเติมได้ในเรื่อง
วิธีการอื่นที่ใช้ในการศึกษาหาคาตอบ ความสัมพันธ์ของวิชาตามหัวเรื่องที่ศึกษากับวิชาอื่น ข้อค้นพบที่
ผู้เรียนได้จากโครงงาน การนาคาตอบของการศึกษาที่ได้ไปใช้ประโยชน์ การนา ข้อค้นพบที่ต่างไปจาก
เป้าหมายของการศึกษาไปใช้ประโยชน์หรือขยายผลการศึกษาเป็นโครงงานใหม่ ฯลฯ
(4) ผู้ประเมินที่เป็นพ่อ แม่ ผู้ปกครอง จะได้รับทราบถึงความสามารถ ความถนัด
ทางการเรียนของลูกหรื อเด็กในความปกครอง ความรู้สึก ความต้องการของเด็กผู้ทาโครงงาน ทาให้
สามารถปรับตัวปรับใจเพื่อการสนับสนุนทั้ง ด้านการเงิน กาลั งใจ ให้โอกาส ให้เวลาร่วมกิจกรรมตาม
ความสนใจของเด็ก ชี้แนะอุปสรรค ปัญหาเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบั ติกิจกรรมขั้นต่าง ๆ
ของโครงงาน ข้อเสนอแนะสาหรับการทาโครงงานครั้งต่อไป
ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
เพื่อความสะดวก ผู้ประเมินอาจจะสร้างแบบประเมินเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ความสาคัญของการจัดทาโครงงานเป็นแบบตรวจคาตอบ (Check – list)
ตอนที่ 2 เนื้อหาของโครงงานและการนาเสนอโครงงาน เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า
(Rating scale)
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3. เอกสารที่เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา
คาว่า “สะเต็ม” หรื อ “STEM” เป็นคาย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิช า ได้แก่
วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์
(Mathematics) หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็น
จริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดาเนินชีวิตและการทางาน คาว่า STEM
ถู ก ใช้ ค รั้ ง แรกโดยสถาบั น วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ( the National Science
Foundation: NSF) ซึ่งใช้คานี้เพื่ออ้างถึงโครงการหรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ อย่างไรก็ตามสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้ให้
นิยามที่ชัดเจนของคาว่า STEM มีผลให้มีการใช้และให้ความหมายของคานี้แตกต่างกั นไป (Hanover
Research, 2011, p.5) เช่น มีการใช้คาว่า STEM ในการอ้างอิงถึงกลุ่มอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
สะเต็ ม ศึ กษา คื อ แนวทางการจั ด การศึก ษาที่ บู รณาการความรู้ ใ น 4 สหวิ ท ยาการ ได้ แ ก่
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง
รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และการทางาน ช่วย
นักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทางาน การจัดการเรียนรู้แบบ
สะเต็ม ศึ ก ษาเป็ น การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ไ ม่เ น้ น เพี ย งการท่ องจ าทฤษฎี ห รื อ กฏทางวิท ยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการ
พัฒนาทักษะการคิด ตั้งคาถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ ๆ พร้อมทั้ง
สามารถนาข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจาวันได้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มมี
ลักษณะ 5 ประการได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ (2) ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับ ชีวิตประจาวัน และการทาอาชีพ (3) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่
21 (4) ท้าทายความคิดของนักเรียน และ (5) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และความ
เข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ
ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นรั ก และเห็ น คุณ ค่า ของการเรี ย นวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถนามาใช้ได้ทุกวัน
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และบูรณาการสะเต็มศึกษามีความจาเป็นต้อง
ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน เพื่อนาผลของการ ศึกษาความพึงพอใจมาปรับปรุงกระบวนการจัด
การเรีย นการสอนให้ ดียิ่ งขึ้น ดังที่ กิติมา ปรีดีดิล ก (2549 : 321), พิน คงพูล (2545 : 21), ปรียาพร
วงศ์ อ นุ ต รโรจน์ (2545 : 143) ได้ ก ล่ า วสรุป ถึ ง ความพึ ง พอใจไว้ ว่ า ความพึ ง พอใจหมายถึง อารมณ์
ความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความยินดีหรือเจตคติที่ดีต่อการทางานต่อบุคคล ต่อองค์กรหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ชอบใจ
และทาให้มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ตั้งไว้
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือความรู้สึกยินดีของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้โ ครงงานเป็นฐาน และบูรณาการสะเต็มศึกษา ที่ผู้ วิจัยค้นคว้าสร้างขึ้น การวัดความ
พึงพอใจของผู้ เรี ย นมีจุ ดประสงค์เพื่อให้ ทราบว่าหลั งจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โ ครงงาน
เป็นฐาน และบูรณาการสะเต็มศึกษาแล้วผู้เรียนมีความพึงพอใจในแต่ละด้านอยู่ในระดับใดถ้าผู้เรียนมี
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ความพึงพอใจตั้งแต่ระดับ มากขึ้นไปแสดงว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และ
บูรณาการสะเต็มศึกษา มีความน่าสนใจแต่ถ้าผู้เรียนมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับน้อยลงมา แสดงว่าการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และบูรณาการสะเต็มศึกษา ไม่น่าสนใจอาจมีข้อบกพร่อง
บางประการ ซึ่งเกณฑ์การวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่ามี 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
การวิเคราะห์ความพึงพอใจของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และบูรณา
การสะเต็มศึกษา จะคานวณโดยใช้โปรแกรม SPSS
ระดับ 4.51 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก
ระดับ 2.51 – 3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ระดับ 1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย
ระดับ 1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
ในการดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนทางานที่
ได้รับมอบหมายหรือต้องปฏิบัติให้บรรลุผลตามวัตถุ ประสงค์ ครูผู้สอนจึงต้องคานึงถึงความพึงพอใจใน
การเรียนรู้ของผู้เรียน การทาให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนเป็นแนวคิดพื้นฐานที่ต่างกัน ดังนี้
(นิสิตรา สุทธิอาจ 2549 : 35)
1. ความพึงพอใจนาไปสู่การปฏิบัติงาน การตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานจนเกิด
ความพึ งพอใจ จะท าให้ เ กิ ด แรงจู ง ใจในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทางานที่สู ง กว่ าผู้ ที่ ไ ม่ ได้ รั บ การ
ตอบสนอง
2. ผลการปฏิบัติงานนาไปสู่ความพึงพอใจ ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและผลของการ
ปฏิบัติงานจะถูกเชื่อมโยง ด้วยปัจจัยอื่น ๆ ผลของการปฏิบัติงานที่ดีจะนาไปสู่ผลตอบแทนที่เหมาะสม
ซึ่งในที่สุดจะนาไปสู่การตอบสนองความพึงพอใจ ผลการปฏิบัติงานย่อมได้รับการตอบสนองในรูปของ
รางวัลหรือผลตอบแทน ซึ่งแบ่งเป็นผลตอบแทนภายใน และ ผลตอบแทนภายนอก
จากแนวคิดพื้นฐานดังกล่าว เมื่อนามาปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนจึงต้องมี
บทบาทสาคัญในการจัดกิจกรรม วิธีการ สื่อ อุปกรณ์ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองความ
พึงพอใจให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนจนบรรลุวัตถุประสงค์แต่ละครั้ง โดยให้ผู้เรียนได้รับผลตอบแทน
จากการเรียนรู้ในแต่ละครั้งโดยเฉพาะผลตอบแทนภายใน หรือรางวัลภายในที่เป็นความรู้สึ กของผู้เรียน
เช่น ความรู้สึกของตนเมื่อสามารถเอาชนะความยุ่งยากต่าง ๆ ได้ ทาให้เกิดความภาคภูมิใจความมั่นใจ
โดยครูอาจให้ผลตอบแทนภายนอก เช่น คาชมเชย เป็นต้น
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5. เอกสารที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่านดังนี้
พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2550) ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า หมายถึง ความรู้ความ
สามารถของบุคคล อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน มวลประสบการณ์ทั้งปวงของบุคคลที่ได้รั บจาก
กิจกรรมการเรียน การสอนทาให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านต่าง ๆ
เกตุสุดา มนิระพงค์ (2557) ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า คือ ความสามารถ
ของบุคคลที่จะเข้าถึงความรู้ ซึ่งเกิดจากการทางานที่ประสานกัน และต้องอาศัยความพยายามอย่างมาก
รวมทั้งองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญา และองค์ประกอบที่ไม่ใช่สติปัญญา แสดงออกมาในรูปของ
ความสาเร็จซึ่งสามารถสังเกตและวัดได้ด้วยเครื่องมือทางจิตวิทยา หรือแบบทดสอบความสามารถทั่วไป
กู๊ด (Good : 1973) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์หมายถึง การทาให้สาเร็จมีประสิทธิภาพในด้านการ
กระทาในลักษณะที่กาหนดให้ หรือในด้านความรู้ ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง หารเข้าถึง
ความรู้ หรือการพัฒนาทักษะทางการเรียน โดยปกติก็จะพิจารณาจากคะแนนทดสอบที่กาหนดให้ หรือ
คะแนนที่ได้จากงานที่ครูมอบหมายให้ทา หรือทั้งสองอย่าง
เทพวรรณ สิ งหบุ ตร (2549) กล่ า วว่า ความหมายโดยทั่ว ไปของผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
หมายถึง ขนาดของความสาเร็จที่ได้จากการทางานที่ต้องอาศัยความพยายาม อาจเป็นผลจากการกระทา
ที่อาศัยความสามารถทางด้านร่างกาย หรือสมอง
สุรชัย ขวัญเมือง (2552) ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความรู้หรือทักษะที่ได้รับจากการเรีย นการสอน
ที่ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นลาดับขั้นในวิชาต่าง ๆ ที่เรียนมา
วิภ าดา เกิดพิทักษ์ (2549) ได้สรุปความหมายของผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่า หมายถึง
ความรู้ ทักษะ หรือความสามารถที่ได้รับหลังจากการเรียนการสอน
จากความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้มีผู้กล่ าวไว้ สามารถสรุปได้ว่า ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนหมายถึง ความสามารถ ทักษะ และความรู้ที่เกิดขึ้นภายหลังจากบุคคลได้รับประสบการณ์
ทั้งที่ครูกาหนดให้ และจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งอาจเป็นผลมาจา ก
ความสามารถทางร่างกายและสมองเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล
5.2 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมักจะได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวแสดงให้เห็นถึงความสาเร็จหรือความ
ล้ ม เหลวทางการเรี ย นของผู้ เ รี ย น ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก ในระบบการศึ ก ษามุ่ ง ตั ดสิ น ความส าเร็ จ หรื อ
ความก้าวหน้าของผู้เรียนจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีองค์ประกอบทั้งในด้าน
สติปัญญา และองค์ประกอบด้านที่ไม่ใช่สติปัญญา เช่น วุฒิภาวะ ความสนใจ แรงจูงใจ อิทธิพลจาก
ครอบครัว ทัศนคติ บุคลิกภาพ ตลอดจนคุณภาพของการจัดการศึกษาที่ได้รับเป็นต้น
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พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540) ได้กล่าวถึงปัจจัย 6 ประการที่มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งเป็น
ส่วนสาคัญต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยพิจารณาในแง่ของการปรับตัวต่อสภาพการณ์ และ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ นั้น ประกอบด้วย
1. พัฒนาการทางด้านร่างกาย ประกอบด้วย สุขภาพโดยทั่วไป สุขนิสัย น้าหนักและส่วนสูง
ความพิการหรือบกพร่องทางด้านร่างกาย สายตา การได้ยิน ความคล่องแคล่ว การเคลื่อนไหว และการ
ใช้พลัง
2. องค์ประกอบทางด้านความรัก ได้แก่ ความสัมพันธ์ของบิดามารดา ความสัมพันธ์ของบิดา
มารดา และบุตร ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว
3. องค์ประกอบด้านวัฒนธรรมและสังคม ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเป็นอยู่ของ
ครอบครัว สภาพแวดล้อมทางบ้าน ฐานะทางเศรษฐกิจ และการอบรมเลี้ยงดู
4. องค์ประกอบด้านความสัมพันธ์ในเพื่อนวัยเดียวกัน ได้แก่ ความสัมพันธ์ข องตัวนักเรียน กับ
เพื่อนในชั้น หรือเพื่อนวัยเดียวกันทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน
5. องค์ประกอบทางการพัฒนาแห่งตน ได้แก่ สติปัญญา ความสนใจ เจตคติต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
6. องค์ประกอบทางการปรับตัว ได้แก่ ลักษณะการปรับตัวทางอารมณ์ การโต้ตอบทางอารมณ์
ต่อสภาพการณ์ต่าง ๆ
วิจิตร ศรีสะอ้าน (2520) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
ทางด้านสติปัญญาเพียงอย่างเดียว แต่ต้องประกอบกับความเอาใจใส่ เจตคติต่อการศึกษา การรู้จัก
ปรับตัว และองค์ประกอบอื่น ๆ ภายในตัวผู้เรียนอีกด้วย
อัมพนิ ด า ผการั ตน์ (2549) กล่ าวว่า คุณ ภาพของการศึก ษาของนั กเรียนจะพิจ ารณาจาก
องค์ประกอบ 3 ประการคือ
1. องค์ประกอบทางวิชาการ เป็นองค์ประกอบหลัก เพราะว่าโรงเรียนได้รับมอบหมายจาก
สังคมในการพัฒนาคนให้มีความรู้ และความสามารถ นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น การที่นักเรียน
จะมีผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับระบบการจัดการด้านวิชาการของโรงเรียนตลอดจนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้วย
2. องค์ ป ระกอบด้ า นพฤติ ก รรม โรงเรี ย นถื อ ว่ า เป็ น ระบบพฤติ ก รรม จะดู ว่ า โรงเรี ย นมี
ประสิทธิภาพดีเพียงใด สามารถพิจารณาจากพฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกได้ โดยพิจารณาจากคน
สองกลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ กลุ่มผู้ให้บริการ คือ ครูเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหาร และกลุ่มผู้รับบริการ คือนักเรียน
โรงเรียนต้องให้ความสนใจมากเป็นพิเศษว่าครูเข้ามาสู่ระบบนี้สามารถปฏิบัติงานได้ผลดี และมีความพึง
พอใจ ขณะเดียวกันเด็กอยู่ร่วมกันได้ดี และช่วยเหลือกันร่วมมือประกอบภารกิจให้บรรลุจุดประสงค์
3. องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม โรงเรียนที่ดีจะต้องจัดสิ่งต่าง ๆ ให้เอื้ออานวยในการประกอบ
ภารกิจสิ่งแวดล้อมมีส่วนโดยตรงต่อพฤติกรรมของบุคคล
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ปัจ จั ย ดังกล่ าวถือเป็ น ปัจ จั ย ภายในโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อนักเรียนอันก่อให้ เกิดผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายเบื้องต้นของการจัดการศึกษา นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสริมอื่น ๆ อีกด้วย
ได้แก่
1. ตัวผู้เรียน ซึ่งได้แก่ อายุ เวลาเรียน ความต้องการ แรงจูงใจและความพร้อม
2. สถานการณ์ หมายถึง เงื่ อนไขหรื อสภาพแวดล้ อมรอบตั ว นัก เรีย นซึ่ง ผู้ ส อนจัด ให้ อ ย่า ง
เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสภาพของตัวนักเรียน
3. ตัวครูผู้สอน หมายถึง บุคคลที่ดาเนินการจัดกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนในระบบ
โรงเรียน
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นมีทั้งองค์ประกอบ
ภายในตัวผู้เรียน เช่น เชาว์ปัญญา ความถนัด ความรู้พื้นฐาน ลักษณะมุ่งมั่นที่จะสาเร็จ การรับรู้เกี่ยวกับ
ตนเอง และองค์ป ระกอบภายนอกตั ว ผู้ เ รี ยน เช่ น สภาพแวดล้ อ ม หรื อการอบรมเลี้ ย งดู ลั กษณะ
วัฒนธรรม รวมทั้งการจัดหลักสูตรและการสอน
5.3 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นวิธีตรวจสอบว่านักเรียนมีพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาที่ตั้งไว้เพียงใด การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงเป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพทางสมองและสติปัญญาของผู้เรียน ภายหลังจากการได้เรียนผ่านไปแล้ว โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (รัตนาวลี คาชมพู. 2549 : 52)
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นมาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเที่ยงตรง
คะแนนที่วัดมีความเชื่อมั่นสูง จะต้องมีการวางแผนอย่างดี แบบทดสอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาแนก
ได้ 2 ประเภท คือ
1. การวัดผลแบบอิงกลุ่ม การวัดแบบนี้ยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยถือว่าบุคคลมี
ความสามารถในการกระทาหรือปฏิบัติในเรื่องใด ๆ นั้นไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้น แบบทดสอบนี้จึงยึดเอา
คนส่วนใหญ่เป็นหลักในการเปรียบเทียบ โดยพิจารณาผลการสอบของบุคคลเปรียบเทียบกับบุค คลอื่น ๆ
ในกลุ่มเดียวกัน การวัดผลแบบนี้ จะทาให้ทราบว่านักเรียนคนไหนอยู่ในตาแหน่งใดของกลุ่ม
2. การวัดแบบอิงเกณฑ์ การวัดผลแบบนี้ยึดหลักเรื่องการเรียนเพื่อความรอบรู้ โดยพยายาม
ส่ งเสริ มให้ ผู้ เรี ย นทั้ งหมดหรื อเกือบทั้งหมดให้ ประสบความส าเร็จในการเรียน แม้บุคคลจะมี ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลก็ตาม ทุกคนควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีดความสามารถสูงสุดของแต่
ละบุคคล ซึ่งอาจใช้เวลาต่างกัน การวัดผลจะเปรียบเทียบคะแนนของแต่ละบุคคลกับเกณฑ์มาตรฐานที่
ได้ว างไว้ ดั งนั้ น การวั ดผลแบบนี้ จ ะถื อเกณฑ์ที่ กาหนดเป็ นส าคั ญ การวั ดผลแบบนี้จ ะท าให้ ท ราบ
ความก้าวหน้าของนักเรียน (วัญญา วิศาลาภรณ์. 2543 : 12-14)
ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักการศึกษาได้ให้หลักเกณฑ์การสร้าง
แบบทดสอบไว้ดังนี้
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วัญญา วิศาลาภรณ์ (2543 : 17) ได้เสนอแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน ดังนี้
1. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรจะวัดตามจุดมุ่งหมายในการสอนทั้ง
จุดมุ่งหมายเฉพาะและจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรจะวัดความเจริญงอกงามของนักเรียนที่เรียนว่าก้าวหน้าไปสู่
จุดมุ่งหมายที่วางไว้หรือไม่
3. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรจะเน้นความสามารถที่จะใช้ความรู้นั้นให้เป็นประโยชน์
หรือนาความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้
4. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรเน้นความรู้ ความจา ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนเพื่อที่จะ
สามารถนาไปใช้ในระยะเวลานาน ๆ โดยเฉพาะโครงสร้างและแนวคิดควรจะเน้นความเข้าใจมากกว่า
ความจา
5. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรคานึงถึงขีดจากัดของเครื่องมือที่จะวัด
6. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูผู้สอนไม่สามารถวัดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงทุก ๆ อย่าง
ของผู้ เรี ยนได้ สิ่ งที่วัดเป็ นเพีย งตัวแทนของพฤติกรรมที่ต้องการวัดเท่านั้น จึงต้องระวังในการเลื อก
ตัวแทนให้ดี
ฮอพกิสน์ และแสตนเลย์ (วัญญา วิศาลาภรณ์. 2543 : 16-17 ; อ้างอิงจาก Hopkins and
Stanley. 1981 : 166)ได้ให้แนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ดังนี้
1. แบบทดสอบควรจะวัดจุดประสงค์ที่สาคัญของการสอนและจุดประสงค์ที่ควรจะวัด
2. แบบทดสอบควรจะสะท้ อ นถึ ง เนื้ อ หาสาระและกระบวนการโดยมี สั ด ส่ ว นสั ม พั น ธ์ กั บ
ความสาคัญและจุดมุ่งหมายของรายวิชา
3. ธรรมชาติของแบบทดสอบควรสะท้อนถึงวัตถุประสงค์ของการวัด เช่น วัดความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล หรือวัดการเรียนรู้
4. ข้อสอบควรมีความยาวที่พอเหมาะ และมีระดับความยาวของภาษาที่ใช้เหมาะกับผู้เรียน
5.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กมลฉัตร กล่อมอิ่ม. (2559 : บทคัดย่อ) ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา
สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
เรี ย นด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบบู ร ณาการสะเต็ ม ศึ ก ษาระหว่ า งก่ อ นเรี ย นกั บ หลั ง หลั ง เรี ย น 2)
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา
กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรี ยนชุมชนบ้ านวังกระดาษเงิน ตาบลท้ายดง อาเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 จานวน 50 คน แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 25 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม
(Cluster Random Sampling) เพื่อให้ได้ห้องเรียน จานวน 2 ห้องเรียน ได้แก่ ป.4/1และ ป.4/2 แล้ว
ท าการสุ่ ม อย่ า งง่ า ย (Simple Random Sampling) อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ด้ ว ยการจั บ ฉลากห้ อ งเรี ย นเป็ น
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กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา และ
กลุ่มควบคุมได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา
จานวน 4 แผน 2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จานวน 4 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน จานวน 30 ข้อ
ผลการวิจัย
1. นักเรีย นที่ได้รับ การจั ดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษามีผ ลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01
ณัฏ ชยานั น ต์ เกตุศรี ศักดา. (2559 : บทคัดย่อ) ศึกษาผลสั ม ฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
กระบวน การทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึก ษาวิ จั ย นี้ มี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นและทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่จัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง เสียงและการได้ยิน ระหว่างก่อน-หลังเรียน และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังการเรียนรู้
แบบสะเต็มศึกษากับปกติ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2559 โดยสุ่มแบบเจาะจง จากโรงเรียน 2 แห่ง ๆ ละ 11 คน (หมู่บ้านตัวอย่าง/สะเต็มศึกษา บ้านท่าไผ่/
ปกติ) อาเภอสามเงา จังหวัดตาก เครื่องมือ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบทดสอบทักษะกระบวนการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และค่ า สถิ ติ t พบว่ า นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นรู้ แ บบสะเต็ ม ศึ ก ษามี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ห ลั ง เรี ย น
( X , S.D.) (17.27, 1.68) สูงกว่าก่อนเรียน (9.64, 2.29) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
นักเรียนที่เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษามีผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยน ( X , S.D.) (17.36, 1.75) สูงกว่านักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ (13.64, 2.01) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นิ ล มณี พิทั กษ์. (2559 : บทคัดย่อ ) ศึก ษาการพัฒ นารูป แบบการเรี ยนรู้ ตามกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดโดยใช้โครงงาน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด โดยใช้โครงงาน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มเป้าหมาย
คือ ครูโรงเรียนจานวน 10 คน จากโรงเรียน 4 โรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษา 1 จังหวัดขอนแก่น
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาโดยใช้ ว งจรการพั ฒ นาคุ ณ ภาพงานแบบ วงจร Deming
ประกอบด้วย P D C A ( Plan Do Check Action) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการปฏิบัติการ ได้แก่ แผนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดโดยโครงงาน 2) เครื่องมือที่ใช้ สะท้อน
ผลการปฏิบัติการ ได้แก่ แบบบันทึกการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ของครู แบบสังเกต
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู แบบประเมินพฤติกรรมด้านทักษะการคิดของนักเรียน
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ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามกระบวนการ เรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด โดย
ใช้โครงงาน ผู้วิจัยต้องดาเนินการให้ความรู้เชิงหลักการแนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิด การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ที่เน้น ผู้เรีย นเป็น สาคัญโดยใช้โครงงาน การผลิตสื่ออุปกรณ์ประกอบการสอน จากนั้นจึง
พัฒนาความรู้จากที่อบรมมาจัดเตรีย มเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดโดยโครงงาน เมื่อ
กลุ่มเป้าหมายสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แล้วจัดกิจกรรมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคคลโดยมีผู้วิจัยให้คาปรึกษาแก้ไข พร้อมที่จะนาไปปฏิบัติการในชั้นเรียน
สาหรับทักษะการคิดโดยใช้โครงงาน ของนักเรียนพบว่า พฤติกรรมที่แสดงทักษะการคิดขั้น
เสนอสถานการณ์ปัญหา นักเรียนใช้ทักษะด้านการสื่อความหมาย ทักษะย่อยการบอกความรู้ออกมาด้วย
ตนเอง (recalling) ทักษะย่อยการใช้ข้อมูล (using information) ขั้นกาหนดปัญหา นักเรียนใช้ทักษะ
ด้านการสื่อความหมาย ทักษะย่อยการอธิบาย (explaining) และ ทักษะการคิดที่เป็นแกน ทักษะการ
ตั้งคาถาม (questioning) ขั้นสร้างโครงร่างโครงงาน นักเรียนใช้ทักษะการคิดที่เป็นแกนทักษะการเก็บ
รวบรวมข้อมูล (information gathering) ขั้นลงมือปฏิบัติ นักเรียนใช้ทักษะการคิดที่เป็นแกนทักษะ
การเก็บรวบรวมข้อมูล (information gathering) ขั้นนาเสนอโครงงาน นักเรียนใช้ทักษะด้านการสื่อ
ความหมาย ทักษะย่ อยการอธิบ าย(explaining) และ ทักษะการคิดขั้นสู ง ทักษะย่อยการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ (constructing)
ปิยากร แสนซ้าย.(2559 : บทคัดย่อ) การพัฒนาผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ
เรี ย นรู้ แบบโครงงานร่ ว มกับ วิธีก ารทางประวัติ ศาสตร์ ส าหรั บนัก เรีย นชั้น ประถมศึก ษาปี ที่ 4 – 6
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจาเป็นในการพัฒนาผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
พัฒนาแผนการจัดการเรีย นรู้ ศึกษาผลการเรียนรู้ และศึกษาผลความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มโรงเรียนปัว 4 กลุ่ม
ตัว อย่ างเป็ นนั กเรี ย นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านดอนมูล(ศิลาเพชร) ปีการศึกษา 2559
จานวน 30 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ
แบบสังเกตด้านทักษะกระบวนการ แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ทีเทส
ผลการวิ จั ย พบว่ า การพั ฒ นาผลการเรี ย นรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ มี ค วามจ าเป็ น ต่ อ นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จึงได้พัฒนาเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบโครงงานร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 มีจานวน
7 แผน ใช้เวลาเรียน 22 ชั่วโมง โดยเป็นแผนการสอนที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี และมีความเหมาะสมใน
การจั ดการเรี ย นรู้ ใ ห้ แก่นั กเรี ย น ผลการศึกษาผลการเรียนรู้ พบว่า กลุ่ มทดลองที่เรียนด้ ว ยการใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เรียนด้วย
การใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก
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อาทิตย์ ฉิมสกุล. (2559 : บทคัดย่อ) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาตามแนวคิด
สะเต็มศึกษาที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบศึกษากลุ่มเดียววัดสองครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) วิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนหลังเรียนรู้ชีววิทยาตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 2)
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความ สามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนและหลังเรียนรู้ชีววิทยาตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา และ 3) วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนหลังเรียนรู้ชีววิทยา
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา กลุ่มที่ศึกษา คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
ใหญ่พิเศษแห่งหนึ่ง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครัง้ นี้ คือ (1) แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียน (2) แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
หลังเรียน และ (3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ยเลข
คณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีแบบกลุ่มที่ศึกษาไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยสรุปได้
ดังนี้ 1) นักเรียนที่เรียนรู้ชีววิทยาตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีร้อยละคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการ
แก้ปัญหาหลังเรียนเท่ากับ 76.35 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ ร้อยละ 75 จัดอยู่ในระดับดีมาก 2)
นักเรียนที่เรียนรู้ชีววิทยาตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนที่เรียนรู้ชีววิทยาตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษามีร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาหลังเรียนเท่ากับ 75.65 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 จัดอยู่ในระดับดี ในงานวิจัยนี้ยังพบว่าการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาตามแนวคิด
สะเต็มศึกษาทาให้นักเรียน กลุ่มที่ศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาในด้านการนาความรู้หรือ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้อยู่ในระดับดีเยี่ยม ดังนั้นจึงควรศึกษาการประยุกต์ใช้ สะเต็มศึกษากับ
เนื้อหาวิทยาศาสตร์อื่นต่อไป
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการศึกษา
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และบูรณาการสะเต็มศึกษา มีการดาเนินการ
ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
4. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
5. การดาเนินการทดลอง
6. สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 จานวน 361 คน
กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1, 3/2, 3/4 และ 3/5 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2561
จานวน 147 คน เป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา
เนื้ อ หาที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาค้ น คว้ า ครั้ ง นี้ เ ป็ น เนื้ อ หาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ต ามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยศึกษาจากหนังสือ
เรียน คู่มือครู สาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วจัดทาเป็น
แผนการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานเป็นฐาน และบูรณาการสะเต็มศึกษา
3. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
1. เครื่องมือทดลอง
- แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และบูรณาการสะเต็มศึกษา
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จานวน 30 ข้อ
2. เครื่องมือรวบรวมข้อมูล
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- แบบประเมินโครงงาน/ชิ้นงาน
- แบบสารวจรายการ
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4. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
4.1 แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และบูรณาการสะเต็มศึกษา
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อทาความเข้าใจจุดประสงค์ของเนื้อหา วิธีการสอน
การวัดและประเมินผลการเรียน
2. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
3. กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
4. กาหนดเนื้ อหาแยกออกเป็นเรื่อง ๆ ตามล าดับ เพื่อนามาเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบโครงงานเป็นฐาน และบูรณาการสะเต็มศึกษา ดังนี้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ
1 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 รูปเรขาคณิตสามมิติ
1 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ปริซึม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด ทรงกลม
2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 พื้นที่ผิวปริซึม
2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 ปริมาตรปริซึม
1 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 พื้นที่ผิวทรงกระบอก
1 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 ปริมาตรทรงกระบอก
1 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 พื้นที่ผิวและปริมาตรพีระมิด
2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 พื้นที่ผิวและปริมาตรกรวย
2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 พื้นที่ผิวและปริมาตรทรงกลม
2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 การเปรียบเทียบหน่วยปริมาตร
1 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 การออกแบบรูปเรขาคณิตด้วย Geogebra
2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 โครงงานสะเต็มศึกษา
1 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 การระบุปัญหา
1 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
2 ชั่วโมง
5. น าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ไ ปปรึ ก ษากั บ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นจ านวน 5 ท่ า น เพื่ อ พิ จ ารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีความ
เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง มีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น หลักการสร้างแบบทดสอบ
การสร้ างข้ อสอบแบบเลื อ กตอบเทคนิ ค เขี ย นข้ อ สอบวั ด พฤติ กรรมด้ านความรู้แ ละความ คิ ด ของ
พวงรัตน์ ทวีรัตน์
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2. วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กาหนดไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเขียนเป็นปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
จานวน 60 ข้อ โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียน
4. นาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องแล้วนามาปรับปรุงแก้ไข
5. นาแบบทดสอบที่ได้ปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 จานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
6. นากระดาษคาตอบที่ได้มาตรวจให้คะแนน ให้คะแนนข้อที่ตอบถูกเป็น 1 คะแนน และข้อที่
ตอบผิดเป็น 0 คะแนน
7. นาคะแนนมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) ค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบ
8. คัดเลือกข้อสอบเพื่อนามาใช้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งหมด 30 ข้อ
โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาและพฤติกรรมการเรียนรู้ใน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
9. นาแบบทดสอบไปหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder
Richardson
4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ
1. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนหลังเรียน โดยใช้มาตรวัดของลิเคิร์ท แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ประกอบด้วยรายการประเมิน
จานวน 10 ข้อ โดยกาหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ระดับ 4.51 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด
ระดับ 3.51 - 4.50 หมายถึง มาก
ระดับ 2.51 - 3.50 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 1.51 - 2.50 หมายถึง น้อย
ระดับ 1.00 - 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด
2. น าแบบสอบถามไปให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ พิจ ารณาความถู กต้ อ งทางภาษาและความ
เหมาะสม จ านวน 5 ท่าน และน าแบบสอบถามความคิ ดเห็ นที่ไ ด้รั บคาแนะนาจากผู้ เชี่ย วชาญมา
ปรับปรุงแก้ไข
3. จัดทาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีรายการประเมินจานวน 10 ข้อ
4.4 แบบประเมินโครงงาน
แบบประเมินโครงงาน/ชิ้นงาน ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
และบูรณาการสะเต็มศึกษา เป็ นแบบประเมินที่ผู้ วิจัยได้ส ร้างขึ้นสาหรับใช้แบบประเมินโครงงาน /
ชิ้นงาน ของผู้เรียนที่เรียนด้วยแผนการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และบูรณาการ
สะเต็มศึกษา โดยจัดทารายการประเมินจานวน 10 ข้อ แล้วนาแบบประเมินโครงงาน/ชิ้นงาน ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสม แล้วทาการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะก่อนนาไปใช้จริง
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5. การดาเนินการทดลอง
5.1 ทดสอบก่อนเรียน
5.2 จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และบูรณาการ
สะเต็มศึกษา
5.3 ทดสอบหลังเรียน
5.4 นักเรียนเลือกชิ้นงานหรือโครงงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปแบบนิทรรศการ
(ครูคัดเลือกชิ้นงาน หรือโครงงานเพื่อต่อยอดสาหรับการประกวดแข่งขัน) พร้อมกับประเมินโครงงาน
หรือชิ้นงาน
5.5 นักเรียนทาแบบทดสอบความพึงพอใจ
6. สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
6.1 สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยคานวณจากสูตร ดังนี้
ค่าคะแนนเฉลี่ย (ล้วน สายยศและ อังคณา สายยศ. 2536 : 59)
=

X

เมื่อ

x

n

แทน คะแนนเฉลี่ย
 x แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
แทน จานวนนักเรียนในกลุ่ม

ค่าความแปรปรวน (ล้วน สายยศและ อังคณา สายยศ.2536 : 63
X

=

S2

เมื่อ S 2

X
X


2

แทน
แทน
แทน
แทน

N  X 2  ( X ) 2
(   1)

ความแปรปรวนของคะแนน
ผลรวมของคะแนน
ผลรวมของคะแนนแต่ตัวยกกาลัง
จานวนนักเรียนในกลุ่ม
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6.2 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
6.2.1 หาค่าความยากง่าย (p) และหาค่าอานาจจาแนก (r) โดยใช้ตารางวิเคราะห์ของ
จุง เตย์ ฟาน (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ 2538 : 208 – 219)
6.2.2 หาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder Richardson
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์.2538 : 12)
u

เมื่อ

=

n   pq 
1 

2
n 1 
S t 


แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
n แทน จานวนข้อของเครื่องมือวัด
p แทน สัดส่วนของผู้ที่ทาได้ในข้อหนึ่งๆ = จานวนคนที่ทาถูก
จานวนคนทั้งหมด
q แทน สัดส่วนของผู้ที่ทาผิดในข้อหนึ่ง ๆ คือ 1-p
S t2 แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือวัดฉบับนั้น

u

6.2.3 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบวัดความพึงพอใจโดยวิธีหาค่าสั มประสิทธ์แอลฟา ( Coifficient) คานวณจากสูตรครอนบัค (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2539 : 2000 – 202)
n  S i2 

1  2 
n 1 
St 

เมื่อ



N
S i2
S t2

แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น
จานวนของเครื่องมือวัด
คะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ
คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือทั้งสองฉบับ
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6.3 สถิติที่ใช้การทดสอบความแตกต่าง ของผลการเรียนของคะแนนเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยทดสอบ
t – test (เกษม สาหร่ายทิพย์. 2531)
t

=

D

n D 2  ( D ) 2
(n  1)

เมื่อ

t

D
n

df

แทน
แทน
แทน
แทน

การทดสอบที
ผลต่างระหว่างข้อมูลแต่ละคู่
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ระดับชั้นของความอิสระ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เคราะห์ ข้อ มูล การใช้แ บบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ห ลั ง การจัด การเรีย นการสอนโดยใช้
โครงงานเป็ น ฐานและบู ร ณาการสะเต็มศึกษา วิช าคณิตศาสตร์ ชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 3 ผู้รายงานได้
ดาเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลและนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน
เป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. โครงงานที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็น
ฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองและแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา
ครั้งนี้ ผู้รายงานได้กาหนดสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้แทนความหมายดังต่อไปนี้
𝑁

คือ จานวนคนกลุ่มตัวอย่าง

𝑋̅

คือ ค่าคะแนนเฉลี่ย

𝑆. 𝐷.

คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

𝑡

คือ อัตราส่วนวิกฤต

𝑁

คือ จานวนผู้เรียนทั้งหมด

*

คือ ความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน
เป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3/1)
กลุ่มตัวอย่าง

𝑁

𝑋̅

𝑆. 𝐷.

𝑑𝑓

𝑡

ก่อนใช้

36

16.78

1.55

35

t = 26.20

หลังใช้

36

24.72

2.30

35

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียน
จั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ โ ครงงานเป็ น ฐานและบู ร ณาการสะเต็ ม ศึ ก ษา วิ ช าคณิ ต ศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนใช้และหลังใช้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนใช้เป็น 16.78 คะแนนและค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
ใช้เป็น 24.72 คะแนน และมีค่า t เท่ากับ 26.20
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน
เป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3/2)
กลุ่มตัวอย่าง

𝑁

𝑋̅

𝑆. 𝐷.

𝑑𝑓

𝑡

ก่อนใช้

36

16.33

1.67

35

t = 26.81

หลังใช้

36

24.19

2.36

35

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียน
จั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ โ ครงงานเป็ น ฐานและบู ร ณาการสะเต็ ม ศึ ก ษา วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ชั้ น
มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 3 ก่อ นใช้แ ละหลั ง ใช้ ของนั กเรีย นชั้ นมั ธ ยมศึก ษาปีที่ 3/2 ค่ าเฉลี่ ยของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนใช้เป็น 16.33 คะแนนและค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
ใช้เป็น 24.19 คะแนน และมีค่า t เท่ากับ 26.81
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ตารางที่ 3 เปรี ย บเทีย บผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน ก่อ นและหลั งการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3/3)
กลุ่มตัวอย่าง

𝑁

𝑋̅

𝑆. 𝐷.

𝑑𝑓

𝑡

ก่อนใช้

38

15.82

1.78

37

t = 25.90

หลังใช้

38

23.87

2.45

37

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียน
จั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ โ ครงงานเป็ น ฐานและบู ร ณาการสะเต็ ม ศึ ก ษา วิ ช าคณิ ต ศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนใช้และหลังใช้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนใช้เป็น 15.82 คะแนนและค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
ใช้เป็น 23.87 คะแนน และมีค่า t เท่ากับ 25.90
ตารางที่ 4 เปรี ย บเทีย บผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน ก่อ นและหลั งการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3/4)
กลุ่มตัวอย่าง

𝑁

𝑋̅

𝑆. 𝐷.

𝑑𝑓

𝑡

ก่อนใช้

37

15.62

1.72

36

t = 23.90

หลังใช้

37

23.35

2.29

36

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียน
จั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ โ ครงงานเป็ น ฐานและบู ร ณาการสะเต็ ม ศึ ก ษา วิ ช าคณิ ต ศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนใช้และหลังใช้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนใช้เป็น 15.62 คะแนนและค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
ใช้เป็น 23.35 คะแนน และมีค่า t เท่ากับ 23.90
โครงงานที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน (ที่ต่อยอดสู่โครงงานสาหรับประกวดแข่งขันได้)
1. ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
4. ตู้ตากสมุนไพรอัจฉริยะ
2. ทรงไหนให้ความร้อนกว่ากัน
5. กล่องปริศนา
3. จุดเดือด
6. ความสัมพันธ์ของรูปทรงเรขาคณิต
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ตารางที่ 5 แสดงความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและ
บูรณาการสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ข้อ
รายการประเมิน
1 นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น

𝑋̅
4.26

S.D.

ระดับคุณภาพ

0.66

มาก

2 นักเรียนมีความเข้าใจขั้นการจัดทาโครงงาน

4.45

0.62

มาก

3 นักเรียนมีความเข้าใจการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา
4 นักเรียนได้มีโอกาสฝึกปฎิบัติจริงในการ
อภิปรายกลุ่มและการนาเสนอผลงาน
5 นักเรียนได้ใช้โปรแกรม Geogebra และ
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
6 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน
เป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา ทาให้
นักเรียนเกิดสุนทรียภาพทางการเรียน
คณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น
7 ครูกระตุ้นและติดตามให้นักเรียนได้สร้าง
ชิ้นงาน/โครงงานจากองค์ความรู้ที่เรียนได้
8 ครูคอยให้คาแนะนากับนักเรียนอย่างใกล้ชิด

4.19

0.81

มาก

4.46

0.63

มาก

4.27

0.74

มาก

4.25

0.78

มาก

4.26

0.73

มาก

4.29

0.78

มาก

9 นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้
10 นักเรียนต้องการให้มีการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบนี้ในหน่วยการเรียนต่อไป
เฉลี่ย

4.22

0.75

มาก

4.51

0.60

มากที่สุด

4.31

0.71

มาก

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ระดับ
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ นักเรียนต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ในหน่วยการเรียนต่อไป
รองลงมาคือ นักเรียนได้มีโอกาสฝึกปฎิบัติจริงในการอภิปลายกลุ่มและการนาเสนอผลงาน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( 𝑋̅ = 4.31 )
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในครั้งนี้ ผู้รายงานได้ดาเนินการตามขั้นตอนสามารถสรุปผล
การดาเนินการ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ในการค้นคว้า
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. สรุปผล
4. อภิปรายผล
5. ข้อเสนอแนะ
1. วัตถุประสงค์ในการค้นคว้า
1. เพื่อจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และบูรณาการสะเต็มศึกษา
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จากการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากกิจกรรมการเรียนการสอน
4. เพื่อสารวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และบูรณาการ
สะเต็มศึกษา
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 จานวน 361 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1, 3/2, 3/4 และ 3/5 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2561
จานวน 147 คน เป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
3. สรุปผล
3.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียน จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
และบูรณาการสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนใช้และหลังใช้ มีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีค่า t ดังนี้
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนใช้เป็น
16.78 คะแนนและค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้เป็น 24.72 คะแนน และมีค่า
t เท่ากับ 26.20
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนใช้เป็น
16.33 คะแนนและค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้เป็น 24.19 คะแนน และมีค่า
t เท่ากับ 26.81
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- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนใช้เป็น
15.82 คะแนนและค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้เป็น 23.87 คะแนน และมีค่า
t เท่ากับ 25.90
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนใช้เป็น
15.62 คะแนนและค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้เป็น 23.35 คะแนน และมีค่า
t เท่ากับ 23.90
3.2 นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากกิจกรรมการเรียนการสอนได้
3.3 ผลการวิ เคราะห์ ข้อ มู ล ความพึ งพอใจของผู้ เรี ย นต่ อ การจัด การเรีย นการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า อยู่ในระดับ
มาก ( 𝑋̅ = 4.31 )
4. อภิปรายผล
จากการจั ดการเรี ย นการสอนโดยใช้โ ครงงานเป็ นฐานและบู รณาการสะเต็ มศึ กษา วิ ช า
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ นั่นแสดงว่าผลการจัดการเรียนรู้ โดยให้ โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็ม
ศึกษา ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ทั้งนี้เนื่องมาจาก
4.1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
และบูรณาการสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ ซึ่ งเป็ น ไปตามสมมติ ฐ านที่ตั้ งไว้ สอดคล้ องกับ กมลฉั ตร กล่ อ มอิ่ ม. (2559 : บทคัด ย่อ )
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาระหว่างก่อนเรียนกับหลังหลังเรียน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรู้แบบปกติกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
ตาบลท้ายดง อาเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ณัฏชยานันต์ เกตุศรีศักดา. (2559 : บทคัดย่อ) วิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จัดการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง เสียงและการได้ยิน ระหว่างก่อน-หลังเรียน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษากับ
ปกติกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยสุ่มแบบ
เจาะจง จากโรงเรี ยน 2 แห่ง ๆ ละ 11 คน (หมู่บ้านตัวอย่าง/สะเต็มศึกษา บ้านท่าไผ่ /ปกติ) อาเภอ
สามเงา จังหวัดตาก เครื่องมือ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และแบบทดสอบทักษะกระบวนการเรียนรู้ นิล มณี พิทักษ์. (2559 : บทคัดย่อ) การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุป ระสงค์เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้ นทัก ษะการคิด โดยใช้โ ครงงาน กลุ่ ม สาระ
สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม กลุ่ มเป้ า หมาย คื อ ครู โ รงเรี ย นจ านวน 10 คน จากโรงเรี ย น
4 โรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษา 1 จังหวัดขอนแก่น การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาโดยใช้วงจร
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพงานแบบ วงจร Deming ประกอบด้ ว ย P D C A ( Plan Do Check Action)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการ ได้แก่ แผนการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะการคิดโดยโครงงาน 2) เครื่ องมือที่ใช้สะท้อนผลการปฏิบัติการ ได้แก่ แบบบันทึกการประเมิน
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คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ของครู แบบสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู แบบประเมิน
พฤติกรรมด้านทักษะการคิดของนักเรียน อาทิตย์ ฉิมสกุล. (2559 : บทคัดย่อ) การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบ
ศึกษากลุ่มเดียววัดสองครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน
หลังเรียนรู้ชีววิทยาตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 2) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนรู้ชีววิทยาตามแนวคิดสะเต็มศึกษา และ 3) วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนชีววิทยาของนักเรียนหลังเรียนรู้ชีววิทยาตามแนวคิดสะเต็มศึกษา กลุ่มที่ศึกษา คือ นักเรียน
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาขนาดใหญ่ พิ เ ศษแห่ ง หนึ่ ง เขตวั ง ทองหลาง จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร จานวน 42 คน
4.2 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และ
บูรณาการสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ระดับค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
( 𝑋̅ = 4.31 ) สอดคล้องกับ ปิยากร แสนซ้าย. (2559 : บทคัดย่อ) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความต้องการจาเป็นในการพัฒนาผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ศึกษา
ผลการเรียนรู้ และศึกษาผลความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบโครงงานร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประชากรเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มโรงเรียนปัว 4 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
โรงเรี ย นบ้ านดอนมูล (ศิล าเพชร) ปี การศึกษา 2559 จานวน 30 คน ได้จากการเลื อกแบบเจาะจง
เครื่ องมือที่ใช้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ แบบสังเกตด้านทักษะกระบวนการ แบบ
ประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่
ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที
5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป
- เมื่อพิจารณาจากผลที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน ครูจึงควรเลือกหน่วยการ
เรียนรู้ เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา
5. 2 ข้อเสนอแนะสาหรับการรายงานครั้งต่อไป
- ครูอาจสร้างสื่อเพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น แล้วเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
1. ดร.จิณณาวัฒน์ โคมบัว
ผู้อานวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม
2. รศ.ดร.ชานนท์ จันทรา
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
3. ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ รุ่นประพันธ์
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร
4. ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
5. ดร.ณัฏฐ์กชพร ปุลินถิรพุทธิ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สมพ.42
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ภาคผนวก ข
แสดงคะแนนทดสอบก่อนเรียนและการทดสอบหลังเรียน
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ตารางที่ 6 แสดงคะแนนและค่า t การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการ
สะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1)

เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ทดสอบก่อนเรียน

ทดสอบหลังเรียน

30
17
17
16
15
16
19
19
16
20
18
16
16
19
16
17
17
16
17
18
16
13

30
24
25
27
24
26
26
26
25
24
24
23
25
24
25
24
23
21
26
30
25
21

D

D2

7
8
11
9
10
7
7
9
4
6
7
9
5
9
7
6
5
9
12
9
8

49
64
121
81
100
49
49
81
16
36
49
81
25
81
49
36
25
81
144
81
64

51
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เลขที่

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
รวม
เฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ
S.D.

ทดสอบก่อนเรียน

ทดสอบหลังเรียน

30
17
16
16
17
17
14
16
19
16
17
19
19
17
14
16
604
16.78
55.93
1.55

30
23
25
24
23
26
21
24
28
24
27
29
30
24
20
24
890
24.72
82.41
2.30

D

D2

6
9
8
6
9
7
8
9
8
10
10
11
7
6
8
286
7.94
26.48
1.82

36
81
64
36
81
49
64
81
64
100
100
121
49
36
64
2388
t = 26.20
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ตารางที่ 7 แสดงคะแนนและค่า t การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการ
สะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2)

เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ทดสอบก่อนเรียน

ทดสอบหลังเรียน

30
16
15
18
16
16
15
14
16
17
18
16
16
19
16
17
14
16
14
18
17
14

30
24
22
24
23
25
24
23
25
24
24
23
25
24
25
24
23
21
26
30
26
21

D

D2

8
7
6
7
9
9
9
9
7
6
7
9
5
9
7
9
5
12
12
9
7

64
49
36
49
81
81
81
81
49
36
49
81
25
81
49
81
25
144
144
81
49
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เลขที่

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
รวม
เฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ
S.D.

ทดสอบก่อนเรียน

ทดสอบหลังเรียน

30
13
19
16
17
19
14
16
19
16
17
19
18
17
14
16
588
16.33
54.44
1.67

30
19
28
24
27
27
21
24
28
24
27
27
23
22
20
24
871
24.19
80.65
2.36

D

D2

6
9
8
10
8
7
8
9
8
10
8
5
5
6
8
283
7.86
26.20
1.76

36
81
64
100
64
49
64
81
64
100
64
25
25
36
64
2333
t = 26.81
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47
ตารางที่ 8 แสดงคะแนนและค่า t การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการ
สะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3)

เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ทดสอบก่อนเรียน

ทดสอบหลังเรียน

30
14
16
17
14
16
16
18
16
17
18
16
16
19
16
17
14
16
14
18
17
14

30
21
24
28
23
23
25
24
25
24
24
23
25
24
25
24
23
21
26
29
26
21

D

D2

7
8
11
9
7
9
6
9
7
6
7
9
5
9
7
9
5
12
11
9
7

49
64
121
81
49
81
36
81
49
36
49
81
25
81
49
81
25
144
121
81
49
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เลขที่

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
รวม
เฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ
S.D.

ทดสอบก่อนเรียน

ทดสอบหลังเรียน

30
14
19
16
17
12
14
16
19
14
16
14
18
17
14
13
14
15
601
15.82
52.72
1.78

30
19
27
24
24
25
21
24
28
23
21
23
29
26
21
19
22
23
907
23.87
79.56
2.45

D

D2

5
8
8
7
13
7
8
9
9
5
9
11
9
7
6
8
8
306
8.05
26.84
1.92

25
64
64
49
169
49
64
81
81
25
81
121
81
49
36
64
64
2600
t = 25.90
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ตารางที่ 9 แสดงคะแนนและค่า t การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการ
สะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4)

เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ทดสอบก่อนเรียน

ทดสอบหลังเรียน

30
14
15
14
17
17
16
19
16
17
14
16
16
19
16
17
14
16
14
14
17
14

30
23
21
26
26
26
25
24
25
24
23
23
25
24
25
24
23
21
26
24
26
21

D

D2

9
6
12
9
9
9
5
9
7
9
7
9
5
9
7
9
5
12
10
9
7

81
36
144
81
81
81
25
81
49
81
49
81
25
81
49
81
25
144
100
81
49
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เลขที่

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
รวม
เฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ
S.D.

ทดสอบก่อนเรียน

ทดสอบหลังเรียน

30
14
19
16
17
12
14
16
17
14
16
14
16
18
14
16
13
578
15.62
52.07
1.72

30
19
27
24
24
18
22
24
25
23
21
23
24
25
17
21
22
864
23.35
77.84
2.29

D

D2

5
8
8
7
6
8
8
8
9
5
9
8
7
3
5
9
286
7.73
25.77
1.97

25
64
64
49
36
64
64
64
81
25
81
64
49
9
25
81
2350
t = 23.90
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ภาคผนวก ค
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร

5259

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1. ข้อความใดต่อไปนี้เป็นเท็จ (มฐ. ค 3.1 ม.3/1)
1. รูปเรขาคณิตสองมิติเป็นรูปที่มีความกว้างและความยาว
2. รูปเรขาคณิตสามมิติเป็นรูปที่มีความกว้าง ความยาว และความหนา
3. รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ คือ พื้นที่ผิวของรูปเรขาคณิตสามมิติ
4. ภาพที่ได้จากการมองด้านข้างของรูปเรขาคณิตสามมิติเป็นรูปสามมิติ
2. จากรูป เป็นรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใด (มฐ. ค 3.1 ม.3/1)

1. กรวย
3. ปริซึมสี่เหลี่ยม

2. พีระมิด
4. ปริซึมสามเหลี่ยม

3. ปริซึมสามเหลี่ยมสูง 8 เซนติเมตร มีเส้นรอบรูปฐานยาว 3 เซนติเมตร 4 เซนติเมตร
และ 5 เซนติเมตร พื้นที่ผิวของปริซึมเท่ากับกี่ตารางเซนติเมตร (มฐ. ค 2.1 ม.3/1)
1. 96 ตารางเซนติเมตร
2. 102 ตารางเซนติเมตร
3. 104 ตารางเซนติเมตร
4. 108 ตารางเซนติเมตร
4. ถ้าพื้นที่ผิวของลูกบาศก์เป็น 96 ตารางนิ้ว ลูกบาศก์นี้จะมีความยาวด้านละกี่นิ้ว
(มฐ. ค 2.1 ม.3/1)
1. 4 นิ้ว
2. 5 นิ้ว
3. 16 นิ้ว
4. 25 นิ้ว
5. จากรูป พื้นที่ผิวข้างของปริซึมเท่ากับกี่ตารางเซนติเมตร (มฐ. ค 2.1 ม.3/1)

12 ซม.

1. 600 ตารางเซนติเมตร
3. 690 ตารางเซนติเมตร

5 ซม.

20 ซม.

2. 650 ตารางเซนติเมตร
4. 720 ตารางเซนติเมตร

60

53

6. แผ่นคอนกรีตรูปปริซึมสามเหลี่ยมมีด้านทั้งสามยาว 50 เซนติเมตร 58 เซนติเมตร และ
72 เซนติเมตร หนา 10 เซนติเมตร จะมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร (มฐ. ค 2.1 ม.3/2)
1. 480 ลูกบาศก์เซนติเมตร
2. 4,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร
3. 14,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
4. 14,400 ลูกบาศก์เซนติเมตร
7. ถังเก็บน้าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 10 เมตร เมื่อเทน้าออกไป 300 ลูกบาศก์เมตร ระดับน้าจะ
ลดลงจากเดิม 2 เมตร ถังเก็บน้าใบนี้ยาวกี่เมตร (มฐ. ค 2.1 ม.3/2)
1. 15 เมตร
2. 16 เมตร
3. 17 เมตร
4. 18 เมตร
8. นาอิฐบล็อกกว้าง 18 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร หนา 6 เซนติเมตร มาก่อกาแพงยาว
20 เมตร สูง 180 เซนติเมตร หนา 6 เซนติเมตร จะต้องใช้อิฐบล็อกทั้งหมดกี่ก้อน
(มฐ. ค 2.1 ม.3/2)
1. 500 ก้อน
2. 650 ก้อน
3. 700 ก้อน
4. 750 ก้อน
9. ในการขุดบ่อน้ายาว 540 เมตร ลึก 3.5 เมตร ความกว้างของปากบ่อเป็น 24.20 เมตร และความ
กว้างของก้นบ่อเป็น 15.80 เมตร ถ้าคนงานขุดดินได้วันละ 200 ลูกบาศก์เมตร คนงานจะขุดคูเสร็จ
ในเวลากี่วัน (มฐ. ค 2.1 ม.3/2)
1. 123 วัน
2. 179 วัน
3. 187 วัน
4. 189 วัน
10. พีระมิดฐานสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้งสามยาว 25 เซนติเมตร 29 เซนติเมตร และ 36 เซนติเมตร ถ้า
พีระมิดนี้ มีปริมาตร 720 ลูกบาศก์เซนติเมตร พีระมิดนี้จะสูงกี่เซนติเมตร (มฐ. ค 2.1 ม.3/2)
1. 4 เซนติเมตร
2. 6 เซนติเมตร
3. 10 เซนติเมตร
4. 12 เซนติเมตร
11. พื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกใบหนึ่งเท่ากับ 484 ตารางเซนติเมตร ถ้าทรงกระบอกสูง 11
เซนติเมตร แล้วพื้นที่ฐานของทรงกระบอกเท่ากับกี่ตารางเซนติเมตร (มฐ. ค 2.1 ม.3/1)
1. 130 ตารางเซนติเมตร
2. 140 ตารางเซนติเมตร
3. 144 ตารางเซนติเมตร
4. 154 ตารางเซนติเมตร
12. ท่อน้าท่อหนึ่งยาว 1 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกยาว 52 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
ยาว 46 เซนติเมตร ถ้าใช้ซีเมนต์ทาท่อน้านี้ จะต้องใช้ซีเมนต์ประมาณกี่ลูกบาศก์เมตร
(มฐ. ค 2.1 ม.3/2)
1. 0.01 ลูกบาศก์เมตร
2. 0.03 ลูกบาศก์เมตร
3. 0.05 ลูกบาศก์เมตร
4. 0.06 ลูกบาศก์เมตร
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13. กรวยกลมมีรัศมีปากกรวยเป็นครึ่งหนึ่งของความสูง เมื่อเทน้าใส่กรวยจนได้ระดับน้าสูง 4 นิ้ว
ถ้ากรวยสูง 14 นิ้ว จะมีปริมาตรของน้าที่ใส่ลงไปกี่ลูกบาศก์นิ้ว (มฐ. ค 2.1 ม.3/2)
1. 8 π ลูกบาศก์นิ้ว
2. 16π ลูกบาศก์นิ้ว
3
3
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π
3.
ลูกบาศก์นิ้ว
4. π ลูกบาศก์นิ้ว
3
3
14. กรวยกลมที่ถูกตัดส่วนยอดออกมีปริมาตร 9,152 ลูกบาศก์นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางของหน้าตัดยาว
8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางของฐานล่างยาว 24 นิ้ว กรวยยอดตัดนี้สูงกี่นิ้ว
(มฐ. ค 2.1 ม.3/2)
1. 14 นิ้ว
2. 36 นิ้ว
3. 42 นิ้ว
4. 63 นิ้ว
15. โลหะทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร สูง 10 เซนติเมตร เมื่อนามาหลอมเพื่อทา
พีระมิดตรงฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวด้านละ 4 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร จะทาพีระมิดได้
มากที่สุดกี่อัน (มฐ. ค 2.2 ม.3/1)
1. 12 อัน
2. 13 อัน
3. 14 อัน
4. 15 อัน
16. ถ้านาขันน้าครึ่งทรงกลมรัศมี 3 นิ้ว ตักน้าใส่ถังทรงกระบอกรัศมี 8 นิ้ว และลึก 18 นิ้ว จะต้องตักน้า
กี่ครั้งน้าจึงจะเต็มถัง (มฐ. ค 2.1 ม.3/2)
1. 18 ครั้ง
2. 32 ครั้ง
3. 64 ครั้ง
4. 72 ครั้ง
17. ท่อน้าคอนกรีตรูปทรงกระบอกอันหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงนอก 18 เซนติเมตร และ
หนา 4 เซนติเมตร ถ้าท่อน้านี้ยาว 1.40 เมตร ปริมาตรของท่อน้านี้เท่ากับเท่าไร
(มฐ. ค 2.2 ม.3/1)
1. 24,640 ลูกบาศก์เซนติเมตร
2. 42,640 ลูกบาศก์เซนติเมตร
3. 44,640 ลูกบาศก์เซนติเมตร
4. 64,240 ลูกบาศก์เซนติเมตร
18. สนามรูปวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 210 เมตร ถ้าขุดคูรอบสนามนี้ออกไปกว้าง 3 เมตร
ลึก 2.80 เมตร จะต้องเสียค่าจ้างขุดคูกี่บาท ถ้าอัตราค่าจ้างขุดคู 14 บาทต่อลูกบาศก์เมตร
(มฐ. ค 2.2 ม.3/1)
1. 75,630 บาท
2. 76,510 บาท
3. 77,755 บาท
4. 78,725 บาท
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19. ไอศกรีมมีลักษณะเป็นทรงกลมบรรจุลงในกรวยสองกรวย โดยที่กรวยที่หนึ่งมีไอศกรีม 3 ลูก
แต่ละลูกมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 3 เซนติเมตร และกรวยที่สองมีไอศกรีม 2 ลูก แต่ละลูกมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางยาว 5 เซนติเมตร กรวยใดมีปริมาตรของไอศกรีมมากกว่ากัน (มฐ. ค 2.2 ม.3/1)
1. ทั้งสองกรวยมีปริมาตรของไอศกรีมเท่ากัน
2. ไอศกรีมในกรวยที่หนึ่งมีปริมาตรมากกว่าไอศกรีมในกรวยที่สอง
3. ไอศกรีมในกรวยที่สองมีปริมาตรมากกว่าไอศกรีมในกรวยหนึ่ง
4. สรุปไม่ได้
20. ทรงกลมตัน 3 ลูก มีรัศมียาว 1 เซนติเมตร 2 เซนติเมตร และ 3 เซนติเมตร นามาหลอมเป็น
ทรงกระบอกที่มีความสูง 3 เซนติเมตร ทรงกระบอกจะมีรัศมียาวกี่เซนติเมตร
(มฐ. ค 2.2 ม.3/1)
1. 4 เซนติเมตร
2. 4.2 เซนติเมตร
3. 4.8 เซนติเมตร
4. 5 เซนติเมตร
21. แท็งก์น้าใบหนึ่งเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 10 ฟุต เมื่อเปิดน้าออกจากแท็งก์
100 ลูกบาศก์ฟุต ระดับน้าจะลดลงจากเดิม 0.5 ฟุต แท็งก์น้าใบนี้ยาวกี่ฟุต
(มฐ. ค 2.1, มฐ. ค 2.2, มฐ. ค 6.1)
1. 5 ฟุต
2. 10 ฟุต
3. 15 ฟุต
4. 20 ฟุต
22. แท่งเหล็กทรงกระบอกตันมีรัศมียาว 10 เซนติเมตร ถ้าแท่งเหล็กยาว 21 เซนติเมตร เมื่อนาไป
แทนที่น้า น้าจะล้นออกมากี่ลิตร (มฐ. ค 2.1, มฐ. ค 2.2, มฐ. ค 6.1)
1. 6.6 ลิตร
2. 7.6 ลิตร
3. 8.6 ลิตร
4. 9.7 ลิตร
23. พื้นที่ผิวของลูกบาศก์ลูกหนึ่งเป็น 864 ตารางเซนติเมตร ปริมาตรของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มี
ฐานและความสูงเท่ากับลูกบาศก์เท่ากับกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร (มฐ. ค 2.1, มฐ. ค 2.2, มฐ. ค 6.1)
1. 452 ลูกบาศก์เซนติเมตร
2. 576 ลูกบาศก์เซนติเมตร
3. 1,152 ลูกบาศก์เซนติเมตร
4. 1,728 ลูกบาศก์เซนติเมตร
24. พื้นที่ผิวของกรวยที่มีรัศมีของฐานยาว 21 เซนติเมตร และสูง 28 เซนติเมตร เท่ากับกี่ตาราง
22
เซนติเมตร  กาหนดให้ π   (มฐ. ค 2.1, มฐ. ค 2.2, มฐ. ค 6.1)
7

1. 2,310 ตารางเซนติเมตร
2. 3,496 ตารางเซนติเมตร
3. 3,566 ตารางเซนติเมตร
4. 3,696 ตารางเซนติเมตร
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25. ถ้าวัดความยาวรอบรูปของวงกลมใหญ่ของทรงกลมได้ 132 นิ้ว ปริมาตรของทรงกลมเป็นกี่
ลูกบาศก์นิ้ว  กาหนดให้ π  22  (มฐ. ค 2.1, มฐ. ค 2.2, มฐ. ค 6.1)
7

1. 21,820 ลูกบาศก์นิ้ว
2. 29,106 ลูกบาศก์นิ้ว
3. 38,808 ลูกบาศก์นิ้ว
4. 39,208 ลูกบาศก์นิ้ว
26. ถังทรงกระบอกที่มีรัศมีที่ฐาน 7 นิ้ว สูง 14 นิ้ว ถ้าใช้ภาชนะพีระมิดที่มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่ง
มีด้านยาวด้านละ 7 นิ้ว สูง 3 นิ้ว ตักน้าใส่ถัง ต้องตักอย่างน้อยกี่ครั้งจึงจะเต็มถัง  กาหนดให้ π  22 
7

(มฐ. ค 2.1, มฐ. ค 2.2, มฐ. ค 6.1)
1. 36 ครั้ง
2. 40 ครั้ง
3. 44 ครั้ง
4. 48 ครั้ง
27. แผ่นเหล็กยาว 110 เซนติเมตร กว้าง 10 เซนติเมตร หนา 3 เซนติเมตร นามาหลอมเป็นแท่งเหล็ก
ตันทรงกรวยมีรัศมียาว 3 เซนติเมตร ได้ทั้งหมด 25 แท่ง เหล็กทรงกรวยสูงแท่งละกี่เซนติเมตร
(มฐ. ค 2.1, มฐ. ค 2.2, มฐ. ค 6.1)
1. 14 เซนติเมตร
2. 16 เซนติเมตร
3. 18 เซนติเมตร
4. 20 เซนติเมตร
28. ถังน้ารูปทรงกระบอกมีน้าสูงจากก้นถัง 6 นิ้ว คิดเป็นปริมาตร 14.4 ลูกบาศก์นิ้ว ถ้านาโลหะทรง
กลมที่มีปริมาตร 24 ลูกบาศก์นิ้ว ใส่ลงในถัง ความสูงของน้าจะเพิ่มขึ้นกี่นิ้ว
(มฐ. ค 2.1, มฐ. ค 2.2, มฐ. ค 6.1)
1. 4 นิ้ว
2. 5 นิ้ว
3. 7 นิ้ว
4. 10 นิ้ว
29. โลหะทรงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 42 เซนติเมตร มีปริมาตร 3.5 เท่าของปริมาตรของกรวยซึ่ง
มีสูงตรงยาว 24 เซนติเมตร รัศมีของกรวยยาวกี่เซนติเมตร (มฐ. ค 2.1, มฐ. ค 2.2, มฐ. ค 6.1)
1. 7 เซนติเมตร
2. 12 เซนติเมตร
3. 21 เซนติเมตร
4. 24 เซนติเมตร
30. โลหะทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 7 เซนติเมตร สูง 10 เซนติเมตร เมื่อนามาหลอมทาเป็น
พีระมิดตรงฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 4 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร จะได้พีระมิดมากที่สุด
กี่อัน (มฐ. ค 2.1, มฐ. ค 2.2, มฐ. ค 6.1)
1. 12 อัน
2. 13 อัน
3. 14 อัน
4. 16 อัน
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ตารางที่ 10 แสดงค่าความยากง่าย และค่าอานาจจาแนก ของของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ค่าความยากง่าย
0.52
0.38
0.48
0.59
0.62
0.64
0.48
0.38
0.64
0.38
0.64
0.67
0.59
0.62
0.64
0.48
0.67
0.67
0.62
0.62
0.62
0.76
0.38
0.64
0.62
0.64
0.68
0.68
0.38
0.64

ค่าอานาจจาแนก
0.27
0.53
0.67
0.47
0.23
0.50
0.28
0.53
0.55
0.53
0.55
0.41
0.47
0.23
0.50
0.28
0.51
0.21
0.46
0.46
0.76
0.63
0.53
0.55
0.23
0.50
0.45
0.55
0.53
0.55
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ตารางที่ 11 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

คนที่ 1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 รวม
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
5

ค่าเฉลี่ย สรุปผล
1
ใช้ได้
1
ใช้ได้
1
ใช้ได้
1
ใช้ได้
1
ใช้ได้
1
ใช้ได้
1
ใช้ได้
1
ใช้ได้
1
ใช้ได้
1
ใช้ได้
1
ใช้ได้
1
ใช้ได้
1
ใช้ได้
1
ใช้ได้
1
ใช้ได้
1
ใช้ได้
1
ใช้ได้
1
ใช้ได้
1
ใช้ได้
1
ใช้ได้
1
ใช้ได้
1
ใช้ได้
1
ใช้ได้
1
ใช้ได้
1
ใช้ได้
1
ใช้ได้
1
ใช้ได้
1
ใช้ได้
1
ใช้ได้
1
ใช้ได้
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
รายวิชา คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค 23101
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร เรื่อง ปฐมนิเทศ
ผู้สอน นายนิรันดร์ บุญศรี, นางสาวจันทิมา กุลศรี,
เวลา 1 ชั่วโมง
นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์, นางสาวโชติรส ชุติพานิชเทศก์
นายชิตพล สะอาด , นางสาวกนกพรรณ ลอยสงเคราะห์
…………………………………………………………………………………..........…...….……………………………………
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
2. สาระสาคัญ
การปฐมนิ เทศเป็ นการสร้ างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างครูและนั กเรียน เป็นการตกลงใน
เบื้องต้น ก่อนที่จะเริ่มการเรียนการสอน ทาให้ครูได้รู้จักนักเรียนดียิ่งขึ้น ทราบความต้องการ ความรู้สึก
และทัศนคติที่มีต่อวิชาที่เรียน ในขณะเดียวกันครูต้องแจ้งให้นักเรียนรู้ถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ รู้แหล่งการ
เรียนรู้ และรู้เกณฑ์การวัดและประเมินผลเพื่อให้นักเรียนได้เตรียมพร้อมและเข้าใจถึงกระบวนการจัด
การเรียนรู้ ตระหนักถึงความสาคัญที่ต้องเรียนรู้คณิตศาสตร์ จนนักเรียนเห็นคุณค่า ความสาคัญ และความ
จาเป็นที่จะต้องเรียนรู้คณิตศาสตร์
การสอบก่อนเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้เป็นการจัดหมวดหมู่เนื้อหาในสาระ
การเรียนรู้เดียวกัน โดยจัดเนื้อหาเรื่องเดียวกันหรือสัมพันธ์กันไว้ในหน่วยเดียวกัน การวัดและประเมิน
ก่อนเรียนแต่ละหน่วย เพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้พื้นฐานของผู้เรียนในเรื่องหรือหน่วยนั้น ซึ่งทั้งผู้เรียนและ
ครู ผู้ สอนสามารถน าไปใช้ในการวางแผนการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่ว ยนั้นได้อย่าง
เหมาะสม
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนเข้าใจ คาอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้
แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชา ค23101 และการทดสอบระดับชาติ (O-net) (K)
2. นักเรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และนาความรู้
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ (P)
3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน(A)
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4. สาระการเรียนรู้
ครูชี้แจงคาอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู แนว
ทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชา ค 23101 และแนวทางของการทดสอบ
ระดับชาติ (O-net) ส าหรับนั กเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนและสอบวัดผลก่อนเรียนหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร
5. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
ครูถาม–ตอบ นักเรียนเกี่ยวการจบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้ นักเรียนทราบหรือไม่
ว่าจะจบ ม.3 ได้นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์อะไรบ้าง (การสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคเรียน ปลายภาค
เรียน คะแนนสอบย่อย คะแนนชิ้นงาน การสอบโอเน็ต)
ขั้นสอน
1. ครูนาประมวลรายวิชา ( Course syllabus ) รายวิชา คณิตศาสตร์ ค23101 พร้อมอธิบาย
คาอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้รายวิชา ค23101
2. ครูถาม – ตอบ นักเรียนเกี่ยวกับการสอบโอเน็ต และเปิดไฟล์รูปข้อมูลพร้อมอธิบาย
ประกอบ
- นักเรียนทราบหรือไม่ว่าการสอบโอเน็ตคืออะไร และสาคัญอย่างไร

- นักเรียนทราบหรือไม่ว่ามีการจัดสอบกี่วิชา อะไรบ้าง (4 วิชา คณิตศาสตร์
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ)
- การสอบโอเน็ตมีสัดส่วนคะแนนเป็นอย่างไร (คะแนนผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนคิดเป็น
70% และคะแนนโอเน็ตคิดเป็น 30% )
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- นักเรียนทราบหรือไม่ว่านักเรียนจะต้องสอบโอเน็ตเมื่อไหร่ (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2562)

3. ครูชี้แจงการสอบวัดผลก่อนเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พร้อมแจกข้อสอบให้นักเรียนทา
ขั้นสรุป
1. ครูเก็บข้อสอบวัดผลก่อนเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จากนักเรียน
2. ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปข้อมูลคาอธิบายรายวิชา ตัวชี้วดั จุดประสงค์การเรียนรู้ แนว
ทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชา ค23101 และข้อมูลของ
การสอบโอเน็ต
6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1. ประมวลรายวิชา ( Course syllabus ) รายวิชา ค23101
2. ไฟล์รูปข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบระดับชาติ (O-net)
3. แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 11
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7. การวัดและประเมินผล

วิธีการ
ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือวัด
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

เกณฑ์การประเมิน
ทาแบบทดสอบได้ 60 %
ขึ้นไป

แบบสังเกตพฤติกรรม

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และมุ่งมั่นในการทางาน

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล
รายวิชา ค23101 และความสาคัญของการทดสอบระดับชาติ (O-net) ตั้งใจทาแบบทดสอบก่อนเรียนดี
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ไม่มีปัญหาเพราะนักเรียนตั้งใจรับฟังข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อตนเองดี
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ชื่อ..............................................................ชั้น.........เลขที่..........

แบบทดสอบ
คาชี้แจง

ก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 1

ให้นักเรียนเลื อกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. พี่ต้องการห่อของขวัญด้วยกล่องทรงปริซึม
ฐานสี่เหลี่ยม ซึ่งมีความกว้าง 8 ซม. ยาว 15
ซม. และสูง 10 ซม. จะต้องใช้กระดาษอย่าง
น้อยเท่าใด
ก. 1,000 ตร.ซม.
ข. 1,200 ตร.ซม.
ค. 1,500 ตร.ซม.
ง. 1,800 ตร.ซม.

5. กล่องกระดาษรูปลูกเต๋ามีปริมาตร 64
ลูกบาศก์นิ้ว ภายในบรรจุพีระมิดที่มีฐาน
และความสูงเท่ากับกล่องพอดี พีระมิดนั้น
จะมีปริมาตรเท่าใด
ก. 12.4 ลูกบาศก์นิ้ว
ข. 15.3 ลูกบาศก์นิ้ว
ค. 18.4 ลูกบาศก์นิ้ว
ง. 21.3 ลูกบาศก์นิ้ว

2. วัตถุทรงกระบอกมีปริมาตร 1,078 ลูกบาศก์ 6. ขนมเทียนมีลักษณะใกล้เคียงกับพีระมิดฐาน
นิ้ว มีพื้นที่ฐาน 154 ตารางนิ้ว จะมีพื้นที่ผิวข้าง
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ต้องการทาขนมเทียนให้มีฐาน
เท่าใด
ยาว 5 ซม. สูง 3 ซม. จานวน 50 ห่อ ถ้าขนม
ก. 308 ตารางนิ้ว
ข. 803 ตารางนิ้ว
เทียนแต่ละห่อใช้แป้ง ประมาณ 2 ใน 3 ของ
ค. 1,526 ตารางนิ้ว ง. 2,156 ตารางนิ้ว
เนื้อขนม จะต้องใช้แป้งกี่ลิตร
ก. 0.38 ลิตร
ข. 0.53 ลิตร
3. กระป๋องนมทรงกระบอก สูง 5 ซม. รัศมีที่ฐาน
ค. 0.83 ลิตร
ง. 1.33 ลิตร
ยาว 3.5 ซม. จะต้องใช้โลหะในการทากระป๋อง
นมใบนี้ โดยที่มีฝาปิดกระป๋องอย่างน้อยเท่าใด 7. ต้องการทาแก้วกระดาษรูปกรวยสาหรับ
ก. 77 ตร.ซม.
ข. 110 ตร.ซม.
ดื่มน้ารัศมีปากแก้ว 5 ซม. สูง 12 ซม.
ค. 170 ตร.ซม.
ง. 187 ตร.ซม.
จะต้องใช้กระดาษเท่าใด (𝜋= 3.14)
ก. 188 ตร.ซม. ข. 188.4 ตร.ซม.
4. บ่อเลี้ยงปลามีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง
ค. 204 ตร.ซม. ง. 204.1 ตร.ซม.
5 เมตร ยาว 10 เมตร ลึก 25 เมตร ถ้าบ่อนี้มี
น้าบรรจุอยู่ 900 ลบ.ม. อยากทราบว่าระดับ
8. ตะกั่วทรงกลม มีปริมาตร 34 𝜋 ลูกบาศก์
น้าอยู่ต่ากว่าขอบบนของบ่อเท่าใด
เมตร จะมีพื้นที่ผิวเท่าใด
ก. 7 เมตร
ข. 1.8 เมตร
ก. 4 𝜋 ตร.ม. ข. 43 𝜋 ตร.ม.
ค. 2 เมตร
ง. 2.5 เมตร
ค. 2 𝜋 ตร.ม. ง. 32 𝜋 ตร.ม.
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9. บ่อน้ามีลักษณะเป็นปริซึมมีฐานเป็นรูป
ห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า และมีพื้นที่ฐาน
8 ตารางเมตร บ่อลึก 1.25 เมตร ถ้าต้องการเติม
น้าให้เต็มบ่อ จะต้องใช้น้าประมาณกี่ลิตร
ก. 10 ลิตร
ข. 100 ลิตร
ค. 1,000 ลิตร
ง. 10,000 ลิตร
10. กรวยสาหรับตวงน้ามัน ปากกรวยมีรัศมี
14 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร ตวงน้ามันสูง
ขึ้นมาครึ่งหนึ่งของความสูงกรวยจะมีปริมาตรของ
น้ามันประมาณกี่ลูกบาศก์มิลลิเมตร
ก. 3,080
ลูกบาศก์มิลลิเมตร
2
ข. 3,080 x 10
ลูกบาศก์มิลลิเมตร
3
ค. 3,080 x 10 ลูกบาศก์มิลลิเมตร
ง. 3,080 x 104 ลูกบาศก์มิลลิเมตร
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เฉลย แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 11
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คาตอบ
ข
ก
ง
ก
ง
ค
ข
ก
ง
ค

74

67

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
รายวิชา คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค 23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ
ผู้สอน นายนิรันดร์ บุญศรี, นางสาวจันทิมา กุลศรี,
เวลา 1 ชั่วโมง
นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์, นางสาวโชติรส ชุติพานิชเทศก์
นายชิตพล สะอาด , นางสาวกนกพรรณ ลอยสงเคราะห์
…………………………………………………………………………………..........…...….……………………………………
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ค 3.1 ม.3/1 อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม
2. สาระสาคัญ
ปริซึม เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีหน้าตัด (ฐาน) ทั้งสองข้างเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุก
ประการหน้าตัด (ฐาน) ทั้งสองอยู่ในระนาบที่ขนานกัน มีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การเรียกชื่อ
ปริซึมจะเรียกตามรูปหน้าตัดของปริซึม

ทรงกระบอก เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานสองฐานเป็นรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการและ
อยู่บนระนาบที่ขนานกัน และเมื่อตัดรูปเรขาคณิตสามมิตินั้นด้วยระนาบที่ขนานกับฐานแล้ว จะได้หน้า
ตัดเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการกันฐานเสมอ ด้านข้างเป็นผิวเรียบโค้งส่วนต่าง ๆ ของทรงกระบอก
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พีระมิด เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใดๆ มียอดแหลมที่ไม่อยุ่บนระนาบ
เดียวกันกับฐาน และหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดร่วมกันที่ยอดแหลมนั้น การเรียกชื่อ
พีระมิดจะเรียกตามรูปฐานของพีระมิด

กรวย เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปวงกลม มียอดแหลมที่ไม่อยู่ในระนาบเดียวกัน
กับฐาน และเส้นที่ต่อระหว่างจุดยอดกับจุดใด ๆ บนขอบของฐานเป็นส่วนของเส้นตรงด้านข้างเป็น
ผิวโค้งเรียบ

ทรงกลม เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีด้านข้างเป็นผิวโค้งเรียบ และจุดทุกจุดบนผิวโค้งอยู่ห่าง
จากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็นระยะเท่ากัน เรียกจุดคงที่ว่า จุดศูนย์กลางของทรงกลมเรียกระยะที่เท่ากันว่า
รัศมีของทรงกลม
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3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย ทรงกลมได้ (K)
2. ทางานเป็นระเบียบเรียบร้อย รอบคอบ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง (A)
3. การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย การนาเสนอและการเชื่อมโยงหลักการความรู้
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น (P)
4. สาระการเรียนรู้
อธิบายลักษณะรูปเรขาคณิตสามมิติในโรงเรียน
5. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
ครูนาโมเดลปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย ทรงกลมให้นักเรียนศึกษาและอธิบาย
ลักษณะ
ขั้นสอน
1. ให้นักเรียนจับคู่กันหลังจากนั้นครูแจกใบกิจกรรมที่ 1 “ 3D in our school ” ให้นักเรียน
สารวจวัตถุภายในบริเวณโรงเรียนที่มีลักษณะคล้ายกับโมเดลปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย
ทรงกลม ที่นักเรียนได้ศึกษามาภายในเวลา 15 นาที
2. นักเรียนทุกคู่กลับมาห้องเรียนแล้วครูสุ่มเรียก 4-5 คู่ ช่วยกันสรุปชื่อวัตถุ ลักษณะของวัตถุ
ขนาดของวัตถุ และบริเวณที่พบวัตถุนั้น ๆ ภายในบริเวณโรงเรียน
ขั้นสรุป
นักเรียนช่วยกันสรุปลักษณะวัตถุภายในบริเวณโรงเรียนที่มีลักษณะคล้าย ปริซึม ทรงกระบอก
พีระมิด กรวย ทรงกลม
6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1. โมเดลรูปเรขาคณิตสามมิติ 5 รูปได้แก่ ปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย ทรงกลม
2. ใบกิจกรรมที่ 1 “ 3D in our school ”
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7. การวัดและประเมินผล
วิธีการ
ทาใบกิจกรรมที่ 1

เครื่องมือวัด
ใบกิจกรรมที่ 1

เกณฑ์การประเมิน
ทาได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรมการทางานคู่

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และ
มุ่งมั่นในการทางาน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
นักเรียนส่วนใหญ่สนุกสนานกับกิจกรรมการสารวจนี้และสามารถจาแนกรูปเรขาคณิตแต่ละ
ชนิดได้
ปัญหาและอุปสรรค
นักเรียนบางคู่ไม่ค่อยมีความสามัคคีในการทากิจกรรมจึงทาให้สารวจวัตถุได้ไม่ครบ 5 ชนิด
และไม่ทันเวลา
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ให้คาแนะนากับนักเรียนบางคู่ให้ปรับตัวในการเรียนเพราะรายวิชานี้มีกิจกรรมมการเรียนรู้ใน
ลักษณะนี้อีกหลายครั้ง
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ใบกิจกรรมที่ 1 “ 3D in our school ”
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
รายวิชา คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค 23101
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร เรื่อง ปริซึม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด ทรงกลม
ผู้สอน นายนิรันดร์ บุญศรี, นางสาวจันทิมา กุลศรี,
เวลา 2 ชั่วโมง
นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์,นางสาวโชติรส ชุติพานิชเทศก์
นายชิตพล สะอาด , นางสาวกนกพรรณ ลอยสงเคราะห์
…………………………………………………………………………………..........…...….…………………………………
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ค 3.1 ม.3/1 อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม

2. สาระสาคัญ
ปริซึม เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีหน้าตัด (ฐาน) ทั้งสองข้างเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุก
ประการหน้าตัด (ฐาน) ทั้งสองอยู่ในระนาบที่ขนานกัน มีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การเรียกชื่อ
ปริซึมจะเรียกตามรูปหน้าตัดของปริซึม

ทรงกระบอก เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานสองฐานเป็นรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการและ
อยู่บนระนาบที่ขนานกัน และเมื่อตัดรูปเรขาคณิตสามมิตินั้นด้วยระนาบที่ขนานกับฐานแล้ว จะได้หน้า
ตัดเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการกันฐานเสมอ ด้านข้างเป็นผิวเรียบโค้งส่วนต่าง ๆ ของทรงกระบอก
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พีระมิด เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใด ๆ มียอดแหลมที่ไม่อยุ่บนระนาบเดียวกันกับ
ฐาน และหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดร่วมกันที่ยอดแหลมนั้น การเรียกชื่อพีระมิดจะเรียก
ตามรูปฐานของพีระมิด

กรวย เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปวงกลม มียอดแหลมที่ไม่อยู่ในระนาบเดียวกันกับ
ฐาน และเส้นที่ต่อระหว่างจุดยอดกับจุดใด ๆ บนขอบของฐานเป็นส่วนของเส้นตรงด้านข้างเป็นผิวโค้ง
เรียบ

ทรงกลม เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีด้านข้างเป็นผิวโค้งเรียบ และจุดทุกจุดบนผิวโค้งอยู่ห่าง
จากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็นระยะเท่ากัน เรียกจุดคงที่ว่า จุดศูนย์กลางของทรงกลมเรียกระยะที่เท่ากันว่า
รัศมีของทรงกลม
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3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย ทรงกลมได้ (K)
2. การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย การนาเสนอและการเชื่อมโยงหลักการความรู้
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น (P)
3. ทางานเป็นระเบียบเรียบร้อย รอบคอบ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง (A)
4. สาระการเรียนรู้
สร้างรูปรูปเรขาคณิตสามมิติปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย ทรงกลมด้วย
Isometric dot paper
5. กิจกรรมการเรียนรู้
คาบที่ 1
ขั้นนา
- ครูนารูปที่วาดด้วย Isometric dot paper เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนดู

แล้วถาม – ตอบ กับนักเรียน ดังนี้
- นักเรียนคิดว่ารูปที่นักเรียนเห็นมีวิธีการวาดอย่างไร
ขั้นสอน
1. ครูนาคลิป https://www.youtube.com/watch?v=P3Tcet1fwLw การวาดรูปสามมิติด้วย
Isometric dot paper พร้อมอธิบายประกอบ
2. ครูให้นักเรียนทดลองวาดลงใน Isometric dot paper ตามแบบที่อยู่ในคลิป
3. ครูผู้สอน 2 – 3 คนช่วยกันเดินตรวจสอบความถูกต้องในการวาดรูปของนักเรียน
4. ครูแจกรูปต้นแบบของปริซึมและพีระมิดที่ต้องการให้นักเรียนฝึกวาดเป็นการบ้าน
ขั้นสรุป
นักเรียนช่วยกันสรุปลักษณะของ ปริซึม และพีระมิดว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
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คาบที่ 2
ขั้นนา
ครูนาคลิปตัวอย่างของการวาด ทรงกระบอก กรวย ทรงกลมให้นักเรียนศึกษา
ขั้นสอน
1. ครูแจกครู Isometric dot paper ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น
2. ครูแจกต้นแบบให้นักเรียนฝึกวาดรูปปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย ทรงกลม ตามแบบ
ที่แจกให้ได้มากที่สุดบนกระดาษ Isometric dot paper 1 แผ่นภายในเวลา 20 นาที
3. ครูผู้สอน 2 – 3 คนช่วยกันเดินตรวจสอบการวาดรูปของนักเรียนและให้คาแนะนาสาหรับ
นักเรียนบางคนที่ยังวาดไม่ถูกหลักการ
4. เมื่อหมดเวลา 20 นาทีแล้วครูสุ่มนักเรียน 4 – 5 คน ที่วาดได้มีคุณภาพแสดงผลงานของ
ตนเองหน้าชั้นเรียน
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปหลักการวาดรูปสามมิติด้วย Isometric dot paper และลักษณะของ
ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม
6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1. ใบกิจกรรมที่ 2 “ 3D by Isometric dot paper ”
2. รูปต้นแบบของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย ทรงกลม ที่ให้นักเรียนฝึกวาด
3. คลิปสอนการวาดด้วย Isometric dot paper
https://www.youtube.com/watch?v=P3Tcet1fwLw
7. การวัดและประเมินผล
วิธีการ
ทาใบกิจกรรมที่ 2

เครื่องมือวัด
ใบกิจกรรมที่ 2

เกณฑ์การประเมิน
ทาได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และ
มุ่งมั่นในการทางาน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
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บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
นักเรียนส่วนใหญ่สามารถจาแนกรูปเรขาคณิตแต่ละชนิดได้และสร้างรูปใน Isometric dot
paper ได้ถูกต้องตามหลักการ
ปัญหาและอุปสรรค
นักเรียนบางคนขาดจินตนาการ และใช้เวลานานในการวาดรูปสามมิติใน Isometric dot
paper
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
แนะนาให้นักเรียนฝึกฝนให้ชานาญมากขึ้นเพื่อที่จะนามาใช้วาดในการทาโจทย์ปัญหา
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ชื่อ..............................................................ชั้น.........เลขที่..........

ใบกิจกรรมที่ 2 3D by Isometric dot paper

79
86

รูปต้นแบบฝึดวาดปริซึม และ พีระมิด ด้วย Isometric dot paper
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รูปต้นแบบในการฝึกวาด ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรง
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
รายวิชา คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค 23101
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร
เรื่อง พื้นที่ผิวปริซึม
ผู้สอน นายนิรันดร์ บุญศรี, นางสาวจันทิมา กุลศรี
เวลา 2 ชั่วโมง
นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์,นางสาวโชติรส ชุติพานิชเทศก์
นายชิตพล สะอาด , นางสาวกนกพรรณ ลอยสงเคราะห์
…………………………………………………………………………………..........…...….……………………………………
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ค 2.1 ม.3/1 หาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก
ค 2.2 ม.3/1 ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ค 3.1 ม.3/1 อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม
2. สาระสาคัญ
การหาพื้นที่ผิวของปริซึม เป็นการหาพื้นที่ของพื้นที่ผิวทั้งหมดของปริซึมนั้น
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายขั้นตอนการหาพื้นที่ผิวของปริซึมได้ (K)
2. หาพื้นที่ผิวของปริซึมได้ (K)
3. การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย การนาเสนอและการเชื่อมโยงหลักการความรู้
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น (P)
4. ใฝ่เรียนรู้ (A)
5. มุ่งมั่นในการทางาน (A)
4. สาระการเรียนรู้
พื้นที่ผิวของปริซึม การใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหา
ลักษณะและสมบัติของปริซึม
5. กิจกรรมการเรียนรู้
คาบที่ 1
ขั้นนา
ครูใช้คาถามกระตุ้นความคิด
- กล่องมีลักษณะเป็นปริซึมหรือไม่ เพราะเหตุใด (เป็น เพราะหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม
และมีผิวข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน)

82
89
ขั้นสอน
1. ครูแจกกล่องให้นักเรียนคู่ละ 1 ใบ จากนั้นให้ช่วยกันพิจารณาว่า กล่อง 1 ใบ ประกอบด้วย
รูปเรขาคณิตอะไรบ้าง
2. ครูถามนักเรียนว่า รูปสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านข้างของกล่อง มีลักษณะเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร
3. ครูสุ่มนักเรียนออกมาสรุปลักษณะของกล่อง
4. ครูใช้คาถามกระตุ้นความคิด
- นักเรียนทราบหรือไม่ว่า ปริซึมมีลักษณะเป็นอย่างไร
(ด้านข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน และด้านบนกับด้านล่างเป็นรูปหลายสี่เหลี่ยม)
5. ครูถามนักเรียนว่า ถ้านักเรียนต้องการทากล่องใบหนึ่ง นักเรียนมีวิธีคิดอย่างไรจึงจะเตรียม
กระดาษได้พอดี จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติม ดังนี้
- ออกแบบกล่อง
- คานวณพื้นที่ของตัวกล่อง โดยหาผลบวกของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านข้างและพื้นที่หัวท้าย
ของกล่อง
6. นักเรียนแต่ละคู่ช่วยกันทากล่องที่มีลักษณะเป็นปริซึม คู่ละ 1 ชิ้น โดยใช้กระดาษที่แจกให้ และ
ให้กระดาษเหลือน้อยที่สุด จากนั้นร่วมกันสรุปขั้นตอนวิธีการหาพื้นที่ที่ใช้ทากล่อง
ขั้นสรุป
7. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่ม 2-3 คู่ออกมาแสดงวิธีทากล่อง โดยนักเรียนคนอื่น ๆ ร่วมแสดงความ
คิดเห็นพร้อมตรวจสอบความเป็นไปได้
8. นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันศึกษาใบความรู้เรื่อง พื้นที่ผิวของปริซึมเพื่อสรุปความรู้
คาบที่ 2
ขั้นนา
ครูใช้คาถามกระตุ้นความคิด
- นักเรียนมีขั้นตอนการหาพื้นที่ผิวของปริซึมอย่างไรจึงจะได้คาตอบที่ถูกต้อง
(ขั้นที่ 1 ทาความเข้าใจโจทย์
ขั้นที่ 2 สร้างรูปภาพจากโจทย์ที่กาหนดให้
ขั้นที่ 3 คานวณหาผลบวกของพื้นที่ผิวทั้งหมด)
ขั้นสอน
1. ครูให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มละ 3 – 4 คน แต่ละกลุ่มทาใบงานที่ 1 เรื่อง การหาพื้นที่ผิวของ
ปริซึม เมื่อนักเรียนแต่ละคนในกลุ่มคิดหาคาตอบในใบงานที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ในกลุ่มผลัดกัน
อธิบายคาตอบที่ตนคิดไว้
2. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่ม 3-5 กลุ่ม ออกนาเสนอคาตอบของใบงานที่ 1 หน้าชั้นเรียน
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3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปขั้นตอนการหาพื้นที่ผิวของปริซึมอีกครั้ง และให้นักเรียนจดบันทึก
ลงในสมุด
4. ครูให้นักเรียนสร้างโจทย์เกี่ยวกับการหาพื้นที่ผิวของปริซึมคนละ 1 ข้อ พร้อมทั้งแสดงวิธีทา
และหาคาตอบลงในกระดาษเปล่า เสร็จแล้วนาส่งครูตรวจ
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสูตรการหาพื้นที่ผิวของปริซึมสี่เหลี่ยม ปริซึมสามเหลี่ยมและเพิ่มเติม
สูตรปริซึมห้าหลี่ยม ปริซึมหกเหลี่ยม เพื่อนาไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาต่อไป
6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1. ใบงานที่ 1 เรื่อง การหาพื้นที่ผิวของปริซึม
2. กระดาษสีสาหรับทากล่อง
3. ใบความรู้เรื่อง พื้นที่ผิวของปริซึม
7. การวัดและประเมินผล
วิธีการ
ทาใบงานที่ 1

เครื่องมือวัด
ใบงานที่ 1

เกณฑ์การประเมิน
ทาได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
มุ่งมั่นในการทางาน

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
นักเรียนส่วนใหญ่สนุกกับกิจกรรมการเรียนที่ประดิษฐ์กล่องภายใต้เงื่อนไขที่ใช้กระดาษน้อย
ที่สุด โดยการได้ฝึกคิดจินตนาการ เชื่อมโยงกับสิ่งของรอบตัวนักเรียนและได้เห็นการร่วมมือร่วมใจของ
นักเรียนบางคู่ที่ปรับพฤติกรรมจากการทากิจกรรมในคาบที่ 2 ที่ครูได้ให้คาแนะนาไปและนักเรียนส่วน
ใหญ่สามารถหาพื้นที่ผิวของปริซึมได้
ปัญหาและอุปสรรค
นักเรียนบางคนชอบคุยขณะที่ครูอธิบายเงื่อนไขของการประดิษฐ์กล่อง แล้วมาสอบถามซ้า
เพราะไม่เข้าใจคาสั่งในการทากิจกรรม
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ครูตักเตือนและแจ้งเตือนเกี่ยวกับการย้ายที่นั่งเรียนในคาบต่อไปสาหรับนักเรียนบางคน
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ใบความรู้
พื้นที่ผิวของปริซึม
พื้นที่ผิวของปริซึม หมายถึง ผลรวมของพื้นที่ทุกด้านของปริซึม ดังนี้
ปริซึมสามเหลี่ยมมุมฉาก
รูปสีเ่ หลีย่ มด้านข้างที่ 2

รูปสีเ่ หลีย่ มด้านข้างที่ 1

รูปสีเ่ หลีย่ มด้านข้างที่ 3

พื้นที่ผิวของปริซึม
= พื้นที่ผิวข้างทั้งหมด + พื้นที่หน้าตัด 2 ด้าน รวมกัน
= พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูป 1, 2, 3 รวมกัน + พื้นที่รูป
สามเหลี่ยมหัวท้ายรวมกัน

หน้าตัด

ปริซึมสี่เหลี่ยม
รูปสีเ่ หลีย่ มด้านข้างที่ 3
หน้าตัด
รูปสีเ่ หลีย่ มด้านข้างที่ 2

สี่เหลี่ยมหัวท้ายรวมกัน
รูปสีเ่ หลีย่ มด้านข้างที่ 1

หน้าตัด
รูปสีเ่ หลีย่ มด้านข้างที่ 4

พื้นที่ผิวของปริซึม
= พื้นที่ผิวข้างทั้งหมด + พื้นที่หน้าตัด 2 ด้าน รวมกัน
= พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูป 1, 2, 3, 4 รวมกัน + พื้นที่รูป
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ใบงานที่ 1 การหาพื้นที่ผิวของปริซึม
ชื่อ – สกุล ..................................................................................ชั้น.................เลขที่...............
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
รายวิชา คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค 23101
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร
เรื่อง ปริมาตรปริซึม
ผู้สอน นายนิรันดร์ บุญศรี, นางสาวจันทิมา กุลศรี
เวลา 1 ชั่วโมง
นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์, นางสาวโชติรส ชุติพานิชเทศก์
นายชิตพล สะอาด , นางสาวกนกพรรณ ลอยสงเคราะห์
…………………………………………………………………………………..........…...….……………………………………
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ค 2.2 ม.3/1 ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
2. สาระสาคัญ
ปริซึมเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดหนึ่ง ซึ่งการหาปริมาตรของปริซึม ทาได้โดยนาพื้นที่ฐานคูณกับ
ความสูงของปริซึม
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายขั้นตอนการหาปริมาตรของปริซึมได้ (K)
2. หาปริมาตรของปริซึมได้ (K)
3. การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย การนาเสนอและการเชื่อมโยงหลักการความรู้
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น (P)
4. ใฝ่เรียนรู้ (A)
5. มุ่งมั่นในการทางาน (A)
4. สาระการเรียนรู้
1. ปริมาตรของปริซึม
2. การใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหา
5. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
ครูทบทวนการประดิษฐ์กล่องจากคาบเรียนการหาพื้นที่ผิวโดยใช้คาถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
- นักเรียนคิดว่ากล่องที่นักเรียนประดิษฐ์สามารถใส่ของเข้าไปได้หรือไม่
- นักเรียนรู้จักคาว่าปริมาตรหรือไม่
- นักเรียนคิดว่ากล่องที่นักเรียนประดิษฐ์นั้นมีปริมาตรหรือไม่
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ขั้นสอน

ถ้าไม่มีสิ่งของในกล่องนักเรียนคิดว่าในกล่องยังมีปริมาตรอยู่หรือไม่
ถ้าไม่มีสิ่งของในกล่องมีปริมาตรใดอยู่ในนั้น
นักเรียนคิดว่ามีวิธีการใดหาปริมาตรอากาศภายในกล่องนั้น
แล้วถ้ากล่องใบนี้ฝาขาดไปจะสามารถหาปริมาตรอากาศภายในกล่องได้หรือไม่
แล้วถ้ากล่องใบนี้มีแต่ฝาจะสามารถหาปริมาตรอากาศภายในกล่องได้หรือไม่
แล้วนักเรียนคิดว่าการจะหาปริมาตรได้กล่องต้องมีส่วนประกอบใดบ้าง

1. ครูให้นักเรียนศึกษาหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1 ของ สสวท. หน้า 21 – 23
และอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสูตรการหาปริมาตรปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉาก ปริมาตรปริซึมสามเหลี่ยมใด ๆ
และปริมาตรปริซึมห้าเหลี่ยม
2. ครูสุ่มนักเรียน 2 – 3 คน สรุปสูตรการหาปริมาตรปริซึม
3. ครูแจกใบงานที่ 2 การหาปริมาตรปริซึม ให้นักเรียนทุกคนทาในคาบแล้วเดินตรวจสอบความ
ถูกต้อง
ขั้นสรุป
1. ครูสุ่มนักเรียน 2 – 3 คน สรุปคาตอบและวิธีการหาคาตอบในใบงานที่ 2
2. ครูให้นักเรียนทาแบบฝึกหัด 1.2 ก ข้อ 2, 4, 6, 8 ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3
เล่ม 1 ของ สสวท. หน้า 25
6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1 ของ สสวท.
2. ใบงานที่ 2 การหาปริมาตรปริซึม
7. การวัดและประเมินผล
วิธีการ
เครื่องมือวัด
ทาใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2
ทาแบบฝึกหัด 1.2 ก
แบบฝึกหัด 1.2 ก
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

เกณฑ์การประเมิน
ทาได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ทาได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
มุ่งมั่นในการทางาน

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
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บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
นักเรียนส่วนใหญ่สามารถหาปริมาตรของปริซึมได้
ปัญหาและอุปสรรค
นักเรียนบางคนไม่ค่อยมีจินตนาการสามารถหาปริมาตรในรูปปริซึมที่มีส่วนประกอบครบถ้วน
แต่เมื่อในโจทย์มีบางส่วนของปริซึมหายไปนักเรียนบางคนไม่เข้าใจ
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
เมื่อเข้าสอนในคาบต่อไปก็แจกคืนสมุดแบบฝึกหัดพร้อมกับเฉลยสาหรับรูปปริซึมที่มีบาง
ส่วนประกอบหายไป
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ชื่อ..............................................................ชั้น.........เลขที่..........

ใบงานที่ 2 การหาปริมาตรปริซึม
คาชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาปริซึม แล้วเติมช่องว่างให้สมบูรณ์และถูกต้อง
การหาปริมาตรของปริซึม
พื้นที่ฐาน
สูง

ปริซึม
1.
8 นิ้ว

10 นิ้ว
20 นิ้ว

6 นิ้ว

2.

12 ซม.

2 ซม.

15 ซม.

3.
7 ซม.
24 ซม.

9 ซม.
13 ซม.

4.

15 นิ้ว

พืน้ ทีฐ่ าน 90 ตารางนิ้ว

ปริมาตร
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
รายวิชา คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค 23101
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร
เรื่อง พื้นที่ผิวทรงกระบอก
ผู้สอน นายนิรันดร์ บุญศรี, นางสาวจันทิมา กุลศรี,
เวลา 1 ชั่วโมง
นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์, นางสาวโชติรส ชุติพานิชเทศก์
นายชิตพล สะอาด , นางสาวกนกพรรณ ลอยสงเคราะห์
…………………………………………………………………………………..........…...….……………………………………
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ค 2.1 ม.3/1 หาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก
ค 2.2 ม.3/1 ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ค 3.1 ม.3/1 อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม
2. สาระสาคัญ
การหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอก เป็นการหาพื้นที่ของพื้นที่ผิวทั้งหมดของทรงกระบอกนั้น
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายขั้นตอนการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกได้ (K)
2. หาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกได้ (K)
3. การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย การนาเสนอและการเชื่อมโยงหลักการความรู้
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น (P)
4. ใฝ่เรียนรู้ (A)
5. มุ่งมั่นในการทางาน (A)
4. สาระการเรียนรู้
พื้นที่ผิวของทรงกระบอก การใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหา
ลักษณะและสมบัติของทรงกระบอก
5. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
ครูนาวัตถุที่มีลักษณะทรงกระบอก เช่น แก้วน้า ถ่านไฟฉาย หลอดน้า หลอดไฟ มาแจกให้นักเรียน
ศึกษา แล้วครูตั้งคาถามเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งของเหล่านี้
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ขั้นสอน
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาส่วนต่าง ๆ ของวัตถุที่ครูแจกแล้วครูใช้คาถามดังนี้
- วัตถุที่นักเรียนได้รับไปประกอบด้วยรูปเรขาคณิตอะไรบ้าง
- ลักษณะของวัตถุนี้มีความเหมือนหรือต่างกับปริซึมในคาบที่แล้วหรือไม่อย่างไร
2. ครูสุ่มนักเรียน 4 – 5 คน สรุปลักษณะของวัตถุที่แจกให้ศึกษาพร้อมกับครูสรุปให้ว่า เรียกว่า
ทรงกระบอก
3. ครูให้นักเรียนศึกษาจากคลิปกิจกรรมสารวจทรงกระบอกในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ม.3 เล่ม 1 ของ สสวท. หน้า 10 พร้อมกับตอบคาถามในหนังสือ
4. ครูสุ่มนักเรียน 2 – 3 คน สรุปสูตรการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอก
5. ครูแจกใบงานที่ 3 การหาพื้นที่ผิวทรงกระบอกให้นักเรียนทาเป็นการบ้าน
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปลักษณะทรงกระบอกและสูตรการหาพื้นที่ผิวอีกครั้ง
6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1. ใบงานที่ 3 เรื่อง การหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอก
2. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1 ของ สสวท.
7. การวัดและประเมินผล
วิธีการ
ทาใบงานที่ 3

เครื่องมือวัด
ใบงานที่ 3

เกณฑ์การประเมิน
ทาได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรมการทางาน

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้
และมุ่งมั่นในการทางาน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
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บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
นักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจการหาพื้นที่ผิวมากขึ้นด้วยการดูคลิปกิจกรรมสารวจทรงกระบอกและ
สามารถให้เหตุผลในการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกได้และนักเรียนมีความกล้าแสดงความคิดเห็นมาก
ขึ้น
ปัญหาและอุปสรรค
สัญญาณอินเตอร์เน็ตในการใช้เปิดไฟล์กิจกรรมในหนังสือ E-BOOK ของ สสวท. เพราะในบาง
ห้องเรียนไม่สามารถรับสัญญาณ wi-fi ของโรงเรียนได้สมบูรณ์ 100%
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ครูแชร์สัญญาณ wi-fi จากโทรศัพท์มือถือของตนเอง
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ชื่อ – สกุล......................................................................ชั้น..............เลขที่ ........

ใบงานที่ 3 การหาพื้นที่ผิวทรงกระบอก
1.

2.
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
รายวิชา คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค 23101
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร
เรื่อง ปริมาตรทรงกระบอก
ผู้สอน นายนิรันดร์ บุญศรี, นางสาวจันทิมา กุลศรี,
เวลา 1 ชั่วโมง
นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์, นางสาวโชติรส ชุติพานิชเทศก์
นายชิตพล สะอาด , นางสาวกนกพรรณ ลอยสงเคราะห์
…………………………………………………………………………………..........…...….……………………………………
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ค 2.1 ม.3/1 หาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก
ค 2.2 ม.3/1 ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ค 3.1 ม.3/1 อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม
2. สาระสาคัญ
ทรงกระบอกเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดหนึ่ง ซึ่งการหาปริมาตรของทรงกระบอกทาได้โดยนา
พื้นที่ฐานคูณกับความสูงของทรงกระบอก
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายขั้นตอนการหาปริมาตรของทรงกระบอกได้ (K)
2. หาปริมาตรของทรงกระบอกได้ (K)
3. การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย การนาเสนอและการเชื่อมโยงหลักการความรู้
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น (P)
4. ใฝ่เรียนรู้ (A)
5. มุ่งมั่นในการทางาน (A)
4. สาระการเรียนรู้
ปริมาตรของทรงกระบอก การใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหา
5. กิจกรรมการเรียนรู้
คาบที่ 1
ขั้นนา
1. ครูและนักเรียนสนทนากันเกี่ยวกับการขายของในตลาดถนนคนเดินตรอกโรงยา โดยครูยก
สถานการณ์ ดังนี้
“แม่ไปซื้องาที่ตลาดถนนคนเดินตรอกโรงยา พบว่าแม่ค้าขายงาดาโดยวิธีการตวงด้วยแก้วน้า
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ทรงกระบอก 2 ขนาด แม่ค้าเขียนป้ายติดไว้ว่า แก้วใหญ่ 2 แก้ว 50 บาท แก้วเล็ก 3 แก้ว 60 บาท
แม่ลังเลใจ ไม่ทราบจะเลือกซื้อแบบใดดี จึงจะซื้อได้ในราคาถูกที่สุด”
2. ครูให้นักเรียนเลือกซื้องาดาแทนแม่ นักเรียนจะมีวิธีการเลือกซื้องาดาอย่างไรจึงจะถูกที่สุด
(ต้องคานวณหาปริมาตรของแก้วทั้งสองใบ แล้วหาปริมาตรของงาดาที่ตวงจากแก้วทั้งสองแบบ โดยใช้
สูตรการหาปริมาตรของทรงกระบอก จากนั้นเปรียบเทียบราคาว่าแบบใดจ่ายเงินน้อยกว่าและได้
ปริมาตรมากกว่าควรเลือกซื้อแบบนั้น)
ขั้นสอน
1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปสูตรการหาปริมาตรของทรงกระบอกจนได้ว่า ปริมาตรของ
ทรงกระบอก เท่ากับ พื้นที่ฐาน x ความสูง
2. ครูใช้คาถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
- นักเรียนคิดว่า การหาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก เหมือนและแตกต่างกันอย่างไร
(ส่วนที่เหมือนกัน คือ ปริมาตร เท่ากับ พื้นที่ฐาน x ความสูง ส่วนที่แตกต่างกัน คือ พื้นที่ฐานของปริซึม
เป็นรูปเหลี่ยมแต่พื้นที่ฐานของทรงกระบอกเป็นรูปวงกลม)
3. ครูให้นักเรียนทาแบบฝึกหัด 1.2 ข ข้อ 1 ใหญ่ หน้า 31 ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ม.3 เล่ม 1 ของ สสวท. ภายในเวลา 15 นาที
4. ครูสุ่มนักเรียน 2 – 3 คน เฉลยคาตอบแบบฝึกหัด 1.2 ข ข้อ 1 ใหญ่
5. ครูเปิด Microsoft Powerpoint ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาการหาปริมาตรทรงกระบอก พร้อม
อธิบายประกอบ ดังนี้
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6. ครูให้นักเรียนทาแบบฝึกหัด 1.2 ข ข้อ 2 – 6 หน้า 32 ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ม.3 เล่ม 1 ของ สสวท. เป็นการบ้าน
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสูตรการหาปริมาตรทรงกระบอกอีกครั้งและนัดหมายการส่ง
การบ้านในคาบต่อไป
6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1 ของ สสวท.
2. Microsoft Powerpoint ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาการหาปริมาตรทรงกระบอก
7. การวัดและประเมินผล
วิธีการ
ทาแบบฝึกหัด 1.2 ข

เครื่องมือวัด
แบบฝึกหัด 1.2 ข

เกณฑ์การประเมิน
ทาได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรมการทางา

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้
และมุ่งมั่นในการทางาน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
เมื่อครูยกตัวอย่างสถานการณ์ที่นักเรียนส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ร่วมกันจึงทาให้นักเรียน
ส่วนใหญ่เข้าใจและสามารถให้เหตุผลปริมาตรของทรงกระบอกได้
ปัญหาและอุปสรรค
นักเรียนบางคนไม่นาหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1 ของ สสวท. ติดตัวมาเป็น
ปกติเพราะคิดว่าในคาบครูมีกิจกรรมการเรียนรู้บ่อยไม่ใช้หนังสือ
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ครูตักเตือนนักเรียนบางคนที่ไม่นาหนังสือคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1 ของ สสวท. มาเรียน
ให้เข้าใจแนวทางการปฏิบัติตนว่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนใด ๆ ให้จัดมาตามตารางสอนที่มีในวันนั้น ๆ

98
105

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
รายวิชา คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค 23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร
เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรพีระมิด
ผู้สอน นายนิรันดร์ บุญศรี, นางสาวจันทิมา กุลศรี,
เวลา 2 ชั่วโมง
นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์, นางสาวโชติรส ชุติพานิชเทศก์
นายชิตพล สะอาด , นางสาวกนกพรรณ ลอยสงเคราะห์
…………………………………………………………………………………..........…...….……………………………………
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ค 2.1 ม.3/1 หาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก
ค 2.2 ม.3/1 ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ค 3.1 ม.3/1 อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม
2. สาระสาคัญ
การหาพื้นที่ผิวของพีระมิด เป็นการหาพื้นที่ผิวทั้งหมดของพีระมิดนั้น ส่วนการหาปริมาตรของ
พีระมิด ทาได้โดยนาเศษหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณความสูงของพีระมิด
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายขั้นตอนการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิดได้ (K)
2. หาพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิดได้ (K)
3. การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย การนาเสนอและการเชื่อมโยงหลักการความรู้
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น (P)
4. ใฝ่เรียนรู้ (A)
5. มุ่งมั่นในการทางาน (A)
4. สาระการเรียนรู้
ลักษณะและสมบัติของพีระมิด พื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด การใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่
พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหา
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5. กิจกรรมการเรียนรู้
คาบที่ 1
ขั้นนา
1. ครูให้นักเรียนจับคู่แล้วแจกรูปคลี่ให้แต่ละคู่ คู่ละ 1 ชุด พร้อมกรรไกรและกาว
2. นักเรียนแต่ละคู่ ตัดรูปคลี่ แล้วนามาประกอบกันเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ
ขั้นสอน
1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปลักษณะของพีระมิด จนได้ว่ารูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูป
หลายเหลี่ยมใด ๆ มียอดแหลม ซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกับฐาน และหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มี
จุดยอดร่วมกัน เรียกว่า พีระมิด
2. ครูให้นักเรียนศึกษาส่วนประกอบของพีระมิดในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1
ของ สสวท. ในหน้า 12 – 13 และดูคลิปกิจกรรมสารวจพีระมิดในหน้า 13
3. ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยการถาม – ตอบ จากคาถามในหน้า 13 จากหนังสือ
เรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1 ของ สสวท.
4. ครูสุ่มนักเรียนทีละคนตอบคาถามเกี่ยวกับรูปคลี่ของพีระมิดจากลิงค์ในหนังสือเรียน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1 ของ สสวท.หน้า 13 จนครบทุกข้อ
5. ครูใช้คาถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
- นักเรียนคิดว่า รูปสามเหลี่ยมด้านข้างของพีระมิดมีความสัมพันธ์อย่างไรกับฐานของ
พีระมิด (จานวนรูปสามเหลี่ยมเท่ากับจานวนด้านของฐาน)
- นักเรียนคิดว่าการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดจะหาได้จากอะไรบ้าง
( หาพื้นทีร่ ูปสามเหลี่ยมด้านข้างทั้งหมดของพีระมิดแล้วนามารวมกับพื้นที่ฐานของพีระมิด)
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสูตรการหาพื้นที่ผิวของพีระมิด
2. ครูแจกใบงานที่ 4 การหาพื้นที่ผิวของพีระมิด ให้นักเรียนทาเป็นการบ้านนาส่งก่อนเรียนใน
คาบต่อไป
คาบที่ 2
ขั้นนา
ครูเปิดคลิปแสดงความสัมพันธ์ของปริมาตรพีระมิดกับปริมาตรปริซึม
https://www.youtube.com/watch?v=OUDjY6vJ8pw
ขั้นสอน
1. ครูสุ่มนักเรียน 2 – 3 คน ให้สรุปความรู้ที่ได้จากคลิป
2. ครูสรุปความสัมพันธ์ของปริมาตรพีระมิดกับปริมาตรปริซึม ดังนี้
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1
ปริมาตรของพีระมิด = 3 ของปริมาตรปริซึม
1
= 3 X พื้นที่ฐาน X ความสูง
1
หรือ V = 3 Ah
เมื่อ V แทนปริมาตรของพีระมิด
A แทนพื้นที่ฐานของพีระมิด
h แทนความสูงของพีระมิด
3. ครูเปิดไฟล์ยกตัวอย่างโจทย์การหาปริมาตรของพีระมิดพร้อมอธิบายประกอบ ดังนี้
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4. ครูให้นักเรียนทาแบบฝึกหัดที่ 1.3 ก ข้อ 1 – 6 หน้า 40 – 41 ในหนังสือเรียน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1 ของ สสวท. เป็นการบ้าน
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสูตรการหาปริมาตรของพีระมิด
6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1 ของ สสวท.
2. ใบงานที่ 4 เรื่อง การหาพื้นที่ผิวของพีระมิด
3. โมเดลรูปคลี่พีระมิด
4. คลิปแสดงความสัมพันธ์ของปริมาตรพีระมิดกับปริมาตรปริซึม
https://www.youtube.com/watch?v=OUDjY6vJ8pw
5. ไฟล์ตัวอย่างโจทย์การหาปริมาตรของพีระมิด
7. การวัดและประเมินผล
วิธีการ
เครื่องมือวัด
ทาใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4
ทาแบบฝึกหัดที่ 1.3 ก
แบบฝึกหัดที่ 1.3 ก
สังเกตพฤติกรรมการทางาน แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน

เกณฑ์การประเมิน
ทาได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ทาได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และมุ่งมั่นในการทางาน

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
นักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดและเข้าใจการหาปริมาตรของพีระมิดจาก
ความสัมพันธ์ของปริมาตรพีระมิดกับปริมาตรปริซึมและสามารถให้เหตุผลในการหาคาตอบได้
ปัญหาและอุปสรรค
นักเรียนบางคนไม่ยอมคิดคานวณด้วยตนเอง เพราะเห็นตัวเลขในใบงานที่ 4 เป็นทศนิยม
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ครูตักเตือนนักเรียนบางคนที่มีพฤติกรรมไม่ยอมคิดคานวณหาคาตอบ

110103

รูปคลี่พีระมิด
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ชื่อ – สกุล..................................................................................ชั้น................เลขที่..................

ใบงานที่ 4 การหาพื้นที่ผิวของพีระมิด
จงหาพื้นที่ผิวของพีระมิดต่อไปนี้

หน่วยของการวัด
In คือ นิ้ว

ft คือ ฟุต

cm คือ เซนติเมตร
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
รายวิชา คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค 23101
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร
เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรกรวย
ผู้สอน นายนิรันดร์ บุญศรี, นางสาวจันทิมา กุลศรี,
เวลา 2 ชั่วโมง
นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์, นางสาวโชติรส ชุติพานิชเทศก์
นายชิตพล สะอาด , นางสาวกนกพรรณ ลอยสงเคราะห์
…………………………………………………………………………………..........…...….……………………………………
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ค 2.1 ม.3/1 หาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก
ค 2.2 ม.3/1 ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ค 3.1 ม.3/1 อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม
2. สาระสาคัญ
การหาพื้นที่ผิวของกรวย เป็นการหาพื้นที่ผิวทั้งหมดของกรวยนั้น ส่วนปริมาตรของกรวย
เท่ากับ เศษหนึ่งส่วนสามของปริมาตรของทรงกระบอกที่มีฐานและความสูงเท่ากับกรวยนั้น
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายขั้นตอนการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของกรวยได้ (K)
2. หาพื้นที่ผิวและปริมาตรของกรวยได้ (K)
3. การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย การนาเสนอและการเชื่อมโยงหลักการความรู้
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น (P)
4. ใฝ่เรียนรู้ (A)
5. มุ่งมั่นในการทางาน (A)
4. สาระการเรียนรู้
พื้นที่ผิวและปริมาตรของกรวย การใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหา
ลักษณะและสมบัติของกรวย
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5. กิจกรรมการเรียนรู้
คาบที่ 1
ขั้นนา
ครูใช้คาถามกระตุ้นความคิด
- นักเรียนคิดว่า พีระมิดกับกรวยเหมือนกันและต่างกันอย่างไร
(เหมือนกัน โดยมียอดแหลมและไม่อยู่ในระนาบเดียวกับฐาน และต่างกันตรงที่พื้นที่ฐานและพื้นที่ผิว
ข้าง)
ขั้นสอน
1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3 – 4 คน แล้วแจกใบกิจกรรมที่ 3 อัตราส่วนเท่ากันหรือไม่
ให้แต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติแล้วส่งตัวแทนมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
2. ครูสรุปความรู้เรื่อง รูปสามเหลี่ยมฐานโค้ง
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสาคัญเกี่ยวกับผลที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมจนได้ว่า
พื้นที่รูปสามเหลีย่ มฐานโค้ง
พื้นที่รูปวงกลม

=

พื้นที่รูปสามเหลี่ยมฐานโค้ง
ความยาวของเส้นรอบวงของรูปวงกลม

4. ครูให้นักเรียนศึกษาส่วนประกอบของกรวยและดูคลิปกิจกรรมสารวจกรวยจากหน้า 16 – 17
ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1 ของ สสวท.
5. ครูใช้คาถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
- จากการศึกษาส่วนประกอบของกรวยแล้วนักเรียนมีวิธีหาพื้นที่ผิวได้อย่างไร
(พื้นที่ฐานของกรวยรวมกับพื้นที่ผิวข้างของกรวย)
- ถ้าเราต้องการหาพื้นที่ผิวของกรวย เราต้องทราบอะไรบ้าง (รัศมีของฐาน และความสูง
เอียง)
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสูตรการหาพื้นที่ผิวของกรวย
2. ครูแจกใบงานที่ 5 การหาพื้นที่ผิวของกรวย ให้นักเรียนทาเป็นการบ้านนาส่งก่อนเรียนใน
คาบต่อไป
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คาบที่ 2
ขั้นนา
ครูเปิดคลิปแสดงความสัมพันธ์ของปริมาตรกรวยกับปริมาตรทรงกระบอก
https://www.youtube.com/watch?v=RZkhnIzBC_k
ขั้นสอน
1. ครูสุ่มนักเรียน 2 – 3 คน ให้สรุปความรู้ที่ได้จากคลิป
2. ครูสรุปความสัมพันธ์ของปริมาตรกรวยกับปริมาตรทรงกระบอก ดังนี้
1
ปริมาตรของกรวย = 3 ของปริมาตรทรงกระบอก
1
= 3 X พื้นที่ฐาน X ความสูง
1
หรือ 𝑉 = 3 𝜋𝑟 2 ℎ
เมื่อ 𝑉 แทนปริมาตรของกรวย
𝜋𝑟 2 แทนพื้นที่ฐานของกรวย
ℎ แทนความสูงของกรวย (สูงตรง)
3. ครูเปิดไฟล์ยกตัวอย่างโจทย์การหาปริมาตรของพีระมิดพร้อมอธิบายประกอบ ดังนี้

108
115

4. ครูให้นักเรียนทาแบบฝึกหัดที่ 1.3 ข ข้อ 1 – 8 หน้า 47 – 48 ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์
พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1 ของ สสวท.เป็นการบ้าน
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสูตรการหาปริมาตรของกรวย
6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1. ใบกิจกรรมที่ 3 อัตราส่วนเท่ากันหรือไม่
2. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1 ของ สสวท.
3. ใบงานที่ 5 เรื่อง การหาพื้นที่ผิวของกรวย
4. คลิปแสดงความสัมพันธ์ของปริมาตรกรวยกับปริมาตรทรงกระบอก
https://www.youtube.com/watch?v=RZkhnIzBC_k
5. ไฟล์ตัวอย่างโจทย์การหาปริมาตรของกรวย
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7. การวัดและประเมินผล
วิธีการ
ทาใบกิจกรรมที่ 3
ทาใบงานที่ 5
ทาแบบฝึกหัดที่ 1.3 ข
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้
และมุ่งมั่นในการทางาน

เครื่องมือวัด
ใบกิจกรรมที่ 3
ใบงานที่ 5
แบบฝึกหัดที่ 1.3 ข
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เกณฑ์การประเมิน
ทาได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ทาได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ทาได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
นักเรียนส่วนใหญ่สามารถเข้าใจความแตกต่างของกรวยกับพีระมิด และเข้าใจการหาพื้นที่ผิว
และปริมาตรของกรวยและสามารถยกตัวอย่างการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของกรวยได้
ปัญหาและอุปสรรค
นักเรียนบางคนยังไม่เข้าใจช่วงครูอธิบายเกี่ยวกับสามเหลี่ยมฐานโค้งและกิจกรรมอัตราส่วน
เท่ากันหรือไม่แต่ไม่กล้าถาม
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ครูเดินเข้าไปอธิบายเพิ่มเติมในช่วงที่ศึกษาส่วนประกอบของกรวยในหนังสือเรียนของ สสวท.
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ใบกิจกรรมที่ 3 อัตราส่วนเท่ากันหรือไม่
ชื่อ – สกุล ........................................................................................ชั้น...............เลขที่...........
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ใบงานที่ 5 การหาพื้นที่ผิวของกรวย
จงหาพื้นที่ผิวของกรวยต่อไปนี้
หน่วยของการวัด
mm คือ มิลลิเมตร
yd

คือ หลา

cm คือ เซนติเมตร

In คือ นิ้ว

ft คือ ฟุต
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
รายวิชา คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค 23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร
เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรทรงกลม
ผู้สอน นายนิรันดร์ บุญศรี, นางสาวจันทิมา กุลศรี,
เวลา 2 ชั่วโมง
นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์, นางสาวโชติรส ชุติพานิชเทศก์
นายชิตพล สะอาด , นางสาวกนกพรรณ ลอยสงเคราะห์
…………………………………………………………………………………..........…...….……………………………………
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ค 2.1 ม.3/1 หาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก
ค 2.2 ม.3/1 ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ค 3.1 ม.3/1 อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม
2. สาระสาคัญ
การหาพื้นที่ผิวของทรงกลม เป็นการหาพื้นที่ของพื้นที่ผิวทั้งหมดของทรงกลมนั้น ส่วนการหา
ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิตินั้น มีวิธีการหาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติ
นั้น ๆ
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายขั้นตอนการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรทรงกลมได้ (K)
2. หาพื้นที่ผิวและปริมาตรทรงกลมได้ (K)
3. การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย การนาเสนอและการเชื่อมโยงหลักการความรู้
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น (P)
4. ใฝ่เรียนรู้ (A)
5. มุ่งมั่นในการทางาน (A)
4. สาระการเรียนรู้
ลักษณะและสมบัติของทรงกลม พื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกลม การใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่
พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหา
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5. กิจกรรมการเรียนรู้
คาบที่ 1
ขั้นนา
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับลักษณะของลูกบอล ลูกปิงปอง ลูกแก้ว หรือลูกกอล์ฟ เป็นต้น
แล้วให้นักเรียนตอบคาถามว่า ทาไมเราจึงเรียกลักษณะของลูกบอล ลูกปิงปอง ลูกแก้ว หรือลูกกอล์ฟว่า
ทรงกลม
ขั้นสอน
1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปลักษณะของทรงกลมจนได้ว่า รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีผิวโค้งเรียบ
และจุดทุกจุดบนผิวโค้งอยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็นระยะเท่ากัน เรียกว่า ทรงกลม จุดคงที่ เรียกว่า
จุดศูนย์กลางของทรงกลม ระยะที่เท่ากัน เรียกว่า รัศมีของทรงกลม
2. ครูให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 – 4 คน และแจกใบกิจกรรมที่ 4 มหัศจรรย์บอลจิ๋ว
พร้อมกับอุปกรณ์ให้แต่ละกลุ่มนาไปลงมือปฏิบัติกิจกรรม แล้วสรุปผลเพื่อมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
3. ครุสุ่มนักเรียน 2 – 3 กลุ่ม มาสรุปกิจกรรมมหัศจรรย์บอลจิ๋ว
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสูตรการหาพื้นที่ผิวของทรงงกลม
2. ครูแจกใบงานที่ 6 การหาพื้นที่ผิวของทรงกลม ให้นักเรียนทาเป็นการบ้านนาส่งก่อนเรียนใน
คาบต่อไป
คาบที่ 2
ขั้นนา
ครูเปิดคลิปแสดงความสัมพันธ์ของปริมาตรของทรงกลม ปริมาตรกรวย และปริมาตทรงกระบอก
https://www.youtube.com/watch?v=RZkhnIzBC_k
ขั้นสอน
1. ครูสุ่มนักเรียน 2 – 3 คน ให้สรุปความรู้ที่ได้จากคลิป
2. ครูสรุปความสัมพันธ์ของปริมาตรกรวยกับปริมาตรทรงกระบอก ดังนี้
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ปริมาตรของทรงกลม = 2เท่าของปริมาตรกรวย
2
และ
ปริมาตรของทรงกลม = ของปริมาตรทรงกระบอก
=
หรือ 𝑉 =
=

3
2

3
2
3
2
3
4

X พื้นที่ฐาน X ความสูง
𝜋𝑟 2 ℎ โดยที่ ℎ = 2𝑟
𝜋𝑟 2 2𝑟

= 𝜋𝑟 3
3
เมื่อ 𝑉 แทนปริมาตรของทรงกลม
𝑟 แทนรัศมีของทรงกลม
ℎ แทนความสูงของกรวย
3. ครูเปิดไฟล์ยกตัวอย่างโจทย์การหาปริมาตรของทรงกลมพร้อมอธิบายประกอบ ดังนี้
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4. ครูให้นักเรียนทาแบบฝึกหัดที่ 1.4 ข้อ 1 – 8 หน้า 55 – 56 ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์
พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1 ของ สสวท. เป็นการบ้าน
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสูตรการหาปริมาตรของทรงกลม
6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1. ใบกิจกรรมที่ 4 มหัศจรรย์บอลจิ๋ว
2. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1 ของ สสวท.
3. ใบงานที่ 6 เรื่อง การหาพื้นที่ผิวของทรงกลม
4. คลิปแสดงความสัมพันธ์ของปริมาตรทรงกลม ปริมาตรกรวยและปริมาตรทรงกระบอก
https://www.youtube.com/watch?v=RZkhnIzBC_k
5. ไฟล์ตัวอย่างโจทย์การหาปริมาตรของกรวย
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7. การวัดและประเมินผล
วิธีการ
ทาใบกิจกรรมที่ 4
ทาใบงานที่ 6
ทาแบบฝึกหัดที่ 1.4
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้
และมุ่งมั่นในการทางาน

เครื่องมือวัด
ใบกิจกรรมที่ 4
ใบงานที่ 6
แบบฝึกหัดที่ 1.4
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มและ
งานเดี่ยว
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เกณฑ์การประเมิน
ทาได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ทาได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ทาได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
นักเรียนส่วนใหญ่สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจัดให้และสามารถหาพื้นที่ผิวและ
ปริมาตรของทรงกลมได้อย่างถูกต้อง
ปัญหาและอุปสรรค
-

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ไม่มีปัญหาเพราะว่าเรื่องไม่ค่อยซับซ้อน นักเรียนตั้งใจฟังดี ครูอธิบายชัดเจน ทุกคนเห็นภาพ
ร่วมกันจึงเข้าใจได้ง่าย
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ใบกิจกรรมที่ 4 มหัศจรรย์บอลจิ๋ว
ชื่อ – สกุล .........................................................................................ชัน............เลขที
้
่..........
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ใบงานที่ 6 การหาพื้นที่ผิวของทรงกลม
จงหาพื้นที่ผิวของทรงกลมต่อไปนี้
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
รายวิชา คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค 23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร
เรื่อง การเปรียบเทียบหน่วยปริมาตร
ผู้สอน นายนิรันดร์ บุญศรี, นางสาวจันทิมา กุลศรี,
เวลา 1 ชั่วโมง
นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์, นางสาวโชติรส ชุติพานิชเทศก์
นายชิตพล สะอาด , นางสาวกนกพรรณ ลอยสงเคราะห์
…………………………………………………………………………………..........…...….……………………………………
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ค 2.1 ม.3/3 เปรียบเทียบหน่วยความจุหรือหน่วยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือต่างระบบ และ
เลือกใช้หน่วยการวัดได้อย่างเหมาะสม
2. สาระสาคัญ
การเปรียบเทียบหน่วยความจุหรือหน่วยปริมาตร ควรพิจารณาเปรียบเทียบจากหน่วยการวัดที่
เป็นระบบเดียวกัน
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. แสดงวิธีเปลี่ยนหน่วยปริมาตรในระบบเดียวกันได้ (K)
2. แสดงวิธีเปลี่ยนหน่วยปริมาตรต่างระบบได้ (K)
3. การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย การนาเสนอและการเชื่อมโยงหลักการความรู้
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น (P)
4. ใฝ่เรียนรู้ (A)
5. มุ่งมั่นในการทางาน (A)
4. สาระการเรียนรู้
การเปรียบเทียบหน่วยความจุหรือหน่วยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือต่างระบบ
5. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3 – 4 คน แล้วแจกกล่องให้กลุ่มละ 1 กล่อง
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ขั้นสอน
1. ครูใช้คาถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
- นักเรียนคิดว่ากล่องที่กลุ่มนักเรียนได้รับไป มีวิธีในการหาปริมาตรหรือความจุของ
กล่องนี้อย่างไร
(หาจากการวัดความยาวของฐาน และทุกด้านรอบกล่องแล้วนาไปคานวณตามสูตรการหาปริมาตร)
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวัดขนาดของกล่องที่ครูแจกให้ในหน่วยที่แตกต่างกัน ดังนี้
- วัดเป็นหน่วยเซนติเมตร
- วัดเป็นหน่วยนิ้ว
- วัดเป็นหน่วยฟุต
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาสรุปผลการวัด พร้อมวิเคราะห์ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะของกลุ่มตนเองหน้าชั้นเรียน
4. ครูถามนักเรียนว่า ถ้าต้องการเปลี่ยนหน่วยจากลูกบาศก์เซนติเมตร เป็นลูกบาศก์เมตร
นักเรียนมีวิธีการทาอย่างไร (ต้องทราบมาตราส่วนของหน่วยปริมาตรก่อน)
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทากิจกรรมส่งต่อมาตราส่วน โดยครูชี้แจงกติกาให้นักเรียนเข้าใจ
ก่อนเล่นเกมนี้ ดังนี้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนั่งเป็นวงกลม
- ประธานกลุ่มรับซองแถบมาตราส่วน กลุ่มละ 1 ซอง
- ประธานกลุ่มเปิดซองแล้วหยิบแถบที่ 1 แล้วส่งต่อให้เพื่อนที่นั่งทางขวามือ เพื่อนก็ทา
เช่นเดียวกันจนถึงคนสุดท้าย
- เมื่อประธานกลุ่มอ่านแถบที่ 1 แล้วให้สมาชิกกลุ่มคนถัดไปอ่านแถบที่ 2 ทา
เช่นเดียวกันจนครบทุกคน
- สมาชิกคนสุดท้ายเมื่ออ่านแล้วให้จัดเรียงแถบต่างๆ ให้เป็นระบบและถูกต้องบนโต๊ะ
เพื่อทบทวนอีกครั้ง
6. นักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการทากิจกรรมส่งต่อมาตราส่วน เกี่ยวกับมาตราส่วนของหน่วย
ปริมาตร โดยครูคอยตรวจสอบความถูกต้อง
7. ครูใช้คาถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
- ระบบเมตริกกับระบบอังกฤษมีความต่างกันอย่างไร
(ระบบเมตริกใช้กับภาชนะที่มีขนาดเล็กได้ ส่วนระบบอังกฤษเหมาะสาหรับภาชนะที่มีขนาดใหญ่)
8. ครูแจกใบงานที่ 7 การเปลี่ยนหน่วยปริมาตรในระบบเมตริก และใบงานที่ 8 การเปลี่ยน
หน่วยปริมาตรในระบบอังกฤษ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทาภายในเวลา 5 นาที
9. ครูสุ่มนักเรียน 2 – 3 กลุ่ม ออกมาเฉลยคาตอบของใบงาน แล้วแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทาใบงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนหน่วยปริมาตร
2. ครูให้นักเรียนแต่ละคนสร้างโจทย์การเปลี่ยนหน่วยการหาปริมาตรคนละ 2 ข้อ พร้อมกับแสดง
วิธีทาการเปลี่ยนหน่วยลงในสมุดแล้วนาส่งก่อนเรียนในคาบต่อไป
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6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1. กล่องใช้ในการวัดขนาดจานวน 10 กล่อง
2. แถบมาตราส่วนใช้ในกิจกรรมส่งต่อมาตราส่วน
3. ใบงานที่ 7 การเปลี่ยนหน่วยปริมาตรในระบบเมตริก
4. ใบงานที่ 8 การเปลี่ยนหน่วยปริมาตรในระบบอังกฤษ
7. การวัดและประเมินผล

วิธีการ
ทาใบงานที่ 7
ทาใบงานที่ 8
ทาการสร้างโจทย์การเปลี่ยนหน่วย
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และ
มุ่งมั่นในการทางาน

เครื่องมือวัด
ใบงานที่ 7
ใบงานที่ 8
สร้างโจทย์การเปลี่ยนหน่วย
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มและ
งานเดี่ยว
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เกณฑ์การประเมิน
ทาได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ทาได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ทาได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
นักเรียนส่วนใหญ่สนุกสนานในกิจกรรมการเรียนรู้และเข้าใจหลักการเปลี่ยนหน่วยในระบบ
เมตริกและระบบอังกฤษ
ปัญหาและอุปสรรค
นักเรียนบางคนยังสับสนในการคานวณการเปลี่ยนหน่วยทั้งสองระบบ
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ครูแนะนาให้สลับกันถาม – ตอบ หรือแข่งกันท่องกับเพื่อน ๆ เพราะมีความจาเป็นเนื่องจาก
การสอบหลายรายการที่โจทย์ปัญหาจะมีการเปลี่ยนหน่วยก่อนจึงจะได้คาตอบที่ถูกต้อง
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แถบมาตราส่วน
ชื่อ – สกุล .........................................................................................ชัน............เลขที
้
่..........

1 เซนติเมตร เท่ากับ 10 มิลลิเมตร
1 ตารางเซนติเมตร เท่ากับ 100 หรือ 102 ตารางมิลลิเมตร
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร เท่ากับ 1,000 หรือ 103 ลูกบาศก์มิลลิเมตร
1 เมตร เท่ากับ 100 หรือ 102 เซนติเมตร
1 ตารางเมตร เท่ากับ 10,000 หรือ 104 ลูกบาศก์เซนติเมตร
1 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ 1,000,000 หรือ 106 ลูกบาศก์เซนติเมตร
1 ฟุต เท่ากับ 12 นิ้ว
1 ตารางฟุต เท่ากับ 122 หรือ 144 ตารางนิ้ว
1 ลูกบาศก์ฟุต เท่ากับ 123 หรือ 1,728 ลูกบาศก์นิ้ว
1 ฟุต เท่ากับ 30 เซนติเมตร
1 ตารางฟุต เท่ากับ 302 หรือ 900 ตารางเซนติเมตร



1 ลูกบาศก์ฟุต เท่ากับ 303 หรือ 27 x 103 ลูกบาศก์เซนติเมตร
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ใบงานที่ 7 การเปลี่ยนหน่วยปริมาตรในระบบเมตริก

131124

ใบงานที่ 8 การเปลี่ยนหน่วยปริมาตรในระบบอังกฤษ
ชื่อ – สกุล .........................................................................................ชัน............เลขที
้
่..........
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12
รายวิชา คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค 23101
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร
เรื่อง การออกแบบรูปเรขาคณิตด้วย Geogebra
ผู้สอน นายนิรันดร์ บุญศรี, นางสาวจันทิมา กุลศรี
เวลา 2 ชั่วโมง
นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์, นางสาวโชติรส ชุติพานิชเทศก์
นายชิตพล สะอาด , นางสาวกนกพรรณ ลอยสงเคราะห์
…………………………………………………………………………………..........…...….……………………………………
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
รู้และเข้าใจ หลักการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์
2. สาระสาคัญ
โปรแกรม GeoGebra เป็ น โปรแกรมส าเร็จ รู ป ทางคณิ ต ศาสตร์ แบบพลวัต ที่ โ ต้ต อบกั บ
ผู้ใช้งานสาหรับการศึกษาคณิตศาสตร์ สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเรขาคณิต พีขคณิต แคลคูลัส รูปวงกลม
ส่วนตัดของวงกลม โปรแกรม GeoGebra สามารถดาเนินการสร้างจุด ภาคตัดกรวย สมการ นอกจากนี้
ยังมีความสามารถในการส่งออกไฟล์ที่สร้างขึ้นเป็นรูปแบบของภาษา Java ซึ่งเป็นสื่อที่ปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้เรียนโดยผู้เรียนสามารถปรับแต่งค่ารวมถึงรูปร่างของสื่อได้เป็นอย่างดี
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายการใช้งานโปรแกรม GeoGebra เบื้องต้นได้ (K)
2. ออกแบบรูปสามมิติด้วยโปรแกรม GeoGebra ได้ (K)
3. การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย การนาเสนอและการเชื่อมโยงหลักการความรู้
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น (P)
4. ใฝ่เรียนรู้ (A)
5. มุ่งมั่นในการทางาน (A)
4. สาระการเรียนรู้
หลักการใช้งานโปรแกรม GeoGebra เครื่องมือและคาสั่งต่างๆ เบื้องต้นของโปรแกรม
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5. กิจกรรมการเรียนรู้
คาบที่ 1
ขั้นนา
ครูเปิดโปรแกรม GeoGebra ให้นักเรียนดูผลงานของรุ่นพี่ในการสร้างรูปสามมิติที่ใช้
ประกอบการแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2560
ใช้คาถามกระตุ้นความคิด
นักเรียนเห็นผลงานของรุ่นพี่แล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง
นักเรียนคิดว่าตนเองจะสามารถสร้างรูปสามมิติดังตัวอย่างได้หรือไม่
- นักเรียนรู้จักโปรแกรมสาเร็จรูปทางคณิตศาสตร์อะไรบ้าง
- นักเรียนเคยรู้จักโปรแกรม GeoGebra มาก่อนหรือไม่
ขั้นสอน
-

1. ครูทบทวนการสร้างรูปสามมิติด้วยโปรแกรม GSP
2. ครูทบทวนการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรม GSP
3. ครูแนะนาเครื่องมือการสร้างในโปรแกรม GeoGebra
4. ครูสอนการสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้โปรแกรม GeoGebra
5. ครูให้นักเรียนฝึกวาดรูปเรขาคณิตสองมิติ 5 – 6 รูปและใช้คาสั่งต่าง ๆ กับเครื่องมือให้มีความ
ชานาญ
ขั้นสรุป
ครูสุ่มนักเรียน 2-3 คน สรุปหลักการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม GeoGebra และวิเคราะห์
ความเหมือนหรือแตกต่างของโปรแกรม GSP กับ โปรแกรม GeoGebra
คาบที่ 2
ขั้นนา
ครูสุ่มนักเรียน 2 – 3 คน ออกมาสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้โปรแกรม GeoGebra
ขั้นสอน
1. ครูสอนการสร้างรูปเรขาคณิตสามมิติโดยใช้โปรแกรม GeoGebra
2. ครูให้นักเรียนฝึกวาดรูปเรขาคณิตสามมิติ ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย ทรงกลม
3. ครูสอนการใช้คาสั่งให้รูปเรขาคณิตสามมิติเคลื่อนไหวได้
4. ครูให้นักเรียนฝึกซ้อมการวาดและการใช้คาสั่งต่างๆภายในเวลา 15 นาที
5. ครูเรียกให้นักเรียนสอบการสร้างรูป 2 รอบ ๆ ละ 20 คน
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ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปหลักการและเครื่องมือ คาสั่งต่างๆในการสร้างรูปเรขาคณิตสามมิติให้
เคลื่อนไหวได้ด้วยโปรแกรม GeoGebra
6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1. โปรแกรม GeoGebra
2. โปรแกรม GSP ( The Geometer’s Sketchpad )
7. การวัดและประเมินผล
วิธีการ
สร้างรูปเรขาคณิตสามมิติ

เครื่องมือวัด
สร้างด้วยโปรแกรม GeoGebra

เกณฑ์การประเมิน
สร้างได้และใช้เครื่องมือถูกต้อง

สังเกตพฤติกรรมการทางาน

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้
และมุ่งมั่นในการทางาน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
นักเรียนส่วนใหญ่ตื่นเต้นกับการได้ใช้คอมพิวเตอร์ในคาบเรียนวิชาคณิตศาสตร์และส่วนใหญ่
เข้าใจหลักการสร้างโดยใช้โปรแกรม GeoGebra
ปัญหาและอุปสรรค
1. นักเรียนตื่นเต้นกับการได้ใช้คอมพิวเตอร์ในคาบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ส่งเสียงดังหลายคนจึง
ใช้เวลาในการอธิบายการใช้เครื่องมือในโปรแกรมหลายครั้ง
2. นักเรียนบางคนไม่เข้าใจหลักการสร้างรูปตั้งแต่โปรแกรม GSP พอประยุกต์ความรู้มาต่อ
ด้วยโปรแกรม GeoGebra จึงยังสับสนอยู่
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
1. ครูตักเตือนการใช้เสียงเป็นระยะ
2. ครูรอดูผลจากการสอบสร้างรูปแล้วจะเรียกมาสอนเสริมในคาบว่าง
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13
รายวิชา คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค 23101
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร
เรื่อง โครงงานสะเต็มศึกษา
ผู้สอน นายนิรันดร์ บุญศรี, นางสาวจันทิมา กุลศรี
เวลา 1 ชั่วโมง
นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์, นางสาวโชติรส ชุติพานิชเทศก์
นายชิตพล สะอาด , นางสาวกนกพรรณ ลอยสงเคราะห์
…………………………………………………………………………………..........…...….……………………………………
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อ
ความหมาย ทางคณิตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอนสามารถ
อธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลา นั้น ๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที่จาเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
2. สาระสาคัญ
โครงงานสะเต็ม ศึกษา โครงงานที่นาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี มาใช้ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง โดยผ่านกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมภายใต้สถานการณ์และเงื่อนไข เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ซึ่งอาจเป็นชิ้นงานหรือวิธีการที่
สามารถนามาใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
ขั้นตอนการทาโครงงานสะเต็มศึกษา เป็นการทางานอย่างเป็นขั้นตอนบนพื้นฐานของ
กระบวนการออกแบบ เชิงวิศวกรรม มี 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
- ระบุปัญหา เป็นการทาความเข้าใจปัญหาหรือความท้าทาย วิเคราะห์เงื่อนไขหรือ
ข้อจากัดของสถานการณ์ปัญหา เพื่อกาหนดขอบเขตของปัญหา ซึ่งจะนาไปสู่การสร้างชิ้นงานหรือวิธีการ
ในการแก้ปัญหา
- รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา เป็นการรวบรวมข้อมูลและแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการแก้ปัญหาและประเมินความ
เป็นไปได้ข้อดีและข้อจากัด
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- ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา เป็นการประยุกต์ใช้ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องเพื่อการ
ออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการในการแก้ปัญหา โดยคานึงถึงทรัพยากร ข้อจากัดและเงื่อนไขตาม
สถานการณ์ที่กาหนด
- วางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา เป็นการกาหนดลาดับขั้นตอนของการสร้าง
ชิ้นงานหรือวิธีการแล้วลงมือสร้างชิ้นงานหรือพัฒนา วิธีการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
- ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน เป็นการ
ทดสอบและประเมินการใช้งานของชิ้นงานหรือวิธีการ โดยผลที่ได้อาจนามาใช้ในการปรับปรุง และ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมที่สุด
- นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน เป็นการนาเสนอแนวคิดและ
ขั้นตอนการแก้ปัญหาของการสร้างชิ้นงานหรือการพัฒนาวิธีการให้ผู้อื่น เข้าใจและได้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาต่อไป
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ศึกษาความหมายของโครงงานสะเต็มศึกษา (K)
2. เข้าใจขั้นตอนของการทาโครงงานสะเต็มศึกษา (K)
3. ใช้องค์ความรู้ที่ได้ มาพัฒนาโครงงานได้ตามความสนใจ (P)
4. ทักษะด้านกระบวนการกลุ่ม (P)
5. รู้จักทางานร่วมกับผู้อื่น เชื่อมั่นในตนเอง รับผิดชอบ (A)
4. สาระการเรียนรู้
1. ความหมายของโครงงานสะเต็มศึกษา
2. ขั้นตอนของการทาโครงงานสะเต็มศึกษา
5. กิจกรรมการเรียนรู้
คาบที่ 1
ขั้นนา
ครูใช้คาถามกระตุ้นความคิดนักเรียน ดังนี้
- นักเรียนเคยทาโครงงานมาหรือไม่
- โครงงานที่นักเรียนเคยทาเปนโครงงานวิชาอะไร
- แล้วนักเรียนคิดว่าโครงงานในวิชาอื่นที่เคยทากับการทาโครงงานสะเต็มศึกษาเหมือนหรือ
ต่างกันอย่างไร
- นักเรียนเคยได้ยินหรือรู้จักโครงงานสะเต็มศึกษามาก่อนหน้านี้หรือไม่
ขั้นสอน
1. ครูเปิด Microsoft Powerpoint เรื่อง สะเต็มศึกษานวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
สสวท. พร้อมอธิบายประกอบเกี่ยวกับความหมาย ขั้นตอนการทาโครงงานสะเต็มศึกษา
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2. ครูให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มๆละ 4 – 5 คน โดยให้คละความสามารถเป็นเด็กเก่ง ปานกลาง
และอ่อนรวมอยู่ด้วยกัน
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกประธาน และ เลขานุการ ของกลุ่ม
4. ครูนาโครงงานสะเต็มศึกษา “ ตู้อบพลังแสงอาทิตย์สามมิติ ” ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการ
ประกวดโครงงานสะเต็มของศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
2560 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเป็นตัวอย่างในทุกขั้นตอนการทาโครงงานสะเต็มศึกษา พร้อมอธิบาย
ประกอบ
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5. ครูแจกใบงานที่ 9 เพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไป สังเกตและสารวจสภาพแวดล้อมหรือสภาพ
ท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดน่าสนใจศึกษาพร้อมทดลองตั้งชื่อโครงงานให้สอดคล้องกับปัญหา
6. ครูยกตัวอย่างชื่อโครงงานสะเต็มศึกษา “ ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์สามมิติ ” พร้อมอธิบาย
แนวทางการตั้งชื่อโครงงานให้สอดคล้องกับปัญหา
ขั้นสรุป
1. ครูสุ่มนักเรียน 2 – 3 กลุ่ม สรุปความหมายและขั้นตอนของโครงงานสะเต็มศึกษา
2. ครูนัดหมายการส่งงานล่วงหน้าของนักเรียนทุกกลุ่มเกี่ยวกับการสารวจสภาพแวดล้อมหรือ
สภาพท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดน่าสนใจศึกษาพร้อมทดลองตั้งชื่อโครงงานที่สอดคล้องกับปัญหา สาหรับ
นามาทางานในขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ของโครงงานสะเต็มศึกษาในคาบต่อไป
6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1. Microsoft Powerpoint เรื่อง สะเต็มศึกษานวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
สสวท.
2. ไฟล์การดาเนินการทาโครงงานสะเต็มศึกษา “ ตู้อบพลังแสงอาทิตย์สามมิติ ” ที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศจากการประกวดโครงงานสะเต็มของศูนย์ภาคเหนือตอนล่างที่นามาเป็นตัวอย่าง
3. ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์สามมิติทั้ง 4 ตู้ของโครงงานสะเต็มศึกษาตัวอย่าง
4. ใบงานที่ 9 สารวจสภาพท้องถิ่น หรือสภาพแวดล้อมเพื่อศึกษาปัญหา
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7. การวัดและประเมินผล
วิธีการ
ทาใบงานที่ 9

เครื่องมือวัด
ใบงานที่ 9

เกณฑ์การประเมิน
ทาได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้
และมุ่งมั่นในการทางาน

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
นักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจความสาคัญ ความหมาย และขั้นตอนของโครงงานสะเต็มศึกษา และมี
ความสนใจและตั้งใจมากเมื่อครูนาตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์สามมิติทั้ง 4 ตู้มาตั้งให้นักเรียนได้ศึกษาจริง
อย่ างใกล้ ชิด และดูมีส มาธิจ ดจ่ อเมื่อ ครูเล่ าที่มาของโครงงานตู้อบพลั งงานแสงอาทิต ย์ ส ามมิติเป็ น
ตัวอย่างก่อนที่นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องลงสารวจสภาพของปัญหาด้วยตนเอง
ปัญหาและอุปสรรค
นักเรียนหลายกลุ่มกังวลจะไม่มีเวลาสารวจสภาพปัญหาเพียงพอเพราะเพื่อนในกลุ่มหลายคนทา
กิจกรรมของโรงเรียนและบางคนเรียนพิเศษ
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ครูให้คาแนะนาเกี่ยวกับการแบ่งเวลาและแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่ม
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ใบงานที่ 9
สารวจสภาพท้องถิ่น หรือสภาพแวดล้อมเพื่อศึกษาปัญหา
ชื่อกลุ่ม.................................................
สมาชิกในกลุ่ม
1. ..............................................................................................
2. ..............................................................................................
3. ..............................................................................................
4. ..............................................................................................
5. ..............................................................................................
ให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดโดยการสารวจสภาพท้องถิ่น หรือสภาพแวดล้อม เพื่อศึกษา
ปัญหาหรือความสนใจหรือความต้องการที่จะทาโครงงานพร้อมตั้งชื่อโครงงานให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับปัญหา
ปัญหาหรือความสนใจหรือความต้องการที่จะทาโครงงาน

ชื่อโครงงาน
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14
รายวิชา คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค 23101
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร
เรื่อง การระบุปัญหา
ผู้สอน นายนิรันดร์ บุญศรี, นางสาวจันทิมา กุลศรี
เวลา 1 ชั่วโมง
นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์, นางสาวโชติรส ชุติพานิชเทศก์
นายชิตพล สะอาด , นางสาวกนกพรรณ ลอยสงเคราะห์
…………………………………………………………………………………..........…...….……………………………………
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อ
ความหมาย ทางคณิตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอนสามารถ
อธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที่จาเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
2. สาระสาคัญ
ขั้นที่ 1 ของโครงงานสะเต็มศึกษา ระบุปัญหา เป็นการทาความเข้าใจปัญหาหรือความท้าทาย
วิเคราะห์เงื่อนไขหรือข้อจากัดของสถานการณ์ปัญหา เพื่อกาหนดขอบเขตของปัญหา ซึ่งจะนาไปสู่การ
สร้างชิ้นงานหรือวิธีการในการแก้ปัญหา
ขั้นที่ 2 ของโครงงานสะเต็มศึกษา รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา เป็นการ
รวบรวมข้อมูลและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการ
แก้ปัญหาและประเมินความเป็นไปได้ข้อดีและข้อจากัด
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เข้าใจขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ของโครงงานสะเต็มศึกษา (P)
2. สืบค้นความรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาได้ (P)
3. ทักษะด้านกระบวนการกลุ่ม (P)
4. รู้จักทางานร่วมกับผู้อื่น เชื่อมั่นในตนเอง รับผิดชอบ (A)
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4. สาระการเรียนรู้
1. ขั้นที่ 1 ระบุปัญหาของโครงงานสะเต็มศึกษา
2. ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
5. กิจกรรมการเรียนรู้
คาบที่ 1
ขั้นนา
ครูใช้คาถามกระตุ้นความคิดเกี่ยวกับการสารวจปัญหาที่นักเรียนแต่ละกลุ่มทาในใบงานที่ ดังนี้
- นักเรียนมีวิธีการสารวจปัญหาอย่างไรบ้าง
- แล้วนักเรียนคิดว่าปัญหาที่สารวจมามีโอกาสที่จะหาวิธีแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่
ขั้นสอน
1. ครูแจกใบงานที่ 10 ที่นักเรียนแต่ละกลุ่มนามาส่งในช่วงสัปดาห์ก่อนจะเรียนในคาบนี้
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดและมีมติในการเลือกปัญหากลุ่มละ 1 ปัญหา
ภายในเวลา 15 นาทีเพื่อดาเนินการในขั้นต่อไปของโครงงานสะเต็มศึกษา
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอชื่อโครงงานหน้าชั้นเรียน
4. ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนกันถาม – ตอบ และอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อโครงงาน
5. ครูแจกใบงานที่ 10 ให้นั กเรียนแต่ละกลุ่มกาหนดเป้าหมายในการแก้ปัญหาที่เลือกศึกษา
และพิจ ารณาว่ าปั ญหาที่เ ลื อ กต้ องใช้ข้ อมู ล คณิ ตศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ เกี่ ยวข้อ ง
อะไรบ้างภายในเวลา 15 นาที
6. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งใบงานพร้อมนาเสนอหน้าชั้นเรียน
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการเขียนเป้าหมายในการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่ม
แลกเปลี่ยนกันถาม – ตอบและอภิปรายซักถามกันเพิ่มเติม
6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1. ใบงานที่ 9 สารวจสภาพท้องถิ่น หรือสภาพแวดล้อมเพื่อศึกษาปัญหา
2. ใบงานที่ 10 เป้าหมายในการแก้ปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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7. การวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัด

วิธีการ
ทาใบงานที่ 10

ใบงานที่ 10

เกณฑ์การประเมิน
ทาได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
มุ่งมั่นในการทางาน

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
นักเรียนมีความหลากหลายทางความคิดที่ดีในการระบุปัญหา
ปัญหาและอุปสรรค
มีบางประเด็นปัญหาอาจจะเกิดชิ้นงานได้ค่อนข้างยาก ด้วยหลายปัจจัยเช่น เวลา งบประมาณ
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ครูให้คาแนะนาในการวางขอบเขตและกาหนดเป้าหมายของปัญหาให้กระทัดรัดลง
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ชื่อกลุม่ ................................................................

ใบงานที่ 10
เป้าหมายในการแก้ปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อโครงงาน/ปัญหาที่ศึกษา ...............................................................................................
...........................................................................................................................................
ให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดกาหนดเป้าหมายในการแก้ปัญหาที่เลือกพร้อมกับพิจารณา
และระบุความรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่กลุ่มนักเรียนเลือก
ศึกษา
เป้าหมายในการแก้ปัญหา

ข้อมูลหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เลือกศึกษา
คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15
รายวิชา คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค 23101
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร
เรื่อง ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
ผู้สอน นายนิรันดร์ บุญศรี, นางสาวจันทิมา กุลศรี
เวลา 2 ชั่วโมง
นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์, นางสาวโชติรส ชุติพานิชเทศก์
นายชิตพล สะอาด , นางสาวกนกพรรณ ลอยสงเคราะห์
…………………………………………………………………………………..........…...….……………………………………
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อ
ความหมาย ทางคณิตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอนสามารถ
อธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที่จาเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
2. สาระสาคัญ
ขั้นที่ 3 ของโครงงานสะเต็มศึกษา ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา เป็นการประยุกต์ใช้ข้อมูลและ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องเพื่อการออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการในการแก้ปัญหา โดยคานึงถึงทรัพยากร ข้อจากัด
และเงื่อนไขตามสถานการณ์ที่กาหนด
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เข้าใจขั้นที่ 3 ของการทาโครงงานสะเต็มศึกษา (K)
2. ใช้องค์ความรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาออกแบบการแก้ปัญหาที่สนใจ
ศึกษาได้ (P)
3. ทักษะด้านกระบวนการกลุ่ม (P)
4. รู้จักทางานร่วมกับผู้อื่น เชื่อมั่นในตนเอง รับผิดชอบ (A)
4. สาระการเรียนรู้
ขั้นที่ 3 ของโครงงานสะเต็มศึกษา ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

146

5. กิจกรรมการเรียนรู้
คาบที่ 1
ขั้นนา
ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ที่นักเรียนส่วนใหญ่น่าจะมีประสบการณ์คล้ายๆกันมาให้นักเรียน
ร่วมกันศึกษาและอภิปรายและใช้การถาม – ตอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ดังนี้
“ มีแม่ค้าไอติมหลอดคนหนึ่งขายอยู่ที่ตลาดนัดคลองถมตรงข้ามโรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์
ต้องการทาไอติมหลอดให้ทันเวลาที่ลูกค้าสั่งพร้อม ๆ กัน เราจะมีวิธีช่วยแม่ค้าคนนี้อย่างไร ”
- นักเรียนเคยเห็นร้านไอติมหลอดในตลาดนัดคลองถมตรงข้ามโรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์
หรือไม่
- นักเรียนเคยเจอช่วงที่ลูกค้าไปยืนรอคิวซื้อหรือไม่
- แม่ค้าเค้าต้องทั้งเอามือสองมือปั่นถังต่อเนื่องใช่มั้ย แล้วก็ต้องหยุดปั่นไปเทน้าใส่เหยือกมา
หยอดน้าลงในหลอด นักเรียนคิดว่าระหว่างเค้าหยุดปั่นไอติมในหลอดจะเป็นอย่างไร
- นักเรียนมีวิธีหรือคาแนะนาให้แม่ค้าคนนี้หรือไม่ อย่างไร
- นักเรียนคิดว่าถ้าถังไอติมหลอดของแม่ค้ามีการหมุนคงที่จากมอเตอร์สถานการณ์นี้จะดีขึ้น
หรือไม่
- หลังจากเราช่วยกันคิดแก้สถานการณ์ให้แม่ค้าแล้ว เราลองมาคิดวิธีที่ช่วยให้ปัญหาของ
กลุ่มนักเรียนดีขึ้นด้วยวิธีการใด อย่างไรบ้าง
ขั้นสอน
1. ครูเปิด Microsoft Powerpoint เรื่อง STEM : How To ออกแบบกิจกรรมสะเต็มด้วย
ตนเอง โดยข้อมูลจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ “การศึกษาไทยเพื่อ
อนาคต” ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างและอธิบายประกอบ ดังนี้
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2. ครูแจกใบงานที่ 10 เป้าหมายของปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งมาใน
คาบที่แล้วให้แต่ละกลุ่มนามาพิจารณาออกแบบการแก้ปัญหาที่กลุ่มนั้นๆเลือกศึกษา
3. ครูแจกใบงานที่ 11 การออกแบบวิธีแก้ปัญหาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดช่วยกัน
ออกแบบวิธีแก้ปัญหาของกลุ่มตนเอง โดยใช้ความรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่าน
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม แล้วนามาส่งและนาเสนอในคาบต่อไป
ขั้นสรุป
ครูสุ่มนักเรียน 2 – 3 กลุ่มสรุปแนวทางการบูรณาการความรู้เพื่อนาไปออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
จากการศึกษาตัวอย่างตามความเข้าใจของแต่ละกลุ่ม และครูช่วยเสริมความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

148

141

คาบที่ 2
ขั้นนา
ครูชี้แจงเกี่ยวกับการนาเสนอการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มภายในเวลา 5 นาที
และท้ายคาบครูจะให้นักเรียนทุกคนลงมติเลือกการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่นักเรียนทั้งห้องคิดว่ามี
คุณภาพ 5 อันดับ
ขั้นสอน
1. ครูทั้ง 6 ท่านในทีมวิจัยเตรียมเอกสารในการประเมินการนาเสนอของนักเรียนทุกกลุ่ม
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งใบงานที่ 11 และดาเนินการนาเสนอการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาของ
แต่ละกลุ่มภายในเวลาที่กาหนด
3. ครูแจกใบลงคะแนนให้นักเรียนทุกคนลงมติเลือกโดยงดลงคะแนนให้กลุ่มของตนเอง
4. ครูแต่ละท่านให้คาแนะนาในการนาเสนอการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่ม
ขั้นสรุป
ครูสุ่มเลือกนักเรียน 4 – 5 คน สรุปแนวทางของการทาโครงงานสะเต็มศึกษาและครูทั้ง 6 ท่านก็
ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1. Microsoft Powerpoint เรื่อง STEM : How To ออกแบบกิจกรรมสะเต็มด้วยตนเอง
2. ใบงานที่ 11 การออกแบบวิธีแก้ปัญหา
3. แบบลงคะแนนคัดเลือกโครงงาน/ปัญหาที่มีคุณภาพ
7. การวัดและประเมินผล
วิธีการ
ทาใบงานที่ 11

เครื่องมือวัด
ใบงานที่ 11

เกณฑ์การประเมิน
ทาได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป

สังเกตจากการนาเสนอหน้าชั้น แบบประเมินผลการนาเสนองาน
เรียน
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
มุ่งมั่นในการทางาน

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
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บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือที่ดีในการระดมความคิดร่วมกันออกแบบวิธีการแก้ปัญหาของ
กลุ่มตนเองและตั้งใจนาเสนอการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาได้ดี และอยากได้รับคัดเลือกติดใน 5 อันดับ
ของห้อง
ปัญหาและอุปสรรค
1. นักเรียนบางกลุ่มอยากจะขอเปลี่ยนสมาชิกภายในกลุ่มที่ไม่จริงจังในการช่วยระดมความคิด
2. นักเรียนบางกลุ่มออกแบบวิธีการแก้ปัญหายังไม่ค่อยมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
1. ครูพูดคุยสร้างความเข้าใจให้นักเรียนมองเห็นความแตกต่างบางพฤติกรรมเป็นข้อดีและ
ลองจัดสรรแบ่งหน้าที่สมาชิกในกลุ่มใหม่อีกครั้ง
2. ครูเรียกพบสมาชิกทั้งกลุ่มเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของสมาชิกทั้งกลุ่มและให้นาใบงาน
กลับไปพิจารณาออกแบบเพิ่มเติม
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ชื่อกลุม่ ................................................................

ใบงานที่ 11
การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
ชื่อโครงงาน/ปัญหาที่ศึกษา ...............................................................................................
...........................................................................................................................................
คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี

กระบวนการทางวิศวกรรม

แนวทางการแก้ปัญหา
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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กรรมการคนที่ ........................

แบบประเมินผลการนาเสนอการออกแบบการแก้ปัญหาโครงงานสะเต็มศึกษา (10 คะแนน)
โครงงาน/ปัญหาที่สนใจศึกษา เรื่อง
...................................................................................................
ชื่อกลุ่ม .................................................... ชั้น ม. ....... / ...........
รายการประเมิน

2

ระดับคะแนน
1

0

1. หัวข้อโครงงานบ่งบอก หรือสื่อ ถึงสิ่งที่สงสัยต้องการหาคาตอบ
2. เป้าหมายในการแก้ปญ
ั หาชัดเจน
3. รูปแบบการแก้ปัญหาน่าสนใจ
4. การออกแบบการแก้ปัญหาบูรณาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมได้ดี
5. การใช้น้าเสียงในการนาเสนอ ท่าทางในการนาเสนอ การอธิบาย
และตอบคาถามได้ดี
รวม
ข้อเสนอแนะ
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
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กรรมการคนที่ ........................

แบบประเมินผลการนาเสนอการออกแบบการแก้ปัญหาโครงงานสะเต็มศึกษา (10 คะแนน)
โครงงาน/ปัญหาที่สนใจศึกษา เรื่อง
...................................................................................................
ชื่อกลุ่ม .................................................... ชั้น ม. ....... / ...........
รายการประเมิน

2

ระดับคะแนน
1

1. หัวข้อโครงงานบ่งบอก หรือสื่อ ถึงสิ่งที่สงสัยต้องการหาคาตอบ
2. เป้าหมายในการแก้ปญ
ั หาชัดเจน
3. รูปแบบการแก้ปัญหาน่าสนใจ
4. การออกแบบการแก้ปัญหาบูรณาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมได้ดี
5. การใช้น้าเสียงในการนาเสนอ ท่าทางในการนาเสนอ การอธิบาย
และตอบคาถามได้ดี
รวม
ข้อเสนอแนะ
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

0
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กลุ่มที่............

แบบลงคะแนนคัดเลือกโครงงาน/ปัญหาที่มีคุณภาพ
กลุ่มที่
คะแนน
คาชี้แจง ให้นักเรียนเรียงลาดับโครงงาน/ปัญหาที่นักเรียนคิดว่ามีคุณภาพ 5 อันดับโดยการใส่
หมายเลขกลุ่มที่นักเรียนคิดว่าดีที่สุดในลาดับที่ 1 และให้คะแนน 5 คะแนนในลาดับที่ 1 และลด
คะแนนลงไปตามลาดับ

*หมายเหตุ* นักเรียนงดลงคะแนนสาหรับกลุ่มของตนเอง

กลุ่มที่............

แบบลงคะแนนคัดเลือกโครงงาน/ปัญหาที่มีคุณภาพ
คาชี้แจง ให้นักเรียนเรียงลาดับโครงงาน/ปัญหาที่นักเรียนคิดว่ามีคุณภาพ 5 อันดับโดยการใส่
หมายเลขกลุ่มที่นักเรียนคิดว่าดีที่สุดในลาดับที่ 1 และให้คะแนน 5 คะแนนในลาดับที่ 1 และลด
คะแนนลงไปตามลาดับ
กลุ่มที่
คะแนน

*หมายเหตุ* นักเรียนงดลงคะแนนสาหรับกลุ่มของตนเอง
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ภาคผนวก จ
ประวัติผู้วิจัย
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ – สกุล
วัน เดือน ปีเกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2542

นายนิรันดร์ บุญศรี
1 ตุลาคม 2520
17/1 หมู่ 11 ตาบลทุ่งพง อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ครู วิทยาฐานะครูชานาญการ
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อาเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ชื่อ – สกุล
วัน เดือน ปีเกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2552

นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์
16 มกราคม 2529
1/8 ถนนเติบศิริ ตาบลอุทัยใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อาเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

พ.ศ. 2554

ชื่อ – สกุล
วัน เดือน ปีเกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2555

ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) เกียรตินิยมอันดับสอง โครงการคุรุทายาท
วิชาเอกคณิตศาสตร์
สถาบันราชภัฎพระนคร

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม)
การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
นางสาวกนกพรรณ ลอยสงเคราะห์
16 พฤษภาคม 2537
18 หมู่ 8 ตาบลหนองยาง อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ครู
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อาเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ)
สาขาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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ประวัติผู้วิจัย (ต่อ)
ชื่อ – สกุล
วัน เดือน ปีเกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2560

ชื่อ – สกุล
วัน เดือน ปีเกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2558

นางสาวโชติรส ชุติพานิชเทศห์
29 ตุลาคม 2528
600/104 หมู่ 3 ตาบลน้าซึม อาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
ตาแหน่งครู
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อาเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
วิชาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม)
สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
นางสาวจันทิมา กุลศรี
17 พฤษภาคม 2526
33 หมู่2 ตาบลโกรกพระ อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
ครู
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อาเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ)
การสอนคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม)
การสอนคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ประวัติผู้วิจัย (ต่อ)
ชื่อ – สกุล
วัน เดือน ปีเกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2561

นายชิตพล สะอาด
12 กรกฎาคม 2526
13 หมู่ 3 ตาบลหนองฉาง อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ครู
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อาเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
วิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.)
วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี
ปริญญาบัณฑิตวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

