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ชื่อเรื่อง  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา  

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม   

ผู้ศึกษาค้นคว้า นายนิรันดร์  บุญศรี และคณะ 

ปีการศึกษา 2561 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและ
บูรณาการสะเต็มศึกษา  2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จากการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา  3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
สร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากกิจกรรมการเรียนการสอน  4. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และบูรณาการสะเต็มศึกษา   กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ นักเรียน               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1, 3/2, 3/4 และ 3/5 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 147 คน  
ผลการศึกษาพบว่า    

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
และบูรณาการสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนใช้และหลังใช้มีค่าเฉลี่ยของ
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      
( �̅� = 4.31 )   
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ผู้รายงานขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านและผู้ทรงคุณวุฒิของส านักงาน
คณะกรรมการขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ที่ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือเป็นอยางดี จนผลงานเสร็จสิ้นด้วย
คุณภาพ 
 คุณค่าและประโยชน์ของรายงานฉบับนี้ขอมอบเป็นเกียรติแด่บิดา  มารดา  ครูอาจารย์   
ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ผู้รายงาน  ตลอดจนผู้มีพระคุณของผู้รายงานทุกท่านที่ให้
ก าลังใจจนผู้รายงานประสบความส าเร็จ 
 
 

        คณะผู้วิจัย 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา 
 จากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ความว่า ระบบการศึกษา
ในฝันนั้นคือระบบที่ให้โอกาสแก่คนที่ “ออกสตาร์ท” ไม่เท่ากันให้สามารถมี “ลู่วิ่ง”และ  “เส้นชัย”   
ของตนเอง โดยไม่ต้องไปแข่งดี แข่งเด่นกับใคร และให้ทุกคนเป็น “ผู้ชนะ ในแบบของเขาเองทุกคน      
(ความฝันของแผ่นดิน. 2540 : 84)  จากกระแสพระราชด ารัส ท าให้คณะผู้วิจัยเกิดความตระหนักและได้
พยายามศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะ
เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เขาเหล่านั้นสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

หนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นคือการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถโดย    
การเข้าร่วมประกวด/แข่งขัน ทั้งในและนอกโรงเรียน ซึ่งคณะผู้วิจัยรับผิดชอบโครงงานคณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีข้อสังเกตที่พบคือ ทั้งนักเรียนและครูผู้สอนจัดท าโครงงานคณิตศาสตร์เพ่ือ
เตรียมประกวด/แข่งขัน ซึ่งโครงงานเหล่านั้นมักจะไม่ใช่โครงงานที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในห้องเรียนท าให้
ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะจัดท าโครงงานที่เกิด
จากปัญหาหรือกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วพัฒนาให้เกิดชิ้นงานหรือโครงงาน ซึ่งจะท าให้
ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอน คณะผู้วิจัยจึงได้ค้นคว้าหาข้อมูลจึงพบว่า 

การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้กระตุ้นเพ่ือ
น าความสนใจที่เกิดจากตัวนักเรียนมาใช้ในการท ากิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง น าไปสู่
การเพ่ิมความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติการฟังและการสังเกตุจากผู้เชี่ยวชาญ  โดยนักเรียนมีการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม ที่จะน ามาสู่การสรุปความรู้ใหม่ มีการเขียนกระบวนการจัดท า
โครงงานและได้ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม (ดุษฎี โยเหลาและคณะ , 2557: 19-20)   
และลักษณะเด่นของ การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีผู้ให้ความสนใจมากในปัจจุบัน 
McDonell(2007)ได้กล่าวว่าการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นรูปแบบหนึ่งของChild-centered Approach 
ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท างานตามระดับทักษะที่ตนเองมีอยู่ เป็นเรื่องที่สนใจและรู้สึกสบายใจที่จะท า 
นักเรียนได้รับสิทธิในการเลือกว่าจะตั้งค าถามอะไรและต้องการผลผลิตอะไรจากการท างานชิ้นนี้โดยครู
ท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์และจัดประสบการณ์ให้แก่นักเรียนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและสร้าง
แรงจูงใจให้แก่นักเรียน   

ประกอบกับด้วยโรงเรียนอุทัยวิทยาคมเป็นศูนย์สะเต็มศึกษาของจังหวัดอุทัยธานีและ
คณะผู้วิจัยเป็นคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมสะเต็มของสถานศึกษา จึงมีโอกาสอบรมเชิงปฏิบัติการ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบข้อสังเกต คือการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษานั้นน้อยมากที่จะใช้
วิชาคณิตศาสตร์น า มีแต่เพียงใช้การคิดค านวณไปประกอบกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้นผู้วิจัย
จึงมีแนวคิดที่จะจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยใช้เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์น า  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงศึกษาค้นคว้าวิธีการการจัดการเรียนการสอนจึงพบว่า     
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning ) และการจัดการเรียนการสอนตาม
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แนวทางสะเต็มศึกษาจะเป็นการเรียนรู้ที่จัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการ
ท างานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา 
วิธีการหาความรู้ความจริงอย่างมีเหตุผล ได้ท าการทดลอง ได้พิสูจน์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง รู้จักการวาง
แผนการท างาน ฝึกการเป็นผู้น า ผู้ตาม ตลอดจนได้พัฒนากระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง และ
การประเมินตนเอง โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้นเพ่ือน าความสนใจที่เกิดจากตัวผู้เรียนมาใช้ในการท ากิจกรรม
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง น าไปสู่การเพ่ิมความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ การฟัง และการสังเกตจาก
ผู้รู้ โดยผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม ที่จะน ามาสู่การสรุปความรู้ใหม่ มีการเขียน
กระบวนการจัดท าโครงงานและได้ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม   

จากแนวคิดข้างต้นคณะผู้วิจัยจึงจัดท าวิจัยเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน       
เป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม   

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และบูรณาการสะเต็มศึกษา 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จากการจัดการเรียน     
การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา 
 3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากกิจกรรมการเรียนการสอน 
 4. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และบูรณาการ 
สะเต็มศึกษา 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จะท าให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนเกิดชิ้นงานหรือโครงงานจากกิจกรรมการเรียนการสอนและนักเรียนมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 

4.1 ประชากร 
         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 จ านวน 361 คน 
 

4.2 กลุ่มตัวอย่าง 
         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1, 3/2, 3/4 และ 3/5  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 147  คน  เป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 
 
 

2 



10 
 

4.3 ตัวแปร 
        ตัวแปรต้น 
   การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และบูรณาการสะเต็มศึกษา ซ่ึง
ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนการสอน  1 หน่วยการเรียน 
 

       ตัวแปรตาม 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จากการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา 
  2. ชิ้นงานหรือโครงงานที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนการสอน 
  3. ความพึงพอใจจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการ
สะเต็มศึกษา 
 

          4.4 เนื้อหา 
           หน่วยการเรียนรู้เรื่อง พ้ืนที่ผิวและปริมาตร 

5. นิยามศัพท์เฉพาะ 

 5.1 แผนการจัดการเรียนการสอน หมายถึง แผนการจัดการเรียนการสอนที่คณะผู้วิจัยได้จัดท า

ขึ้นในหน่วยการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน

เป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา 

 5.2 โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

 5.3 นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 

 5.4 แบบทดสอบก่อนเรียน หมายถึง แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ของที่คณะผู้วิจัยได้สร้างขึ้น

เพ่ือทดสอบความรู้ก่อนเรียน เรื่อง พ้ืนที่ผิวและปริมาตร 

 5.5 แบบทดสอบหลังเรียน หมายถึง แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ของที่คณะผู้วิจัยได้สร้างขึ้น

เพ่ือทดสอบความรู้หลังเรียน เรื่อง พ้ืนที่ผิวและปริมาตร 

 5.6 แบบสอบถามความคิดเห็น หมายถึง แบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นเพ่ือสอบถาม

ความคิดเห็นของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา 

 

6.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการศึกษา 
 2. เป็นแนวทางในการจัดการจัดการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้อ่ืน 
 3. เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา
ให้กับสถานศึกษาท่ีสนใจได้ 

3 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 คณะผู้วิจัยได้ศึกษาและค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึงงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่อง        
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และบูรณาการสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนในห้องเรียนสู่โครงงานคุณภาพ  ซึ่งแบ่งหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. เอกสารที่เกี่ยวกับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2. เอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 3. เอกสารที่เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา 
 4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจ 
 5. เอกสารที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
1. เอกสารที่เกี่ยวกับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   สาระส าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
ตามศักยภาพ โดยก าหนดสาระหลักที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนทุกคนดังนี้ 

  จ านวนและการด าเนินการ: ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจ านวน ระบบจ านวนจริง 
สมบัติเกี่ยวกับจ านวนจริง การด าเนินการของจ านวน อัตราส่วน ร้อยละ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจ านวน 
และการใช้จ านวนในชีวิตจริง 

  การวัด: ความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พ้ืนที่ ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หน่วยวัด
ระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด และการ
น าความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

  เรขาคณิต: รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ การนึกภาพ 
แบบจ าลองทางเรขาคณิต  ทฤษฎีบททางเรขาคณิต   การแปลงทางเรขาคณิต  (geometric 
transformation)ในเรื่องการเลื่อนขนาน  (translation) การสะท้อน  (reflection) และการหมุน 
(rotation) 

  พีชคณิต: แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เซตและการด าเนินการของเซต การให้
เหตุผล นิพจน์ สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ล าดับเลขคณิต ล าดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต 
และอนุกรมเรขาคณิต 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น : การก าหนดประเด็น การเขียนข้อค าถาม การ
ก าหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การน าเสนอข้อมูล  ค่ากลางและการ
กระจายของข้อมูล  การวิเคราะห์และการแปลความข้อมูล  การส ารวจความคิดเห็น ความน่าจะเป็น   
การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ และช่วยในการตัดสินใจใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน 
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  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์: การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย การให้
เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทาง
คณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ  และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1  จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน  ค 1.1  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 
มาตรฐาน  ค 1.2  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่าง 

  การด าเนินการต่าง ๆ และสามารถใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา                       
มาตรฐาน  ค 1.3  ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหา 
มาตรฐาน ค 1.4  เข้าใจระบบจ านวนและน าสมบัติเกี่ยวกับจ านวนไปใช้ 
 

สาระท่ี 2  การวัด 
มาตรฐาน  ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 
มาตรฐาน  ค 2.2  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
 
สาระท่ี 3  เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 3.1  อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
มาตรฐาน ค 3.2  ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning)      
                       และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา 

 
สาระท่ี 4  พีชคณิต 
มาตรฐาน  ค 4.1  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 
มาตรฐาน ค 4.2   ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical  

model)  อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ   ตลอดจนแปลความหมาย และน าไปใช้
แก้ปัญหา   

 
สาระท่ี 5  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 5.1   เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
มาตรฐาน ค 5.2   ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้              

อย่างสมเหตุสมผล 
มาตรฐาน ค 5.3   ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 
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สาระท่ี 6  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง 
                      คณิตศาสตร์และการน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ 
                      เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
2. เอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
ความหมายของการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
 การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน คือ การจัดการสอนที่จัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการท างานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรงได้
เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ได้ท าการทดลอง ได้พิสูจน์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง รู้จักการวาง
แผนการท างาน ฝึกการเป็นผู้น า ผู้ตาม ตลอดจนได้พัฒนากระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง      
(Higher  Order Thinking) และการประเมินตนเอง 
 

ปรัชญาการศึกษาของการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
 การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานได้อาศัยพ้ืนฐานแนวคิดที่ว่ามนุษย์จะสร้างความรู้ใหม่ข้ึน
จากการกระท าและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การสอนในลักษณะดังกล่าวยังตั้งอยู่บนข้อสนับสนุนที่ว่า
ความรู้ใหม่ได้มาจากสิ่งที่สัมพันธ์กับความรู้ที่มีมาก่อน การสร้างความคิดริเริ่มใหม่และประสบการณ์เดิม
ที่ไม่เป็นทางการและยังสอดคล้องกับแนวคิดท่ีว่าการเรียนรู้แบบโครงงานจะมีพลังมากยิ่งขึ้นถ้าได้รับการ
ส่งเสริมจากสมาชิกในกลุ่มมากกว่าให้นักเรียนคนใดคนหนึ่งคิดคนเดียว การเรียนรู้แบบโครงงานถูกสร้าง
ขึ้นจากความต้องการของผู้เรียนที่ต้องการขยายแหล่งเรียนรู้ของตนให้กว้างขวางขึ้น จากข้อมูลที่มีอยู่ใน
ต าราเล่มหนึ่งไปสู่การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอินเตอร์เน็ต  
ซึ่งการเรียนรู้ในลักษณะดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการท างานร่วมกัน และน าความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่มา
รวมกันแนวคิดดังกล่าว 

บทบาทของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงงาน 
      5.1  อาจารย์ผู้สอนวิชาโครงงาน 

(1)  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดหัวข้อโครงงาน  และวิธีการเขียน
โครงงาน 

(2)  จัดงบประมาณ  อุปกรณ์สนับสนุนแต่ละโครงงาน 
(3)  ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของผู้เรียนแต่ละสัปดาห์ 
(4)  เป็นกรรมการตรวจสอบโครงงาน 
(5)  รวบรวมผลการประเมินเพ่ือตัดสินความส าเร็จในวิชาโครงงานของนักเรียน 
(6)  ประชาสัมพันธ์หรือจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานโครงงานไปสู่สาธารณชน และ

สถานประกอบการ 
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      อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน  
(1)  ให้ความรู้ด้านทฤษฎี  หลักการ  กระบวนการ  วิธีการคิด  และยุทธศาสตร์การคิด 
(2)  ให้ค าแนะน า  ชี้แนะแหล่งข้อมูล  แหล่งความรู้  และวิธีการด าเนินงานที่ถูกต้อง 
(3)  ให้ความรู้  ทักษะ  และเทคนิคในการท าโครงงาน 
(4)  เป็นที่ปรึกษาโครงงาน 
(5)  เป็นกรรมการสอนโครงงานทั้งหมด  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
(6)  ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(7)  ติดตามผลและประเมินผลวิชาโครงงาน 

  ประเภทของโครงงาน 
ประเภทของโครงงาน  แบ่งตามลักษณะของกิจกรรมได้  4  ประเภท  คือ 

1. โครงงานประเภทส ารวจ  (Survey  Research  Project) 
2. โครงงานประเภททดลอง  (Experimental  Research  Project) 
3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์  (Development Research  Project) 
4. โครงงานประเภททฤษฎี  (Theoretical  Research  Project) 
 

รายละเอียดของโครงงานแต่ละประเภท 
โครงงานประเภทส ารวจ 

  โครงงานประเภทนี้ผู้เรียนเพียงแต่ต้องการส ารวจและรวบรวมข้อมูลแล้วน าข้อมูล
เหล่านั้นมาจ าแนกเป็นหมวดหมู่  และน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เห็นลักษณะหรือความสัมพันธ์ใน
เรื่องท่ีต้องการศึกษาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  ตัวอย่างโครงงานประเภทนี้  เช่น 
    -  การส ารวจประชากรและชนิดของผีเสื้อในบริเวณป่าเขามหาชัย 
    -  การส ารวจพฤติกรรมของปลาตีนบริเวณป่าชายเลนของชายหาดอ าเภอสิชล 
    -  การส ารวจคุณภาพน้ าในคลองหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    -  การส ารวจมลพิษของอากาศบริเวณสะพานลอยสี่แยกท่าวัง ต าบลท่าวัง        
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

โครงงานประเภทการทดลอง 
  โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานที่มีการออกแบบการทดลองเพ่ือศึกษาผลของตัวแปร
หนึ่งที่มีผลต่อตวัแปรอีกตัวหนึ่งที่ต้องการศึกษา โดยควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ ที่อาจมีผลต่อตัวแปรที่ต้องการ
ศึกษาไว้ 
  ขั้นตอนการด าเนินงานของโครงงานประเภทนี้จะประกอบด้วยการก าหนดปัญหา          
การก าหนดจุดประสงค์ การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การด าเนินการทดลอง การรวบรวมข้อมูล  
การตีความหมายข้อมูลและการสรุป ตัวอย่างโครงงานประเภทนี้ เช่น 
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    -  การเปรียบเทียบผลของสารเคมีท่ีมีผลต่อการพัฒนาการทางกายและ             
การเจริญเติบโตของหนูขาว 
    -  การศึกษาผลของความเข้มข้นของผงซักฟอกที่มีต่อพฤติกรรมของลูกน้ า 
    -  ผลของความเข้มข้นของแสงที่มีต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายหางกระรอก 
    -  ผลของความเข้มข้นของสารละลายควันบุหรี่  (smoke  solution) ที่มีต่อการงอก
ของเมล็ดข้าวโพด 
    -  ผลของความเข้มสนามแม่เหล็กท่ีมีต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายหางกระรอก  

 

 โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานเก่ียวกับการประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการทาง 

วิทยาศาสตร์หรือด้านอ่ืน ๆ มาประดิษฐ์ของเล่น เครื่องมือ เครื่องใช้หรืออุปกรณ์เพ่ือประโยชน์ใช้สอย
ต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นก็ได้อาจจะเป็นด้านสังคมหรือด้านวิทยาศาสตร์ หรือการสร้างแบบจ าลองเพ่ืออธิบายแนวคิดต่าง ๆ 
ด้วยตัวอย่างโครงงานประเภทนี้ ได้แก่ 

 -  โครงงานประดิษฐ์หุ่นยนต์เฝ้าประตูบ้าน 
    -  โครงงานประดิษฐ์กระดิ่งไฟฟ้าไล่กระรอกในสวนเงาะ 
    -  โครงงานประดิษฐ์สื่อการสอนวิชาภาษาไทย 
    -  โครงงานประดิษฐ์ปิ่นโตอิเล็กทรอนิกส์ 
    -  แบบจ าลองการใช้พลังงานความร้อนในโรงเพาะเห็ด 
    -  แบบจ าลองการวางผังบ่อน้ าพุในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 
โครงงานประเภททฤษฎี 

โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานน าเสนอทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดใหม่ ๆ  ซึ่งอาจจะอยู่ใน 
รูปของสูตรสมการ หรือค าอธิบายก็ได้ โดยผู้เสนอได้ตั้งกติกาหรือข้อตกลงขึ้นมาเอง แล้วน าเสนอทฤษฎี  
หลักการหรือแนวคิด หรือจินตนาการของตนเองตามกติกาหรือข้อตกลงนั้น หรืออาจจะใช้กติกาหรือข้อตกลง
เดิมมาอธิบายก็ได้ ผลการอธิบายอาจจะใหม่ยังไม่มีใครคิดมาก่อน หรืออาจจะขัดแย้งกับทฤษฎีเดิม หรือ
อาจจะเป็นการขยายทฤษฎีหรือแนวคิดเดิมก็ได้ ซึ่งผู้ที่ท าโครงงานประเภทนี้ต้องมีพ้ืนฐานความรู้ ในเรื่องนั้น ๆ  
อย่างดีโครงงานประเภทนี้  ได้แก่  โครงงานทฤษฎีของเซต  โครงงานทฤษฎีดาวเคราะห์น้อย โครงงานทฤษฎี
การเกิดโลก  โครงงานทฤษฎีการเกิดคลื่นความร้อนในมหาสมุทร  เป็นต้น 
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ประเภทโครงงานแบ่งตามระดับการให้ค าปรึกษาของครู  หรือระดับความคิดเห็นของนักเรียนได้   
3  ประเภท คือ 
 

    1. โครงงานประเภท  Guided  project 
    
                                                  ครูก าหนดปัญหาให้ 
 
 
 

                                         ครูออกแบบการรวบรวมข้อมูล 
                                              ก าหนดวิธีท ากิจกรรม 
 
 

                                             นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 
                                                  ตามวิธีที่ก าหนด 
 

         
                    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 
                                      การรวบรวมข้อมูลเพื่อหาค าตอบ 
 
 

                                          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 

                                       ข้อมูลเพื่อหาค าตอบด้วยตนเอง 
 

 
นักเรียนใช้เครื่องมือใน 

                                             การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
         

ทักษะการสังเกต                  ทักษะการวัด            ทักษะการบันทึกผล 
 
                                                 ทักษะการต ี
                                              ความหมายข้อมูล 
 
                                              
                                              ทักษะการสรุปผล 
    

                  ภาพที่ 3  โครงงานประเภท  Unguided  project 

                                   ดุษฎี โยเหลาและคณะ, 2557: 20-23 

 
ขั้นตอนการท าโครงงาน 
 การท าโครงงานเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องและมีการด าเนินงานหลายขั้นตอน  ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง
ขั้นสุดท้าย  อาจสรุปล าดับได้ดังนี้ 
  1. การคิดและเลือกหัวเรื่อง 
  2. การวางแผน 
  3. การด าเนินงาน 
  4. การเขียนรายงาน 
  5. การน าเสนอผลงาน 

11 
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 การคิดและเลือกหัวเรื่อง 
  ผู้เรียนจะต้องคิดและเลือกหัวเรื่องของโครงงานด้วยตนเองว่าอยากจะศึกษาอะไร  
ท าไมจึงอยากศึกษา หัวเรื่องของโครงงานมักจะได้มาจากปัญหา ค าถาม หรือความอยากรู้อยากเห็น
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ของผู้เรียนเอง หัวเรื่องของโครงงานควรเฉพาะเจาะจงและชัดเจน  เมื่อใครได้อ่าน
ชื่อเรื่องแล้ว ควรเข้าใจและรู้เรื่องว่า โครงงานนี้ท าอะไร การก าหนดหัวเรื่องของโครงงานนั้น มีแหล่งที่
จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดและสนใจ จากหลายแหล่งด้วยกัน  เช่น  จากการอ่านหนังสือ เอกสาร  
บทความ การไปเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ การฟังบรรยายทางวิชาการ การเข้าชมนิทรรศการ หรืองาน
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ การสนทนากับบุคลต่าง ๆ หรือจากการสังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
รอบตัว เป็นต้น นอกจากนี้ควรค านึงถึงในเรื่องต่อไปนี้ 

 ความเหมาะสมของระดับความรู้  ความสามารถของผู้เรียน 
 วัสดุ  อุปกรณ์  ที่ใช้ 
 งบประมาณ 
 ระยะเวลา 
 ความปลอดภัย 
 แหล่งความรู้ 

 
การวางแผน 

  การวางแผนการท าโครงงาน จะรวมถึงการเขียนเค้าโครงของโครงงาน ซึ่งต้องมีการ
วางแผนไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างรัดกุมและรอบคอบ ไม่สับสน แล้วน าเสนอต่อ
ผู้สอน หรือครูที่ปรึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบก่อนด าเนินการขั้นต่อไป 
  การเขียนเค้าโครงของโครงงาน โดยทั่วไปเขียนเพ่ือแสดงแนวคิด แผนงานและขั้นตอน
การท าโครงงาน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ชื่อโครงงาน ควรเป็นข้อความที่กะทัดรัด  ชัดเจน  สื่อความหมายได้ตรง 
(2) ชื่อผู้ท าโครงงาน/ชั้น/ปีการศึกษา 
(3) ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน 
(4) หลักการและเหตุผลของโครงงาน  เป็นการอธิบายว่าเหตุใดจึงเลือกท า โครงงาน 

เรื่องนี้มีความส าคัญอย่างไร มีหลักการหรือทฤษฎีอะไรที่เกี่ยวข้อง เรื่องที่ท าเป็นเรื่องใหม่หรือมีผู้อ่ืนได้
ศึกษา ค้นคว้าเรื่องนี้ไว้บ้างแล้ว ถ้ามีได้ผลเป็นอย่างไร เรื่องที่ท าได้ขยายเพ่ิมเติมปรับปรุงจากเรื่องที่ผู้อื่น
ท าไว้อย่างไร หรือเป็นการท าซ้ าเพ่ือตรวจสอบผล 
  (5)  จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ ควรมีความเฉพาะเจาะจงและสามารถวัดได้ เป็นการ
บอกขอบเขตของงานที่จะท าได้ชัดเจนขึ้น 
  (6)  สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี) สมมติฐานเป็นค าตอบ หรือค าอธิบายที่
คาดไว้ล่วงหน้าซึ่งอาจจะถูกหรือไม่ก็ได้ การเขียนสมมติฐานควรมีเหตุมีผล มีทฤษฎี หรือหลักการรองรับ  
และที่ส าคัญคือเป็นข้อความที่มองเห็นแนวทางในการด าเนินการทดสอบได้ นอกจากนี้ควรมี
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามด้วย 
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  (7)  วิธีด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน จะต้องอธิบายว่าจะออกแบบการทดลอง
อะไร  อย่างไร  จะเก็บข้อมูลอะไรบ้าง รวมทั้งระบุวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้มีอะไรบ้าง 
  (8)  แผนปฏิบัติงาน อธิบายเกี่ยวกับก าหนดเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการ
ด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
  (9)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  (10)  เอกสารอ้างอิง 
 
 การด าเนินงาน  
  เมื่อที่ปรึกษาโครงงานให้ความเห็นชอบเค้าโครงของโครงงานแล้ว ต่อไปก็เป็น ขั้นลง
มือปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ได้ระบุไว้  ผู้เรียนต้องพยายามท าตามแผนงานที่วางไว้ เตรียมวัสดุอุปกรณ์
และสถานที่ให้พร้อม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ค านึงถึงความประหยัดและปลอดภัยในการ
ท างาน ตลอดจนการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ว่าได้ท าอะไรไปบ้าง ได้ผลอย่างไร มีปัญหาและข้อคิดเห็น
อย่างไร พยายามบันทึกให้เป็นระเบียบและครบถ้วน 
 

 การเขียนรายงาน 
  การเขียนรายงานเกี่ยวกับโครงงาน เป็นวิธีสื่อความหมายวิธีหนึ่งที่จะให้ผู้อ่ืนได้เข้าใจ
ถึงแนวคิด วิธีการด าเนินงาน ผลที่ได้ ตลอดจนข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงงานนั้น  
การเขียนโครงงานควรใช้ภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย ชัดเจนและครอบคลุมประเด็นส าคัญ ๆ ทั้งหมดของ
โครงงาน 
 

 การน าเสนอผลงาน 
  การน าเสนอผลงานเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการท าโครงงาน เป็นวิธีการที่จะท าให้ผู้อ่ืน
ได้รับรู้และเข้าใจถึงผลงานนั้น การน าเสนอผลงานอาจท าได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับ
ประเภทของโครงงาน เนื้อหา เวลา ระดับของผู้เรียน เช่น การแสดงบทบาทสมมติ การเล่าเรื่อง       การ
เขียนรายงาน  สถานการณ์จ าลอง  การสาธิต การจัดนิทรรศการ ซึ่งอาจจะมีทั้งการจัดแสดง      และ
การอธิบายด้วยค าพูดหรือการรายงานปากเปล่า การบรรยาย การใช้ CAI (Computer Assisted 
Instruction) การใช้ Multimedia Computer/  Homepage  แต่สิ่งที่ส าคัญคือ ผลงานที่จัดแสดงต้อง
ดึงดูดความสนใจของผู้ชม มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และมีความถูกต้องของเนื้อหา 
 

การประเมินผลโครงงาน  
 การประเมินผลเป็นหัวใจของการเรียนการสอน ที่สะท้อนสภาพความส าเร็จของการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลว่ากิจกรรมที่ท าไปนั้นบรรลุตามจุดประสงค์ที่
ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร ปัญหาและอุปสรรคที่พบคืออะไรบ้าง ได้ใช้วิธีการแก้ไขอย่างไร ผู้เรียนได้
เรียนรู้อะไรบ้างจากการท าโครงงานนี้ 
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ผู้ประเมินโครงงาน 
  อาจด าเนินการด้วยบุคคล  ต่อไปนี้   
  (1)  ผู้เรียนประเมินตนเอง 
  (2)  เพื่อนช่วยประเมิน 
  (3)  ผู้สอนหรือครูที่ปรึกษาประเมิน 
  (4)  ผู้ปกครองประเมิน 
  (5)  บุคคลอื่น ๆ ที่สนใจและมีส่วนเกี่ยวข้อง 
  (1)  ผู้เรียนประเมินตนเอง  จะแสดงออกให้เห็นว่า ผู้เรียนเจ้าของโครงงาน ซึ่งอาจ
เป็นรายบุคคล หรือกลุ่มท างาน มีความพึงพอใจต่อขั้นตอนของกิจกรรมแต่ละขั้นตอนที่ได้ก าหนด หรือ
ร่วมกันก าหนดขึ้นเองเพียงใด มีหัวข้อกิจกรรมใดที่ยังขาดตกบกพร่อง จะต้องเพ่ิมเติมในส่วนใดบ้าง  
ความละเอียด รัดกุม ในแต่ละข้ันเป็นอย่างไร         
                    (2)  ผู้ประเมินซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้น อาจให้ข้อคิดเห็นสะท้อนภาพเพ่ิมเติม เช่น        
ในระดับชั้นประถมศึกษา เพ่ือนอาจให้ความเห็นไปในเรื่องของการเรียน การใช้ตัวสะกด การันต์      
วรรคตอน ซึ่งเน้นไปในด้านภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา การประเมินโครงงาน อาจเริ่มขยายขอบเขตจาก
ด้านการใช้ภาษาออกไปถึงการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการตั้งชื่อโครงงานกับจุดประสงค์ของโครงงาน  
และตามความเข้าใจของผู้ประเมิน เสนอแนะวิธีการศึกษาของผู้ประเมินเพ่ือการพิจารณาการจัดรูปเล่ม
เพ่ือการน าเสนอโครงงาน ฯลฯ 
  (3)  ผู้ประเมินซึ่งเป็นผู้สอน  หรือครูที่ปรึกษา อาจให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมได้ในเรื่อง
วิธีการอ่ืนที่ใช้ในการศึกษาหาค าตอบ ความสัมพันธ์ของวิชาตามหัวเรื่องที่ศึกษากับวิชาอ่ืน  ข้อค้นพบที่
ผู้เรียนได้จากโครงงาน  การน าค าตอบของการศึกษาที่ได้ไปใช้ประโยชน์ การน า ข้อค้นพบที่ต่างไปจาก
เป้าหมายของการศึกษาไปใช้ประโยชน์หรือขยายผลการศึกษาเป็นโครงงานใหม่  ฯลฯ   
  (4)  ผู้ประเมินที่เป็นพ่อ  แม่  ผู้ปกครอง  จะได้รับทราบถึงความสามารถ ความถนัด
ทางการเรียนของลูกหรือเด็กในความปกครอง ความรู้สึก ความต้องการของเด็กผู้ท าโครงงาน ท าให้
สามารถปรับตัวปรับใจเพ่ือการสนับสนุนทั้งด้านการเงิน ก าลังใจ ให้โอกาส ให้เวลาร่วมกิจกรรมตาม
ความสนใจของเด็ก ชี้แนะอุปสรรค ปัญหาเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมขั้นต่าง ๆ 
ของโครงงาน ข้อเสนอแนะส าหรับการท าโครงงานครั้งต่อไป 
ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 เพ่ือความสะดวก  ผู้ประเมินอาจจะสร้างแบบประเมินเป็น  2  ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่  1  ความส าคัญของการจัดท าโครงงานเป็นแบบตรวจค าตอบ  (Check – list) 
 ตอนที่  2  เนื้อหาของโครงงานและการน าเสนอโครงงาน  เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า   
(Rating  scale)  
 
 
 

ครุศาสตร์วิชาการ  ครั้งที่  1                                                                  หน้า  42 
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3. เอกสารที่เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา 
ค าว่า “สะเต็ม” หรือ “STEM” เป็นค าย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ 

วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)  วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ 
(Mathematics)  หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็น
จริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการด าเนินชีวิตและการท างาน ค าว่า STEM 
ถูกใช้ครั้ งแรกโดยสถาบันวิทยาศาสตร์แห่ งประเทศสหรัฐอเมริกา ( the National Science 
Foundation: NSF) ซึ่งใช้ค านี้เพ่ืออ้างถึงโครงการหรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ อย่างไรก็ตามสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้ให้
นิยามที่ชัดเจนของค าว่า STEM มีผลให้มีการใช้และให้ความหมายของค านี้แตกต่างกันไป (Hanover 
Research, 2011, p.5) เช่น มีการใช้ค าว่า STEM  ในการอ้างอิงถึงกลุ่มอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  

สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง 
รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และการท างาน ช่วย
นักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการท างาน  การจัดการเรียนรู้แบบ
สะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจ าทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการ
พัฒนาทักษะการคิด  ตั้งค าถาม  แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่  ๆ พร้อมทั้ง
สามารถน าข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจ าวันได้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มมี
ลักษณะ 5 ประการได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ (2) ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจ าวันและการท าอาชีพ (3) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 
21  (4) ท้าทายความคิดของนักเรียน  และ (5) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และความ
เข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา  จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์  และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถน ามาใช้ได้ทุกวัน    
 

4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และบูรณาการสะเต็มศึกษามีความจ าเป็นต้อง
ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน  เพ่ือน าผลของการ ศึกษาความพึงพอใจมาปรับปรุงกระบวนการจัด   
การเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นดังที่ กิติมา ปรีดีดิลก (2549 : 321), พิน คงพูล (2545 : 21), ปรียาพร    
วงศ์อนุตรโรจน์ (2545 : 143) ได้กล่าวสรุปถึงความพึงพอใจไว้ว่าความพึงพอใจหมายถึง อารมณ์
ความรู้สึกท่ีเต็มไปด้วยความยินดีหรือเจตคติท่ีดีต่อการท างานต่อบุคคล ต่อองค์กรหรือสิ่งอ่ืน ๆ ที่ชอบใจ 
และท าให้มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ตั้งไว้ 
 ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึกชอบหรือความรู้สึกยินดีของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และบูรณาการสะเต็มศึกษา ที่ผู้วิจัยค้นคว้าสร้างขึ้น การวัดความ     
พึงพอใจของผู้เรียนมีจุดประสงค์เพ่ือให้ทราบว่าหลังจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน      
เป็นฐาน และบูรณาการสะเต็มศึกษาแล้วผู้เรียนมีความพึงพอใจในแต่ละด้านอยู่ในระดับใดถ้าผู้เรียนมี
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ความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไปแสดงว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 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 จะค านวณโดยใช้โปรแกรม 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 
 ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนท างานที่
ได้รับมอบหมายหรือต้องปฏิบัติให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ครูผู้สอนจึงต้องค านึงถึงความพึงพอใจใน
การเรียนรู้ของผู้เรียน การท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนเป็นแนวคิดพ้ืนฐานที่ต่างกัน ดังนี้ 
(นิสิตรา  สุทธิอาจ  2549 : 35) 
 1. ความพึงพอใจน าไปสู่การปฏิบัติงาน การตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานจนเกิด
ความพึงพอใจ จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานที่สูงกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการ
ตอบสนอง 
 2. ผลการปฏิบัติงานน าไปสู่ความพึงพอใจ ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและผลของการ
ปฏิบัติงานจะถูกเชื่อมโยง ด้วยปัจจัยอ่ืน ๆ ผลของการปฏิบัติงานที่ดีจะน าไปสู่ผลตอบแทนที่เหมาะสม 
ซึ่งในที่สุดจะน าไปสู่การตอบสนองความพึงพอใจ ผลการปฏิบัติงานย่อมได้รับการตอบสนองในรูปของ
รางวัลหรือผลตอบแทน ซึ่งแบ่งเป็นผลตอบแทนภายใน  และ ผลตอบแทนภายนอก  
 จากแนวคิดพ้ืนฐานดังกล่าว เมื่อน ามาปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนจึงต้องมี
บทบาทส าคัญในการจัดกิจกรรม วิธีการ สื่อ อุปกรณ์ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน เพ่ือตอบสนองความ  
พึงพอใจให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนจนบรรลุวัตถุประสงค์แต่ละครั้ง โดยให้ผู้เรียนได้รับผลตอบแทน
จากการเรียนรู้ในแต่ละครั้งโดยเฉพาะผลตอบแทนภายใน หรือรางวัลภายในที่เป็นความรู้สึกของผู้เรียน 
เช่น ความรู้สึกของตนเมื่อสามารถเอาชนะความยุ่งยากต่าง ๆ ได้ ท าให้เกิดความภาคภูมิใจความมั่นใจ 
โดยครูอาจให้ผลตอบแทนภายนอก เช่น ค าชมเชย เป็นต้น 
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5.  เอกสารที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
     5.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่านดังนี้ 
 พวงรัตน์  ทวีรัตน์  (2550) ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า หมายถึง ความรู้ความ 
สามารถของบุคคล อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน มวลประสบการณ์ทั้งปวงของบุคคลที่ได้รั บจาก
กิจกรรมการเรียน การสอนท าให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านต่าง ๆ 
 เกตุสุดา  มนิระพงค์  (2557) ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า คือ ความสามารถ
ของบุคคลที่จะเข้าถึงความรู้ ซึ่งเกิดจากการท างานที่ประสานกัน และต้องอาศัยความพยายามอย่างมาก 
รวมทั้งองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญา และองค์ประกอบที่ไม่ใช่สติปัญญา แสดงออกมาในรูปของ
ความส าเร็จซึ่งสามารถสังเกตและวัดได้ด้วยเครื่องมือทางจิตวิทยา หรือแบบทดสอบความสามารถทั่วไป 
 กู๊ด  (Good : 1973) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์หมายถึง การท าให้ส าเร็จมีประสิทธิภาพในด้านการ
กระท าในลักษณะที่ก าหนดให้ หรือในด้านความรู้ ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง หารเข้าถึง
ความรู้ หรือการพัฒนาทักษะทางการเรียน โดยปกติก็จะพิจารณาจากคะแนนทดสอบที่ก าหนดให้ หรือ
คะแนนที่ได้จากงานที่ครูมอบหมายให้ท า หรือทั้งสองอย่าง 
 เทพวรรณ  สิงหบุตร  (2549) กล่าวว่า ความหมายโดยทั่วไปของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หมายถึง ขนาดของความส าเร็จที่ได้จากการท างานที่ต้องอาศัยความพยายาม อาจเป็นผลจากการกระท า 
ที่อาศัยความสามารถทางด้านร่างกาย หรือสมอง 
 สุรชัย  ขวัญเมือง  (2552) ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความรู้หรือทักษะที่ได้รับจากการเรียนการสอน 
ที่ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นล าดับขั้นในวิชาต่าง ๆ ที่เรียนมา 
 วิภาดา  เกิดพิทักษ์ (2549) ได้สรุปความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่า หมายถึง 
ความรู้ ทักษะ หรือความสามารถที่ได้รับหลังจากการเรียนการสอน 
 จากความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้มีผู้กล่าวไว้ สามารถสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหมายถึง ความสามารถ ทักษะ และความรู้ที่เกิดขึ้นภายหลังจากบุคคลได้รับประสบการณ์
ทั้งที่ครูก าหนดให้ และจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งอาจเป็นผลมาจาก 
ความสามารถทางร่างกายและสมองเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล 
 5.2  องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมักจะได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวทางการเรียนของผู้ เรียน ทั้งนี้ เนื่องจาก ในระบบการศึกษามุ่งตั ดสินความส าเร็จหรือ
ความก้าวหน้าของผู้เรียนจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีองค์ประกอบทั้งในด้าน
สติปัญญา และองค์ประกอบด้านที่ไม่ใช่สติปัญญา เช่น วุฒิภาวะ ความสนใจ แรงจูงใจ อิทธิพลจาก
ครอบครัว ทัศนคติ บุคลิกภาพ ตลอดจนคุณภาพของการจัดการศึกษาที่ได้รับเป็นต้น 
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 พวงรัตน์  ทวีรัตน์  (2540) ได้กล่าวถึงปัจจัย 6 ประการที่มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งเป็น
ส่วนส าคัญต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยพิจารณาในแง่ของการปรับตัวต่อสภาพการณ์ และ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ นั้น ประกอบด้วย 
 1. พัฒนาการทางด้านร่างกาย  ประกอบด้วย สุขภาพโดยทั่วไป สุขนิสัย น้ าหนักและส่วนสูง 
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. องค์ประกอบด้านความสัมพันธ์ในเพ่ือนวัยเดียวกัน ได้แก่ ความสัมพันธ์ของตัวนักเรียน กับ
เพ่ือนในชั้น หรือเพ่ือนวัยเดียวกันทั้งที่บ้านและท่ีโรงเรียน 
 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 
 อัมพนิดา ผการัตน์ (2549) กล่าวว่า คุณภาพของการศึกษาของนักเรียนจะพิจารณาจาก
องค์ประกอบ 3 ประการคือ  
 1. องค์ประกอบทางวิชาการ เป็นองค์ประกอบหลัก เพราะว่าโรงเรียนได้รับมอบหมายจาก
สังคมในการพัฒนาคนให้มีความรู้ และความสามารถ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น การที่นักเรียน
จะมีผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับระบบการจัดการด้านวิชาการของโรงเรียนตลอดจนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้วย 
 2. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม โรงเรียนถือว่าเป็นระบบพฤติกรรม จะดูว่าโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพดีเพียงใด สามารถพิจารณาจากพฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกได้ โดยพิจารณาจากคน
สองกลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ กลุ่มผู้ให้บริการ คือ ครูเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหาร  และกลุ่มผู้รับบริการ คือนักเรียน 
โรงเรียนต้องให้ความสนใจมากเป็นพิเศษว่าครูเข้ามาสู่ระบบนี้สามารถปฏิบัติงานได้ผลดี และมีความพึง
พอใจ ขณะเดียวกันเด็กอยู่ร่วมกันได้ดี และช่วยเหลือกันร่วมมือประกอบภารกิจให้บรรลุจุดประสงค์ 
 3. องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม โรงเรียนที่ดีจะต้องจัดสิ่งต่าง ๆ ให้เอ้ืออ านวยในการประกอบ
ภารกิจสิ่งแวดล้อมมีส่วนโดยตรงต่อพฤติกรรมของบุคคล 

18 



26 
 

 ปัจจัยดังกล่าวถือเป็นปัจจัยภายในโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อนักเรียนอันก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายเบื้องต้นของการจัดการศึกษา นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสริมอ่ืน ๆ อีกด้วย 
ได้แก่ 
 1. ตัวผู้เรียน ซึ่งได้แก่ อายุ เวลาเรียน ความต้องการ แรงจูงใจและความพร้อม 
 2. สถานการณ์ หมายถึง เงื่อนไขหรือสภาพแวดล้อมรอบตัวนักเรียนซึ่งผู้สอนจัดให้ อย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสภาพของตัวนักเรียน 
 3. ตัวครูผู้สอน หมายถึง บุคคลที่ด าเนินการจัดกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนในระบบ
โรงเรียน 
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นมีทั้งองค์ประกอบ
ภายในตัวผู้เรียน เช่น เชาว์ปัญญา ความถนัด ความรู้พ้ืนฐาน ลักษณะมุ่งมั่นที่จะส าเร็จ การรับรู้เกี่ยวกับ
ตนเอง และองค์ประกอบภายนอกตัวผู้เรียน เช่น สภาพแวดล้อม หรือการอบรมเลี้ยงดู ลักษณะ
วัฒนธรรม รวมทั้งการจัดหลักสูตรและการสอน 
 
 5.3  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นวิธีตรวจสอบว่านักเรียนมีพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาที่ตั้งไว้เพียงใด การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงเป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพทางสมองและสติปัญญาของผู้เรียน ภายหลังจากการได้เรียนผ่านไปแล้ว โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (รัตนาวลี ค าชมพู. 2549 : 52) 
 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นมาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเที่ยงตรง 
คะแนนที่วัดมีความเชื่อมั่นสูง จะต้องมีการวางแผนอย่างดี แบบทดสอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลจ าแนก
ได้ 2 ประเภท คือ 
 1. การวัดผลแบบอิงกลุ่ม การวัดแบบนี้ยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยถือว่าบุคคลมี
ความสามารถในการกระท าหรือปฏิบัติในเรื่องใด ๆ นั้นไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้น แบบทดสอบนี้จึงยึดเอา
คนส่วนใหญ่เป็นหลักในการเปรียบเทียบ โดยพิจารณาผลการสอบของบุคคลเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืน ๆ 
ในกลุ่มเดียวกัน การวัดผลแบบนี้ จะท าให้ทราบว่านักเรียนคนไหนอยู่ในต าแหน่งใดของกลุ่ม 
 2. การวัดแบบอิงเกณฑ์ การวัดผลแบบนี้ยึดหลักเรื่องการเรียนเพ่ือความรอบรู้ โดยพยายาม
ส่งเสริมให้ผู้เรียนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดให้ประสบความส าเร็จในการเรียน แม้บุคคลจะมี ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลก็ตาม ทุกคนควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีดความสามารถสูงสุดของแต่
ละบุคคล ซึ่งอาจใช้เวลาต่างกัน การวัดผลจะเปรียบเทียบคะแนนของแต่ละบุคคลกับเกณฑ์มาตรฐานที่
ได้วางไว้ ดังนั้น การวัดผลแบบนี้จะถือเกณฑ์ที่ก าหนดเป็นส าคัญ การวัดผลแบบนี้จะท า ให้ทราบ
ความก้าวหน้าของนักเรียน (วัญญา  วิศาลาภรณ์. 2543 : 12-14) 
 ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักการศึกษาได้ให้หลักเกณฑ์การสร้าง
แบบทดสอบไว้ดังนี้ 
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 วัญญา  วิศาลาภรณ์ (2543 : 17) ได้เสนอแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ดังนี้ 
 1. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรจะวัดตามจุดมุ่งหมายในการสอนทั้ง
จุดมุ่งหมายเฉพาะและจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรจะวัดความเจริญงอกงามของนักเรียนที่เรียนว่าก้าวหน้าไปสู่
จุดมุ่งหมายที่วางไว้หรือไม่ 
 3. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรจะเน้นความสามารถที่จะใช้ความรู้นั้นให้เป็นประโยชน์ 
หรือน าความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้ 
 4. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรเน้นความรู้ ความจ า ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนเพ่ือที่จะ
สามารถน าไปใช้ในระยะเวลานาน ๆ โดยเฉพาะโครงสร้างและแนวคิดควรจะเน้นความเข้าใจมากกว่า
ความจ า 
 5. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรค านึงถึงขีดจ ากัดของเครื่องมือที่จะวัด 
 6. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูผู้สอนไม่สามารถวัดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงทุก ๆ อย่าง
ของผู้เรียนได้ สิ่งที่วัดเป็นเพียงตัวแทนของพฤติกรรมที่ต้องการวัดเท่านั้น จึงต้องระวังในการเลือก
ตัวแทนให้ด ี
 ฮอพกิสน์ และแสตนเลย์ (วัญญา  วิศาลาภรณ์. 2543 : 16-17 ; อ้างอิงจาก Hopkins and 
Stanley. 1981 : 166)ได้ให้แนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ดังนี้ 
 1. แบบทดสอบควรจะวัดจุดประสงค์ท่ีส าคัญของการสอนและจุดประสงค์ที่ควรจะวัด 
 2. แบบทดสอบควรจะสะท้อนถึงเนื้อหาสาระและกระบวนการโดยมีสัดส่วนสัมพันธ์กับ
ความส าคัญและจุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 3. ธรรมชาติของแบบทดสอบควรสะท้อนถึงวัตถุประสงค์ของการวัด เช่น วัดความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล หรือวัดการเรียนรู้ 
 4. ข้อสอบควรมีความยาวที่พอเหมาะ และมีระดับความยาวของภาษาที่ใช้เหมาะกับผู้เรียน 
 

     5.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
กมลฉัตร กล่อมอ่ิม. (2559 : บทคัดย่อ) ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา

ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาระหว่างก่อนเรียนกับหลังหลังเรียน 2) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา
กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน ต าบลท้ายดง อ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 50 คน แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 25 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) เพ่ือให้ได้ห้องเรียน จ านวน 2 ห้องเรียน ได้แก่ ป.4/1และ ป.4/2 แล้ว
ท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) อีกครั้งหนึ่งด้วยการจับฉลากห้องเรียนเป็น       
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กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา และ
กลุ่มควบคุมได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา 
จ านวน 4 แผน 2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 4 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียน จ านวน 30 ข้อ 
 
     ผลการวิจัย 

      1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
      2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

 

ณัฏชยานันต์ เกตุศรีศักดา. (2559 : บทคัดย่อ)  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
กระบวน การทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
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) อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก เครื่องมือ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบทดสอบทักษะกระบวนการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และค่าสถิติ t พบว่า นักเรียนที่เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษามีผลสัมฤทธิ์หลังเรียน              
(X , S.D.) (17.27, 1.68) สูงกว่าก่อนเรียน (9.64, 2.29) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 
นักเรียนที่เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษามีผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (X , S.D.)  (17.36, 1.75) สูงกว่านักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ (13.64, 2.01) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

นิลมณี  พิทักษ์. (2559 : บทคัดย่อ) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามกระบวนการ  
เรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดโดยใช้โครงงาน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด โดยใช้โครงงาน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มเป้าหมาย 
คือ ครูโรงเรียนจ านวน 10 คน จากโรงเรียน  4 โรงเรียน ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 จังหวัดขอนแก่น    
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาโดยใช้วงจรการพัฒนาคุณภาพงานแบบ วงจร Deming  
ประกอบด้วย P D C A ( Plan Do Check Action) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการปฏิบัติการ ได้แก่ แผนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดโดยโครงงาน  2) เครื่องมือที่ใช้สะท้อน
ผลการปฏิบัติการ ได้แก่  แบบบันทึกการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ของครู แบบสังเกต
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู แบบประเมินพฤติกรรมด้านทักษะการคิดของนักเรียน  
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 ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามกระบวนการ เรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด โดย
ใช้โครงงาน ผู้วิจัยต้องด าเนินการให้ความรู้เชิงหลักการแนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิด การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้โครงงาน การผลิตสื่ออุปกรณ์ประกอบการสอน จากนั้นจึง
พัฒนาความรู้จากที่อบรมมาจัดเตรียมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดโดยโครงงาน เมื่อ
กลุ่มเป้าหมายสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แล้วจัดกิจกรรมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคคลโดยมีผู้วิจัยให้ค าปรึกษาแก้ไข พร้อมที่จะน าไปปฏิบัติการในชั้นเรียน  

ส าหรับทักษะการคิดโดยใช้โครงงาน ของนักเรียนพบว่า พฤติกรรมที่แสดงทักษะการคิดขั้น
เสนอสถานการณ์ปัญหา นักเรียนใช้ทักษะด้านการสื่อความหมาย ทักษะย่อยการบอกความรู้ออกมาด้วย
ตนเอง (recalling) ทักษะย่อยการใช้ข้อมูล (using information) ขั้นก าหนดปัญหา นักเรียนใช้ทักษะ
ด้านการสื่อความหมาย ทักษะย่อยการอธิบาย (explaining) และ ทักษะการคิดที่เป็นแกน ทักษะการ       
ตั้งค าถาม (questioning) ขั้นสร้างโครงร่างโครงงาน นักเรียนใช้ทักษะการคิดที่เป็นแกนทักษะการเก็บ
รวบรวมข้อมูล (information gathering)  ขั้นลงมือปฏิบัติ  นักเรียนใช้ทักษะการคิดที่เป็นแกนทักษะ
การเก็บรวบรวมข้อมูล (information gathering) ขั้นน าเสนอโครงงาน นักเรียนใช้ทักษะด้านการสื่อ
ความหมาย ทักษะย่อยการอธิบาย(explaining) และ ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะย่อยการสร้างองค์
ความรู้ใหม ่(constructing) 

 ปิยากร  แสนซ้าย.(2559 : บทคัดย่อ) การพัฒนาผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6        
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ศึกษาผลการเรียนรู้ และศึกษาผลความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มโรงเรียนปัว 4 กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านดอนมูล(ศิลาเพชร) ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 30 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ 
แบบสังเกตด้านทักษะกระบวนการ แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ทีเทส 

ผลการวิจัย พบว่าการพัฒนาผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ มีความจ าเป็นต่อนักเรียน               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จึงได้พัฒนาเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบโครงงานร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 มีจ านวน       
7 แผน ใช้เวลาเรียน 22 ชั่วโมง โดยเป็นแผนการสอนที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี และมีความเหมาะสมใน
การจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ผลการศึกษาผลการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เรียนด้วย
การใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก  
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อาทิตย์  ฉิมสกุล. (2559 : บทคัดย่อ) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาตามแนวคิด     
สะเต็มศึกษาที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบศึกษากลุ่มเดียววัดสองครั้ง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ             
1) วิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนหลังเรียนรู้ชีววิทยาตามแนวคิดสะเต็มศึกษา    2) 
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความ สามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนและหลังเรียนรู้ชีววิทยาตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา และ 3) วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนหลังเรียนรู้ชีววิทยา
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา กลุ่มที่ศึกษา คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
ใหญ่พิเศษแห่งหนึ่ง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครัง้นี้ คือ (1) แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียน (2) แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
หลังเรียน และ (3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ยเลข
คณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีแบบกลุ่มที่ศึกษาไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยสรุปได้
ดังนี้ 1) นักเรียนที่เรียนรู้ชีววิทยาตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีร้อยละคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการ
แก้ปัญหาหลังเรียนเท่ากับ 76.35 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 75 จัดอยู่ในระดับดีมาก 2) 
นักเรียนที่เรียนรู้ชีววิทยาตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนที่เรียนรู้ชีววิทยาตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษามีร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาหลังเรียนเท่ากับ 75.65 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 จัดอยู่ในระดับดี ในงานวิจัยนี้ยังพบว่าการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาตามแนวคิด
สะเต็มศึกษาท าให้นักเรียน กลุ่มที่ศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาในด้านการน าความรู้หรือ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้อยู่ในระดับดีเยี่ยม ดังนั้นจึงควรศึกษาการประยุกต์ใช้    สะเต็มศึกษากับ
เนื้อหาวิทยาศาสตร์อื่นต่อไป 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการศึกษา 

 

 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และบูรณาการสะเต็มศึกษา  มีการด าเนินการ
ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 4. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 5. การด าเนินการทดลอง 
 6. สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 จ านวน  361  คน 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1, 3/2, 3/4 และ 3/5  โรงเรยีนอุทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 147 คน  เป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
  
2. เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา 
  เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง พ้ืนที่ผิวและปริมาตร โดยศึกษาจากหนังสือ
เรียน คู่มือครู สาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วจัดท าเป็น
แผนการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานเป็นฐาน และบูรณาการสะเต็มศึกษา 
 
3. เครื่องมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 1. เครื่องมือทดลอง 
  - แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และบูรณาการสะเต็มศึกษา 
  - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จ านวน 30 ข้อ 
 2. เครื่องมือรวบรวมข้อมูล 
  - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
  - แบบประเมินโครงงาน/ชิ้นงาน 
  - แบบส ารวจรายการ 
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4. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
     4.1 แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และบูรณาการสะเต็มศึกษา 
 1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง พ้ืนที่ผิวและปริมาตร  
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือท าความเข้าใจจุดประสงค์ของเนื้อหา วิธีการสอน  
การวัดและประเมินผลการเรียน 
 2. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 3. ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 4. ก าหนดเนื้อหาแยกออกเป็นเรื่อง ๆ ตามล าดับ เพ่ือน ามาเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบโครงงานเป็นฐาน และบูรณาการสะเต็มศึกษา ดังนี้ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 ปฐมนิเทศ      1 ชั่วโมง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 รูปเรขาคณิตสามมิติ     1 ชั่วโมง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 ปริซึม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด ทรงกลม 2 ชั่วโมง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4 พ้ืนที่ผิวปริซึม     2 ชั่วโมง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  5 ปริมาตรปริซึม     1 ชั่วโมง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  6 พ้ืนที่ผิวทรงกระบอก    1 ชั่วโมง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  7 ปริมาตรทรงกระบอก    1 ชั่วโมง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  8 พ้ืนที่ผิวและปริมาตรพีระมิด   2 ชั่วโมง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  9 พ้ืนที่ผิวและปริมาตรกรวย   2 ชั่วโมง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  10 พ้ืนที่ผิวและปริมาตรทรงกลม   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 าแผนการจัดการเรียนรู้ไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านจ านวน 5  ท่าน เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 

     4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
ขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีความ

เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง มีข้ันตอนดังนี้ 
            1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น หลักการสร้างแบบทดสอบ 
การสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบเทคนิคเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านความรู้และความ คิด ของ       
พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 
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          2. วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
          3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเขียนเป็นปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก        
จ านวน 60 ข้อ โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียน 
          4. น าแบบทดสอบที่สร้างข้ึนไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
          5. น าแบบทดสอบที่ได้ปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3     
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30  คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
          6. น ากระดาษค าตอบที่ได้มาตรวจให้คะแนน ให้คะแนนข้อที่ตอบถูกเป็น 1 คะแนน และข้อที่
ตอบผิดเป็น 0 คะแนน 
          7. น าคะแนนมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ 
          8. คัดเลือกข้อสอบเพื่อน ามาใช้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งหมด 30 ข้อ     
โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาและพฤติกรรมการเรียนรู้ใน เรื่อง พ้ืนที่ผิวและปริมาตร 
          9. น าแบบทดสอบไปหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder 
Richardson 
     4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ 

      1. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนหลังเรียน โดยใช้มาตรวัดของลิเคิร์ท แบ่ง
ออกเป็น 5  ระดับ  ได้แก่  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  ประกอบด้วยรายการประเมิน
จ านวน  10  ข้อ  โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
             ระดับ    4.51  -  5.00    หมายถึง  มากท่ีสุด 
          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 าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณาความถูกต้องทางภาษาและความ
เหมาะสม จ านวน 5 ท่าน และน าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญมา
ปรับปรุงแก้ไข 
  3. จัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีรายการประเมินจ านวน  10  ข้อ 
      4.4 แบบประเมินโครงงาน 

  แบบประเมินโครงงาน/ชิ้นงาน ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  
และบูรณาการสะเต็มศึกษา  เป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นส าหรับใช้แบบประเมินโครงงาน /
ชิ้นงาน ของผู้เรียนที่เรียนด้วยแผนการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และบูรณาการ
สะเต็มศึกษา โดยจัดท ารายการประเมินจ านวน 10 ข้อ แล้วน าแบบประเมินโครงงาน/ชิ้นงาน ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสม แล้วท าการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะก่อนน าไปใช้จริง 
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5. การด าเนินการทดลอง 
 5.1 ทดสอบก่อนเรียน 

5.2 จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และบูรณาการ 
สะเต็มศึกษา 
 5.3 ทดสอบหลังเรียน 
 5.4 นักเรียนเลือกชิ้นงานหรือโครงงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในรูปแบบนิทรรศการ           
(ครูคัดเลือกชิ้นงาน หรือโครงงานเพ่ือต่อยอดส าหรับการประกวดแข่งขัน)  พร้อมกับประเมินโครงงาน
หรือชิ้นงาน 
 5.5 นักเรียนท าแบบทดสอบความพึงพอใจ 
 
6.  สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
      6.1 สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยค านวณจากสูตร ดังนี้ 
   ค่าคะแนนเฉลี่ย (ล้วน สายยศและ อังคณา สายยศ. 2536 : 59) 

 

X      =     
n

x   

 
เมื่อ X      แทน    คะแนนเฉลี่ย 

             x   แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

                   แทน    จ านวนนักเรียนในกลุ่ม 
   ค่าความแปรปรวน (ล้วน สายยศและ อังคณา สายยศ.2536 : 63 

 

                   2S     =  
)1(

)( 22



  XXN
 

 

เมื่อ  S 2        แทน   ความแปรปรวนของคะแนน 
                       X     แทน   ผลรวมของคะแนน 

                       2X  แทน   ผลรวมของคะแนนแต่ตัวยกก าลัง 

                               แทน   จ านวนนักเรียนในกลุ่ม 
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6.2 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
              6.2.1 หาค่าความยากง่าย (p) และหาค่าอ านาจจ าแนก (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    =    
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เมื่อ   u    แทน     ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

                 n     แทน     จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 
             p     แทน     สัดส่วนของผู้ที่ท าได้ในข้อหนึ่งๆ = จ านวนคนที่ท าถูก  
                                                                         จ านวนคนทั้งหมด 
             q     แทน     สัดส่วนของผู้ที่ท าผิดในข้อหนึ่ง ๆ คือ 1-p 
             S 2

t    แทน     คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือวัดฉบับนั้น 

                   
 

 6.2.3 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบวัดความพึงพอใจโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟา ( - 
Coifficient) ค านวณจากสูตรครอนบัค (ล้วน  สายยศ และอังคณา สายยศ. 2539 : 2000 – 202)  
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 เมื่อ        แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 
      N  แทน จ านวนของเครื่องมือวัด  
     2

iS   แทน คะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ  

     2

tS   แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือทั้งสองฉบับ 
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6.3 สถิติที่ใช้การทดสอบความแตกต่าง  ของผลการเรียนของคะแนนเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยทดสอบ  
t – test (เกษม  สาหร่ายทิพย์. 2531) 

          t   = 

 )1(

)( 22



 



n

DDn

D
 

 เมื่อ    t  แทน การทดสอบท ี
    D  แทน ผลต่างระหว่างข้อมูลแต่ละคู่ 
    n  แทน     ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   df  แทน     ระดับชั้นของความอิสระ 
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ผู้รายงานได้
ด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลและน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 

 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน
เป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
 2. โครงงานที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็น
ฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
 
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองและแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา
ครั้งนี้  ผู้รายงานได้ก าหนดสัญลักษณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้แทนความหมายดังต่อไปนี้ 

            𝑁    คือ  จ านวนคนกลุ่มตัวอย่าง 

            �̅�    คือ  ค่าคะแนนเฉลี่ย 

           𝑆. 𝐷. คือ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

            𝑡 คือ  อัตราส่วนวิกฤต 

           𝑁    คือ  จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

            *  คือ  ความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน
เป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (ม.3/1) 

กลุ่มตัวอย่าง 𝑁 �̅� 𝑆. 𝐷. 𝑑𝑓 𝑡 

ก่อนใช้ 36 16.78 1.55 35 t = 26.20 

หลังใช้ 36 24.72 2.30 35  
 

 จากตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียน  
จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ก่อนใช้และหลังใช้  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนใช้เป็น 16.78  คะแนนและค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

ใช้เป็น  24.72  คะแนน และมีค่า  t  เท่ากับ  26.20 

ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน
เป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (ม.3/2) 

กลุ่มตัวอย่าง 𝑁 �̅� 𝑆. 𝐷. 𝑑𝑓 𝑡 

ก่อนใช้ 36 16.33 1.67 35 t = 26.81 

หลังใช้ 36 24.19 2.36 35  
 

 จากตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียน  
จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  ก่อนใช้และหลังใช้  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2  ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนใช้เป็น 16.33  คะแนนและค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

ใช้เป็น  24.19  คะแนน และมีค่า  t  เท่ากับ  26.81 

 

 

 

31 



39 
 

ตารางที่ 3   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (ม.3/3) 

กลุ่มตัวอย่าง 𝑁 �̅� 𝑆. 𝐷. 𝑑𝑓 𝑡 

ก่อนใช้ 38 15.82 1.78 37 t = 25.90 

หลังใช้ 38 23.87 2.45 37  
 

 จากตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียน  
จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ก่อนใช้และหลังใช้  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3  ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนใช้เป็น 15.82  คะแนนและค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

ใช้เป็น  23.87  คะแนน และมีค่า  t  เท่ากับ  25.90 

 

ตารางที่ 4   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (ม.3/4) 

กลุ่มตัวอย่าง 𝑁 �̅� 𝑆. 𝐷. 𝑑𝑓 𝑡 

ก่อนใช้ 37 15.62 1.72 36 t = 23.90 

หลังใช้ 37 23.35 2.29 36  
 

 จากตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียน  
จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ก่อนใช้และหลังใช้  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4  ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนใช้เป็น 15.62  คะแนนและค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

ใช้เป็น  23.35  คะแนน และมีค่า  t  เท่ากับ  23.90 

โครงงานที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน (ท่ีต่อยอดสู่โครงงานส าหรับประกวดแข่งขันได้) 
 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 �̅� S.D. ระดับคุณภาพ 

1 นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น 4.26 0.66 มาก 

2 นักเรียนมีความเข้าใจขั้นการจัดท าโครงงาน 4.45 0.62 มาก 

3 นักเรียนมีความเข้าใจการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

4.19 0.81 มาก 

4 นักเรียนได้มีโอกาสฝึกปฎิบัติจริงในการ     
อภิปรายกลุ่มและการน าเสนอผลงาน 

4.46 0.63 มาก 

5 นักเรียนได้ใช้โปรแกรม  Geogebra  และ
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 

4.27 0.74 มาก 

6 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน    
เป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา ท าให้
นักเรียนเกิดสุนทรียภาพทางการเรียน
คณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น 

4.25 0.78 มาก 

7 ครูกระตุ้นและติดตามให้นักเรียนได้สร้าง
ชิ้นงาน/โครงงานจากองค์ความรู้ที่เรียนได้ 

4.26 0.73 มาก 

8 ครูคอยให้ค าแนะน ากับนักเรียนอย่างใกล้ชิด 4.29 0.78 มาก 

9 นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

4.22 0.75 มาก 

10 นักเรียนต้องการให้มีการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบนี้ในหน่วยการเรียนต่อไป 

4.51 0.60 มากที่สุด 

 เฉลี่ย 4.31 0.71 มาก 
 

 จากตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่า ระดับ
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ นักเรียนต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ในหน่วยการเรียนต่อไป 
รองลงมาคือ นักเรียนได้มีโอกาสฝึกปฎิบัติจริงในการอภิปลายกลุ่มและการน าเสนอผลงาน โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก  ( �̅� = 4.31 )   
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บทที่  5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

ในการศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา    
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในครั้งนี้  ผู้รายงานได้ด าเนินการตามขั้นตอนสามารถสรุปผล  
การด าเนินการ  ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ในการค้นคว้า 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3. สรุปผล 
4. อภิปรายผล 
5. ข้อเสนอแนะ 

 
1. วัตถุประสงค์ในการค้นคว้า 
 1. เพ่ือจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และบูรณาการสะเต็มศึกษา 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จากการจัดการเรียน     
การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา 
 3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากกิจกรรมการเรียนการสอน 
 4. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และบูรณาการ 
สะเต็มศึกษา 
 
2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 ประชากร 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2561  จ านวน  361  คน 
 

2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1, 3/2, 3/4 และ 3/5  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2561  
จ านวน 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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า อยู่ในระดับ
มาก ( �̅� = 4.31 )   
 
4.  อภิปรายผล  
     จากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา วิชา
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ นั่นแสดงว่าผลการจัดการเรียนรู้ โดยให้ โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็ม
ศึกษา ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
ทั้งนี้เนื่องมาจาก     

4.1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
และบูรณาการสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  สอดคล้องกับ  กมลฉัตร กล่อมอ่ิม. (2559 : บทคัดย่อ)       
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาระหว่างก่อนเรียนกับหลังหลังเรียน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรู้แบบปกติกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 
ต าบลท้ายดง อ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์  ณัฏชยานันต์ เกตุศรีศักดา. (2559 : บทคัดย่อ) วิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จัดการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง เสียงและการได้ยิน ระหว่างก่อน-หลังเรียน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษากับ
ปกติกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยสุ่มแบบ
เจาะจง จากโรงเรียน 2 แห่ง ๆ ละ 11 คน (หมู่บ้านตัวอย่าง/สะเต็มศึกษา บ้านท่าไผ่/ปกติ) อ าเภอ   
สามเงา จังหวัดตาก เครื่องมือ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และแบบทดสอบทักษะกระบวนการเรียนรู้  นิลมณี  พิทักษ์. (2559 : บทคัดย่อ)  การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด โดยใช้โครงงาน กลุ่มสาระ     
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูโรงเรียนจ านวน 10 คน จากโรงเรียน             
4 โรงเรียน ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 จังหวัดขอนแก่น การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาโดยใช้วงจร
การพัฒนาคุณภาพงานแบบ วงจร Deming  ประกอบด้วย P D C A ( Plan Do Check Action)  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการ ได้แก่ แผนการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะการคิดโดยโครงงาน  2) เครื่องมือที่ใช้สะท้อนผลการปฏิบัติการ ได้แก่  แบบบันทึกการประเมิน
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คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ของครู แบบสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู แบบประเมิน
พฤติกรรมด้านทักษะการคิดของนักเรียน อาทิตย์  ฉิมสกุล. (2559 : บทคัดย่อ)  การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบ
ศึกษากลุ่มเดียววัดสองครั้ง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน
หลังเรียนรู้ชีววิทยาตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 2) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนรู้ชีววิทยาตามแนวคิดสะเต็มศึกษา และ 3) วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทาง    
การเรียนชีววิทยาของนักเรียนหลังเรียนรู้ชีววิทยาตามแนวคิดสะเต็มศึกษา กลุ่มที่ศึกษา คือ นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแห่งหนึ่ง เขตวังทองหลาง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 42 คน 

4.2 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และ
บูรณาการสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่า ระดับค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก      
( �̅� = 4.31 )  สอดคล้องกับ  ปิยากร  แสนซ้าย. (2559 : บทคัดย่อ)  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ศึกษา
ผลการเรียนรู้ และศึกษาผลความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบโครงงานร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประชากรเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มโรงเรียนปัว 4 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
โรงเรียนบ้านดอนมูล(ศิลาเพชร) ปีการศึกษา 2559 จ านวน 30 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ แบบสังเกตด้านทักษะกระบวนการ แบบ
ประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่
ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที 
 
5.  ข้อเสนอแนะ  
              5.1  ข้อเสนอแนะท่ัวไป  
  - เมื่อพิจารณาจากผลที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน ครูจึงควรเลือกหน่วยการ
เรียนรู้ เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา 
 
     5. 2  ข้อเสนอแนะส าหรับการรายงานครั้งต่อไป 
   - ครูอาจสร้างสื่อเพ่ือจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอ่ืน แล้วเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
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          เรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่    
          4 – 6. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 
ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์. (2545 : 143) จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล.  พิมพ์ครั้งที่ 5.  กรุงเทพฯ :                              

ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ. 
พิน คงพูล. (2545 : 21) ความพึงพอใจที่มีตอบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการ    

ประถมศึกษาจังหวัดใน 14 จังหวัดภาคใต.  วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา    
บริหารการศึกษา,  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. (2540).  ความฝันของแผ่นดิน.  พิมพ์ครั้งที่ 3.   
 กรุงเทพมหานคร :  บริษัทโรงพิมพ์ตะวันออกจ ากัดมหาชน.    
พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2550). การสร้างแบบพัฒนาแบบทดสอบ. กรุงเทพฯ : ส านักทดสอบ 

ทางการศึกษา 
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รัตนาวลี ค าชมพู. (2549 : 52) การพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย เรื่องชนิดของค าของ  
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี. สารนิพนธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา).  
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

ล้วน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ. (2539).  เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา.  พิมพ์ครั้งที่ 4.   
 กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. 
วิจิตร  ศรีสะอ้าน. (2520). การศึกษาทางไกล Distance Education. กรุงเทพฯ :       

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
วิภาดา  เกิดพิทักษ์. (2549). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แรงจูงใจใส่สัมฤทธิ์ และ  
          สภาพแวดล้อมทางสังคมในห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ในจังหวัดของแก่น.  
          วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยของแก่น. 
วัญญา  วิศาลาภรณ์. (2543). การสร้างแบบทดสอบ (พิมพ์ครั้งท่ี 2). กรุงเทพมหานคร คณะ 
          ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 
สุรชัย  ขวัญเมือง. (2552). วิธีสอนและการวัดผลคณิตศาสตรในชั้นประถมศึกษา.  กรุงเทพฯ  

เทพ นิมิตรการพิมพ. 
อาทิตย์  ฉิมสกุล. (2559 : บทคัดย่อ). ผลของการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มี 
          ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนระดับ 
          มัธยมศึกษาตอนปลาย. วรสารทางวิชาการ.   
Good. (1973). Self-directed learning : A guide for learners and teacher,  

Prentice Hall,Eng lewood Cliffs, New Jersey. 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 

 
1. ดร.จิณณาวัฒน์  โคมบัว  

       ผู้อ านวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม 
 

2. รศ.ดร.ชานนท์  จันทรา  
       รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน 
 

3. ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ รุ่นประพันธ์   
    อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร 
 

4. ดร.กนิษฐา  เชาว์วัฒนกุล 
        อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
 

5. ดร.ณัฏฐ์กชพร  ปุลินถิรพุทธิ์ 
       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สมพ.42 
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ภาคผนวก  ข 
 

แสดงคะแนนทดสอบก่อนเรียนและการทดสอบหลังเรียน 
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ตารางท่ี  6   แสดงคะแนนและค่า t การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการ   
สะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1) 
 
 

เลขที่ 
ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน 

D D2 

30 30 

1 17 24 7 49 

2 17 25 8 64 

3 16 27 11 121 

4 15 24 9 81 

5 16 26 10 100 

6 19 26 7 49 

7 19 26 7 49 

8 16 25 9 81 

9 20 24 4 16 

10 18 24 6 36 

11 16 23 7 49 

12 16 25 9 81 

13 19 24 5 25 

14 16 25 9 81 

15 17 24 7 49 

16 17 23 6 36 

17 16 21 5 25 

18 17 26 9 81 

19 18 30 12 144 

20 16 25 9 81 

21 13 21 8 64 
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เลขที่ 
ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน 

D D2 

30 30 

22 17 23 6 36 

23 16 25 9 81 

24 16 24 8 64 

25 17 23 6 36 

26 17 26 9 81 

27 14 21 7 49 

28 16 24 8 64 

29 19 28 9 81 

30 16 24 8 64 

31 17 27 10 100 

32 19 29 10 100 

33 19 30 11 121 

34 17 24 7 49 

35 14 20 6 36 

36 16 24 8 64 

รวม 604 890 286 2388 

เฉลี่ย 16.78 24.72 7.94 

t = 26.20 คิดเป็นร้อยละ 55.93 82.41 26.48 

S.D. 1.55 2.30 1.82 
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ตารางท่ี  7   แสดงคะแนนและค่า t การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการ    
สะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2)  
 

เลขที่ 
ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน 

D D2 

30 30 

1 16 24 8 64 

2 15 22 7 49 

3 18 24 6 36 

4 16 23 7 49 

5 16 25 9 81 

6 15 24 9 81 

7 14 23 9 81 

8 16 25 9 81 

9 17 24 7 49 

10 18 24 6 36 

11 16 23 7 49 

12 16 25 9 81 

13 19 24 5 25 

14 16 25 9 81 

15 17 24 7 49 

16 14 23 9 81 

17 16 21 5 25 

18 14 26 12 144 

19 18 30 12 144 

20 17 26 9 81 

21 14 21 7 49 
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เลขที่ 
ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน 

D D2 

30 30 

22 13 19 6 36 

23 19 28 9 81 

24 16 24 8 64 

25 17 27 10 100 

26 19 27 8 64 

27 14 21 7 49 

28 16 24 8 64 

29 19 28 9 81 

30 16 24 8 64 

31 17 27 10 100 

32 19 27 8 64 

33 18 23 5 25 

34 17 22 5 25 

35 14 20 6 36 

36 16 24 8 64 

รวม 588 871 283 2333 

เฉลี่ย 16.33 24.19 7.86 

t = 26.81 คิดเป็นร้อยละ 54.44 80.65 26.20 

S.D. 1.67 2.36 1.76 
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ตารางท่ี  8   แสดงคะแนนและค่า t การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการ   
สะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3) 
 

เลขที่ 
ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน 

D D2 

30 30 

1 14 21 7 49 

2 16 24 8 64 

3 17 28 11 121 

4 14 23 9 81 

5 16 23 7 49 

6 16 25 9 81 

7 18 24 6 36 

8 16 25 9 81 

9 17 24 7 49 

10 18 24 6 36 

11 16 23 7 49 

12 16 25 9 81 

13 19 24 5 25 

14 16 25 9 81 

15 17 24 7 49 

16 14 23 9 81 

17 16 21 5 25 

18 14 26 12 144 

19 18 29 11 121 

20 17 26 9 81 

21 14 21 7 49 
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เลขที่ 
ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน 

D D2 

30 30 

22 14 19 5 25 

23 19 27 8 64 

24 16 24 8 64 

25 17 24 7 49 

26 12 25 13 169 

27 14 21 7 49 

28 16 24 8 64 

29 19 28 9 81 

30 14 23 9 81 

31 16 21 5 25 

32 14 23 9 81 

33 18 29 11 121 

34 17 26 9 81 

35 14 21 7 49 

36 13 19 6 36 

37 14 22 8 64 

38 15 23 8 64 

รวม 601 907 306 2600 

เฉลี่ย 15.82 23.87 8.05 

t = 25.90 คิดเป็นร้อยละ 52.72 79.56 26.84 

S.D. 1.78 2.45 1.92 
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ตารางท่ี  9   แสดงคะแนนและค่า t การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการ    
สะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4)  
 

เลขที่ 
ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน 

D D2 

30 30 

1 14 23 9 81 

2 15 21 6 36 

3 14 26 12 144 

4 17 26 9 81 

5 17 26 9 81 

6 16 25 9 81 

7 19 24 5 25 

8 16 25 9 81 

9 17 24 7 49 

10 14 23 9 81 

11 16 23 7 49 

12 16 25 9 81 

13 19 24 5 25 

14 16 25 9 81 

15 17 24 7 49 

16 14 23 9 81 

17 16 21 5 25 

18 14 26 12 144 

19 14 24 10 100 

20 17 26 9 81 

21 14 21 7 49 
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เลขที่ 
ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน 

D D2 

30 30 

22 14 19 5 25 

23 19 27 8 64 

24 16 24 8 64 

25 17 24 7 49 

26 12 18 6 36 

27 14 22 8 64 

28 16 24 8 64 

29 17 25 8 64 

30 14 23 9 81 

31 16 21 5 25 

32 14 23 9 81 

33 16 24 8 64 

34 18 25 7 49 

35 14 17 3 9 

36 16 21 5 25 

37 13 22 9 81 

รวม 578 864 286 2350 

เฉลี่ย 15.62 23.35 7.73 t = 23.90 
 
 

คิดเป็นร้อยละ 52.07 77.84 25.77 

S.D. 1.72 2.29 1.97 
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ภาคผนวก  ค 
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

จงเลือกค ำตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงค ำตอบเดียว  
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      2.  พีระมิด  
3.  ปริซึมสี่เหลี่ยม     4.  ปริซึมสามเหลี่ยม  
 

3.  ปริซึมสามเหลี่ยมสูง 8 เซนติเมตร มีเส้นรอบรูปฐานยาว 3 เซนติเมตร 4 เซนติเมตร                  
และ 5 เซนติเมตร พ้ืนที่ผิวของปริซึมเท่ากับก่ีตารางเซนติเมตร (มฐ. ค 2.1 ม.3/1) 
1.  96 ตารางเซนติเมตร    2.  102 ตารางเซนติเมตร 
3.  104 ตารางเซนติเมตร    4.  108 ตารางเซนติเมตร 
 

4.   ถ้าพ้ืนที่ผิวของลูกบาศก์เป็น 96 ตารางนิ้ว ลูกบาศก์นี้จะมีความยาวด้านละกี่นิ้ว                              
(มฐ. ค 2.1  ม.3/1) 
1.  4 นิ้ว      2.  5 นิ้ว  
3.  16 นิ้ว      4.  25 นิ้ว   

   
5.   จากรูป พื้นที่ผิวข้างของปริซึมเท่ากับก่ีตารางเซนติเมตร (มฐ. ค 2.1 ม.3/1) 
 
 
 
 
 

1.  600 ตารางเซนติเมตร    2.  650 ตารางเซนติเมตร  
3.  690 ตารางเซนติเมตร    4.  720 ตารางเซนติเมตร 
 
 
 

5 ซม. 

12 ซม. 

20 ซม. 
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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.   ถังเก็บน้ าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 10 เมตร เมื่อเทน้ าออกไป 300 ลูกบาศก์เมตร ระดับน้ าจะ

ลดลงจากเดิม 2 เมตร ถังเก็บน้ าใบนี้ยาวกี่เมตร (มฐ. ค 2.1 ม.3/2) 
1.  15 เมตร      2.  16 เมตร  
3.  17 เมตร      4.  18 เมตร  
 

8.   น าอิฐบล็อกกว้าง 18 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร หนา 6 เซนติเมตร มาก่อก าแพงยาว  
     20 เมตร สูง 180 เซนติเมตร หนา 6 เซนติเมตร จะต้องใช้อิฐบล็อกท้ังหมดก่ีก้อน                  

(มฐ. ค 2.1 ม.3/2) 
1.  500 ก้อน     2.  650 ก้อน   
3.  700 ก้อน     4.  750 ก้อน 
 

9.   ในการขุดบ่อน้ ายาว 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 พีระมิดนี้จะสูงก่ีเซนติเมตร (มฐ. ค 2.1 ม.3/2) 
1.  4 เซนติเมตร     2.  6 เซนติเมตร   
3.  10 เซนติเมตร     4.  12 เซนติเมตร  
 

11. พ้ืนที่ผิวข้างของทรงกระบอกใบหนึ่งเท่ากับ 484 ตารางเซนติเมตร ถ้าทรงกระบอกสูง 11 
เซนติเมตร แล้วพ้ืนที่ฐานของทรงกระบอกเท่ากับก่ีตารางเซนติเมตร (มฐ. ค 2.1 ม.3/1) 
1.  130 ตารางเซนติเมตร    2.  140 ตารางเซนติเมตร  
3.  144 ตารางเซนติเมตร    4.  154 ตารางเซนติเมตร 
 

12. ท่อน้ าท่อหนึ่งยาว 1 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกยาว 52 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
ยาว 46 เซนติเมตร ถ้าใช้ซีเมนต์ท าท่อน้ านี้ จะต้องใช้ซีเมนต์ประมาณก่ีลูกบาศก์เมตร                     
(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 เมื่อเทน้ าใส่กรวยจนได้ระดับน้ าสูง 4 นิ้ว  
     ถ้ากรวยสูง 14 นิ้ว จะมีปริมาตรของน้ าที่ใส่ลงไปกี่ลูกบาศก์นิ้ว (มฐ. ค 2.1 ม.3/2)  

1.  
3

8π  ลูกบาศก์นิ้ว     2.  
3

16π  ลูกบาศก์นิ้ว  

3.  
3

56π  ลูกบาศก์นิ้ว    4.  
3

64π  ลูกบาศก์นิ้ว  

 
14. กรวยกลมท่ีถูกตัดส่วนยอดออกมีปริมาตร 9,152 ลูกบาศก์นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางของหน้าตัดยาว    

8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางของฐานล่างยาว 24 นิ้ว กรวยยอดตัดนี้สูงก่ีนิ้ว                                 
(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 เมื่อน ามาหลอมเพ่ือท า
พีระมิดตรงฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวด้านละ 4 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร จะท าพีระมิดได้
มากที่สุดกี่อัน (มฐ. ค 2.2 ม.3/1) 
1.  12 อัน      2.  13 อัน 
3.  14 อัน      4.  15 อัน 
 

16. ถ้าน าขันน้ าครึ่งทรงกลมรัศมี 3 นิ้ว ตักน้ าใส่ถังทรงกระบอกรัศมี 8 นิ้ว และลึก 18 นิ้ว จะต้องตักน้ า
กี่ครั้งน้ าจึงจะเต็มถัง (มฐ. ค 2.1 ม.3/2) 
1.  18 ครั้ง      2.  32 ครั้ง 
3.  64 ครั้ง      4.  72 ครั้ง 
 

17. ท่อน้ าคอนกรีตรูปทรงกระบอกอันหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงนอก 18 เซนติเมตร และ
หนา 4 เซนติเมตร ถ้าท่อน้ านี้ยาว 1.40 เมตร ปริมาตรของท่อน้ านี้เท่ากับเท่าไร  

     (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 น ามาหลอมเป็น
ทรงกระบอกท่ีมีความสูง 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. แท็งก์น้ าใบหนึ่งเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 10 ฟุต เมื่อเปิดน้ าออกจากแท็งก์                     
      100  ลูกบาศก์ฟุต ระดับน้ าจะลดลงจากเดิม 0.5 ฟุต แท็งก์น้ าใบนี้ยาวกี่ฟุต                                    
      (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 เมื่อน าไป
แทนที่น้ า น้ าจะล้นออกมากี่ลิตร (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. พ้ืนที่ผิวของลูกบาศก์ลูกหนึ่งเป็น 864 ตารางเซนติเมตร ปริมาตรของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มี
ฐานและความสูงเท่ากับลูกบาศก์เท่ากับก่ีลูกบาศก์เซนติเมตร (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. พ้ืนที่ผิวของกรวยที่มีรัศมีของฐานยาว 21 เซนติเมตร และสูง 28 เซนติเมตร เท่ากับก่ีตาราง

เซนติเมตร 









7
22ก าหนดให้ π  (มฐ. ค 2.1, มฐ. ค 2.2, มฐ. ค 6.1) 

 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 









7
22ก าหนดให้ π  (มฐ. ค 2.1, มฐ. ค 2.2, มฐ. ค 6.1)  

 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 ตักน้ าใส่ถัง ต้องตักอย่างน้อยกี่ครั้งจึงจะเต็มถัง 









7
22ก าหนดให้ π  

(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 น ามาหลอมเป็นแท่งเหล็ก
ตันทรงกรวยมีรัศมียาว 3 เซนติเมตร ได้ท้ังหมด 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. ถังน้ ารูปทรงกระบอกมีน้ าสูงจากก้นถัง 6 นิ้ว คิดเป็นปริมาตร 14.4 ลูกบาศก์นิ้ว ถ้าน าโลหะทรง
กลมท่ีมีปริมาตร 24 ลูกบาศก์นิ้ว ใส่ลงในถัง ความสูงของน้ าจะเพ่ิมข้ึนกี่นิ้ว                               
(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 เมื่อน ามาหลอมท าเป็น
พีระมิดตรงฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 4 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร จะได้พีระมิดมากท่ีสุด  
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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ตารางท่ี  10  แสดงค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก ของของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พ้ืนที่ผิวและปริมาตร 
 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย  ค่าอ านาจจ าแนก  
1 0.52 0.27 
2 0.38 0.53 
3 0.48 0.67 
4 0.59 0.47 
5 0.62 0.23 
6 0.64 0.50 
7 0.48 0.28 
8 0.38 0.53 
9 0.64 0.55 
10 0.38 0.53 
11 0.64 0.55 
12 0.67 0.41 
13 0.59 0.47 
14 0.62 0.23 
15 0.64 0.50 
16 0.48 0.28 
17 0.67 0.51 
18 0.67 0.21 
19 0.62 0.46 
20 0.62 0.46 
21 0.62 0.76 
22 0.76 0.63 
23 0.38 0.53 
24 0.64 0.55 
25 0.62 0.23 
26 0.64 0.50 
27 0.68 0.45 
28 0.68 0.55 
29 0.38 0.53 
30 0.64 0.55 
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ตารางท่ี  11  แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 รวม ค่าเฉลี่ย สรุปผล 
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก  ง 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 
 

รายวิชา คณิตศาสตร์                       รหัสวิชา ค 23101        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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. สาระส าคัญ 
  การปฐมนิเทศเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างครูและนักเรียน เป็นการตกลงใน
เบื้องต้น ก่อนที่จะเริ่มการเรียนการสอน ท าให้ครูได้รู้จักนักเรียนดียิ่งขึ้น ทราบความต้องการ ความรู้สึก 
และทัศนคติที่มีต่อวิชาที่เรียน ในขณะเดียวกันครูต้องแจ้งให้นักเรียนรู้ถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ รู้แหล่งการ
เรียนรู้ และรู้เกณฑ์การวัดและประเมินผลเพ่ือให้นักเรียนได้เตรียมพร้อมและเข้าใจถึงกระบวนการจัด   
การเรียนรู้ ตระหนักถึงความส าคัญที่ต้องเรียนรู้คณิตศาสตร์ จนนักเรียนเห็นคุณค่า ความส าคัญ และความ
จ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 การสอบก่อนเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้เป็นการจัดหมวดหมู่เนื้อหาในสาระ
การเรียนรู้เดียวกัน โดยจัดเนื้อหาเรื่องเดียวกันหรือสัมพันธ์กันไว้ในหน่วยเดียวกัน  การวัดและประเมิน
ก่อนเรียนแต่ละหน่วย เพ่ือให้ได้ข้อมูลความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนในเรื่องหรือหน่วยนั้น  ซึ่งทั้งผู้เรียนและ
ครูผู้สอนสามารถน าไปใช้ในการวางแผนการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยนั้นได้อย่าง
เหมาะสม 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. นักเรียนเข้าใจ ค าอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชา ค23101 และการทดสอบระดับชาติ (O-net) (K)  

2. นักเรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้ 
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ (P) 

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการท างาน(A) 
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4. สาระการเรียนรู้ 
   ครูชี้แจงค าอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรูแนว
ทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชา ค 23101 และแนวทางของการทดสอบ
ระดับชาติ (O-net) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนและสอบวัดผลก่อนเรียนหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร 

 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน า 

ครูถาม–ตอบ นักเรียนเกี่ยวการจบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้ นักเรียนทราบหรือไม่
ว่าจะจบ ม.3 ได้นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์อะไรบ้าง (การสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคเรียน ปลายภาค
เรียน คะแนนสอบย่อย คะแนนชิ้นงาน การสอบโอเน็ต)  

ขั้นสอน 

1. ครูน าประมวลรายวิชา ( Course syllabus ) รายวิชา คณิตศาสตร์ ค23101 พร้อมอธิบาย 
ค าอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้รายวิชา ค23101 

2. ครูถาม – ตอบ นักเรียนเกี่ยวกับการสอบโอเน็ต และเปิดไฟล์รูปข้อมูลพร้อมอธิบาย 
ประกอบ 

- นักเรียนทราบหรือไม่ว่าการสอบโอเน็ตคืออะไร และส าคัญอย่างไร 

 
- นักเรียนทราบหรือไม่ว่ามีการจัดสอบกี่วิชา อะไรบ้าง (4 วิชา คณิตศาสตร ์

ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ)  

-  การสอบโอเน็ตมีสัดส่วนคะแนนเป็นอย่างไร (คะแนนผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนคิดเป็น  
70% และคะแนนโอเน็ตคิดเป็น 30% ) 
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- นักเรียนทราบหรือไม่ว่านักเรียนจะต้องสอบโอเน็ตเมื่อไหร่ (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์  

พ.ศ. 2562)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ครูชี้แจงการสอบวัดผลก่อนเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พร้อมแจกข้อสอบให้นักเรียนท า 
ขั้นสรุป 

1. ครูเก็บข้อสอบวัดผลก่อนเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จากนักเรียน 
2. ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปข้อมูลค าอธิบายรายวิชา 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 เครื่องมือวัด  เกณฑ์การประเมิน  

ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ท าแบบทดสอบได้ 60 % 
ขึ้นไป 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

  

บันทึกผลหลังการสอน 

ผลการเรียนรู้  
นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 

รายวิชา ค23101 และความส าคัญของการทดสอบระดับชาติ (O-net) ตั้งใจท าแบบทดสอบก่อนเรียนดี 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
 

 - 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

 ไม่มีปัญหาเพราะนักเรียนตั้งใจรับฟังข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อตนเองดี 
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แบบทดสอบ  ก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 1 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

 1. พ่ีต้องการห่อของขวัญด้วยกล่องทรงปริซึม
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. 
 
 2. วัตถุทรงกระบอกมีปริมาตร 1,078 ลูกบาศก์

นิ้ว มีพื้นท่ีฐาน 154 ตารางนิ้ว จะมีพ้ืนที่ผิวข้าง
เท่าใด 

  ก.  308 ตารางนิ้ว  ข.  803 ตารางนิ้ว 
  ค.  1,526 ตารางนิ้ว ง. 2,156 ตารางนิ้ว 
 
 3. กระป๋องนมทรงกระบอก สูง 5 ซม. รัศมีท่ีฐาน

ยาว 3.5 ซม. จะต้องใช้โลหะในการท ากระป๋อง 
นมใบนี้ โดยที่มีฝาปิดกระป๋องอย่างน้อยเท่าใด 

  ก.  77 ตร.ซม.  ข.  110 ตร.ซม. 
  ค.  170 ตร.ซม.  ง.  187 ตร.ซม. 
 
 4. บ่อเลี้ยงปลามีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 

5 เมตร ยาว 10 เมตร ลึก 25 เมตร ถ้าบ่อนี้มี
น้ าบรรจุอยู่ 900 ลบ.ม. อยากทราบว่าระดับ
น้ าอยู่ต่ ากว่าขอบบนของบ่อเท่าใด 

  ก.  7 เมตร  ข.  1.8 เมตร 
  ค.  2 เมตร  ง.  2.5 เมตร 
 
 

 5. กล่องกระดาษรูปลูกเต๋ามีปริมาตร 64 
ลูกบาศก์นิ้ว ภายในบรรจุพีระมิดที่มีฐาน
และความสูงเท่ากับกล่องพอดี พีระมิดนั้น
จะมีปริมาตรเท่าใด 

  ก.  12.4 ลูกบาศก์นิ้ว     
  ข.  15.3 ลูกบาศก์นิ้ว      
  ค.  18.4 ลูกบาศก์นิ้ว     
  ง.   21.3 ลูกบาศก์นิ้ว  
 
6. ขนมเทียนมีลักษณะใกล้เคียงกับพีระมิดฐาน

สี่เหลี่ยมจัตุรัส ต้องการท าขนมเทียนให้มีฐาน
ยาว 5 ซม. สูง 3 ซม. จ านวน 50 ห่อ ถ้าขนม
เทียนแต่ละห่อใช้แป้ง ประมาณ 2 ใน 3 ของ
เนื้อขนม จะต้องใช้แป้งกี่ลิตร 

  ก.  0.38 ลิตร  ข.  0.53 ลิตร 
  ค.  0.83 ลิตร  ง.  1.33 ลิตร 
 
 7. ต้องการท าแก้วกระดาษรูปกรวยส าหรับ

ดื่มน้ ารัศมีปากแก้ว 5 ซม. สูง 12 ซม. 
จะต้องใช้กระดาษเท่าใด (𝜋= 3.14) 

  ก.  188    ตร.ซม.  ข.  188.4  ตร.ซม. 
  ค.  204    ตร.ซม.  ง.  204.1  ตร.ซม. 
 
 8. ตะกั่วทรงกลม มีปริมาตร  4

3  𝜋 ลูกบาศก์

เมตร จะมีพ้ืนที่ผิวเท่าใด 

  ก.  4 𝜋   ตร.ม.  ข.  3
4  𝜋 ตร.ม. 

  ค.  2 𝜋   ตร.ม.    ง.  3
2  𝜋    ตร.ม. 

ช่ือ..............................................................ช้ัน.........เลขท่ี.......... 
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 9. บ่อน้ ามีลักษณะเป็นปริซึมมีฐานเป็นรูป     
ห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า และมีพ้ืนที่ฐาน           
8  ตารางเมตร บ่อลึก 1.25 เมตร ถ้าต้องการเติม
น้ าให้เต็มบ่อ จะต้องใช้น้ าประมาณกี่ลิตร 
  ก.  10 ลิตร  ข.  100 ลิตร     
      ค.  1,000 ลิตร  ง.  10,000 ลิตร 
 
10. กรวยส าหรับตวงน้ ามัน ปากกรวยมีรัศมี       
14 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร ตวงน้ ามันสูง
ขึ้นมาครึ่งหนึ่งของความสูงกรวยจะมีปริมาตรของ
น้ ามันประมาณก่ีลูกบาศก์มิลลิเมตร 
   ก.  3,080         ลูกบาศก์มิลลิเมตร 
   ข.  3,080 x 102      ลูกบาศก์มิลลิเมตร 
  ค.  3,080 x 103      ลูกบาศก์มิลลิเมตร

 ง.  3,080 x 104      ลูกบาศก์มิลลิเมตร 
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เฉลย แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ค าตอบ 

1 ข 

2 ก 

3 ง 

4 ก 

5 ง 

6 ค 

7 ข 

8 ก 

9 ง 

10 ค 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 
 

รายวิชา คณิตศาสตร์                           รหัสวิชา ค 23101    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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/ตัวช้ีวัด 
 ค 3.1 ม.3/1 อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม 
 
2. สาระส าคัญ 
 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 เรียกจุดคงท่ีว่า จุดศูนย์กลางของทรงกลมเรียกระยะที่เท่ากันว่า 
รัศมีของทรงกลม 
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3. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1. อธิบายลักษณะของปริซึม  ทรงกระบอก  พีระมิด  กรวย ทรงกลมได้ (K) 

 2. ท างานเป็นระเบียบเรียบร้อย รอบคอบ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง (A) 
 3. การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย การน าเสนอและการเชื่อมโยงหลักการความรู้ 
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน (P) 

 
4. สาระการเรียนรู้ 
 อธิบายลักษณะรูปเรขาคณิตสามมิติในโรงเรียน 
   
5.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

    ขั้นน า 

  ครูน าโมเดลปริซึม  ทรงกระบอก  พีระมิด  กรวย ทรงกลมให้นักเรียนศึกษาและอธิบาย
ลักษณะ   

 
   ขั้นสอน 

1. ให้นักเรียนจับคู่กันหลังจากนั้นครูแจกใบกิจกรรมที่ 1  “ 3D in our school ” ให้นักเรียน
ส ารวจวัตถุภายในบริเวณโรงเรียนที่มีลักษณะคล้ายกับโมเดลปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย       
ทรงกลม ที่นักเรียนได้ศึกษามาภายในเวลา 15 นาที
    2. นักเรียนทุกคู่กลับมาห้องเรียนแล้วครูสุ่มเรียก 4-5 คู่ ช่วยกันสรุปชื่อวัตถุ ลักษณะของวัตถุ  
ขนาดของวัตถุ และบริเวณท่ีพบวัตถุนั้น 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 ” 

   
 
 
 
 
 
 
 

69 



77 
 

7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือวัด  เกณฑ์การประเมิน  
ท าใบกิจกรรมที่  1  ใบกิจกรรมที่  1  ท าได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป 

สังเกตพฤติกรรมการท างานคู่ แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และ
มุ่งม่ันในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 

บันทึกผลหลังการสอน 

ผลการเรียนรู้  
        นักเรียนส่วนใหญ่สนุกสนานกับกิจกรรมการส ารวจนี้และสามารถจ าแนกรูปเรขาคณิตแต่ละ   
ชนิดได ้

 

ปัญหาและอุปสรรค 
 

       นักเรียนบางคู่ไม่ค่อยมีความสามัคคีในการท ากิจกรรมจึงท าให้ส ารวจวัตถุได้ไม่ครบ 5 ชนิด  
และไม่ทันเวลา 
 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

      ให้ค าแนะน ากับนักเรียนบางคู่ให้ปรับตัวในการเรียนเพราะรายวิชานี้มีกิจกรรมมการเรียนรู้ใน
ลักษณะนี้อีกหลายครั้ง 
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ใบกิจกรรมท่ี 1 “ 3D in our school ” 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 
 

รายวิชา คณิตศาสตร์                     รหัสวิชา ค 23101        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 พีระมดิ ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม 
 
2. สาระส าคัญ 
 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 เรียกจุดคงท่ีว่า จุดศูนย์กลางของทรงกลมเรียกระยะที่เท่ากันว่า 
รัศมีของทรงกลม 
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3. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1. อธิบายลักษณะของปริซึม  ทรงกระบอก  พีระมิด  กรวย ทรงกลมได้ (K) 

 2. การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย การน าเสนอและการเชื่อมโยงหลักการความรู้ 
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน (P) 
 3. ท างานเป็นระเบียบเรียบร้อย รอบคอบ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง (A) 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 สร้างรูปรูปเรขาคณิตสามมิติปริซึม  ทรงกระบอก  พีระมิด  กรวย ทรงกลมด้วย         
Isometric  dot  paper    
    

5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

คาบที่ 1  

ขั้นน า 

  - ครูน ารูปที่วาดด้วย  Isometric  dot  paper    เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนดู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แล้วถาม – ตอบ กับนักเรียน ดังนี้   

- นักเรียนคิดว่ารูปที่นักเรียนเห็นมีวิธีการวาดอย่างไร 

 
ขั้นสอน 

1.  ครูน าคลิป  https://www.youtube.com/watch?v=P3Tcet1fwLw   การวาดรูปสามมิติด้วย 
Isometric  dot  paper   พร้อมอธิบายประกอบ 

2. ครูให้นักเรียนทดลองวาดลงใน Isometric  dot  paper   ตามแบบท่ีอยู่ในคลิป 
3. ครูผู้สอน 2 – 3 คนช่วยกันเดินตรวจสอบความถูกต้องในการวาดรูปของนักเรียน 
4. ครูแจกรูปต้นแบบของปริซึมและพีระมิดที่ต้องการให้นักเรียนฝึกวาดเป็นการบ้าน   

ขั้นสรุป 

นักเรียนช่วยกันสรุปลักษณะของ ปริซึม และพีระมิดว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  
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คาบที่ 2  

ขั้นน า 

  ครูน าคลิปตัวอย่างของการวาด ทรงกระบอก  กรวย ทรงกลมให้นักเรียนศึกษา  
ขั้นสอน 

1.  ครูแจกครู  Isometric  dot  paper   ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น 
2.  ครูแจกต้นแบบให้นักเรียนฝึกวาดรูปปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก  กรวย ทรงกลม ตามแบบ

ที่แจกให้ได้มากท่ีสุดบนกระดาษ  Isometric  dot  paper  1 แผ่นภายในเวลา  20 นาที  
3. ครูผู้สอน 2 – 3 คนช่วยกันเดินตรวจสอบการวาดรูปของนักเรียนและให้ค าแนะน าส าหรับ

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 เครื่องมือวัด  เกณฑ์การประเมิน  

ท าใบกิจกรรมที่  2  ใบกิจกรรมที่  2 ท าได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป 

สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และ
มุ่งม่ันในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
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บันทึกผลหลังการสอน 

ผลการเรียนรู้  
 นักเรียนส่วนใหญ่สามารถจ าแนกรูปเรขาคณิตแต่ละชนิดได้และสร้างรูปใน Isometric  dot  
paper  ได้ถูกต้องตามหลักการ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

      นักเรียนบางคนขาดจินตนาการ และใช้เวลานานในการวาดรูปสามมิติใน Isometric  dot  
paper 
  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

 แนะน าให้นักเรียนฝึกฝนให้ช านาญมากขึ้นเพ่ือที่จะน ามาใช้วาดในการท าโจทย์ปัญหา 
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 ใบกิจกรรมท่ี 2   3D  by  Isometric dot paper  

 
 
 
 

 

ช่ือ..............................................................ช้ัน.........เลขท่ี.......... 
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รูปต้นแบบฝึดวาดปริซึม และ พีระมิด ด้วย Isometric dot paper 
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รูปต้นแบบในการฝึกวาด ปริซึม  พีระมิด  ทรงกระบอก  กรวย และทรง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4 
 

รายวิชา คณิตศาสตร์                        รหัสวิชา ค 23101        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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/ตัวช้ีวัด 
 ค 2.1 ม.3/1 หาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก 
 ค 2.2 ม.3/1 ใช้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ พ้ืนที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 ค 3.1 ม.3/1 อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม 
 
2. สาระส าคัญ 
 การหาพ้ืนที่ผิวของปริซึม เป็นการหาพ้ืนที่ของพ้ืนที่ผิวทั้งหมดของปริซึมนั้น 
  
3. จุดประสงค์การเรียนรู้   
     1. อธิบายขั้นตอนการหาพ้ืนที่ผิวของปริซึมได้ (K) 
     2. หาพื้นที่ผิวของปริซึมได้ (K) 

  3. การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย การน าเสนอและการเชื่อมโยงหลักการความรู้ 
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน (P) 
        4. ใฝ่เรียนรู้ (A)  
        5. มุ่งม่ันในการท างาน (A) 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
     พ้ืนที่ผิวของปริซึม  การใช้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่  พ้ืนที่ผิว  และปริมาตรในการแก้ปัญหา 
ลักษณะและสมบัติของปริซึม  
  
5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

คาบที่  1 
ขั้นน า 
 ครูใช้ค าถามกระตุ้นความคิด 

- กล่องมีลักษณะเป็นปริซึมหรือไม่ เพราะเหตุใด (เป็น เพราะหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม 
และมีผิวข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน) 
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ขั้นสอน 

1. ครูแจกกล่องให้นักเรียนคู่ละ 1 ใบ จากนั้นให้ช่วยกันพิจารณาว่า กล่อง 1 ใบ ประกอบด้วย  
รูปเรขาคณิตอะไรบ้าง 

2. ครูถามนักเรียนว่า รูปสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านข้างของกล่อง มีลักษณะเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร 

3. ครูสุ่มนักเรียนออกมาสรุปลักษณะของกล่อง 

4. ครูใช้ค าถามกระตุ้นความคิด 

   - นักเรียนทราบหรือไม่ว่า ปริซึมมีลักษณะเป็นอย่างไร  
(ด้านข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน และด้านบนกับด้านล่างเป็นรูปหลายสี่เหลี่ยม) 

5. ครูถามนักเรียนว่า ถ้านักเรียนต้องการท ากล่องใบหนึ่ง นักเรียนมีวิธีคิดอย่างไรจึงจะเตรียม 
กระดาษได้พอดี จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติม ดังนี้ 
   - ออกแบบกล่อง 
            - ค านวณพื้นท่ีของตัวกล่อง โดยหาผลบวกของพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านข้างและพ้ืนที่หัวท้าย
ของกล่อง 

6. นักเรียนแต่ละคู่ช่วยกันท ากล่องที่มีลักษณะเป็นปริซึม คู่ละ 1 ชิ้น โดยใช้กระดาษที่แจกให้ และ
ให้กระดาษเหลือน้อยที่สุด จากนั้นร่วมกันสรุปขั้นตอนวิธีการหาพื้นที่ที่ใช้ท ากล่อง 
ขั้นสรุป 

7. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่ม 2-3 คู่ออกมาแสดงวิธีท ากล่อง โดยนักเรียนคนอื่น ๆ ร่วมแสดงความ 
คิดเห็นพร้อมตรวจสอบความเป็นไปได้ 

8. นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันศึกษาใบความรู้เรื่อง พ้ืนที่ผิวของปริซึมเพ่ือสรุปความรู้ 
 
คาบที่  2 
ขั้นน า 

           ครูใช้ค าถามกระตุ้นความคิด 
    - นักเรียนมีขั้นตอนการหาพ้ืนที่ผิวของปริซึมอย่างไรจึงจะได้ค าตอบที่ถูกต้อง  

  (ข้ันที่ 1 ท าความเข้าใจโจทย์  
             ขั้นที่ 2 สร้างรูปภาพจากโจทย์ที่ก าหนดให้ 
    ขั้นที่ 3 ค านวณหาผลบวกของพื้นที่ผิวทั้งหมด) 

ขั้นสอน 

  1. ครูให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มละ 3 – 4 คน แต่ละกลุ่มท าใบงานที่ 1  เรื่อง การหาพื้นที่ผิวของ
ปริซึม เมื่อนักเรียนแต่ละคนในกลุ่มคิดหาค าตอบในใบงานที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ในกลุ่มผลัดกัน
อธิบายค าตอบที่ตนคิดไว้ 

2. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่ม 3-5 กลุ่ม ออกน าเสนอค าตอบของใบงานที่ 1 หน้าชั้นเรียน 
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3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปขั้นตอนการหาพ้ืนที่ผิวของปริซึมอีกครั้ง และให้นักเรียนจดบันทึก 
ลงในสมุด 

4. ครูให้นักเรียนสร้างโจทย์เกี่ยวกับการหาพ้ืนที่ผิวของปริซึมคนละ 1 ข้อ พร้อมทั้งแสดงวิธีท า 
และหาค าตอบลงในกระดาษเปล่า เสร็จแล้วน าส่งครูตรวจ 
 
ขั้นสรุป  

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสูตรการหาพ้ืนที่ผิวของปริซึมสี่เหลี่ยม ปริซึมสามเหลี่ยมและเพ่ิมเติม 
สูตรปริซึมห้าหลี่ยม  ปริซึมหกเหลี่ยม เพื่อน าไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาต่อไป 
 
6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้  

1. ใบงานที่  1  เรื่อง การหาพ้ืนที่ผิวของปริซึม 
           2. กระดาษสีส าหรับท ากล่อง 
           3. ใบความรู้เรื่อง พ้ืนที่ผิวของปริซึม 
   

7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือวัด  เกณฑ์การประเมิน  

ท าใบงานที่  1  ใบงานที่  1  ท าได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป 

สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และ
มุ่งม่ันในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 

บันทึกผลหลังการสอน 

ผลการเรียนรู้  
นักเรียนส่วนใหญ่สนุกกับกิจกรรมการเรียนที่ประดิษฐ์กล่องภายใต้เงื่อนไขท่ีใช้กระดาษน้อย

ที่สุด โดยการได้ฝึกคิดจินตนาการ เชื่อมโยงกับสิ่งของรอบตัวนักเรียนและได้เห็นการร่วมมือร่วมใจของ
นักเรียนบางคู่ที่ปรับพฤติกรรมจากการท ากิจกรรมในคาบท่ี 2 ที่ครูได้ให้ค าแนะน าไปและนักเรียนส่วน
ใหญ่สามารถหาพ้ืนที่ผิวของปริซึมได้ 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
นักเรียนบางคนชอบคุยขณะที่ครูอธิบายเงื่อนไขของการประดิษฐ์กล่อง แล้วมาสอบถามซ้ า

เพราะไม่เข้าใจค าสั่งในการท ากิจกรรม  
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 

 ครูตักเตือนและแจ้งเตือนเกี่ยวกับการย้ายที่นั่งเรียนในคาบต่อไปส าหรับนักเรียนบางคน 
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พื้นที่ผิวของปริซึม 

พ้ืนที่ผิวของปริซึม หมายถึง ผลรวมของพ้ืนที่ทุกด้านของปริซึม ดังนี้ 
 
   ปริซึมสามเหลี่ยมมุมฉาก 
 
   
  
    พื้นที่ผิวของปริซึม 
     = พ้ืนที่ผิวข้างทั้งหมด + พื้นที่หน้าตัด 2 ด้าน รวมกัน 
               = พ้ืนที่รูปสี่เหลี่ยมรูป 1, 2, 3 รวมกัน + พ้ืนที่รูป 
                                                           สามเหลี่ยมหัวท้ายรวมกัน 
  
 
   ปริซึมสี่เหลี่ยม 
 
      
    พื้นที่ผิวของปริซึม 
    = พ้ืนที่ผิวข้างทั้งหมด + พื้นที่หน้าตัด 2 ด้าน รวมกัน 
    = พ้ืนที่รูปสี่เหลี่ยมรูป 1, 2, 3, 4 รวมกัน + พ้ืนที่รูป
สี่เหลี่ยมหัวท้ายรวมกัน 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูสีเ่หลีย่มดา้นขา้งที ่1 รปูสีเ่หลีย่มดา้นขา้งที ่2 

รปูสีเ่หลีย่มดา้นขา้งที ่3 
หน้าตดั 

หน้าตดั 

รปูสีเ่หลีย่มดา้นขา้งที ่3 

รปูสีเ่หลีย่มดา้นขา้งที ่4 

หน้าตดั 

รปูสีเ่หลีย่มดา้นขา้งที ่2 

รปูสีเ่หลีย่มดา้นขา้งที ่1 

ใบความรู้ 
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  ใบงานที่  1  การหาพ้ืนที่ผิวของปริซึม 

ช่ือ – สกุล ..................................................................................ช้ัน.................เลขท่ี............... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่5 
 

รายวิชา คณิตศาสตร์                      รหัสวิชา ค 23101        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 ใช้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ พ้ืนที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 
2. สาระส าคัญ 
 ปริซึมเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดหนึ่ง ซึ่งการหาปริมาตรของปริซึม ท าได้โดยน าพื้นที่ฐานคูณกับ
ความสูงของปริซึม 
  
3. จุดประสงค์การเรียนรู้   
     1. อธิบายขั้นตอนการหาปริมาตรของปริซึมได้ (K) 
     2. หาปริมาตรของปริซึมได้ (K) 

  3. การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย การน าเสนอและการเชื่อมโยงหลักการความรู้ 
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน (P) 
        4. ใฝ่เรียนรู้ (A)  
        5. มุ่งม่ันในการท างาน (A) 
4. สาระการเรียนรู้ 
     1. ปริมาตรของปริซึม  
  2. การใช้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ พื้นท่ีผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหา 
   
5.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน า 

 ครทูบทวนการประดิษฐ์กล่องจากคาบเรียนการหาพ้ืนที่ผิวโดยใช้ค าถามกระตุ้นความคิด ดังนี้  

  - นักเรียนคิดว่ากล่องที่นักเรียนประดิษฐ์สามารถใส่ของเข้าไปได้หรือไม่ 
         - นักเรียนรู้จักค าว่าปริมาตรหรือไม่   
  - นักเรียนคิดว่ากล่องที่นักเรียนประดิษฐ์นั้นมีปริมาตรหรือไม่   
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         -  ถ้าไม่มีสิ่งของในกล่องนักเรียนคิดว่าในกล่องยังมีปริมาตรอยู่หรือไม่  
      -  ถ้าไม่มีสิ่งของในกล่องมีปริมาตรใดอยู่ในนั้น  
         -  นักเรียนคิดว่ามีวิธีการใดหาปริมาตรอากาศภายในกล่องนั้น  
         -  แลว้ถ้ากล่องใบนี้ฝาขาดไปจะสามารถหาปริมาตรอากาศภายในกล่องได้หรือไม่  
         -  แล้วถ้ากล่องใบนี้มีแต่ฝาจะสามารถหาปริมาตรอากาศภายในกล่องได้หรือไม่ 
         -  แล้วนักเรียนคิดว่าการจะหาปริมาตรได้กล่องต้องมีส่วนประกอบใดบ้าง 
ขั้นสอน 

1. ครใูห้นักเรียนศึกษาหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.3 เล่ม 1 ของ สสวท. หน้า 21 – 23 
และอภิปรายร่วมกันเก่ียวกับสูตรการหาปริมาตรปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉาก ปริมาตรปริซึมสามเหลี่ยมใด ๆ  
และปริมาตรปริซึมห้าเหลี่ยม  

2. ครูสุ่มนักเรียน 2 – 3 คน สรุปสูตรการหาปริมาตรปริซึม  

3. ครูแจกใบงานที่  2  การหาปริมาตรปริซึม ให้นักเรียนทุกคนท าในคาบแล้วเดินตรวจสอบความ
ถูกต้อง  

ขั้นสรุป 

1. ครูสุ่มนักเรียน 2 – 3 คน สรุปค าตอบและวิธีการหาค าตอบในใบงานที่ 2  
2. ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด 1.2 ก  ข้อ 2, 4, 6, 8   ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.3  

เล่ม 1 ของ สสวท. หน้า 25 
 
6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้  

 1. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.3  เล่ม 1 ของ สสวท. 
        2. ใบงานที่  2  การหาปริมาตรปริซึม 
              
7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือวัด  เกณฑ์การประเมิน  
ท าใบงานที่  2  
ท าแบบฝึกหัด 1.2 ก 

ใบงานที่  2  
แบบฝึกหัด 1.2 ก 

ท าได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป 
ท าได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป 

สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และ
มุ่งม่ันในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
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บันทึกผลหลังการสอน 

ผลการเรียนรู้  
 นักเรียนส่วนใหญ่สามารถหาปริมาตรของปริซึมได้  
 

ปัญหาและอุปสรรค 
 

 นักเรียนบางคนไม่ค่อยมีจินตนาการสามารถหาปริมาตรในรูปปริซึมท่ีมีส่วนประกอบครบถ้วน
แต่เมื่อในโจทย์มีบางส่วนของปริซึมหายไปนักเรียนบางคนไม่เข้าใจ 
 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

 เมื่อเข้าสอนในคาบต่อไปก็แจกคืนสมุดแบบฝึกหัดพร้อมกับเฉลยส าหรับรูปปริซึมท่ีมีบาง
ส่วนประกอบหายไป 
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ใบงานที่ 2  การหาปริมาตรปริซึม  
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาปริซึม แล้วเติมช่องว่างให้สมบูรณ์และถูกต้อง 
 

ปริซึม 
การหาปริมาตรของปริซึม 

ปริมาตร 
พื้นที่ฐาน สูง 

1.     

2.     

3.     

4.  
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

10 นิ้ว 8 นิ้ว 

6 นิ้ว 
20 นิ้ว 

2 ซม. 12 ซม. 15 ซม. 

15 นิ้ว 

พืน้ทีฐ่าน  90  ตารางนิ้ว 

24 ซม. 

13 ซม. 

7 ซม. 

9 ซม. 

ช่ือ..............................................................ช้ัน.........เลขท่ี.......... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่6 
 

รายวิชา คณิตศาสตร์                      รหัสวิชา ค 23101        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 ใช้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ พ้ืนที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 ค 3.1 ม.3/1 อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม 
2. สาระส าคัญ 
 การหาพ้ืนที่ผิวของทรงกระบอก เป็นการหาพื้นที่ของพ้ืนที่ผิวทั้งหมดของทรงกระบอกนั้น 
  
3. จุดประสงค์การเรียนรู้   
     1. อธิบายขั้นตอนการหาพ้ืนที่ผิวของทรงกระบอกได้ (K) 
     2. หาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกได้ (K) 

  3. การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย การน าเสนอและการเชื่อมโยงหลักการความรู้ 
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน (P) 
        4. ใฝ่เรียนรู้ (A)  
        5. มุ่งม่ันในการท างาน (A) 
4. สาระการเรียนรู้ 
  พ้ืนที่ผิวของทรงกระบอก การใช้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ พ้ืนที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหา 
ลักษณะและสมบัติของทรงกระบอก  
    
5.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน า 

 ครูน าวัตถุท่ีมีลักษณะทรงกระบอก เช่น แก้วน้ า  ถ่านไฟฉาย  หลอดน้ า  หลอดไฟ มาแจกให้นักเรียน 
ศึกษา แล้วครูตั้งค าถามเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งของเหล่านี้  
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ขั้นสอน 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาส่วนต่าง ๆ ของวัตถุที่ครูแจกแล้วครูใช้ค าถามดังนี้ 

    -  วัตถุท่ีนักเรียนได้รับไปประกอบด้วยรูปเรขาคณิตอะไรบ้าง 

    -  ลักษณะของวัตถุนี้มีความเหมือนหรือต่างกับปริซึมในคาบท่ีแล้วหรือไม่อย่างไร 

        2. ครูสุ่มนักเรียน 4 – 5  คน สรุปลักษณะของวัตถุที่แจกให้ศึกษาพร้อมกับครูสรุปให้ว่า เรียกว่า
ทรงกระบอก  

        3. ครูให้นักเรียนศึกษาจากคลิปกิจกรรมส ารวจทรงกระบอกในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
ม.3 เล่ม 1 ของ สสวท. หน้า 10 พร้อมกับตอบค าถามในหนังสือ 

        4. ครูสุ่มนักเรียน 2 – 3 คน สรุปสูตรการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอก  

        5. ครูแจกใบงานที่  3  การหาพ้ืนที่ผิวทรงกระบอกให้นักเรียนท าเป็นการบ้าน 

ขั้นสรุป 

 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปลักษณะทรงกระบอกและสูตรการหาพ้ืนที่ผิวอีกครั้ง 
 

6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้  

1. ใบงานที่  3  เรื่อง การหาพ้ืนที่ผิวของทรงกระบอก 
2. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1 ของ สสวท. 

           
7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือวัด  เกณฑ์การประเมิน  
ท าใบงานที่  3 ใบงานที่  3  ท าได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป 

สังเกตพฤติกรรมการท างาน แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
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บันทึกผลหลังการสอน 

ผลการเรียนรู้  
 นักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจการหาพ้ืนที่ผิวมากขึ้นด้วยการดูคลิปกิจกรรมส ารวจทรงกระบอกและ
สามารถให้เหตุผลในการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกได้และนักเรียนมีความกล้าแสดงความคิดเห็นมาก
ขึ้น 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

 สัญญาณอินเตอร์เน็ตในการใช้เปิดไฟล์กิจกรรมในหนังสือ E-BOOK ของ สสวท. เพราะในบาง
ห้องเรียนไม่สามารถรับสัญญาณ wi-fi ของโรงเรียนได้สมบูรณ์ 100%  
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

 ครูแชร์สัญญาณ wi-fi จากโทรศัพท์มือถือของตนเอง 
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ใบงานที่  3  การหาพื้นที่ผิวทรงกระบอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. 

2. 

93 



101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

    4. 

3. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่7 
 
รายวิชา คณิตศาสตร์                    รหัสวิชา ค 23101            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 ใช้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ พ้ืนที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 ค 3.1 ม.3/1 อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม 
 
2. สาระส าคัญ 
 ทรงกระบอกเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดหนึ่ง ซึ่งการหาปริมาตรของทรงกระบอกท าได้โดยน า
พ้ืนที่ฐานคูณกับความสูงของทรงกระบอก 
  
3. จุดประสงค์การเรียนรู้   
     1. อธิบายขั้นตอนการหาปริมาตรของทรงกระบอกได้ (K) 
     2. หาปริมาตรของทรงกระบอกได้ (K) 
  3. การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย การน าเสนอและการเชื่อมโยงหลักการความรู้ 
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน (P) 
        4. ใฝ่เรียนรู้ (A)  
        5. มุ่งม่ันในการท างาน (A) 
4. สาระการเรียนรู้ 
     ปริมาตรของทรงกระบอก การใช้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหา 
   
5.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
คาบที่  1 

     ขั้นน า 
       1. ครูและนักเรียนสนทนากันเก่ียวกับการขายของในตลาดถนนคนเดินตรอกโรงยา โดยครูยก 
สถานการณ์ ดังนี้  
 

           “แม่ไปซื้องาที่ตลาดถนนคนเดินตรอกโรงยา พบว่าแม่ค้าขายงาด าโดยวิธีการตวงด้วยแก้วน้ า 
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ทรงกระบอก 2 ขนาด แม่ค้าเขียนป้ายติดไว้ว่า แก้วใหญ่ 2 แก้ว 50 บาท แก้วเล็ก 3 แก้ว 60 บาท    
แม่ลังเลใจ ไม่ทราบจะเลือกซื้อแบบใดดี จึงจะซ้ือได้ในราคาถูกที่สุด” 
          2. ครูให้นักเรียนเลือกซ้ืองาด าแทนแม่ นักเรียนจะมีวิธีการเลือกซื้องาด าอย่างไรจึงจะถูกท่ีสุด  
(ต้องค านวณหาปริมาตรของแก้วทั้งสองใบ แล้วหาปริมาตรของงาด าที่ตวงจากแก้วทั้งสองแบบ โดยใช้
สูตรการหาปริมาตรของทรงกระบอก จากนั้นเปรียบเทียบราคาว่าแบบใดจ่ายเงินน้อยกว่าและได้
ปริมาตรมากกว่าควรเลือกซ้ือแบบนั้น) 
 
     ขั้นสอน 

 1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปสูตรการหาปริมาตรของทรงกระบอกจนได้ว่า ปริมาตรของ
ทรงกระบอก  เท่ากับ พ้ืนที่ฐาน x ความสูง 
         2. ครูใช้ค าถามกระตุ้นความคิด ดังนี้  
   - นักเรียนคิดว่า การหาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก เหมือนและแตกต่างกันอย่างไร  
(ส่วนที่เหมือนกัน คือ ปริมาตร เท่ากับ พื้นที่ฐาน x ความสูง ส่วนที่แตกต่างกัน คือ พ้ืนที่ฐานของปริซึม
เป็นรูปเหลี่ยมแต่พ้ืนที่ฐานของทรงกระบอกเป็นรูปวงกลม) 
  3. ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด 1.2 ข ข้อ 1 ใหญ่ หน้า 31  ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
ม.3 เล่ม 1 ของ สสวท. ภายในเวลา  15 นาที  
  4. ครูสุ่มนักเรียน 2 – 3 คน เฉลยค าตอบแบบฝึกหัด 1.2 ข ข้อ 1 ใหญ่ 
  5. ครูเปิด Microsoft Powerpoint ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาการหาปริมาตรทรงกระบอก พร้อม 
อธิบายประกอบ ดังนี้ 
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       6.  ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด 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 เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
ท าแบบฝึกหัด 1.2 ข  แบบฝึกหัด 1.2 ข ท าได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป 

สังเกตพฤติกรรมการท างา แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
บันทึกผลหลังการสอน 
ผลการเรียนรู้  
 เมื่อครูยกตัวอย่างสถานการณ์ที่นักเรียนส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ร่วมกันจึงท าให้นักเรียน
ส่วนใหญ่เข้าใจและสามารถให้เหตุผลปริมาตรของทรงกระบอกได้ 
 
ปัญหาและอุปสรรค 

 นักเรียนบางคนไม่น าหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.3 เล่ม 1 ของ สสวท. ติดตัวมาเป็น
ปกติเพราะคิดว่าในคาบครูมีกิจกรรมการเรียนรู้บ่อยไม่ใช้หนังสือ 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

 ครูตักเตือนนักเรียนบางคนท่ีไม่น าหนังสือคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.3 เล่ม 1 ของ สสวท. มาเรียน
ให้เข้าใจแนวทางการปฏิบัติตนว่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนใด ๆ ให้จัดมาตามตารางสอนที่มีในวันนั้น ๆ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่8 
 

รายวิชา คณิตศาสตร์                      รหัสวิชา ค 23101     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 ใช้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ พ้ืนที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 ค 3.1 ม.3/1 อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม 

 
2. สาระส าคัญ 
 การหาพ้ืนที่ผิวของพีระมิด เป็นการหาพื้นที่ผิวทั้งหมดของพีระมิดนั้น ส่วนการหาปริมาตรของ
พีระมิด ท าได้โดยน าเศษหนึ่งส่วนสามคูณพ้ืนที่ฐานคูณความสูงของพีระมิด 
  
3. จุดประสงค์การเรียนรู้   
     1. อธิบายขั้นตอนการหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของพีระมิดได้ (K) 
     2. หาพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิดได้ (K) 

  3. การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย การน าเสนอและการเชื่อมโยงหลักการความรู้ 
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน (P) 
        4. ใฝ่เรียนรู้ (A)  
        5. มุ่งม่ันในการท างาน (A) 
 
4. สาระการเรียนรู้ 

ลักษณะและสมบัติของพีระมิด พ้ืนที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด การใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ 
พ้ืนที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหา 
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5.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
   คาบที่  1 

       ขั้นน า 
    1. ครใูห้นักเรียนจับคู่แล้วแจกรูปคลี่ให้แต่ละคู่ คู่ละ 1 ชุด พร้อมกรรไกรและกาว 
    2. นักเรียนแต่ละคู่ ตัดรูปคลี่ แล้วน ามาประกอบกันเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ 
  ขั้นสอน 
  1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปลักษณะของพีระมิด จนได้ว่ารูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูป
หลายเหลี่ยมใด ๆ มียอดแหลม ซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกับฐาน และหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มี 
จุดยอดร่วมกัน เรียกว่า พีระมิด 
        2. ครูให้นักเรียนศึกษาส่วนประกอบของพีระมิดในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.3 เล่ม 1 
ของ สสวท. ในหน้า 12 – 13 และดูคลิปกิจกรรมส ารวจพีระมิดในหน้า 13 
        3. ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยการถาม – ตอบ จากค าถามในหน้า 13  จากหนังสือ
เรียนคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.3 เล่ม 1 ของ สสวท. 
        4. ครูสุ่มนักเรียนทีละคนตอบค าถามเกี่ยวกับรูปคลี่ของพีระมิดจากลิงค์ในหนังสือเรียน
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.3 เล่ม 1 ของ สสวท.หน้า 13  จนครบทุกข้อ 
        5. ครูใช้ค าถามกระตุ้นความคิด ดังนี้  

                - นักเรียนคิดว่า รูปสามเหลี่ยมด้านข้างของพีระมิดมีความสัมพันธ์อย่างไรกับฐานของ
พีระมิด (จ านวนรูปสามเหลี่ยมเท่ากับจ านวนด้านของฐาน)  

                     - นักเรียนคิดว่าการหาพ้ืนที่ผิวของพีระมิดจะหาได้จากอะไรบ้าง 
                  ( หาพื้นทีรู่ปสามเหลี่ยมด้านข้างทั้งหมดของพีระมิดแล้วน ามารวมกับพ้ืนที่ฐานของพีระมิด)  

     ขั้นสรุป 
      1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสูตรการหาพื้นที่ผิวของพีระมิด 
      2. ครูแจกใบงานที่ 4 การหาพื้นที่ผิวของพีระมิด ให้นักเรียนท าเป็นการบ้านน าส่งก่อนเรียนใน

คาบต่อไป 
 

คาบที่  2 
    ขั้นน า 
     ครูเปิดคลิปแสดงความสัมพันธ์ของปริมาตรพีระมิดกับปริมาตรปริซึม 
  https://www.youtube.com/watch?v=OUDjY6vJ8pw     

   ขั้นสอน 

   1. ครูสุ่มนักเรียน 2 – 3 คน ให้สรุปความรู้ที่ได้จากคลิป 
         2. ครูสรุปความสัมพันธ์ของปริมาตรพีระมิดกับปริมาตรปริซึม  ดังนี้  
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 ปริมาตรของพีระมิด =   3
1  ของปริมาตรปริซึม 

                                        =   3
1  X พ้ืนที่ฐาน X ความสูง  

                           หรือ  V     =   3
1  Ah 

              เมื่อ  V  แทนปริมาตรของพีระมิด 
                     A แทนพ้ืนที่ฐานของพีระมิด 
                    h  แทนความสูงของพีระมิด 
 3. ครเูปิดไฟล์ยกตัวอย่างโจทย์การหาปริมาตรของพีระมิดพร้อมอธิบายประกอบ ดังนี้  
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     4. ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดที่ 1.3  ก  ข้อ 1 – 6  หน้า 40 – 41 ในหนังสือเรียน   
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 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  เกณฑ์การประเมิน  
ท าใบงานที่  4 
ท าแบบฝึกหัดที่ 1.3 ก 

ใบงานที่  4 
 แบบฝึกหัดที่ 1.3 ก 

ท าได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป 
ท าได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป 

สังเกตพฤติกรรมการท างาน แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 

บันทึกผลหลังการสอน 

ผลการเรียนรู้  
 

 นักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจการหาพ้ืนที่ผิวของพีระมิดและเข้าใจการหาปริมาตรของพีระมิดจาก
ความสัมพันธ์ของปริมาตรพีระมิดกับปริมาตรปริซึมและสามารถให้เหตุผลในการหาค าตอบได้  
 

ปัญหาและอุปสรรค 
 

 นักเรียนบางคนไม่ยอมคิดค านวณด้วยตนเอง เพราะเห็นตัวเลขในใบงานที่ 4 เป็นทศนิยม 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 

 ครูตักเตือนนักเรียนบางคนท่ีมีพฤติกรรมไม่ยอมคิดค านวณหาค าตอบ 
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รูปคลี่พีระมิด 
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ใบงานที่  4   การหาพื้นที่ผิวของพีระมิด 

 

จงหาพื้นที่ผิวของพีระมิดต่อไปนี้ 

 

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

หน่วยของการวัด 

In คือ นิ้ว                              ft คือ ฟุต                                   cm คือ เซนติเมตร      
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่9 
 

รายวิชา คณิตศาสตร์                       รหัสวิชา ค 23101       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                      ภาคเรียนที ่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 ใช้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ พ้ืนที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 ค 3.1 ม.3/1 อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม 

 
2. สาระส าคัญ 
 การหาพ้ืนที่ผิวของกรวย เป็นการหาพ้ืนที่ผิวทั้งหมดของกรวยนั้น ส่วนปริมาตรของกรวย
เท่ากับ เศษหนึ่งส่วนสามของปริมาตรของทรงกระบอกที่มีฐานและความสูงเท่ากับกรวยนั้น 
  
3. จุดประสงค์การเรียนรู้   
     1. อธิบายขั้นตอนการหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของกรวยได้ (K) 
     2. หาพื้นที่ผิวและปริมาตรของกรวยได้ (K) 

  3. การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย การน าเสนอและการเชื่อมโยงหลักการความรู้ 
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน (P) 
        4. ใฝ่เรียนรู้ (A)  
        5. มุ่งม่ันในการท างาน (A) 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
     พ้ืนที่ผิวและปริมาตรของกรวย การใช้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ พื้นท่ีผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหา 
ลักษณะและสมบัติของกรวย  
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5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

    คาบที่  1 

    ขั้นน า 

       ครูใช้ค าถามกระตุ้นความคิด 
    - นักเรียนคิดว่า พีระมิดกับกรวยเหมือนกันและต่างกันอย่างไร  
(เหมือนกัน โดยมียอดแหลมและไม่อยู่ในระนาบเดียวกับฐาน และต่างกันตรงที่พ้ืนที่ฐานและพ้ืนที่ผิว
ข้าง) 
 
     ขั้นสอน 

   1. ครใูห้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ  3 – 4  คน แล้วแจกใบกิจกรรมที่  3  อัตราส่วนเท่ากันหรือไม่ 
ให้แต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติแล้วส่งตัวแทนมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
        2. ครูสรุปความรู้เรื่อง รูปสามเหลี่ยมฐานโค้ง 
     3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระส าคัญเก่ียวกับผลที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมจนได้ว่า 

 
     = 
 

 
4. ครูให้นักเรียนศึกษาส่วนประกอบของกรวยและดูคลิปกิจกรรมส ารวจกรวยจากหน้า 16 – 17   

ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.3 เล่ม 1 ของ สสวท. 
         5. ครูใช้ค าถามกระตุ้นความคิด ดังนี้  
                -  จากการศึกษาส่วนประกอบของกรวยแล้วนักเรียนมีวิธีหาพื้นที่ผิวได้อย่างไร  
                     (พ้ืนที่ฐานของกรวยรวมกับพ้ืนที่ผิวข้างของกรวย) 
                -  ถ้าเราต้องการหาพื้นที่ผิวของกรวย เราต้องทราบอะไรบ้าง (รัศมีของฐาน และความสูง
เอียง) 
 

      ขั้นสรุป 

   1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสูตรการหาพื้นที่ผิวของกรวย 
   2. ครูแจกใบงานที่  5  การหาพื้นที่ผิวของกรวย ให้นักเรียนท าเป็นการบ้านน าส่งก่อนเรียนใน 

คาบต่อไป 
 

 
 
 
 
 

      พื้นที่รูปสามเหลี่ยมฐานโค้ง 
ความยาวของเส้นรอบวงของรูปวงกลม 

    พื้นที่รูปสามเหลีย่มฐานโค้ง 
พื้นท่ีรูปวงกลม 
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 คาบที่  2 
    ขั้นน า 

  ครูเปิดคลิปแสดงความสัมพันธ์ของปริมาตรกรวยกับปริมาตรทรงกระบอก 
https://www.youtube.com/watch?v=RZkhnIzBC_k 
 
ขั้นสอน 

   1. ครูสุ่มนักเรียน 2 – 3 คน ให้สรุปความรู้ที่ได้จากคลิป 
         2. ครูสรุปความสัมพันธ์ของปริมาตรกรวยกับปริมาตรทรงกระบอก  ดังนี้  

                    ปริมาตรของกรวย =   3
1  ของปริมาตรทรงกระบอก 

                                        =   3
1  X พ้ืนที่ฐาน X ความสูง  

                           หรือ   𝑉    =   3
1  𝜋𝑟2ℎ 

              เมื่อ   𝑉 แทนปริมาตรของกรวย 
                     𝜋𝑟2 แทนพ้ืนที่ฐานของกรวย 
                    ℎ  แทนความสูงของกรวย (สูงตรง) 
 
 3. ครเูปิดไฟล์ยกตัวอย่างโจทย์การหาปริมาตรของพีระมิดพร้อมอธิบายประกอบ ดังนี้  
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 4. ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดที่ 1.3 ข  ข้อ 1 – 8 หน้า 47 – 48 ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน 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 เครื่องมือวัด  เกณฑ์การประเมิน  
ท าใบกิจกรรมที่  3  
ท าใบงานที่  5 
ท าแบบฝึกหัดที่ 1.3 ข 

ใบกิจกรรมที่  3 
ใบงานที่  5 
แบบฝึกหัดที่ 1.3 ข 

ท าได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป 
ท าได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป 
ท าได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป 

สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 

บันทึกผลหลังการสอน 

ผลการเรียนรู้  
 นักเรียนส่วนใหญ่สามารถเข้าใจความแตกต่างของกรวยกับพีระมิด และเข้าใจการหาพื้นที่ผิว
และปริมาตรของกรวยและสามารถยกตัวอย่างการหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของกรวยได้ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
 

 นักเรียนบางคนยังไม่เข้าใจช่วงครูอธิบายเกี่ยวกับสามเหลี่ยมฐานโค้งและกิจกรรมอัตราส่วน
เท่ากันหรือไม่แต่ไม่กล้าถาม 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

 ครูเดินเข้าไปอธิบายเพ่ิมเติมในช่วงที่ศึกษาส่วนประกอบของกรวยในหนังสือเรียนของ สสวท.  
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ใบกิจกรรมที่  3  อัตราส่วนเท่ากันหรือไม ่
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ – สกุล ........................................................................................ชั้น...............เลขที่........... 
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ใบงานที่  5  การหาพื้นที่ผิวของกรวย 

 

จงหาพื้นที่ผิวของกรวยต่อไปนี้ 
 

 
 

 
 
 

หน่วยของการวัด 

mm คือ มิลลิเมตร                      cm คือ เซนติเมตร                        In คือ นิ้ว                              ft คือ ฟุต                                 
yd  คือ หลา                                          
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่10 
 

รายวิชา คณิตศาสตร์                       รหัสวิชา ค 23101   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 ใช้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ พ้ืนที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 ค 3.1 ม.3/1 อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม 

 
2. สาระส าคัญ 
 การหาพ้ืนที่ผิวของทรงกลม เป็นการหาพื้นที่ของพ้ืนที่ผิวทั้งหมดของทรงกลมนั้น ส่วนการหา
ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิตินั้น มีวิธีการหาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติ
นั้น ๆ 
  
3. จุดประสงค์การเรียนรู้   
     1. อธิบายขั้นตอนการหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตรทรงกลมได้ (K) 
     2. หาพื้นที่ผิวและปริมาตรทรงกลมได้ (K) 

  3. การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย การน าเสนอและการเชื่อมโยงหลักการความรู้ 
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน (P) 
        4. ใฝ่เรียนรู้ (A)  
        5. มุ่งม่ันในการท างาน (A) 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
     ลักษณะและสมบัติของทรงกลม พ้ืนที่ผิวและปริมาตรของทรงกลม  การใช้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ 
พ้ืนที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหา 
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5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

   คาบที่  1 
   ขั้นน า 
 ครูและนักเรียนสนทนาเก่ียวกับลักษณะของลูกบอล ลูกปิงปอง ลูกแก้ว หรือลูกกอล์ฟ เป็นต้น 
แล้วให้นักเรียนตอบค าถามว่า ท าไมเราจึงเรียกลักษณะของลูกบอล ลูกปิงปอง ลูกแก้ว หรือลูกกอล์ฟว่า 
ทรงกลม 
 
ขั้นสอน 

         1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปลักษณะของทรงกลมจนได้ว่า รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีผิวโค้งเรียบ
และจุดทุกจุดบนผิวโค้งอยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็นระยะเท่ากัน เรียกว่า ทรงกลม จุดคงท่ี เรียกว่า  
จุดศูนย์กลางของทรงกลม ระยะท่ีเท่ากัน เรียกว่า รัศมีของทรงกลม 
      2.  ครูให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 – 4 คน และแจกใบกิจกรรมที่ 4  มหัศจรรย์บอลจิ๋ว 
พร้อมกับอุปกรณ์ให้แต่ละกลุ่มน าไปลงมือปฏิบัติกิจกรรม แล้วสรุปผลเพื่อมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
         3.  ครุสุ่มนักเรียน 2 – 3 กลุ่ม มาสรุปกิจกรรมมหัศจรรย์บอลจิ๋ว  
 
ขั้นสรุป 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสูตรการหาพื้นที่ผิวของทรงงกลม 
2. ครูแจกใบงานที่  6  การหาพ้ืนที่ผิวของทรงกลม ให้นักเรียนท าเป็นการบ้านน าส่งก่อนเรียนใน 

คาบต่อไป 
 
คาบที่  2 
ขั้นน า 

 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 

และ               ปริมาตรของทรงกลม =   
2

3
 ของปริมาตรทรงกระบอก 

                                          =   
2

3
 X พ้ืนที่ฐาน X ความสูง  

                           หรือ   𝑉    =  
2

3
   𝜋𝑟2ℎ   โดยที่  ℎ = 2𝑟  

                                            =  
2

3
   𝜋𝑟22𝑟   

                                            =  
4

3
   𝜋𝑟3    

              เมื่อ 𝑉  แทนปริมาตรของทรงกลม 
                    𝑟   แทนรัศมีของทรงกลม 
                   ℎ  แทนความสูงของกรวย 
 
 3. ครเูปิดไฟล์ยกตัวอย่างโจทย์การหาปริมาตรของทรงกลมพร้อมอธิบายประกอบ ดังนี้  
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 4. ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดที่ 1.4   ข้อ 1 – 8  หน้า 55 – 56 ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน 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 เครื่องมือวัด  เกณฑ์การประเมิน  
ท าใบกิจกรรมที่  4  
ท าใบงานที่  6 
ท าแบบฝึกหัดที่  1.4   

ใบกิจกรรมที่  4 
ใบงานที่  6 
แบบฝึกหัดที่  1.4   

ท าได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป 
ท าได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป 
ท าได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป 

สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มและ
งานเดี่ยว 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 

บันทึกผลหลังการสอน 

ผลการเรียนรู้  
 นักเรียนส่วนใหญ่สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจัดให้และสามารถหาพ้ืนที่ผิวและ
ปริมาตรของทรงกลมได้อย่างถูกต้อง 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
           - 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

 ไม่มีปัญหาเพราะว่าเรื่องไม่ค่อยซับซ้อน นักเรียนตั้งใจฟังดี ครูอธิบายชัดเจน ทุกคนเห็นภาพ
ร่วมกันจึงเข้าใจได้ง่าย 
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 ใบกิจกรรมที่  4  มหัศจรรย์บอลจิ๋ว 
 
 
 

 
 

ช่ือ – สกลุ .........................................................................................ชัน้............เลขที่.......... 
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ใบงานที่  6  การหาพื้นที่ผิวของทรงกลม 
 

จงหาพื้นที่ผิวของทรงกลมต่อไปนี้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่11 
 

รายวิชา คณิตศาสตร์                       รหัสวิชา ค 23101   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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. สาระส าคัญ 
 การเปรียบเทียบหน่วยความจุหรือหน่วยปริมาตร ควรพิจารณาเปรียบเทียบจากหน่วยการวัดที่
เป็นระบบเดียวกัน 
  
3. จุดประสงค์การเรียนรู้   
     1. แสดงวิธีเปลี่ยนหนว่ยปริมาตรในระบบเดียวกันได้ (K)  
  2. แสดงวิธีเปลี่ยนหน่วยปริมาตรต่างระบบได้ (K) 

  3. การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย การน าเสนอและการเชื่อมโยงหลักการความรู้ 
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน (P) 
        4. ใฝ่เรียนรู้ (A)  
        5. มุ่งม่ันในการท างาน (A) 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
     การเปรียบเทียบหน่วยความจุหรือหน่วยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือต่างระบบ 
    
5.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน า 

 ครใูห้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3 – 4 คน แล้วแจกกล่องให้กลุ่มละ  1 กล่อง  
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ขั้นสอน 

1.  ครูใช้ค าถามกระตุ้นความคิด ดังนี้  

-  นักเรียนคิดว่ากล่องที่กลุ่มนักเรียนได้รับไป มีวิธีในการหาปริมาตรหรือความจุของ 
กล่องนี้อย่างไร  
 (หาจากการวัดความยาวของฐาน และทุกด้านรอบกล่องแล้วน าไปค านวณตามสูตรการหาปริมาตร) 
  2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวัดขนาดของกล่องที่ครูแจกให้ในหน่วยที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
                 - วัดเป็นหน่วยเซนติเมตร 

       - วัดเป็นหน่วยนิ้ว 
         - วัดเป็นหน่วยฟุต 
     3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาสรุปผลการวัด พร้อมวิเคราะห์ปัญหาและ 

ข้อเสนอแนะของกลุ่มตนเองหน้าชั้นเรียน 
     4. ครูถามนักเรียนว่า  ถ้าต้องการเปลี่ยนหน่วยจากลูกบาศก์เซนติเมตร เป็นลูกบาศก์เมตร 
นักเรียนมีวิธีการท าอย่างไร (ต้องทราบมาตราส่วนของหน่วยปริมาตรก่อน) 

     5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท ากิจกรรมส่งต่อมาตราส่วน โดยครูชี้แจงกติกาให้นักเรียนเข้าใจ 
ก่อนเล่นเกมนี้ ดังนี้ 

      - นักเรียนแต่ละกลุ่มนั่งเป็นวงกลม 
      - ประธานกลุ่มรับซองแถบมาตราส่วน กลุ่มละ 1 ซอง 
      - ประธานกลุ่มเปิดซองแล้วหยิบแถบที่ 1 แล้วส่งต่อให้เพ่ือนที่นั่งทางขวามือ เพื่อนก็ท า 

เช่นเดียวกันจนถึงคนสุดท้าย 
      - เมื่อประธานกลุ่มอ่านแถบที่ 1 แล้วให้สมาชิกกลุ่มคนถัดไปอ่านแถบที่ 2 ท า 

เช่นเดียวกันจนครบทุกคน 
-  สมาชิกคนสุดท้ายเมื่ออ่านแล้วให้จัดเรียงแถบต่างๆ ให้เป็นระบบและถูกต้องบนโต๊ะ  

เพ่ือทบทวนอีกครั้ง  
  6. นักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการท ากิจกรรมส่งต่อมาตราส่วน เกี่ยวกับมาตราส่วนของหน่วย 
ปริมาตร โดยครูคอยตรวจสอบความถูกต้อง 

      7. ครูใช้ค าถามกระตุ้นความคิด ดังนี้  
 - ระบบเมตริกกับระบบอังกฤษมีความต่างกันอย่างไร  

(ระบบเมตริกใช้กับภาชนะที่มีขนาดเล็กได้ ส่วนระบบอังกฤษเหมาะส าหรับภาชนะที่มีขนาดใหญ่) 
            8. ครูแจกใบงานที่ 7  การเปลี่ยนหน่วยปริมาตรในระบบเมตริก และใบงานที่  8 การเปลี่ยน
หน่วยปริมาตรในระบบอังกฤษ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันท าภายในเวลา 5 นาที  
          9. ครูสุ่มนักเรียน 2 – 3 กลุ่ม ออกมาเฉลยค าตอบของใบงาน แล้วแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง  
 
ขั้นสรุป 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการท าใบงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนหน่วยปริมาตร 
2. ครูใหน้ักเรียนแต่ละคนสร้างโจทย์การเปลี่ยนหน่วยการหาปริมาตรคนละ 2  ข้อ พร้อมกับแสดง 

วิธีท าการเปลี่ยนหน่วยลงในสมุดแล้วน าส่งก่อนเรียนในคาบต่อไป 
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6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้  

1. กล่องใช้ในการวัดขนาดจ านวน 10 กล่อง  
           2. แถบมาตราส่วนใช้ในกิจกรรมส่งต่อมาตราส่วน  
           3. ใบงานที่ 7  การเปลี่ยนหน่วยปริมาตรในระบบเมตริก 
           4. ใบงานที่ 8  การเปลี่ยนหน่วยปริมาตรในระบบอังกฤษ 
   
7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือวัด  เกณฑ์การประเมิน  

ท าใบงานที่  7 
ท าใบงานที่  8 
ท าการสร้างโจทย์การเปลี่ยนหน่วย 

ใบงานที่  7 
ใบงานที่  8 
สร้างโจทย์การเปลี่ยนหน่วย  

ท าได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป 
ท าได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป 
ท าได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป 

สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มและ
งานเดี่ยว 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และ
มุ่งม่ันในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 

บันทึกผลหลังการสอน 

ผลการเรียนรู้  
 นักเรียนส่วนใหญ่สนุกสนานในกิจกรรมการเรียนรู้และเข้าใจหลักการเปลี่ยนหน่วยในระบบ
เมตริกและระบบอังกฤษ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
 

 นักเรียนบางคนยังสับสนในการค านวณการเปลี่ยนหน่วยทั้งสองระบบ 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

 ครูแนะน าให้สลับกันถาม – ตอบ หรือแข่งกันท่องกับเพ่ือน ๆ เพราะมีความจ าเป็นเนื่องจาก
การสอบหลายรายการที่โจทย์ปัญหาจะมีการเปลี่ยนหน่วยก่อนจึงจะได้ค าตอบที่ถูกต้อง 
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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 


 

ช่ือ – สกลุ .........................................................................................ชัน้............เลขที่.......... 

แถบมาตราส่วน 
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ใบงานที่   7  การเปลี่ยนหน่วยปริมาตรในระบบเมตริก 
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ใบงานที่   8  การเปลี่ยนหน่วยปริมาตรในระบบอังกฤษ 

 
 
 

 
 
 
 

ช่ือ – สกลุ .........................................................................................ชัน้............เลขที่.......... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่12 

 
รายวิชา คณิตศาสตร์                     รหัสวิชา ค 23101       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 หลักการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์  
 
2. สาระส าคัญ 
 โปรแกรม  GeoGebra  เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์แบบพลวัต ที่โต้ตอบกับ
ผู้ใช้งานส าหรับการศึกษาคณิตศาสตร์ สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเรขาคณิต พีขคณิต  แคลคูลัส รูปวงกลม  
ส่วนตัดของวงกลม  โปรแกรม GeoGebra สามารถด าเนินการสร้างจุด ภาคตัดกรวย สมการ นอกจากนี้
ยังมีความสามารถในการส่งออกไฟล์ที่สร้างขึ้นเป็นรูปแบบของภาษา  Java ซึ่งเป็นสื่อที่ปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้เรียนโดยผู้เรียนสามารถปรับแต่งค่ารวมถึงรูปร่างของสื่อได้เป็นอย่างดี 
  
3. จุดประสงค์การเรียนรู้   
     1. อธิบายการใช้งานโปรแกรม GeoGebra เบื้องต้นได้ (K) 
     2. ออกแบบรูปสามมิติด้วยโปรแกรม GeoGebra ได้ (K) 

  3. การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย การน าเสนอและการเชื่อมโยงหลักการความรู้ 
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน (P) 
        4. ใฝ่เรียนรู้ (A)  
        5. มุ่งม่ันในการท างาน (A) 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
     หลักการใช้งานโปรแกรม GeoGebra  เครื่องมือและค าสั่งต่างๆ เบื้องต้นของโปรแกรม 
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5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

   คาบที่  1 

   ขั้นน า 

       ครเูปิดโปรแกรม GeoGebra  ให้นักเรียนดูผลงานของรุ่นพี่ในการสร้างรูปสามมิติที่ใช้
ประกอบการแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2560 

ใช้ค าถามกระตุ้นความคิด 

-  นักเรียนเห็นผลงานของรุ่นพ่ีแล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง 

-  นักเรียนคิดว่าตนเองจะสามารถสร้างรูปสามมิติดังตัวอย่างได้หรือไม่ 
-  นักเรียนรู้จักโปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์อะไรบ้าง  
-   นักเรียนเคยรู้จักโปรแกรม GeoGebra มาก่อนหรือไม่ 

ขั้นสอน 

1. ครทูบทวนการสร้างรูปสามมิติด้วยโปรแกรม  GSP  

2. ครูทบทวนการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรม GSP 

3. ครูแนะน าเครื่องมือการสร้างในโปรแกรม GeoGebra  

4. ครูสอนการสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้โปรแกรม GeoGebra  

5. ครูให้นักเรียนฝึกวาดรูปเรขาคณิตสองมิติ 5 – 6 รูปและใช้ค าสั่งต่าง ๆ กับเครื่องมือให้มีความ
ช านาญ 

ขั้นสรุป 

 ครูสุ่มนักเรียน 2-3 คน สรุปหลักการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม GeoGebra และวิเคราะห์ 
ความเหมือนหรือแตกต่างของโปรแกรม GSP กับ โปรแกรม GeoGebra 

 

คาบที่  2 
ขั้นน า 

           ครูสุ่มนักเรียน 2 – 3 คน ออกมาสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้โปรแกรม GeoGebra  
ขั้นสอน 

  1. ครูสอนการสร้างรูปเรขาคณิตสามมิติโดยใช้โปรแกรม GeoGebra  
        2. ครูให้นักเรียนฝึกวาดรูปเรขาคณิตสามมิติ ปริซึม  พีระมิด  ทรงกระบอก กรวย  ทรงกลม  
        3. ครูสอนการใช้ค าสั่งให้รูปเรขาคณิตสามมิติเคลื่อนไหวได้ 
        4. ครูให้นักเรียนฝึกซ้อมการวาดและการใช้ค าสั่งต่างๆภายในเวลา   15 นาที   
        5. ครูเรียกใหน้ักเรียนสอบการสร้างรูป 2 รอบ ๆ ละ   20 คน 
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          ขั้นสรุป  
      ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปหลักการและเครื่องมือ ค าสั่งต่างๆในการสร้างรูปเรขาคณิตสามมิติให้
เคลื่อนไหวได้ด้วยโปรแกรม GeoGebra  
 
6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้  

1. โปรแกรม GeoGebra   
2. โปรแกรม GSP ( The Geometer’s Sketchpad ) 

              
7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือวัด  เกณฑ์การประเมิน  

สร้างรูปเรขาคณิตสามมิติ  สร้างด้วยโปรแกรม GeoGebra   สร้างได้และใช้เครื่องมือถูกต้อง 

สังเกตพฤติกรรมการท างาน แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการท างาน 

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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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 13 
 

รายวิชา คณิตศาสตร์                      รหัสวิชา ค 23101       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง 
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 มาตรฐาน ว 8.1  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอนสามารถ
อธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลา  นั้น ๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 

          มาตรฐาน ง 4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ          
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
 
2. สาระส าคัญ 
 โครงงานสะเต็มศึกษา โครงงานที่น าความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ 
เทคโนโลยี มาใช้ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง โดยผ่านกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมภายใต้สถานการณ์และเงื่อนไข เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ซึ่งอาจเป็นชิ้นงานหรือวิธีการที่
สามารถน ามาใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ขั้นตอนการท าโครงงานสะเต็มศึกษา เป็นการท างานอย่างเป็นขั้นตอนบนพ้ืนฐานของ
กระบวนการออกแบบ เชิงวิศวกรรม มี 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  

- ระบุปัญหา เป็นการท าความเข้าใจปัญหาหรือความท้าทาย วิเคราะห์เงื่อนไขหรือ 
ข้อจ ากัดของสถานการณ์ปัญหา เพ่ือก าหนดขอบเขตของปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างชิ้นงานหรือวิธีการ
ในการแก้ปัญหา 

- รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา เป็นการรวบรวมข้อมูลและแนวคิด 
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับแนวทางการแก้ปัญหาและประเมินความ
เป็นไปได้ข้อดีและข้อจ ากัด 
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- ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา เป็นการประยุกต์ใช้ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือการ 
ออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการในการแก้ปัญหา โดยค านึงถึงทรัพยากร ข้อจ ากัดและเงื่อนไขตาม
สถานการณ์ที่ก าหนด 

- วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา  เป็นการก าหนดล าดับขั้นตอนของการสร้าง 
ชิ้นงานหรือวิธีการแล้วลงมือสร้างชิ้นงานหรือพัฒนา วิธีการเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา 

- ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน  เป็นการ 
ทดสอบและประเมินการใช้งานของชิ้นงานหรือวิธีการ โดยผลที่ได้อาจน ามาใช้ในการปรับปรุง และ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมที่สุด 

- น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน  เป็นการน าเสนอแนวคิดและ 
ขั้นตอนการแก้ปัญหาของการสร้างชิ้นงานหรือการพัฒนาวิธีการให้ผู้อื่น เข้าใจและได้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาต่อไป 
  
3. จุดประสงค์การเรียนรู้   
       1. ศึกษาความหมายของโครงงานสะเต็มศึกษา (K)  

2. เข้าใจขั้นตอนของการท าโครงงานสะเต็มศึกษา (K)  
3. ใช้องค์ความรู้ที่ได้ มาพัฒนาโครงงานได้ตามความสนใจ (P) 
4. ทักษะด้านกระบวนการกลุ่ม (P) 

  5. รู้จักท างานร่วมกับผู้อ่ืน เชื่อมั่นในตนเอง รับผิดชอบ (A) 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
     1. ความหมายของโครงงานสะเต็มศึกษา 
  2. ขั้นตอนของการท าโครงงานสะเต็มศึกษา 
    
5.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

คาบที่  1 

ขั้นน า 

 ครูใช้ค าถามกระตุ้นความคิดนักเรียน ดังนี้ 

              - นักเรียนเคยท าโครงงานมาหรือไม่  
              - โครงงานที่นักเรียนเคยท าเปนโครงงานวิชาอะไร  
              - แล้วนักเรียนคิดว่าโครงงานในวิชาอ่ืนที่เคยท ากับการท าโครงงานสะเต็มศึกษาเหมือนหรือ

ต่างกันอย่างไร  
              - นักเรียนเคยได้ยินหรือรู้จักโครงงานสะเต็มศึกษามาก่อนหน้านี้หรือไม่  
ขั้นสอน 

  1. ครูเปิด Microsoft Powerpoint เรื่อง สะเต็มศึกษานวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของ  

สสวท.  พร้อมอธิบายประกอบเกี่ยวกับความหมาย  ขั้นตอนการท าโครงงานสะเต็มศึกษา    
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   2. ครูให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มๆละ  4 – 5 คน โดยให้คละความสามารถเป็นเด็กเก่ง  ปานกลาง  
และอ่อนรวมอยู่ด้วยกัน 
         3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกประธาน และ เลขานุการ ของกลุ่ม  
    4. ครูน าโครงงานสะเต็มศึกษา “ ตู้อบพลังแสงอาทิตย์สามมิติ ” ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการ 
ประกวดโครงงานสะเต็มของศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  
2560 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเป็นตัวอย่างในทุกขั้นตอนการท าโครงงานสะเต็มศึกษา พร้อมอธิบาย 
ประกอบ 
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        5. ครูแจกใบงานที่ 9  เพ่ือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไป สังเกตและส ารวจสภาพแวดล้อมหรือสภาพ
ท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดน่าสนใจศึกษาพร้อมทดลองตั้งชื่อโครงงานให้สอดคล้องกับปัญหา  

  6. ครูยกตัวอย่างชื่อโครงงานสะเต็มศึกษา “ ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์สามมิติ ” พร้อมอธิบาย
แนวทางการตั้งชื่อโครงงานให้สอดคล้องกับปัญหา           

ขั้นสรุป 

  1. ครูสุ่มนักเรียน 2 – 3 กลุ่ม สรุปความหมายและขั้นตอนของโครงงานสะเต็มศึกษา  
        2. ครูนัดหมายการส่งงานล่วงหน้าของนักเรียนทุกกลุ่มเกี่ยวกับการส ารวจสภาพแวดล้อมหรือ
สภาพท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดน่าสนใจศึกษาพร้อมทดลองตั้งชื่อโครงงานที่สอดคล้องกับปัญหา ส าหรับ
น ามาท างานในขั้นที่ 1 และข้ันที่ 2 ของโครงงานสะเต็มศึกษาในคาบต่อไป  

6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

  1. Microsoft Powerpoint เรื่อง สะเต็มศึกษานวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ  
สสวท. 
        2. ไฟล์การด าเนินการท าโครงงานสะเต็มศึกษา “ ตู้อบพลังแสงอาทิตย์สามมิติ ” ที่ได้รับรางวัล 
ชนะเลิศจากการประกวดโครงงานสะเต็มของศูนย์ภาคเหนือตอนล่างที่น ามาเป็นตัวอย่าง 
        3. ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์สามมิติทั้ง 4  ตู้ของโครงงานสะเต็มศึกษาตัวอย่าง 
        4. ใบงานที่  9  ส ารวจสภาพท้องถิ่น หรือสภาพแวดล้อมเพ่ือศึกษาปัญหา   
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7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือวัด  เกณฑ์การประเมิน  
ท าใบงานที่  9     ใบงานที่   9 ท าได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป 

สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 

บันทึกผลหลังการสอน 

ผลการเรียนรู้  
 นักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจความส าคัญ ความหมาย และขั้นตอนของโครงงานสะเต็มศึกษา และมี
ความสนใจและตั้งใจมากเมื่อครูน าตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์สามมิติทั้ง 4  ตู้มาตั้งให้นักเรียนได้ศึกษาจริง
อย่างใกล้ชิด และดูมีสมาธิจดจ่อเมื่อครูเล่าที่มาของโครงงานตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์สามมิติเป็น
ตัวอย่างก่อนที่นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องลงส ารวจสภาพของปัญหาด้วยตนเอง 
 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

 นักเรียนหลายกลุ่มกังวลจะไม่มีเวลาส ารวจสภาพปัญหาเพียงพอเพราะเพ่ือนในกลุ่มหลายคนท า
กิจกรรมของโรงเรียนและบางคนเรียนพิเศษ 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

 ครูให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการแบ่งเวลาและแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่ม 
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ใบงานที่   9   

ส ารวจสภาพท้องถิ่น หรือสภาพแวดล้อมเพ่ือศึกษาปัญหา 

 

ชื่อกลุ่ม................................................. 

สมาชิกในกลุ่ม 

1. .............................................................................................. 

2. .............................................................................................. 

3. .............................................................................................. 

4. .............................................................................................. 

5. .............................................................................................. 

       ให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดโดยการส ารวจสภาพท้องถิ่น หรือสภาพแวดล้อม เพื่อศึกษา
ปัญหาหรือความสนใจหรือความต้องการที่จะท าโครงงานพร้อมตั้งช่ือโครงงานให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับปัญหา 

ปัญหาหรือความสนใจหรือความต้องการที่จะท าโครงงาน ชื่อโครงงาน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 14 
 

รายวิชา คณิตศาสตร์                       รหัสวิชา ค 23101        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง 
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ   และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 มาตรฐาน ว 8.1  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอนสามารถ
อธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 

          มาตรฐาน  ง  4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ       
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 
2. สาระส าคัญ 

ขั้นที่ 1 ของโครงงานสะเต็มศึกษา ระบุปัญหา  เป็นการท าความเข้าใจปัญหาหรือความท้าทาย 
วิเคราะห์เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดของสถานการณ์ปัญหา เพ่ือก าหนดขอบเขตของปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่การ
สร้างชิ้นงานหรือวิธีการในการแก้ปัญหา 

ขั้นที่ 2  ของโครงงานสะเต็มศึกษา รวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา  เป็นการ
รวบรวมข้อมูลและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับแนวทางการ
แก้ปัญหาและประเมินความเป็นไปได้ข้อดีและข้อจ ากัด 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้    
          1. เข้าใจขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ของโครงงานสะเต็มศึกษา (P) 

2. สืบค้นความรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับประเด็นปัญหาได้ (P) 
3. ทักษะด้านกระบวนการกลุ่ม (P) 

  4. รู้จักท างานร่วมกับผู้อ่ืน เชื่อมั่นในตนเอง รับผิดชอบ (A) 
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4. สาระการเรียนรู้ 
     1. ขั้นที่ 1 ระบุปัญหาของโครงงานสะเต็มศึกษา 
  2. ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 
    
5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

คาบที่  1 

ขั้นน า 

   ครูใช้ค าถามกระตุ้นความคิดเกี่ยวกับการส ารวจปัญหาที่นักเรียนแต่ละกลุ่มท าในใบงานที่ ดังนี้  

    - นักเรียนมีวิธีการส ารวจปัญหาอย่างไรบ้าง 
- แล้วนักเรียนคิดว่าปัญหาที่ส ารวจมามีโอกาสที่จะหาวิธีแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่  

ขั้นสอน 

   1. ครูแจกใบงานที่  10  ที่นักเรียนแต่ละกลุ่มน ามาส่งในช่วงสัปดาห์ก่อนจะเรียนในคาบนี้ 
    2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดและมีมติในการเลือกปัญหากลุ่มละ  1 ปัญหา
ภายในเวลา 15 นาทีเพ่ือด าเนินการในขั้นต่อไปของโครงงานสะเต็มศึกษา 
  3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอชื่อโครงงานหน้าชั้นเรียน 
         4. ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนกันถาม – ตอบ และอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อโครงงาน 
         5. ครูแจกใบงานที่  10   ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มก าหนดเป้าหมายในการแก้ปัญหาที่เลือกศึกษา
และพิจารณาว่าปัญหาที่เลือกต้องใช้ข้อมูลคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
อะไรบ้างภายในเวลา  15 นาที  
  6. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งใบงานพร้อมน าเสนอหน้าชั้นเรียน   
 
ขั้นสรุป 

 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการเขียนเป้าหมายในการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนกันถาม – ตอบและอภิปรายซักถามกันเพ่ิมเติม 

 

6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้  

1. ใบงานที่   9   ส ารวจสภาพท้องถิ่น หรือสภาพแวดล้อมเพ่ือศึกษาปัญหา   
2. ใบงานที่  10   เป้าหมายในการแก้ปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง   
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7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือวัด  เกณฑ์การประเมิน  

ท าใบงานที่  10  ใบงานที่  10  ท าได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป 

สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และ
มุ่งม่ันในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 

บันทึกผลหลังการสอน 

ผลการเรียนรู้  
 นักเรียนมีความหลากหลายทางความคิดที่ดีในการระบุปัญหา 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
 

 มีบางประเด็นปัญหาอาจจะเกิดชิ้นงานได้ค่อนข้างยาก ด้วยหลายปัจจัยเช่น เวลา งบประมาณ  
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

            ครูให้ค าแนะน าในการวางขอบเขตและก าหนดเป้าหมายของปัญหาให้กระทัดรัดลง 
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ใบงานที่  10    

เป้าหมายในการแก้ปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
 

ชื่อโครงงาน/ปัญหาที่ศึกษา ............................................................................................... 

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

       ให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดก าหนดเป้าหมายในการแก้ปัญหาที่เลือกพร้อมกับพิจารณา
และระบุความรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่กลุ่มนักเรียนเลือก
ศึกษา 

 

เป้าหมายในการแก้ปัญหา 

 

 
 

ข้อมูลหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เลือกศึกษา 
 

คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

   

   

   

   

   

 
 
 

ชื่อกลุม่................................................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 15 
 

รายวิชา คณิตศาสตร์                   รหัสวิชา ค 23101        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง 
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ   และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 มาตรฐาน ว 8.1  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอนสามารถ
อธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 

          มาตรฐาน  ง  4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ        
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 
2. สาระส าคัญ 

ขั้นที่ 3 ของโครงงานสะเต็มศึกษา  ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา  เป็นการประยุกต์ใช้ข้อมูลและ
แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือการออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการในการแก้ปัญหา โดยค านึงถึงทรัพยากร ข้อจ ากัด
และเงื่อนไขตามสถานการณ์ที่ก าหนด 
  
3. จุดประสงค์การเรียนรู้    

1. เข้าใจขั้นที่ 3 ของการท าโครงงานสะเต็มศึกษา (K)  
2. ใช้องค์ความรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาออกแบบการแก้ปัญหาที่สนใจ

ศึกษาได้ (P) 
3. ทักษะด้านกระบวนการกลุ่ม (P) 

  4. รู้จักท างานร่วมกับผู้อ่ืน เชื่อมั่นในตนเอง รับผิดชอบ (A) 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
     ขั้นที่ 3 ของโครงงานสะเต็มศึกษา ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
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5.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

คาบที่  1  
ขั้นน า 
   ครยูกตัวอย่างสถานการณ์ที่นักเรียนส่วนใหญ่น่าจะมีประสบการณ์คล้ายๆกันมาให้นักเรียน

ร่วมกันศึกษาและอภิปรายและใช้การถาม – ตอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ดังนี้  
   “ มีแม่ค้าไอติมหลอดคนหนึ่งขายอยู่ที่ตลาดนัดคลองถมตรงข้ามโรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์ 

ต้องการท าไอติมหลอดให้ทันเวลาที่ลูกค้าสั่งพร้อม ๆ กัน เราจะมีวิธีช่วยแม่ค้าคนนี้อย่างไร ” 
            - นักเรียนเคยเห็นร้านไอติมหลอดในตลาดนัดคลองถมตรงข้ามโรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์
หรือไม่  
            - นักเรียนเคยเจอช่วงที่ลูกค้าไปยืนรอคิวซื้อหรือไม่   
            - แม่ค้าเค้าต้องทั้งเอามือสองมือปั่นถังต่อเนื่องใช่มั้ย แล้วก็ต้องหยุดปั่นไปเทน้ าใส่เหยือกมา 
หยอดน้ าลงในหลอด นักเรียนคิดว่าระหว่างเค้าหยุดปั่นไอติมในหลอดจะเป็นอย่างไร   
         - นักเรียนมีวิธีหรือค าแนะน าให้แม่ค้าคนนี้หรือไม่ อย่างไร 

            - นักเรียนคิดว่าถ้าถังไอติมหลอดของแม่ค้ามีการหมุนคงท่ีจากมอเตอร์สถานการณ์นี้จะดีขึ้น 

หรือไม่ 
            - หลังจากเราช่วยกันคิดแก้สถานการณ์ให้แม่ค้าแล้ว เราลองมาคิดวิธีที่ช่วยให้ปัญหาของ 

กลุ่มนักเรียนดีขึ้นด้วยวิธีการใด อย่างไรบ้าง 

ขั้นสอน 

1.  ครูเปิด Microsoft Powerpoint เรื่อง STEM : How To ออกแบบกิจกรรมสะเต็มด้วย
ตนเอง  โดยข้อมูลจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ “การศึกษาไทยเพ่ือ
อนาคต” ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างและอธิบายประกอบ ดังนี้ 
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2. ครูแจกใบงานที่ 10 เป้าหมายของปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งมาใน
คาบท่ีแล้วให้แต่ละกลุ่มน ามาพิจารณาออกแบบการแก้ปัญหาที่กลุ่มนั้นๆเลือกศึกษา  
       3. ครูแจกใบงานที่ 11 การออกแบบวิธีแก้ปัญหาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดช่วยกัน 
ออกแบบวิธีแก้ปัญหาของกลุ่มตนเอง โดยใช้ความรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี ผ่าน 
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม แล้วน ามาส่งและน าเสนอในคาบต่อไป 
 
ขั้นสรุป 

  ครูสุ่มนักเรียน 2 – 3 กลุ่มสรุปแนวทางการบูรณาการความรู้เพื่อน าไปออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 

จากการศึกษาตัวอย่างตามความเข้าใจของแต่ละกลุ่ม และครูช่วยเสริมความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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คาบที่  2 

 ขั้นน า 

  ครูชี้แจงเก่ียวกับการน าเสนอการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มภายในเวลา 5 นาที 
และท้ายคาบครูจะให้นักเรียนทุกคนลงมติเลือกการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่นักเรียนทั้งห้องคิดว่ามี
คุณภาพ   5  อันดับ 
 

ขั้นสอน   

1.  ครูทั้ง 6 ท่านในทีมวิจัยเตรียมเอกสารในการประเมินการน าเสนอของนักเรียนทุกกลุ่ม 

2.  นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งใบงานที่  11  และด าเนินการน าเสนอการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาของ 

แต่ละกลุ่มภายในเวลาที่ก าหนด 

3.  ครูแจกใบลงคะแนนให้นักเรียนทุกคนลงมติเลือกโดยงดลงคะแนนให้กลุ่มของตนเอง 

4.  ครูแต่ละท่านให้ค าแนะน าในการน าเสนอการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่ม 
 

ขั้นสรุป  

  ครูสุ่มเลือกนักเรียน 4 – 5 คน สรุปแนวทางของการท าโครงงานสะเต็มศึกษาและครูทั้ง 6 ท่านก็ 

ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้  

1. Microsoft Powerpoint เรื่อง STEM : How To ออกแบบกิจกรรมสะเต็มด้วยตนเอง 
2. ใบงานที่  11   การออกแบบวิธีแก้ปัญหา 

          3. แบบลงคะแนนคัดเลือกโครงงาน/ปัญหาที่มีคุณภาพ 
 

7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือวัด  เกณฑ์การประเมิน  
ท าใบงานที่  11  ใบงานที่  11  ท าได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป 

สังเกตจากการน าเสนอหน้าชั้น
เรียน 

แบบประเมินผลการน าเสนองาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และ
มุ่งม่ันในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
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บันทึกผลหลังการสอน 

ผลการเรียนรู้  
 นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือที่ดีในการระดมความคิดร่วมกันออกแบบวิธีการแก้ปัญหาของ
กลุ่มตนเองและต้ังใจน าเสนอการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาได้ดี และอยากได้รับคัดเลือกติดใน 5 อันดับ
ของห้อง 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

 1. นักเรียนบางกลุ่มอยากจะขอเปลี่ยนสมาชิกภายในกลุ่มท่ีไม่จริงจังในการช่วยระดมความคิด  
           2. นักเรียนบางกลุ่มออกแบบวิธีการแก้ปัญหายังไม่ค่อยมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

1. ครูพูดคุยสร้างความเข้าใจให้นักเรียนมองเห็นความแตกต่างบางพฤติกรรมเป็นข้อดีและ 
ลองจัดสรรแบ่งหน้าที่สมาชิกในกลุ่มใหม่อีกครั้ง 

2. ครูเรียกพบสมาชิกท้ังกลุ่มเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของสมาชิกท้ังกลุ่มและให้น าใบงาน 
กลับไปพิจารณาออกแบบเพ่ิมเติม 
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ใบงานที่  11    

การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา  
 

ชื่อโครงงาน/ปัญหาที่ศึกษา ............................................................................................... 

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

 
แนวทางการแก้ปัญหา 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ชื่อกลุม่................................................................ 
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แบบประเมินผลการน าเสนอการออกแบบการแก้ปัญหาโครงงานสะเต็มศึกษา (10 คะแนน) 
โครงงาน/ปัญหาที่สนใจศึกษา เรื่อง 

................................................................................................... 
ชื่อกลุ่ม ....................................................  ช้ัน ม. ....... / ........... 

 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

2 1 0 
1. หัวข้อโครงงานบ่งบอก หรือสื่อ ถึงสิ่งที่สงสัยต้องการหาค าตอบ    
2. เป้าหมายในการแก้ปญัหาชัดเจน    
3. รูปแบบการแก้ปัญหาน่าสนใจ    
4. การออกแบบการแก้ปัญหาบรูณาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมได้ดี  

   

5. การใช้น้ าเสียงในการน าเสนอ   ท่าทางในการน าเสนอ  การอธิบาย 
และตอบค าถามได้ด ี

   

                                                                  รวม    
 

ขอ้เสนอแนะ 
...........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการคนที่ ........................ 
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แบบประเมินผลการน าเสนอการออกแบบการแก้ปัญหาโครงงานสะเต็มศึกษา (10 คะแนน) 

โครงงาน/ปัญหาที่สนใจศึกษา เรื่อง 
................................................................................................... 
ชื่อกลุ่ม ....................................................  ชั้น ม. ....... / ........... 

 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

2 1 0 
1. หัวข้อโครงงานบ่งบอก หรือสื่อ ถึงสิ่งที่สงสัยต้องการหาค าตอบ    
2. เป้าหมายในการแก้ปญัหาชัดเจน    
3. รูปแบบการแก้ปัญหาน่าสนใจ    
4. การออกแบบการแก้ปัญหาบรูณาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมได้ดี  

   

5. การใช้น้ าเสียงในการน าเสนอ   ท่าทางในการน าเสนอ  การอธิบาย 
และตอบค าถามได้ด ี

   

                                                                  รวม    
 

ขอ้เสนอแนะ 
...........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรรมการคนที่ ........................ 
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แบบลงคะแนนคัดเลือกโครงงาน/ปัญหาที่มีคุณภาพ 
 

 
 
 

      
  ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเรียงล าดับโครงงาน/ปัญหาที่นักเรียนคิดว่ามีคุณภาพ  5  อันดับโดยการใส่
หมายเลขกลุ่มที่นักเรียนคิดว่าดีที่สุดในล าดับที่ 1 และให้คะแนน  5  คะแนนในล าดับที่ 1 และลด
คะแนนลงไปตามล าดับ 
 
 

 
 

 

*หมายเหตุ*  นักเรียนงดลงคะแนนส าหรับกลุ่มของตนเอง 
 
 
 

 
 
 

แบบลงคะแนนคัดเลือกโครงงาน/ปัญหาที่มีคุณภาพ 
 

   
 ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเรียงล าดับโครงงาน/ปัญหาที่นักเรียนคิดว่ามีคุณภาพ  5  อันดับโดยการใส่
หมายเลขกลุ่มที่นักเรียนคิดว่าดีที่สุดในล าดับที่ 1 และให้คะแนน  5  คะแนนในล าดับที่ 1 และลด
คะแนนลงไปตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
*หมายเหตุ*  นักเรียนงดลงคะแนนส าหรับกลุ่มของตนเอง 
 

กลุ่มที่      
คะแนน      

กลุ่มที่      
คะแนน      

กลุ่มที่............ 

กลุ่มที่............ 
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ภาคผนวก  จ 
 

ประวัติผู้วิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 

 
ชื่อ – สกุล  นายนิรันดร์  บุญศรี 
วัน เดือน ปีเกิด  1 ตุลาคม 2520 
ที่อยู่ปัจจุบัน  17/1 หมู่ 11 ต าบลทุ่งพง อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
ต าแหน่ง   ครู วิทยาฐานะครูช านาญการ 
สถานที่ท างาน  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2542   ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) เกียรตินิยมอันดับสอง โครงการคุรุทายาท 
 วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
 สถาบันราชภัฎพระนคร 

 

ชื่อ – สกุล  นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์ 
วัน เดือน ปีเกิด  16 มกราคม 2529 
ที่อยู่ปัจจุบัน  1/8 ถนนเติบศิริ ต าบลอุทัยใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  
ต าแหน่ง   ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สถานที่ท างาน  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2552  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
    วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2554  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) 
          การบริหารการศึกษา 
       มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

ชื่อ – สกุล  นางสาวกนกพรรณ ลอยสงเคราะห์ 
วัน เดือน ปีเกิด  16 พฤษภาคม 2537 
ที่อยู่ปัจจุบัน  18 หมู่ 8 ต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
ต าแหน่ง   ครู  
สถานที่ท างาน  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2555   ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ) 
 สาขาคณิตศาสตร์ 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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ประวัติผู้วิจัย (ตอ่) 
 
ชื่อ – สกุล  นางสาวโชติรส   ชุติพานิชเทศห์ 
วัน เดือน ปีเกิด  29 ตุลาคม 2528 
ที่อยู่ปัจจุบัน  600/104  หมู่ 3 ต าบลน้ าซึม  อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
ต าแหน่ง   ต าแหน่งครู  
สถานที่ท างาน  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2552   การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)  
 วิชาคณิตศาสตร์ 

     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 พ.ศ. 2560   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) 
         สาขาการบริหารการศึกษา 
       มหาวิทยาลัยรามค าแหง     

     
ชื่อ – สกุล  นางสาวจันทิมา กุลศรี 
วัน เดือน ปีเกิด  17 พฤษภาคม 2526 
ที่อยู่ปัจจุบัน  33 หมู่2 ต าบลโกรกพระ อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
ต าแหน่ง   ครู  
สถานที่ท างาน  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2548   ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) 
     การสอนคณิตศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 พ.ศ. 2558   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) 
           การสอนคณิตศาสตร์ 
       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
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ประวัติผู้วิจัย (ตอ่) 
 
ชื่อ – สกุล  นายชิตพล  สะอาด 
วัน เดือน ปีเกิด  12 กรกฎาคม 2526 
ที่อยู่ปัจจุบัน  13 หมู ่3 ต าบลหนองฉาง อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
ต าแหน่ง   คร ู
สถานที่ท างาน  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2548   วิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.)  
                      วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร              
                      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี 
พ.ศ. 2561   ปริญญาบัณฑิตวิชาชีพครู  
                      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
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