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 ด้านบริหารจัดการ    ด้านหลักสูตร   ด้านจัดการเรียนรู้    
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1. หลักการ  
ในปัจจุบนันี้โลกมีการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ อย่างมากมาย ท้ังเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ

การศึกษา ส่งผลให้การใช้ชีวิตในปัจจุบันต้องมีความสามารถในหลายๆ ด้าน การจะพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ
ได้นั้น การจัดการเรียนรู้จะต้องให้ผู้เรียนมีส่วนรว่มให้มาก คือเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนั่นเอง นอกจากนี้ยังต้อง
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงและความต้องการของสังคมด้วยนั่นคือ ผู้เรียน
ต้องสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถทํางานหรือดํารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ซึ่งเปน็คุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีจะนําไปสู่การตัดสินใจ แก้ปัญหา และพํฒนา 
ท้ังในด้านการจัดการเรียนรู้และการดํารงชีวิต มีนักเรียนหลายคนไม่ชอบคิด คิดไม่เป็นระบบ และไม่ชอบ
คําถามท่ีให้คิดวิเคราะห์ ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง สามารถสืบเสาะหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคิดวิเคราะห์และ
เช่ือมโยงได้อย่างเป็นระบบ ท่ีสําคัญต้องสามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problembased Learning_PBL) เป็นวิธีการเรียนรู้บนหลักการของ
การใช้ปัญหาเป็นจุดเริ่มต้นในการเช่ือมโยง ความรู้ท่ีมีอยู่เดิม ให้ผสมผสานกับข้อมูลใหม่ แล้วประมวล เป็นกับ
ความรู้ใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา โดยฝึกวิธีการคิดเพื่อแก้ปัญหา และค้นคว้าหาความรู้ ความ
เข้าใจ ท้ังขั้นพื้นฐานและขั้นสูง เป็นวิธีการจัดหลักสูตรให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดข้ึน โดยอาศัยปัญหาจริงใน
การปฏิบัติการณ์ของวิชาชีพนั้น เป็นหลักสูตรท่ีสอนโดยใช้วิธีนี้เริ่มจากการให้ปัญหาท่ีเป็นสถานการณ์จริงแก่
ผู้เรียน แทนท่ีการบรรยายให้ความรู้ของสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง โดยผู้สอนหลักสูตรท่ีใช้ PBL จึงสอนให้ผู้เรียน
แสวงหาความรู้และทักษะ ด้วยตนเอง โดยผ่านขั้นตอนการแก้ปัญหาท่ีจัดไว้ให้ มีการใช้วัสดุการเรียนการสอนท่ี
กําหนดไว้ในหลักสูตร และ มีครูคอยให้คําปรึกษาแนะนําโดยมีวิธีการแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ ต้ังประธานและ
เลขานุการของกลุ่มหมุนเวียนกันทํางานร่วมกันในการคิดคําอธิบายกลไกการเกิดของปัญหาท่ีได้รับ ต้ังสมมติฐาน 
และวางแผน ในการทดสอบสมมติฐานนั้น รวมถึงวางแผนในการค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนําเสนอต่อกลุ่ม 
ก่อนท่ีจะสรุปกลไกของปัญหานั้น ผู้สอนมีหน้าท่ีเตรียมโจทย์ปัญหาท่ีครอบคลุมวัตถุประสงค์การเรียนรู้ จัดเตรียม
ทรัพยากรการเรียนรู้ ช่วยสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ไม่ได้ทําหน้าท่ีให้ความรู้หรือให้ข้อมูล
โดยตรง การท่ีผู้เรียนต้องหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ทําให้การเรียนรู้เป็นกระบวนการตลอดชีวิต เพราะความรู้เก่า



 

ท่ีผู้เรียนมีอยู่แล้วจะถูกนํามาเช่ือมโยงให้เข้ากับความรู้ใหม่ตลอดเวลา ทําให้ผู้เรียนเป็นคนไม่ล้าหลัง ทันเหตุการณ์ 
ทันโลก และสามารถปรับตัว ให้เข้ากับสังคมโลกในอนาคตได้อย่างดีท่ีสุด  

จากเหตุผลและปัจจัยดังกล่าว ผู้สอนจึงได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีจะนําผู้เรียนไปสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเป็นทักษะสําคัญตามเป้าหมาย
ท่ีกําหนด ก้าวทันโลกแห่งดิจิตอล สามารถส่ือสารได้สองภาษา เป็นผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ 
เพื่อช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาทักษะการแกป้ัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังได้รับการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 
 

3. วิธีด าเนินการ  
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
3.2  เครื่องมือท่ีใช้ครั้งนี้คือ  

1) แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จํานวน 8 แผนการเรียนรู้ 

2)  ใบกิจกรรม เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
3.3   การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ ดําเนินการดังนี ้

1)  ศึกษาข้อมูลเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์จากหลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู้ 
2)  ดําเนินการสร้างใบกิจกรรมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
3)  ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยให้ผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ช่วยตรวจสอบให้  
4)  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล  

4.1)  สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  
4.2)  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
4.3)  ทดสอบก่อนเรียน 

3.4   ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน (ทดสอบหลังเรียน) 
3.5   เก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผล 
3.6   วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉล่ียเลขคณิต ของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  

 
 
 

 



 

4. สรุปผล  
ผลการดําเนินการปรากฏว่า เมื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้  จากการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลผลการทดสอบ ก่อนเรียนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนนเฉล่ีย 5.14 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
3.24 คิดเป็น ร้อยละ 51.40 ผลการทดสอบหลังเรียนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนนเฉล่ีย 6.98 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.33 คิดเป็นร้อยละ 68.22 ซึ่งพบว่า ผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าผลการเรียนรู้ก่อนเรียน 

 
 

5. ประโยชน์ที่ได้รับ  
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้  
2. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์เกิดแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในด้านทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
3. มีนวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพไว้สอนนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ี

สถานศึกษากําหนด 
4. เป็นแนวทางให้กับผู้สนใจนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐานไปใช้ 

 

6. การเผยแพร่ (ถ้ามี)  
   ระหว่างครูในเครือข่าย    ครูต่างเครือข่าย         ครูในโรงเรียนด้วยกัน 

 
           ลงช่ือ  สุบิน  ศรภักดี  ผู้รายงาน           

                          (นางสุบิน  ศรภักดี)                  
                                 ตําแหน่ง  ครู             

 
                                                                 

                   (นางกิษรา  เทสันตะ)                     
                  ผู้อํานวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม             
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
       เร่ือง สมการ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1                  เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว                   เวลา  2  ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์      รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2        รหัสวิชา ค21102 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                      ภาคเรียนที่ 2               ปีการศึกษา  2564 

ห 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
   สาระที่ 1  จ านวนและพีชคณิต 
   มาตรฐาน ค 1.3 ใช้นิพจน์ สมการ และสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาท่ีกําหนดให้ 
   ตัวชี้วัด    ม.1/1 เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากัน และสมบัติของจํานวน เพือ่วิเคราะห์และแก้ปัญหาโดย 
                         ใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 

2. สาระส าคัญ 
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เป็นสมการท่ีมีตัวแปรเพียงตัวเดียว และเลขช้ีกําลังของตัวแปรเท่ากับหนึ่ง 

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจะมีคําตอบของสมการเพียงคําตอบเดียวเท่านั้น การแก้สมการคือการหาคําตอบ
ของสมการ ซึ่งอาจใช้การลองแทนค่าตัวแปรในสมการ หรือใช้สมบัติของจํานวนและสมบัติของการเท่ากัน 
สําหรับโจทย์ปัญหาในเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเมื่อเราสร้างสมการแทนปัญหา และแก้สมการเพื่อหา
คําตอบแล้ว จะต้องนําคําตอบท่ีได้ไปตรวจสอบกับเงื่อนไขในโจทย์ปัญหาว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม ่ ไม่ใช่
ตรวจสอบจากสมการท่ีสร้างขึ้น เพราะหากเราสร้างสมการไม่ถูกต้อง คําตอบท่ีได้ถึงแม้จะสอดคล้องกับสมการ
ท่ีสร้างขึ้น แต่ก็อาจไม่ใช่คําตอบของโจทย์ปัญหา 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     3.1  หาค่าของนิพจน์พีชคณิตโดยการแทนค่าและเขียนนิพจน์พีชคณิตจากสถานการณ์ (K) 
     3.2  สามารถส่ือสาร ส่ือความหมายและเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ (P) 
     3.3  มีความมุมานะในการทําความเข้าใจปัญหาและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (A) 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
    4.1  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
   1) ความหมายของสมการ 
   2) สมการกับข้อความในชีวิตประจําวัน 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
     5.1  มีวินัย 
     5.2  ใฝ่ความรู้ 
     5.3  มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 



 

6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
 6.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
 6.2  ความสามารถในการคิด 

     6.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
7. ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs 2Ls) 
    7.1 ทักษะในสาระวิชาหลัก (3Rs)  
            7.1.1  Reading (อ่าน)    7.1.2  (W)Riting (เขียน)   7.1.3  (A)Rithemetics (คณิตฯ) 
    7.2 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (8Cs)  
 7.2.1  Critical Thinking and Problem Solving (การคิดวิจารณญาณ และแก้ปัญหา) 
 7.2.2  Creativity and Innovation (การสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 
 7.2.3  Cross-cultural Understanding (ความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม) 
 7.2.4  Collaboration, Teamwork and Leadership (การทํางานเป็นทีม ภาวะผู้นํา) 
 7.2.5  Communications, Information, and Media Literacy (การส่ือสารสารสนเทศ) 
 7.2.6  Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี) 
 7.2.7  Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้) 
         7.2.8  Compassion (คุณธรรม เมตตา กรุณา ระเบียบวินัย) 
8. การบูรณาการ  
    8.1 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

8.1.1  พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
8.1.2  การมีความรู้ มีคุณธรรม 

    8.2  การบูรณาการและเตรียมความพร้อมในการสอบ Pre O-NET, O-NET, PISA  
   มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด มาตรฐาน ค 1.3 ม.1/1 
9.  ภาระงาน 
      9.2  ใบกิจกรรมท่ี 1 
      9.3  ใบกิจกรรมท่ี 2 
      9.4  ใบกิจกรรมกลุ่ม 
      9.5  ใบงานท่ี 1 
      9.5  แผนผังความคิด (Mind Mapping)  
10. กิจกรรมการเรียนรู้ (การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน : PBL) 
     10.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
            ครูเสนอสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแก่นักเรียน โดยใช้สถานการณ์  
“เงินใคร…มีเท่าไรกัน” เพื่อให้เห็นว่า จะใช้ตัวแปรแทนส่ิงท่ียังไม่ทราบค่าและมีการแปรค่าได้ จากนั้นให้
นักเรียนยกตัวอย่างสถานการณ์อื่น ๆ แล้วระบุให้ได้ว่า ตัวแปรในสถานการณ์ท่ียกมานั้นแทนส่ิงใดใน
สถานการณ์ 



 

10.2 ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1)  ก าหนดปัญหา โดยจัดกิจกรรม ต่อไปนี้ 

                  1.1)  นักเรียนรวมกลุ่ม (คละความสามารถ) กลุ่มละ 4 - 5 คน ศึกษาจากสถานการณ์ท่ี 
กําหนดให้และตอบคําถาม โดยการเขียนตอบลงในใบกิจกรรมท่ี 1   
                  1.2)  สุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มเสนอผลการทํากิจกรรม  
        1.3)  นักเรียนร่วมกันบอกถึงปญัหาท่ีพบจากการแก้สถานการณ์ท่ีกําหนดให้  
 1.4)  นักเรียนร่วมกันกําหนดส่ิงท่ีต้องเรียนรู้ อันเป็นเครื่องมือท่ีนําไปสู่การแก้ปัญหา 

 จากสถานการณ์ท่ีกําหนดให้   
  2)  ท าความเข้าใจปัญหา   

                   2.1)  นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาและทําใบกิจกรรมท่ี 1 “สถานการณ์ท่ี 1” สมาชิกกลุ่มจะต้อง
ร่วมกันเสนอแนวคิดเพื่อแก้ปญัหา ครูให้นักเรียนเสนอแนวคิดย่อยๆ จากปญัหาท่ีกําหนด และเปิดโอกาสให้
นักเรียนมีอิสระในคิดการร่วมกนั  
                   2.2)  ครูคอยตรวจสอบความชัดเจนในการทําความเข้าใจปัญหาและการระบุปัญหาย่อย 
แต่ละกลุ่ม ถ้ากลุ่มใดยังระบุปัญหาไม่ชัดเจน ครูต้องคอยกระตุ้นและช่วยเหลือ 
                   2.3)  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาปัญหาและช่วยกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อ 
สรุปเปน็ข้อมูลของกลุ่ม หากมีประเด็นใดท่ีนักเรียนคนหนึ่งคนใดไม่เข้าใจ ครูให้กลุ่มช่วยเหลือสมาชิกภายใน
กลุ่มให้มีความเข้าใจสอดคล้องตรงกัน  
  2.4)  ครูช้ีแจงเพิ่มเติมให้นักเรียนทราบว่า การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนําไปสู่แนวทางในการ 
แก้ไขปัญหา นักเรียนจะต้องช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาย่อยแต่ละข้อ ซึ่งต้องอาศัยเหตุผลและพื้นฐานความรู้เดิม
และเพื่อให้ได้ความรู้ท่ีต้องการ 
  3)  ก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา  
 3.1) นักเรียนจะต้องแบ่งประเด็นท่ีต้องศึกษา และวางแผนขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี ้
                         3.1.1)  ข้อเท็จจริงจากปัญหา คือ ข้อมูลท่ีปรากฏอยู่ในสถานการณ์หรือปัญหาหรือ 
ข้อเท็จจริงท่ีได้จากการอภิปราย หรือข้อมูลความรู้เดิมท่ีเคยเรียนรู้มาแล้ว (อาจจะใช้คําถามกระตุ้นนักเรียน  
ว่าจากสถานการณ์ปญัหานี้นักเรียนทราบอะไรบ้างแล้ว ข้อเท็จจริงจากสถานการณ์ปัญหานี้คืออะไร ความรู้ท่ี
เกีย่วข้องกับสถานการณ์นี้มีอะไรบ้าง เราเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม)่ 

    3.1.2)  ประเด็นท่ีต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม คือ ข้อมูลท่ีต้องนํามาประยุกต์ใช้ในการ 
แก้ปัญหาท่ีนักเรียนยังไม่รู ้จําเป็นต้องศึกษาค้นคว้าเพิมเติม (อาจจะใช้คําถามกระตุ้นนักเรียนว่า จาก
สถานการณ์ปญัหานี้มีประเด็นอะไรบ้างท่ีนักเรียนยังไม่ทราบ ประเด็นใดบ้างท่ีนักเรียนต้องศึกษาเพิ่มเติม) 

              3.1.3) วิธีการศึกษาค้นคว้า คือ วิธีการท่ีจะดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้หรือข้อมูลท่ี 
ต้องการ (อาจจะใช้คําถามกระตุ้นนักเรียนว่า นักเรียนจะมีวิธีการศึกษาหาความรู้ในส่ิงท่ียังไม่ทราบได้อย่างไร 
นักเรียนสามารถค้นคว้าหาข้อมูลท่ีต้องการได้จากท่ีไหน อย่างไร ) 

              3.1.4) หลังจากท่ีกลุ่มร่วมกันรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว นักเรียนจะร่วมตรวจสอบว่า 



 

เหมาะสมหรือไม่ ยังมีประเด็นใดท่ีต้องอภิปรายเพิ่มเติมอีกบ้าง เมือ่เห็นว่าเหมาะสมแล้ว ก็ให้แต่ละกลุ่มสรุป
แนวทางท่ีเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาก่อนการลงมือปฎิบัติลงในใบกิจกรรม 

    3.1.5) ครูคอยสังเกตพฤติกรรมและตรวจสอบความชัดเจน และความสมเหตุสมผลของ 
แนวทางท่ีเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่ม หากพบว่ายังไม่สมเหตุสมผลและยังเป็นไปไม่ได้ ครูสามารถ
ซักถามถึงเหตุผลของการตัดสินใจและแนะนําให้ลองร่วมกันอภิปรายอีกครั้ง 
      4)  ด าเนินการศึกษาค้นคว้า    

4.1)  เมือ่เตรียมการศึกษาค้นคว้าแล้ว สมาชิกแต่ละคนของกลุ่มจะมีหน้าท่ีความ 
รับผิดชอบในการแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยสามารถหาได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีครูได้กําหนดไว้แล้ว เช่น   
ใบความรู้ หนังสือเรียน   

4.2)  ให้นักเรียนกําหนดส่ิงท่ีตนเองต้องเรียนรู้  
    4.3)  ให้นักเรียนดําเนินการศึกษาด้วยตนเองในเรื่องท่ีต้องการเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลท่ี 
เตรียมไว้ให้ตามความสนใจของนักเรียน  ซึ่งการศึกษาค้นคว้าจะทําเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคลก็ได้ในการศึกษา
ค้นคว้าสมาชิกในกลุ่มจะต้องศึกษาอย่างละเอียดให้เข้าใจ สามารถอธิบายให้สมาชิกคนอื่นเข้าใจได้และเขียน
สรุปความรู้ท่ีตนเองศึกษา  
      5)  สังเคราะห์ความรู้   
   5.1)  นักเรียนนําความรู้ท่ีได้ค้นคว้ามาแลกเปล่ียนเรียนร่วมมือกนัอภิปรายผลและสังเคราะห์
ภายในกลุ่มว่าความรู้ท่ีได้มามีความเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด ถ้าเหมาะสมและเพียงพอก็สามารถนําไปใช้ในการ
แก้ปัญหา ถ้ายังไม่เพียงพอกลุ่มต้องช่วยกันค้นควา้เพิ่มเติมรวมถึงทบทวนข้อมูลท่ีได้มาอีกครั้ง 
   5.2)  ครูคอยสังเกตนักเรียนถ้าพบกลุ่มใดมีปัญหาในการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ ครูต้องคอย
กระตุ้นให้นักเรียนภายในกลุ่มร่วมกนัอภิปรายอีกครั้ง 
      6)  เสนอผลงานและประเมินค่าของค าตอบ   
   6.1)  นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยให้รายงานตามหัวข้อต่อไปนี้ 
สมาชิกกลุ่ม ปัญหา ข้อเท็จจริงจากปัญหา ประเด็นท่ีต้องศึกษาค้นคว้าวิธีการศึกษา แหล่งข้อมูล ผลสรุปท่ีได้
จากการแก้ปัญหา ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนคนอื่นซักถามเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมูลท่ีแตกต่างออกไป 

  6.2)  นักเรียนช่วยกันสรุปผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจาก 
สถานการณ์ ในแง่ของปัญหาท่ีพบเจอในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้และส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู ้
   6.3)  ให้นักเรียนนําข้อสรุปท่ีได้มาจัดระบบ  และนําไปสู่การเขียนแผนผังความคิด  

10.3 ขัน้สรุป  
   1) นักเรียนร่วมกนัอภิปรายสรุปเกี่ยวกับความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าท้ังหมด รวมทัง้ปญัหาหรือ

ข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ขณะดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้และหากยังมีประเด็นไหนท่ีไม่สมบูรณ์ครูกระตุ้นให้นักเรียน
ร่วมกันอีกครั้ง 

   2) นักเรียนศึกษาและทําใบกิจรรมท่ี 2 สถานการณ์ท่ี 2  
11. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
      11.1 ส่ือการเรียนรู้ 
         1)  ใบกิจกรรมท่ี 1 (สถานการณ์ท่ี 1)  



 

        2)  ใบกิจกรรมท่ี 2 (สถานการณ์ท่ี 2) 
        3)  แบบสังเกตพฤติกรรมในการทํางานกลุ่ม 
      11.2 แหล่งเรียนรู ้
         1) ห้องสมุดโรงเรียน, ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
         2) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
         3) แหล่งเรียนรู้/วิทยากรท้องถิ่น  
12.  ช้ินงาน 
      12.1 แบบฝึกทักษะ 
      12.2 แผนผังความคิด (Mind Mapping) 
13. การวัดและการประเมินผล  

13.1 วิธีการ   1) สังเกตความต้ังใจและความสนใจ   
        2) การตรวจใบงาน  

13.2 เครื่องมือ  1) ใบงานท่ี 4  
2) แบบประเมินใบงาน 

14. แบบบนัทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกิจกรรม  
                 
                 
      ลงช่ือ  สุบิน  ศรภักดี     
            (นางสุบิน  ศรภักดี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบบันทึกการศึกษาค้นคว้าและการแก้ปัญหา 
 

ใบกิจกรรมที่ 1  สถานการณ์ที่ 2 
 
  ต้นข้าว มีอายุ x ปี คุณพ่อมีอายุ y ปี 

1) คุณแม่มีอายุน้อยกว่าคุณพ่อ 3 ปี คุณแม่มีอายุเท่าใด 
2) คุณป้ามีอายุมากกว่าคุณแม่ 6 ปี คุณป้ามีอายุเทา่ใด 
3) ฟ้าใสมีอายุมากกว่าน้องชาย 3 ปี น้องชายของฟ้าใสมีอายเุท่าใด 
4) คุณตามีอายุเป็น 8 เท่าของน้องชายฟ้าใส คุณตามีอายุเท่าใด 
5) คุณยายมีอายุน้อยกว่าคุณตา 5 ปี คุณตากับคุณยายมีอายุรวมกันเท่าใด 

 

1) ช่ือ-นามสกุล      ช้ัน  เลขท่ี  ประธาน 
2) ช่ือ-นามสกุล      ช้ัน  เลขท่ี  เลขานุการ 
3) ช่ือ-นามสกุล      ช้ัน  เลขท่ี   
4) ช่ือ-นามสกุล      ช้ัน  เลขท่ี   
5) ช่ือ-นามสกุล      ช้ัน  เลขท่ี   
ตอนที่ ๑  
หัวข้อปัญหา           
             
ท าความเข้าใจปัญหา  
1) ส่ิงท่ีต้องการรู้           
             
2) วิธีการหาคําตอบ          
             
3) แหล่งข้อมูล           
             
4) การศึกษาค้นคว้า / แก้ปัญหา 

ช่ือสมาชิก การแบ่งหน้าท่ี แหล่งข้อมูล ผลการศึกษา 
    
    
    

ตอนที่ ๒ สรุปผลการศึกษาค้นคว้า/แก้ปัญหา 
            
            
             



 

แบบบันทึกการศึกษาค้นคว้าและการแก้ปัญหา 
ใบกิจกรรมที่ 2  สถานการณ์ที่ 2 

 

  ร้าน “ปลายฟ้า” ขายส่งขนม ผลิตขนมได้วันละ x ช้ิน ขายราคาช้ินละ 10 บาท โดยทกๆ เช้าจะมีแม่ค้าจาก
ร้านค้า 5 ร้าน มาซื้อขนมเพื่อนําไปขายต่อ 

1) ถ้าแม่ปลายฟ้าจะแบ่งขนมขายให้แม่ค้าจาก 5 ร้าน ร้านละเท่าๆ กัน แล้วแม่ค้าแต่ละร้านจะได้ขนมร้านละ 
กี่ช้ิน 

2) ถ้าร้านปลายฟ้าขายขนมหมด จะได้เงินวันละกี่บาท 
3) ถ้าต้นทุนในการผลิตขนมแต่ละวัน เป็นเงิน 2,500 บาท เมื่อร้านปลายฟ้าขายขนมหมด จะได้กําไรวันละ 

กี่บาท 
4) ถ้าวันนี้ป้าแก้วซึ่งเป็นเจ้าของร้านค้าร้านหนึ่งท่ีมาซือ้ขนมร้านปลายฟ้า แล้วนําไปขายต่อในราคาช้ินละ  

25 บาท 
ขายขนมได้เพียงส่วนหนึ่ง และมีขนมเหลือ 35 ช้ิน ป้าแก้วจะได้รับเงินจากการขายขนมเท่าใด 

5) ถ้าร้านปลายฟ้าปรับราคาขนมขึ้นเป็นช้ินละ 18 บาท เพราะต้นทุนเพิ่มขึ้นและขายขนมได้หมดทุกวัน ในเวลา 
1 สัปดาห์ จะได้เงินเพิ่มจากเดิมเท่าใด 

 

1) ช่ือ-นามสกุล      ช้ัน  เลขท่ี  ประธาน 
2) ช่ือ-นามสกุล      ช้ัน  เลขท่ี  เลขานุการ 
3) ช่ือ-นามสกุล      ช้ัน  เลขท่ี   
4) ช่ือ-นามสกุล      ช้ัน  เลขท่ี   
5) ช่ือ-นามสกุล      ช้ัน  เลขท่ี   
ตอนที่ ๑  
หัวข้อปัญหา           
             
ท าความเข้าใจปัญหา  
1) ส่ิงท่ีต้องการรู้           
             
2) วิธีการหาคําตอบ          
             
3) แหล่งข้อมูล           
             
 
 
 
 
 
 



 

4) การศึกษาค้นคว้า / แก้ปัญหา 
ช่ือสมาชิก การแบ่งหน้าท่ี แหล่งข้อมูล ผลการศึกษา 

    
    
    

 
ตอนที่ ๒ สรุปผลการศึกษาค้นคว้า/แก้ปัญหา 
            
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 


