
แผ่นที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้พ้ืนที่ผิวและปริมาตร ระดับชั้น มัธยมศกึษาปทีี่ 3 เวลา 15 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ พ้ืนที่ผิวและปริมาตร 
(5 แผน 15 ชั่วโมง) 

สาระส าคัญ รูปเรขาคณิตสามมติิ  เป็นรูปเรขาคณติที่มีความกว้าง ความยาว และความสูง หรือความหนา ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไปใน
แต่ละชนิด  ได้แก่ ปริซมึ ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม สามารถพบเห็นได้จากสิ่งต่างๆ รอบตัวเราในชีวิตประจ าวัน เช่น 
บรรจภุัณฑต์่างๆ ภาชนะ ลูกโลกจ าลอง ลูกบอล เป็นต้น ความรูเ้รื่องรูปเรขาคณิตสามมติิเป็นพ้ืนฐานในการหาปรมิาตรและพื้นท่ีผิว 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการส่ือสาร   2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

แผนที่ 5  ( 3 ชั่วโมง) 
เรื่อง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก 
มฐ./ตัวชี้วดั ค.2.1 ม.3/1 – ม.3/4 
    ค2.2 ม.3/1 
สาระการเรยีนรู้ ที่ 2 การวัด 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. รักชาติ ศาสน ์กษัตริย ์ 2. ซ่ือสัตย์ สุจริต  3. มีวินยั  4. ใฝ่เรียนรู ้
5. อยู่อย่างพอเพยีง  6. มุ่งมั่นในการท างาน  7.  รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

ภำระงำน/ชิ้นงำน 

1. ใบกิจกรรมที่ 1 ออกแบบรูปทรงเรขาคณิตเพื่อน ามาประดิษฐ์กระปุก 
    ออมสิน 
2. กระปุกออมสินที่สร้างจากการออกแบบเป็นรูปส าเร็จคนละ 1 ชิ้น 

แผนที่ 2  ( 4 ชั่วโมง) 
เรื่อง ปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก 
มฐ./ตัวชี้วดั ค.2.1 ม.3/1 – ม.3/4 
    ค2.2 ม.3/1 
สาระการเรยีนรู้ ที่ 2 การวัด 

แผนที่ 3  ( 4ชั่วโมง) 
เรื่อง ปริมาตรของพีระมิดและกรวย 
มฐ./ตัวชี้วดั ค.2.1 ม.3/1 – ม.3/4 
    ค2.2 ม.3/1 
สาระการเรยีนรู้ ที่ 2 การวัด 

แผนที่ 4  ( 2 ชั่วโมง) 
เรื่อง ปริมาตรของทรงกลม 
มฐ./ตัวชี้วดั ค.2.1 ม.3/1 – ม.3/4 
    ค2.2 ม.3/1 
สาระการเรยีนรู้ ที่ 2 การวัด 

แผนที่ 1  ( 2 ชั่วโมง) 
เรื่อง รูปราคณิตสามมิติ 
มฐ./ตัวชี้วดั ค.3.1 ม.3/1 
สาระการเรยีนรู้ ที่ 3  เรขาคณิต 



 
แผ่นที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Eackward Design) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง “การเขียนเซต” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 2 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 - ค 2.1 ม3/1 หาพื้นที่ผิวของปรซิึม และทรงกระบอก 
           ม.3/2 หาปริมาตรขิงปรซิึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย  
และทรงกลม 
           ม.3/3 เปรียบเทียบหน่วยความจุ หรือหน่วยปริมาตรในระบบ 
เดียวกัน หรือตา่งจากระบบและเลอืกใช้หน่วยการวัดอย่างเหมาะสม 
 - ค2.2 ม.3/1 ใช้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปริมาตร ในการ
แก้ปัญหา ในสถานการณ์ตา่งๆ   
 - ค 3.1 ม.3/1 อธิบายลักษณะ และสมบัติของปริซมึ พีระมดิ ทรงกระบอก  
กรวย และทรงกลม 
สาระส าคัญ : รูปเรขาคณิตสามมติิ เป็นรูปเรขาคณิตที่มีความกว้าง ความ
ยาว และความสูงหรือความหนา  ซึ่งมีลักษณะแตกตา่งกันไปในแต่ละชนิด  
ได้แก่ ปริซมึ ทรงกระบอก  พีระมดิ กรวย  และทรงกลม สามารถพบเห็นได้
จากสิ่งต่างๆ รอบตัวเราในชีวิตประจ าวัน เช่น บรรจภุัณฑ์ต่างๆ ภาชนะ 
ลูกโลกจ าลอง ลูกบอล เป็นต้น  ความรู้เรื่องรูปเรขาคณติเป็นพ้ืนฐานในการ
หาปรมาตรและพื้นท่ีผิว 
จุดประสงค์ 
1. ออกแบบรูปทรงเรขาคณติเป็นกระปุกออมสินได้ (K)  
2. เขียนสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ (P) 
3. มีความกระตือรือร้นในการเรียนและมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการท า
กิจกรรมจนส าเร็จ (A) 
สาระการเรียนรู้ : รูปเรขาคณิตสามมิต ิ
สมรรถนะส าคัญ 
ความสามารถในการสื่อสาร :อธิบาย เขียน น าเสนอหน้าช้ัน ความสามารถ
ในการคิด : คิดวิเคราะห์ แปลความหมาย สรุปผล 
ความสามารถในการแก้ปัญหา : แก้ปัญหาเชิงคณติศาสตร ์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ :ใช้กระบวนการกลุ่มปฏิบตัิกิจกรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มีวินัย : ตั้งใจเรียน 
ใฝ่เรียนรู้ :แสวงหาความรู้ใหม่แลว้สรุปเป็นความรู ้
อยู่อย่างพอเพียง :คิดและตดัสินใจในการปฏิบัติกจิกรรมที่ไดร้ับมอบหมาย
เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง/กลุ่ม เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างประหยัด 
วางแผนการปฏิบตัิงานเป็นระบบรอบคอบสมเหตุสมผล 
มุ่งมั่นในการท างาน : ตั้งใจรับผิดชอบท างานส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

2. หลักฐานการเรียนรู ้
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

1. ใบงานท่ี 1 ออกแบบรูปทรงเรขาคณิตเพื่อน ามา
ประดิษฐ์เป็นกระปุกออมสิน 

2. กระปุกออมสินที่ประดิษฐ์แล้ว 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ด้าน K ตรวจใบงานท่ี 1 
การออกแบบ

รูปทรงเรขาคณิต
เป็นกระปุกออม

สิน 

แบบฝึก
ทักษะ 
ใบงาน 

ร้อยละ 60 
ขึ้นไปผ่าน

เกณฑ ์

ด้าน P ตรวจกระปุกออม
สินท่ีประดิษฐ์เสร็จ
แล้ว 

ใบงาน ระดับ
คุณภาพ 3 
ผ่านเกณฑ ์

ด้าน A สังเกตความ มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่าง
พอเพียงและมุ่งมั่น
ในการท างาน 

แบบ
ประเมิน

คุณลักษณะ
อันพึง

ประสงค ์

ระดับ
คุณภาพ 3 
ผ่านเกณฑ ์

 
 
 

1 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ :1.นักเรียนยกตัวอย่างรูปเรขาคณติที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
2.นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตสามมติิและร่วมกันสรุป
สมบัติของรูปเรขาคณิตสามมิต ิ
3.นักเรียนแบง่กลุ่มท ากิจกรรม 
4.นักเรียนท ากระปุกออมสิน 
5.นักเรียนร่วมกันสรุปความรู ้
สื่อเรียนรู/้แหล่งเรียนรู้ :ส่ิงของในชีวิตประจ ำวันที่มีลักษณะ
เป็นรูปเรขำคณิตสำมมิติ ใบงำน เว๊บไซดเ์กี่ยวกับเรื่องรูป
เรขำคณติสำมมิติ และศก.พอเพยีง 

พื้นท่ีผิวและปริมาตร 

2 

3 



 
แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
แผนการจัดการเรียนรู ้เร่ือง พ้ืนที่ผิวและปริมาตร ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 3  เวลา 2 ชั่วโมง 

ชั่วโมงที่ 1 
 1. นักเรียนยกตัวอย่างรปูเรขาคณติสามมิติที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน (นกัเรียน: หลักเหตุผลและเงื่อนไขความรู้คือการใช้สติตริตรองอย่าง
รอบคอบก่อนตัดสินใจตอบค าถาม) ร่วมกันอภิปรายกับลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมติิ (นักเรียน: หลักพอประมาณ  และสังคม)  

2. นักเรียนแตล่ะกลุม่ศึกษาเกี่ยวกบัรูปเรขาคณติสามมิติ (นักเรียน: ความรู้ และมิติสังคม) แล้วร่วมกนัสรุปสมบัติของรูปเรขาคณิตสาม
มิติของปริซึม ทรงกระบอก และพรีะมิด (นกัเรียน: หลักเหตุผลและเง่ือนไขความรู ้และสังคม) 

3. สุ่มตัวแทนนักเรยีนออกมาสรุปสมบัติของรูปเรขาคณติสามมิติของปริซึม ทรงกระบอก และพีระมิด หน้าช้ันเรียน (นักเรียน: เง่ือนไข
ความรู้ และสังคม) 

4. นักเรียนและครรู่วมกันสรุปเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตสามมิติของปริซมึ  ทรงกระบอก และพีระมดิ ใช้ชุดค าถาม Q1 – Q3(ครูและ
นักเรียน : มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกนั และสังคม)  

5. นักเรียนท าแบบฝึกหดัเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตสามมิติของปริซมึ  ทรงกระบอก และพรีะมดิ (ครูและนักเรียน: เง่ือนไขความรู)้ 
 

ชั่วโมงที่ 2 
6. ครูใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนรู้เป้าหมายของการเรียน  Q4 – Q5 (ครู : มีภูมิคุ้มกัน) 
7. ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างผลงานที่ท าจากรูปเรขาคณติสามมิติจาก Power point ใช้ชุดค าถาม Q6 – Q7 (ครูและนักเรียน : เงือ่นไข

ความรู้และสังคม)  
8. นักเรียนแตล่ะกลุม่ศึกษาเกี่ยวกบัรูปเรขาคณติสามมิติ แล้วร่วมกนัสรุปสมบัติของรูปเรขาคณิตสามมิติของกรวย และทรงกลมหนา้  

ช้ันเรียน  (ครูและนักเรียน : สังคม และพอประมาณ)  
9. สุ่มตัวแทนกลุม่น าเสนอผลทีไ่ดจ้ากการศึกษาเกี่ยวกับรูปเรขาคณติสามมิติของกรวย และทรงกลม (นักเรียน: เง่ือนไขความรู)้ 
10. นักเรียนและครูร่วมกันสรปุเกีย่วกับรูปเรขาคณติของกรวย และทรงกลม พีระมิด โดยใช้ชุดค าถาม Q8 – Q9 (ครูและนักเรียน: 

เง่ือนไขความรู ้มีเหตุผลและสังคม) 
 11. นักเรียนท าแบบฝึกหดัเกี่ยวกับรูปเรขาคณติสามมิติของกรวย และทรงกลม (ครูและนักเรียน: เง่ือนไขความรู)้ 

12. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกีย่วกับรูปเรขาคณิตสามมิตเิกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของเราอย่างไร และน ามาใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง  
ด้วยชุดค าถาม Q10 – Q12 (นักเรียน : ความรู้ คณุธรรม พอประมาณ มีเหตุผล มีภมูิคุ้มกัน) 

13. นักเรียนท ากระปุกออมสินรูปเรขาคณิตสามมติิ โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและสวยงามคนละ 1 ช้ิน (ครูและนักเรียน: เง่ือนไข
ความรู้) 

14. นักเรียนส่งกระปุกออมสินเปน็รูปเรขาคณิตสามมิติ คนละ 1 ช้ิน (นักเรียน: เง่ือนไขคุณธรรม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 4 ชุดค าถามกระตุ้นเพ่ือปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
แผนการจัดการเรียนรู ้เร่ือง พ้ืนที่ผิวและปริมาตร ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 3  เวลา 2 ชั่วโมง 

 
 

ค าถามกระตุ้นคิดเพ่ือปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1 : ถ้านักเรียนไปซื้อของในตลาด นักเรียนคดิว่าจะได้เห็นรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใดได้บ้าง (ความรู้ก่อนเรียน ) 
Q2 : นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่ารูปเรขาคณิตสามมิติที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจ าวันเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใด

(ความมีเหตุผล, เง่ือนไขความรู,้มิติสิ่งแวดล้อม) 
Q3 : นักเรียนคิดว่ามีวิธีดูได้อย่างไรว่ารูปทรงเรขาคณิตสามมติที่นักเรียนเห็นเป็นรูปทรงเรขาคณิตสามมติชนิดใด 

 

 
ค าถามกระตุ้นคิดเพ่ือปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงระหว่างเรียน 

Q4: นักเรียนคดิว่าเมื่อนักเรียนเรยีนเรื่องรูปทรงเรขาคณิตสามมติิไปแล้วนักเรียนสามารถแยกเป็นประเภทของรูปทรง
เรขาคณิตสามมติิได้หรือไม่ (เง่ือนไขความรู้ , ความมีเหตุผล) 

Q5: การปฏิบัติกจิกรรมให้ส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมายนักเรียนจ าเป็นจะต้องปฏิบัตตินอย่างไร (ความมีคุณธรรม) 
Q6: การท างานกลุ่มและศึกษาร่วมกันในกลุ่ม นักเรยีนต้องใช้คุณธรรมใดในการท างานร่วมกัน (ความมีเหตุผล) 
Q7: ในการท ากิจกรรมกลุ่มครั้งนี้ นักเรียนแบ่งหน้าท่ีกันอย่างไรบ้าง มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร? 
Q8: ในการท ากิจกรรมกลุ่มครั้งนี้ นักเรียน 

 

ค าถามกระตุ้นคิดเพ่ือปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงหลังเรียน 
Q9: นักเรียนคดิว่านักเรียนสามารถพบเห็นรูปทรงเรขาคณิตสามมิติได้จากที่ได้บ้าง  (มิติวัฒนธรรม , มิติวัตถุ , ความมี

เหตุผล) 
 

ค าถามกระตุ้นคิดเพ่ือปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงหลังเรียน 
Q10: นักเรียนคิดว่าการปฏบิัติกิจกรรมโดยการให้นักเรยีนรู้จักรูปทรงเรขาคณิตสามมติิในชีวิตประจ าวันมีประโยชน์อย่างไร   

(เหตุผล) 
Q11: การปฏิบตัิกิจกรรมให้นักเรยีนศึกษาความรูจ้ากแหล่งเรียนรูเ้อง มีประโยชน์กับนักเรียนอย่างไร (ความรู้และเหตผุล) 
Q12: นักเรียนคดิว่าการประดิษฐก์ระปุกออมสินจากวัสดเุหลือใช้เป็นรูปทรงเราขาคณติสามมตมิีประโยชน์กับตัวนักเรียน

อย่างไร (ภูมิคมุกัยในตัวท่ีดี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 5แนวทางที่ครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
แผนการจัดการเรียนรู ้เร่ือง พ้ืนที่ผิวและปริมาตร ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 3  เวลา 2 ชั่วโมง 

 
5.1 ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 
 

ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1.เนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของรปูทรงเรขาคณิตสามมติิ     
แต่ละชนิด ได้แก่ ปรซิึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรง
กลม 
2. การประเมินผลตามสภาพจริง 
3.หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

คุณธรรมขอครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. มีความรักเมตตาศิษย ์
2.มีความรับผิดชอบ 
3.มีความยุติธรรม 
4.ตรงต่อเวลา 

ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
เนื้อหา 

 
 
 

ครูมีการวเิคราะหหลักสตูร 
มาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด 
เนื้อหาออกแบบและจดั
กิจกรรมใหเหมาะสมกับ
นักเรียนและบริบทของทองถิ่น 

ครูจัดกิจกรรมใหสอดคลอง
กับเนื้อหาสภาพของทองถิ่น 
และสถานการณปจจุบัน 

การจัดการเรยีนรใูหครอบคลมุตาม
ตัวช้ีวัดสามารถน าความรไูป 

ประยุกตใชในชีวิตได 

เวลา 
 
 
 

ศึกษาโครงสรางเวลาใน
หลักสตูร ก าหนดเวลาให
เหมาะสมกับเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนร ู

จัดการเรียนรเูปนไปตามเวลา
ที่ก าหนด 

วางแผนการจัดการเรียนรใูห
เหมาะสมกับเวลาที่ก าหนด 

การจัดกิจกรรม 
 
 
 

เหมาะสมกับนักเรียนและ
บริบทของทองถิ่น - ก าหนด
ช้ินงาน/ภาระงานใหเหมาะสม
กับศักยภาพของนักเรียน 

ฝกใหนักเรียนคิดวิเคราะห
และน าความรไูปใช 

จัดกิจกรรมใหนักเรียนสามารถน า
ความรไูปใชและเชื่อมโยงความรู
กับสิ่งตางๆ ในชีวิตประจ าวันได 

สื่อ/อุปกรณ์ 
 
 
 

- ใชสื่อเหมาะสมกับเนื้อหาและ
ความสนใจของนักเรียน 

- จัดหาสื่อเพียงพอกับนักเรียน 

นักเรียนมสีื่อท่ีเหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนร ู

นักเรียนมสีื่อท่ีเหมาะสมและสงเส
ริมใหเกิดการเรียนร ู

แหล่งเรียนรู ้
 
 
 

เหมำะสมกับเนื้อหำและ
กิจกรรม 

สงเสริมใหนักเรียนเลือกใช้
แหลงเรียนรไูด 

อยางเหมาะสมและเกดิประโย
ชน 

จัดหาหรือแนะน า 

แหลงเรียนรทูี่เหมาะสม 

กับนักเรียน 

ประเมินผล 
 
 
 

การประเมินผลตามสภาพจริง
เหมาะสมกับศักยภาพของ
นักเรียนและเวลา 

สามารถตรวจสอบความรู
ทักษะกระบวนการสมรรถนะ
และคณุลักษณะอันพึง 

ประสงคไดตรงตามตัวช้ีวัด
และสภาพความเปนจริง 

มีเกณฑการประเมินที่ชัดเจน 



แผ่นที่ 6ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

แผนการจัดการเรียนรู ้เร่ือง การเขียนเซต ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 4  เวลา 2 ชั่วโมง 
 

6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏบิัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 
 

 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1.นักเรียนมีความรอบรู เรื่อง รูปทรงเรขาคณิต 
2.นักเรียนรจูักรูปทรงเรขาคณติสามมิติเบื้องต้น 
3. นักเรียนมีความรเูกี่ยวกับทองถิ่นของตนเอง 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะท าให้การเรียนรู้ส าเร็จ 
1.ความสามคัคีในกลุ่ม 
2.ความรับผดิชอบ 
3.แบ่งปันและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 
 

                   ด้าน 
 
องค์ประกอบ  

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ 
 
 

- มี ค ว า ม รู้ ใ น ก า ร
อ อ ก แ บ บ รู ป ท ร ง
เรขาคณิต 

- รู้จักหาความรู้เ ร่ือง
การออกแบบรูปทรง
จ า ก ผู้ อื่ น  ท า ง่ า น
ร่วมกับผู้อื่นได้ 

- มีความรู้ที่มาของ
รูปทรงเรขาคณิตจาก
วัสดุท้องถิ่น 

- มีความ รู้ในการน า
วัสดุท้องถิ่นมาประยุก
ใช้ 

ทักษะ 
 
 

- มีทักษะการคิดในการ
ออกแบบรูปทรง 

- เรียนรู้กระบวนการใน
ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ
ประดิษฐ์กระปุกออมสิน 

- มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
จากการเลือกใช้วัสดุ 

- มี ม า รย าท ใน ก า ร
เลื อกวัส ดุ เ พ่ือน ามา
ประดิษฐ์กระปุกออม
สิน 

ค่านิยม 
 

- ตระหนักและเห็น
คุณค่าของการคิดเพ่ือ
เลือกวัสดุมาประดิษฐ์
กระปุกออมสิน 

- ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

- เห็นคุณค่าของการ
คิด และเลือกวัสดุ 

- มีความภาคภูมิใจใน
การคิดและเลือกวัสดุที่
น ามาประดิษฐ ์

 
 
 
 
 
 

พอประมาน มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

1.นักเรียนมีพื้นฐานความรทูางคณติ
ศาสตรที่เหมาะสมกับเนื้อหา 
2. นักเรียนท างานเหมาะสมกับเวลาที่
ก าหนด 

1.นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น
หรือรวมอภิปรายไดอยางมีเหตผุล 
2.นักเรียนสามารถคดิวิเคราะหในการ
ท าแบบฝกทักษะและใบงานได ้

1.นักเรียนรจูักบทบาทหนาที่ของตนเอง
สามารถแสดงความคิดเห็นไดและรูจัก
รับฟงความเห็นของเพื่อน 
2.นักเรียนและครูและสามารถท างาน     
รวมกับผอูื่นได 
3.นักเรียนสามารถน าความรไูปประยุกต
ใชในชีวิตได ้ 



 
บันทึกผลหลงัสอน 

 
ผลการสอน 

นักเรียนสวนใหญใหความรวมมือตอกิจกรรมการเรียนรูและมีความสนใจตอรูปทรงเรขาคณิตสามมิติของสิ่ง     
ตางๆโดยรวมกันแสดงความคิดเห็น และซักถามในสิ่งที่ตนไมเขาใจ ตั้งใจฟงครูอธิบาย นักเรียนมีความรับผิดชอบทั้งการ
ท างานเดี่ยวและ  งานกลมุ สามารถน าเสนอผลงานไดเปนที่นาพอใจ 

 
ปญหา/แนวทางแกไขปญหา 

นักเรียนบางคนคุย ไมตั้งใจเรียนและรวมกิจกรรม ครูตองดูแลใกลชิดและตักเตือนใหมีความตั้งใจและพยายาม
ใหมากขึ้น โดยนักเรียนสามารถปฏิบัติไดดีขึ้น 

 
กิจกรรมเสนอแนะ 

อาจจัดใหมีการประเมินผลชิ้นงานโดยเพ่ือนในหองเรียนและจัดแสดงผลงานของนักเรียนไวในมุมใดมุมหนึ่ง
ของหองเรียนเพื่อใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 
 

 
ลงชื่อ.....................................................    ลงชื่อ...................................................... 

         (นางสาวทัศนีย์  ยอดระบ า)                (นางสิริรักษ์   ปัญญาทิพย์) 
           ผู้บันทึก                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 

ลงชื่อ.....................................................    ลงชื่อ..................................................... 
             (นางอรัญญา  ธนาวุฒิ)                  (นายโชคดี  อ้ิววังโส) 
          รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ      ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

 


