แผ่นที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความน่าจะเป็น (เรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 5 ชั่วโมง

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความน่าจะเป็น
( เรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
นับ)
( 2 แผน 5 ชั่วโมง )
สาระสาคัญ : กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การนับ ซึ่งมีกฎการคูณ และกฎการบวก
โดยกฎการคูณเป็นการทางานอย่างหนึ่ง
ตั้งแต่เริ่มจนเสร็จงาน มี k ขั้นตอน
ต่อเนื่องกัน แต่กฎการบวกเป็นการ
ทางานอย่างหนึ่งมีวิธีทาได้ k แบบแต่ละ
แบบงานเสร็จโดยไม่ต่อเนื่องกับแบบอื่น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ( 2ชั่วโมง )
เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ 2
มฐ./ตัวชี้วัด : ค 5.3 ม.4-6/2,ค 6.1 ม.4-6/1-6
สาระการเรียนรู้ : กฎข้อที่ 2 ถ้าการกระทาหนึ่ง
ประกอบด้วย k ขั้นตอน โดยที่ขั้นตอนที่ 1 มีผลลัพธ์
ที่เป็นไปได้ จานวน n1 ผลลัพธ์ ในแต่ละผลลัพธ์ของ
ขั้นตอนที่ 1 มีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ในขั้นตอนที่ 2
จานวน n2 ผลลัพธ์ และในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่
2 มีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ในขั้นตอนที่ 3 จานวน
n3 ผลลัพธ์ เป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ ดังนั้นจานวนผลลัพธ์
ที่เป็นไปได้ทั้งหมด= n1 x n2 x n3 x ... x nk ผลลัพธ์

1.
2.
3.
4.

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.
2.
3.
4.

มีวินัย
ใฝุเรียนรู้
อยู่อย่างพอเพียง
มุ่งมั่นในการทํางาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ( 3ชั่วโมง )
เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ 1
มฐ./ตัวชี้วัด : ค 5.3 ม.4-6/2,ค 6.1 ม.4-6/1-6
สาระการเรียนรู้ : กฎข้อที่ 1 ถ้าการกระทาหนึ่ง
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน โดยที่ขั้นตอนที่ 1 มีผลลัพธ์
ที่เป็นไปได้ จานวน n1 ผลลัพธ์ ในแต่ละผลลัพธ์นั้น
ของขั้นตอนที่ 1 มีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ในขั้นตอนที่ 2
จานวน n2 ผลลัพธ์ ดังนั้น จานวนผลลัพธ์ที่เป็นไปได้
ทั้งหมด = n1 x n2 ผลลัพธ์

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. เขียนแสดงแผนภาพต้นไม้ได้
2. เขียนวิธีการหาผลลัพธ์โดยใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
นับได้

แผ่นที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Eackward Design)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ1” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 3 ชั่วโมง
2. หลักฐานการเรียนรู้
1. เป้าหมายการเรียนรู้
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
- ค 5.3 ม. 4–6/2ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและ
แก้ปัญหา
- ค 6.1 ม.4/1-6 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชื่อมโยง
ความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อนื่ ๆ
และมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
สาระสาคัญ : กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ซึ่งมีกฎการคูณ และกฎ
การบวก โดยกฎการคูณเป็นการทํางานอย่างหนึ่งตั้งแต่เริม่ จนเสร็จงาน มี k
ขั้นตอนต่อเนื่องกัน แต่กฎการบวกเป็นการทํางานอย่างหนึ่งมีวิธีทําได้ k
แบบแต่ละแบบงานเสร็จโดยไม่ต่อเนื่องกับแบบอื่น
จุดประสงค์
1. เขียนผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นของเหตุการณ์โดยใช้แผนภาพต้นไม้ และ
กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับได้ (K)
2. การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย การนําเสนอและการ
เชื่อมโยงหลักการความรู้ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น (P)
3. มีความกระตือรือร้นในการเรียนและมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทํา
กิจกรรมจนสําเร็จ (A)
สาระการเรียนรู้ : กฎข้อที่ 1 ถ้าการกระทําหนึ่งประกอบด้วย 2 ขั้นตอน
โดยที่ขั้นตอนที่ 1 มีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ จํานวน n1 ผลลัพธ์ ในแต่ละผลลัพธ์
นั้นของขั้นตอนที่ 1 มีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ในขั้นตอนที่ 2 จํานวน n2 ผลลัพธ์
ดังนั้น จํานวนผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทงั้ หมด = n1 x n2 ผลลัพธ์
สมรรถนะสาคัญ
ความสามารถในการสื่อสาร : อธิบาย เขียน นําเสนอหน้าชั้น
ความสามารถในการคิด : คิดวิเคราะห์ แปลความหมาย สรุปผล
ความสามารถในการแก้ปัญหา : แก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ :ใช้กระบวนการกลุ่มปฏิบตั ิกิจกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย : ตั้งใจเรียน
ใฝ่เรียนรู้ : แสวงหาความรู้ใหม่แล้วสรุปเป็นความรู้
อยู่อย่างพอเพียง : คิดและตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมทีไ่ ด้รับ
มอบหมายเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง/กลุ่ม เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
อย่างประหยัด วางแผนการปฏิบัตงิ านเป็นระบบรอบคอบสมเหตุสมผล
มุ่งมั่นในการทางาน : ตั้งใจรับผิดชอบทํางานสําเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. เขียนแผนภาพต้นไม้และหาคําตอบในการแก้โจทย์ปญ
ั หา
2. เขียนแสดงความน่าจะเป็นในชีวิตประจําวันของนักเรียน ได้แก
การแต่งตัว การเลือกเครื่องประดับ การเลือกรับประทานอาหาร
โดยบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็น
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์การ
ประเมิน
ด้าน K
ตรวจแบบฝึก แบบฝึกทักษะ ร้อยละ 60
ทักษะ
ใบงาน
ขึ้นไปผ่าน
เกณฑ์
ด้าน P

ตรวจชิ้นงาน

ด้าน A

สังเกตความ มี
วินัย ใฝุเรียนรู้
อยู่อย่างพอเพียง
และมุ่งมั่นในการ
ทํางาน

แบบประเมิน
ด้านทักษะ/
กระบวนการ
แบบประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

ระดับ
คุณภาพ 3
ผ่านเกณฑ์
ระดับ
คุณภาพ 3
ผ่านเกณฑ์
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กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
1
3

3. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ : 1.นักเรียนทดสอบก่อนเรียน
2.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเรื่องความน่าจะเป็นในชีวิตประจําวัน
3.นักเรียนแบ่งกลุ่มทํากิจกรรม
4.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความน่าจะเป็นใน
ชีวิตประจําวัน
5.นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้
สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ : สื่อวีดีทศั น์ ใบความรู้ และ ใบงาน
แหล่งเรียนรู้ : ห้องศูนย์คณิตศาสตร์
เวลา : 3 ชั่วโมง

แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ1” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 2 ชั่วโมง
ชั่วโมงที่ 1
1. ครูให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องความน่าจะเป็น โดยใช้ (นักเรียน: หลักเหตุผลและเงือ่ นไขความรู้ คือการใช้สติตริ
ตรอง อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจตอบคาถามในแบบทดสอบ) และการใช้ (นักเรียน: หลักพอประมาณ คือมีความพอดีตาม ศักยภาพของ
ตนเองในการทาแบบทดสอบ) เมือ่ นักเรียนทําแบบทดสอบเสร็จแลว ครูแจงตัวชี้วัดของบทเรียน ใหนักเรียนทราบ
2. ครูสนทนาซักถามวิธีการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนของนักเรียน (ครูและนักเรียน: เงื่อนไขความรู้)
3. ครูสอบถามเส้นทางการเดินทางจากโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ไปยังเทศบาลเมือง ทุ่งสง ว่ามีกี่เส้นทาง เส้นทางใดบ้าง(นักเรียน:
มิติวัตถุ และ มิติสิ่งแวดล้อม) โดยให้นักเรียนอธิบายพร้อมเขียนแผนภาพประกอบการอธิบาย เพื่อเชือ่ มโยงความรูเ้ ข้าสูเ่ รื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้น
เกี่ยวกับการนับโดยใช้แผนภาพต้นไม้ (Q1) (ครูและนักเรียน: เงื่อนไขความรู้)
4. ครูเปิดสื่อวีดีทัศน์เรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ พร้อมบรรยาย(ครูและนักเรียน: เงื่อนไขความรู้)
5. ครูให้นักเรียนพิจารณาตุ๊กตากระดาษและใชคําถามถามนักเรียนเพื่อตรวจสอบความเขาใจ(Q2-Q4) โดยสุมนักเรียน 2 – 3 คนให
เขียนคําตอบบนกระดาน จากนั้นครูเสนอแนวทางการหาคําตอบให้นักเรียนดูพร้อมคําอธิบายโดยใช้แผนภาพต้นไม้ (ครูและนักเรียน: เงื่อนไข
ความรู้)
6. ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างความน่าจะเป็นอื่นๆ พร้อมทั้งเขียนแผนภาพต้นไม้ (Q5)(นักเรียน: หลักเหตุผลและเงื่อนไขความรู้)
7. ใหนักเรียนทําใบงาน เรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกีย่ วกับการนับ แลวเปลี่ยนกันตรวจโดยครูตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง (นักเรียน:
หลักเหตุผลและเงื่อนไขความรู้ )
ชั่วโมงที่ 2
8. ครูแจงผลคะแนนสอบกอนเรียนเรื่องความน่าจะเป็นใหนักเรียนทราบ และพูดคุยกับนักเรียนเพื่อปรับปรุง และพัฒนา และกลาวชม
เชยนักเรียนที่ทําคะแนนไดตามเกณฑที่ครูแจงไวเปนการใชทฤษฎีการเสริมแรงและ ทฤษฎีตัวแบบ
9. ครูทบทวนความรู้เดิมเรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกีย่ วกับการนับ (นักเรียน: ภูมิคมุ กัน) (Q6) โดยใช้แผนภาพเพื่อเชื่อมโยงเข้าสูเ่ รื่องกฎ
ข้อที่ 1 ของกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับให้กับนักเรียน
10. ครูชี้แจงวัตถุประสงคของการทํางานกลุม การมอบหมายหนาที่ เปาหมายของการทํางานรวมกันความชวยเหลือกันในการทํางานกลุ
ม กติกาของกลุม เชน การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การมีสวนรวมในการทํางาน (นักเรียน:มิติสังคม) เปนตน การทํางานกลุมเปนการสงเสริม
ใหเกิดคุณธรรมความเอื้ออาทรตอกัน นักเรียนจะไดชวยเหลือกันระหวางการทําแบบฝกทักษะ การใหนักเรียนฝกคิดวิเคราะหจากความรูและ
ประสบการณจากตัวอยาง จากแบบฝกทักษะ การจัดหาสื่อ แบบฝกทักษะที่เนนการคิด และการใชคําพูดที่ เขาใจงายสอนนักเรียน เพื่อใหงายต
อการกระ ตุนใหนักเรียนไดคิดอยางมีเหตุมผี ล(นักเรียน: หลักเหตุผลและเงื่อนไขความรู้ และใหนักเรียนอยากเรียนรู เรื่องใหมอยางมุงมั่นตั้งใจ เป
นการสรางภูมิคุมกัน (นักเรียน : ภูมิคุ้มกัน) ในการสอนของครูใหบรรลุตามจุดประสงค
11. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 6 - 8 คน (นักเรียน:มิติสงั คม) เพื่อศึกษาใบความรู เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
แลวรวมกันอภิปรายกลุมยอยเกี่ยวกับการแก้ปัญหากฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ โดยใช้แผนภาพต้นไม้ช่วยในการคิดหาคําตอบ และยังใช้
หลักการคูณเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคิด
12. ครูให้นักเรียนฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา (Q7-Q11)โดยใช้กฎข้อที่ 1 ของกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกีย่ วกับการนับ
13. นักเรียนนําเสนอกระบวนการคิดหาคําตอบหน้าชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง(ครูและนักเรียน: หลักเหตุผลและ
เงื่อนไขความรู้)
14. ครูมอบหมายใหนักเรียนแตละกลุม ทําชิ้นงานโดยใช้แผนภาพต้นไม้ช่วยในการคิดหาคําตอบ และยังใช้หลักการคูณของกฎข้อที่1ของ
กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ โดยเลือกหัวข้อ ความน่าจะเป็นในชีวิตประจําวันของนักเรียน มากลุม่ ละ 1 หัวข้อ ครูพิจารณากําหนดเวลาและ
จํานวนกลุมในการนําสง ใบงานโดยใช้ (ครู: หลักพอประมาณ) กับเวลา นักเรียนตองวางแผนที่จะนําเสนอผลงานใหเสร็จทันตามเวลาทีก่ ําหนด

ชั่วโมงที่ 3
15. ครูทบทวนความรู้เดิมเรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ (Q12) (นักเรียน: ภูมิคมุ กัน)
16. ครูพิจารณากําหนดเวลาและจํานวนกลุมในการนําเสนอ (ครู: พอประมาณ) กับเวลานักเรียนตองพิจารณาเลือกสมาชิกในกลุมทีม่ ี
ศักยภาพเหมาะสมในการนําเสนอผลงานใหเพื่อนเห็นเปนตัวอยางใหเสร็จทันเวลาที่กําหนด
14. ตัวแทนนักเรียนออกมานําเสนอผลงานจากชิ้นงาน หัวข้อความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของนักเรียน โดยใช้แผนภาพ
ต้นไม้ช่วยในการคิดหาคําตอบ และยังใช้หลักการคูณของกฎข้อที่1ของกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
15. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายความรูจากการนําเสนอผลงานและสรุปความรูเกี่ยวกับกฎข้อที่1 ของกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
นับ (ครูและนักเรียน: เงื่อนไขความรู้)
16. ใหนักเรียนทําใบงานเรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
17. นักเรียนและครูรวมกันเฉลยใบงาน และอภิปรายขอที่ผิดเพื่อเปนการตรวจสอบความ เขาใจ (Q13)(ครูและนักเรียน: เงื่อนไข
ความรู้)
18.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการแก้โจทย์ปญ
ั หาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ “กฎข้อที่ 1 ถ้าต้องการทํางานสองอย่าง
n
โดยที่งานอย่างแรกทําได้ 1 วิธี และในแต่ละวิธีที่เลือกทํางานอย่างแรกนี้ มีวิธีที่จะทํางานอย่างที่สองได้ n 2 วิธี จะทํางานทั้งสองอย่างนี้ได้”
19. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เรื่องความน่าจะเป็น โดยนักเรียนตองใชเงื่อนไขของปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งสอง
เงื่อนไข ไดแก่ (นักเรียน: เงื่อนไขความรู)้ ซึ่งนักเรียนตองใชความรอบรูรอบคอบและระมัดระวัง ในการทําแบบทดสอบ และ (นักเรียน: เงื่อนไข
คุณธรรม) ที่นักเรียนตองใชความซื่อสัตย สุจริต ในการทําแบบทดสอบ

แผ่นที่ 4 ชุดคาถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนเซต ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 2 ชั่วโมง
คาถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน
Q1: เมื่อนักเรียนดูภาพของหุนฟางนก ผลไมไทย แล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนจะจัดกลุ่มสิ่งเหล่านี้อย่างไร? (ความ
พอประมาณ , เงื่อนไขความรู้ )
Q2: นักเรียนลองยกตัวอย่างเซตในชีวิตประจําวันพร้อมทั้งบอกสมาชิกภายในเซตคนละ 1 เซต (ความมีเหตุผล, เงื่อนไข
ความรู,้ มิติสิ่งแวดล้อม)
คาถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน
Q3: นักเรียนคิดว่าเซตอนันต์กับเซตจํากัดต่างกันอย่างไร? (เงื่อนไขความรู้ , ความมีเหตุผล)
Q4: เซตว่างเราจะเขียนทั้งสองแบบพร้อมกันได้ไหม? (เงื่อนไขความรู้ , ความมีเหตุผล)
Q5: เซตที่เท่ากันต้องมีลักษณะอย่างไร? (เงื่อนไขความรู้ , ความมีเหตุผล)
Q6: ในการทํากิจกรรมกลุ่มครั้งนี้ นักเรียนแบ่งหน้าที่กันอย่างไรบ้าง มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร?
(มีภมู ิคุ้มกัน ,เงื่อนไขคุณธรรม, พอประมาณ , มิติสังคม )
คาถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน
Q7: นักเรียนคิดว่าในท้องถิ่นของเราสามารถนํามาเขียนเป็นเซตได้ไหม? (มิติวัฒนธรรม , มิติวัตถุ , ความมีเหตุผล)
Q8: หลักจากศึกษาเรื่องการเขียนเซตแล้ว นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องการเขียนเซตมากน้อยเพียงใด ? (เงื่อนไขความรู้ ,
ความมีเหตุผล)

แผ่นที่ 5 แนวทางที่ครูนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนเซต ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 2 ชั่วโมง
5.1 ครูผู้สอนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน
คุณธรรมขอครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.เนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของเซต วิธีการเขียนเซต
1. มีความรักเมตตาศิษย์
เซตจํากัดและเซตอนันต เซตที่เทากัน
2. มีความรับผิดชอบ
2. การประเมินผลตามสภาพจริง
3. มีความยุติธรรม
3.หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ตรงต่อเวลา
ประเด็น
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
เนื้อหา
ครูมีการวิเคราะห หลักสูตร ครูจัดกิจกรรมให สอดคลอง
การจัดการเรียนรูให
มาตรฐานการ เรียนรู
กับเนื้อหา สภาพของทองถิ่น
ครอบคลุมตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด เนื้อหา ออกแบบ
และ สถานการณปจจุบัน
สามารถนําความรูไป
และจัดกิจกรรม ให
ประยุกตใชในชีวิตได
เหมาะสมกับนักเรียน และ
บริบทของทองถิ่น
เวลา
ศึกษาโครงสรางเวลาใน จัดการเรียนรูเปนไปตาม เวลา วางแผนการจัดการ เรียนรู
หลักสูตร กําหนดเวลาให
ที่กําหนด
ใหเหมาะสมกับ เวลาที่
เหมาะสมกับเนื้อหาและ
กําหนด
กิจกรรมการเรียนรู
การจัดกิจกรรม
เหมาะสมกับนักเรียน และ ฝกใหนักเรียนคิด วิเคราะห
จัดกิจกรรมใหนักเรียน
บริบทของทองถิ่น - กําหนด
และนําความรู ไปใช
สามารถนําความรูไปใช และ
ชิ้นงาน/ภาระ งานให
เชื่อมโยงความรูกับ สิ่งตางๆ
เหมาะสมกับ ศักยภาพของ
ใน ชีวิตประจําวันได
นักเรียน
สื่อ/อุปกรณ์
- ใชสื่อเหมาะสมกับ เนื้อหา
นักเรียนมีสื่อที่เหมาะสม กับ
นักเรียนมีสื่อที่เหมาะสม
และความสนใจ ของนักเรียน
กิจกรรมการเรียนรู
และสงเสริมใหเกิด การเรียน
- จัดหาสื่อเพียงพอกับ
รู
นักเรียน
แหล่งเรียนรู้
สงเสริมใหนักเรียน เลือกใช้
จัดหาหรือแนะนํา
เหมาะสมกับเนื้อหา และ
แหลงเรียนรูได
แหลงเรียนรูที่เหมาะสม
กิจกรรม
อยางเหมาะสมและเกิด ประ
กับนักเรียน
โยชน
ประเมินผล
การประเมินผลตาม สภาพ
สามารถตรวจสอบความรู
มีเกณฑการประเมิน ที่
จริงเหมาะสมกับ ศักยภาพ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
ชัดเจน
ของนักเรียน และเวลา
และ คุณลักษณะอันพึง
ประสงคไดตรงตาม ตัวชี้วัด
และสภาพความ เปนจริง

แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนเซต ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 2 ชั่วโมง
6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้
ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน
คุณธรรมของนักเรียนที่จะทาให้การเรียนรู้สาเร็จ
1.นักเรียนมีความรอบรู เรื่อง ความหมายของเซต วิธีการ
1.ความสามัคคีในกลุ่ม
เขียนเซต เซตจํากัดและ เซตอนันต เซตที่เทากัน
2.ความรับผิดชอบ
2.นักเรียนรูจักสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน
3.แบ่งปันและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
3. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับทองถิ่นของตนเอง
พอประมาน
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
1.นักเรียนมีพื้น ฐานความรูทาง คณิต
ศาสตรที่เหมาะสม กับเนื้อหา
2. นักเรียนทํางาน เหมาะสมกับเวลาที่
กําหนด

1.นักเรียนสามารถแสดง ความคิดเห็น
หรือรวม อภิปรายไดอยางมีเหตุผล
2.นักเรียนสามารถคิด วิเคราะหในการ
ทําแบบ ฝกทักษะและใบงานได้

1. นักเรียนรูจักบทบาท หนาที่ของ
ตนเอง สามารถแสดงความ คิดเห็นได
และรูจักรับฟง ความเห็นของเพื่อน
2.นักเรียนและครู และสามารถทํางาน ร
วมกับผูอื่นได
3. นักเรียนสามารถนํา ความรูไปประ
ยุกตใชในชีวิตได้

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้
ด้าน

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
มีค วามรู ใ น กระบวน รู้ จั ก ใช แหล งเรี ย นรู
การกลุ ม การวางแผน ในท องถิ่ น และการ
การ ทํางานกลุ ม รู จั ก สืบคนหาความรู จาก
การทํางานรวมกับ ผูอื่น อินเตอรเน็ตให เกิด
มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู ประโยชน
และชวยเหลือซึ่งกัน และ
กัน
มี ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช ชี วิ ต มี ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้
เกี่ยวกับ กระบวนการ
ท รั พ ย า ก ร อ ย่ า ง
กลุม
ระมัดระวังและ คุมคา
รูจักดูแล สิ่งแวดลอม

องค์ประกอบ
ความรู้

วัตถุ
ไ ด ค วา ม รู เ กี่ ย วกั บ
ความหมายของเซต
วิธีการเขียนเซต เซต
จํากัดและเซต อนันต
เซตที่เทากัน

ทักษะ

- มีทักษะการ สื่อสาร
การสื่อ ความหมาย
ทาง คณิตศาสตรและ
การนําเสนอ
- มีทักษะการ เชื่อมโยง
คณิ ศ าสตรกั บ ศาสตร
อื่น ๆ
ตระหนักถึงความดี
มีความรับผิดชอบ
สากล 5 ประการ
ตอการทํางานของ
กลุมมีความ เสียสละ
และอดทน ยอมรับความ
คิดเห็น ซึ่งกันและกัน

ค่านิยม

มีจิตสํานึกในการ รวม
รักษาสวน
พฤกษศาสตรใน
โรงเรียน

วัฒนธรรม
- การเรียนรู สอดคล้อง
กับวิถี ชีวิตของคนใน
ชุมชน
- เห็นคุณคาของภูมิ
ปญญาทองถิ่น

มีทักษะการใชชีวิต ใน
สังคมอยางมี ความสุข

การสืบสานอนุรักษ
ภูมิปญญาทองถิ่น

