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1. แนวทางการใชแผนการจัดการการเรียนรู
1.1 Í§¤»ÃÐ¡Íº¢Í§¤Ù‹Á×Í¤ÃÙ á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
¤Ù‹Á×Í¤ÃÙ á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¤³ÔµÈÒÊµÃ ªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 4 àÅ‹Á 1 ¹Õé¨Ñ´·Ó¢Öé¹à¾×èÍ
à»š¹á¹Ç·Ò§ãËŒ¤ÃÙãªŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¤³ÔµÈÒÊµÃ ªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 4
µÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃá¡¹¡ÅÒ§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñ¹é ¾×¹é °Ò¹ ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª 2551 «Ö§è ¡ÒÃáº‹§Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙÊÓËÃÑ
Œ º¨Ñ´·Ó
á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÃÒÂªÑèÇâÁ§ã¹¤Ù‹Á×Í¤ÃÙ á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒàÅ‹Á¹Õéáº‹§à¹×éÍËÒà»š¹ 4 Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃ
àÃÕÂ¹ÃÙŒ ÊÒÁÒÃ¶ãªŒ¤Çº¤Ù‹¡ÑºÊ×èÍ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¤³ÔµÈÒÊµÃ ÊÁºÙÃ³áºº ªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 4 àÅ‹Á 1 áÅÐ
Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒ¾×é¹°Ò¹ ¤³ÔµÈÒÊµÃ ªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 4 àÅ‹Á 1 »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
´Ñ§¹Õé
Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 1 à«µ
Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 2 ¡ÒÃãËŒàËµØ¼Å
Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 3 ÃÐºº¨Ó¹Ç¹¨ÃÔ§
Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 4 àÅ¢Â¡¡ÓÅÑ§
¤Ù‹Á×Í¤ÃÙ á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ àÅ‹Á¹Õé¹ÓàÊ¹Íà¹×éÍËÒáº‹§à»š¹ 3 µÍ¹ ¤×Í
µÍ¹·Õè 1 á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¨Ñ´á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
à»š¹Ê‹Ç¹·Õè¹ÓàÊ¹ÍÀÒ¾¡ÇŒÒ§ æ ¢Í§¤Ù‹Á×Í¤ÃÙ á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Ñé§àÅ‹Á»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ
1) á¹Ç·Ò§¡ÒÃãªŒá¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
2) ¡ÒÃÍÍ¡áºº¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáºº Backward Design (BwD)
3) à·¤¹Ô¤áÅÐÇÔ¸¡Õ ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ–Œ ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÅØÁ‹ ÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¤³ÔµÈÒÊµÃ
4) µÒÃÒ§ÇÔà¤ÃÒÐËÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐµÑÇªÕéÇÑ´ª‹Ç§ªÑé¹
5) â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃáº‹§àÇÅÒÃÒÂªÑèÇâÁ§
µÍ¹·Õè 2 á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÃÒÂªÑèÇâÁ§
à»š¹Ê‹Ç¹·Õ¹ÓàÊ¹Í
è
á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙÃÒÂ
Œ Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ «Ö§è à»š¹á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
ÍÂ‹Ò§ÅÐàÍÕÂ´µÒÁà¹×éÍËÒã¹áµ‹ÅÐË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ «Öè§á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáµ‹ÅÐá¼¹ÁÕÍ§¤»ÃÐ¡Íº
¤Ãº¶ŒÇ¹µÒÁá¹Ç·Ò§¡ÒÃ¨Ñ´·Óá¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
ã¹áµ‹ÅÐË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ¨Ð
Œ áº‹§á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙÍÍ¡
Œ à»š¹ÃÒÂªÑÇè âÁ§ «Ö§è ÁÕ¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡¹ŒÍÂäÁ‹
à·‹Ò¡Ñ¹ ¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº¤ÇÒÁÂÒÇ¢Í§à¹×éÍËÒÊÒÃÐ áÅÐã¹áµ‹ÅÐË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¨ÐÃÐºØ
1. ¼Ñ§Áâ¹·ÑÈ¹ áÊ´§¢Íº¢‹ÒÂà¹×éÍËÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè¤ÃÍº¤ÅØÁ¤ÇÒÁÃÙŒ ·Ñ¡ÉÐ/¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ ¤‹Ò¹ÔÂÁ áÅÐÀÒÃÐ§Ò¹/ªÔé¹§Ò¹
2. ¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´¡ÒÃÍÍ¡áºº¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáºº BwD (Backward Design Template) à»š¹
¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§áµ‹ÅÐË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ áº‹§à»š¹ 3 ¢Ñé¹ ä´Œá¡‹
¢Ñé¹·Õè 1 ¼ÅÅÑ¾¸»ÅÒÂ·Ò§·ÕèµŒÍ§¡ÒÃãËŒà¡Ô´¢Öé¹¡Ñº¹Ñ¡àÃÕÂ¹
¢Ñé¹·Õè 2 ÀÒÃÐ§Ò¹áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ ÃÙŒ «Öè§ à»š¹ ËÅÑ¡°Ò¹ ·Õè áÊ´§Ç‹Ò ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ÁÕ ¼Å
¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒµÒÁ·Õè¡ÓË¹´äÇŒÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§
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¢Ñé¹·Õè 3 á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¨ÐÃÐºØÇ‹Òã¹Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¹Õéáº‹§à»š¹á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
¡Õèá¼¹ áÅÐáµ‹ÅÐá¼¹ãªŒàÇÅÒã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÕèªÑèÇâÁ§
3. á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÃÒÂªÑèÇâÁ§ à»š¹á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒµÒÁ¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´¡ÒÃÍÍ¡áºº
¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáºº BwD »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ
3.1 ª×èÍá¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂÅÓ´Ñº·Õè¢Í§á¼¹ ª×èÍá¼¹ áÅÐàÇÅÒàÃÕÂ¹ àª‹¹
á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 1 ¨Ó¹Ç¹áÅÐ¡ÒÃà¢ÕÂ¹ÊÑÞÅÑ¡É³á·¹¨Ó¹Ç¹ 1 ¶Ö§ 5 àÇÅÒ 3 ªÑèÇâÁ§
3.2 ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ à»š¹¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÇºÂÍ´¢Í§à¹×Íé ËÒ·Õ¹ÓÁÒ
è ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙã¹
Œ áµ‹ÅÐá¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
àÃÕÂ¹ÃÙŒ
3.3 µÑÇªÕéÇÑ´ª‹Ç§ªÑé¹ à»š¹µÑÇªÕéÇÑ´·ÕèãªŒµÃÇ¨ÊÍº¹Ñ¡àÃÕÂ¹ËÅÑ§¨Ò¡àÃÕÂ¹¨ºà¹×éÍËÒ·Õè¹ÓàÊ¹Íã¹
áµ‹ÅÐá¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¹Ñé¹ æ «Öè§ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§ËÅÑ¡ÊÙµÃ
3.4 ¨Ø´»ÃÐÊ§¤¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ à»š¹Ê‹Ç¹·ÕºÍ¡
è ¨Ø´ÁØ§‹ ËÁÒÂ·ÕµŒè Í§¡ÒÃãËŒà¡Ô´¢Ö¹é á¡‹¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÀÒÂËÅÑ§
¨Ò¡¡ÒÃàÃÕÂ¹¨ºã¹áµ‹ÅÐá¼¹ ·Ñé§ã¹´ŒÒ¹¤ÇÒÁÃÙŒ (K) ´ŒÒ¹¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ áÅÐ¤‹Ò¹ÔÂÁ (A) áÅÐ´ŒÒ¹
·Ñ¡ÉÐ/¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ (P) «Ö§è ÊÍ´¤ÅŒÍ§ÊÑÁ¾Ñ¹¸¡ºÑ µÑÇªÕÇÑé ´ª‹Ç§ªÑ¹é áÅÐà¹×Íé ËÒã¹á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ¹ÑŒ ¹é æ
3.5 ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ à»š¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¼Å¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÇ‹ÒËÅÑ§¨Ò¡
¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒã¹áµ‹ÅÐá¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáÅŒÇ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÁÕ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ ÁÕ¼ÅÊÑÁÄ·¸Ôì·Ò§¡ÒÃàÃÕÂ¹ µÒÁ
à»‡ÒËÁÒÂ·Õè¤Ò´ËÇÑ§äÇŒËÃ×ÍäÁ‹ áÅÐÁÕÊÔè§·Õè¨ÐµŒÍ§ä´ŒÃÑº¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÑº»ÃØ§Ê‹§àÊÃÔÁã¹´ŒÒ¹ã´ºŒÒ§ ´Ñ§¹Ñé¹ ã¹
áµ‹ÅÐá¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¨Ö§ä´ŒÍÍ¡áººÇÔ¸Õ¡ÒÃáÅÐà¤Ã×èÍ§Á×Íã¹¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÒ¹
µ‹Ò§ æ ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹äÇŒÍÂ‹Ò§ËÅÒ¡ËÅÒÂ àª‹¹ ¡ÒÃ·Óáºº·´ÊÍº ¡ÒÃµÍº¤Ó¶ÒÁÊÑé¹ æ ¡ÒÃµÃÇ¨¼Å§Ò¹
¡ÒÃÊÑ§à¡µ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·Ñ§é ·Õà»š
è ¹ÃÒÂºØ¤¤ÅáÅÐ¡ÅØÁ‹ à»š¹µŒ¹ â´Âà¹Œ¹¡ÒÃ»¯ÔºµÑ ãËŒ
Ô ÊÍ´¤ÅŒÍ§áÅÐàËÁÒÐÊÁ¡Ñº
µÑÇªÕéÇÑ´áÅÐÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
ÇÔ¸¡Õ ÒÃáÅÐà¤Ã×Íè §Á×Íã¹¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙàËÅ‹
Œ Ò¹Õ¤ÃÙ
é ÊÒÁÒÃ¶¹Óä»ãªŒ»ÃÐàÁÔ¹
¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä´Œ ·Ñ§é ã¹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙáÅÐ
Œ ¡ÒÃ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§ æ µÅÍ´¨¹¡ÒÃ¹Ó¤ÇÒÁÃÙä»
Œ ãªŒã¹ªÕÇµÔ
»ÃÐ¨ÓÇÑ¹
3.6 ÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ à»š¹ËÑÇ¢ŒÍÂ‹ÍÂ·Õè¹ÓÁÒ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒã¹áµ‹ÅÐá¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ «Öè§
ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒá¡¹¡ÅÒ§
3.7 á¹Ç·Ò§ºÙÃ³Ò¡ÒÃ à»š¹¡ÒÃàÊ¹Íá¹Ðá¹Ç·Ò§¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒã¹àÃ×èÍ§·ÕèàÃÕÂ¹ÃÙŒ
¢Í§áµ‹ÅÐá¼¹ãËŒàª×èÍÁâÂ§ÊÑÁ¾Ñ¹¸¡ÑºÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÍ×è¹ æ ä´Œá¡‹ ÀÒÉÒä·Â ¤³ÔµÈÒÊµÃ ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ
ÊØ¢ÈÖ¡ÉÒáÅÐ¾ÅÈÖ¡ÉÒ ÈÔÅ»Ð ¡ÒÃ§Ò¹ÍÒªÕ¾áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ áÅÐÀÒÉÒµ‹Ò§»ÃÐà·È ·Ñé§¹Õéà¾×èÍãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹
ä´ŒÈÖ¡ÉÒ¤Œ¹¤ÇŒÒÍÂ‹Ò§¡ÇŒÒ§¢ÇÒ§áÅÐÊÃŒÒ§Í§¤¤ÇÒÁÃÙŒä´ŒàµçÁµÒÁÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§áµ‹ÅÐ¤¹
3.8 ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ à»š¹¡ÒÃàÊ¹Íá¹Ç·Ò§¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙà¹×
Œ Íé ËÒã¹áµ‹ÅÐ
àÃ×èÍ§ â´ÂãªŒá¹Ç¤Ô´áÅÐ·ÄÉ®Õ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒµ‹Ò§ æ µÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ ·Ñé§¹Õéà¾×èÍãËŒ¤ÃÙ¹Óä»ãªŒ»ÃÐâÂª¹ã¹
¡ÒÃÇÒ§á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒä´ŒÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ «Öè§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ 5 ¢Ñé¹
ä´Œá¡‹
¢Ñé¹·Õè 1 ¹Óà¢ŒÒÊÙ‹º·àÃÕÂ¹
¢Ñé¹·Õè 2 ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
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¢Ñé¹·Õè 3 ½ƒ¡½¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹
¢Ñé¹·Õè 4 ¹Óä»ãªŒ
¢Ñé¹·Õè 5 ÊÃØ»
3.9 ¡Ô¨¡ÃÃÁàÊ¹Íá¹Ðà¾ÔÁè àµÔÁÊÓËÃÑº¡ÅØÁ‹ ·ÕÊ¹
è ã¨à»š¹¾ÔàÈÉ à»š¹¡Ô¨¡ÃÃÁàÊ¹Íá¹ÐÊÓËÃÑº
ãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä´Œ¾Ñ²¹Òà¾ÔÁè àµÔÁã¹´ŒÒ¹µ‹Ò§ æ ¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡·Õä´Œ
è ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙÁÒ
Œ áÅŒÇã¹ªÑÇè âÁ§àÃÕÂ¹ ¡Ô¨¡ÃÃÁ
àÊ¹Íá¹ÐÁÕ 2 ÅÑ¡É³Ð ¤×Í ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÓËÃÑº¼ÙŒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¾ÔàÈÉáÅÐµŒÍ§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤Œ¹¤ÇŒÒã¹à¹×éÍËÒ
¹Ñé¹ æ ãËŒÅÖ¡«Öé§¡ÇŒÒ§¢ÇÒ§ÂÔè§¢Öé¹ áÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÓËÃÑº¼ÙŒ·ÕèÂÑ§äÁ‹à¢ŒÒã¨à¹×éÍËÒËÃ×ÍÂÑ§äÁ‹à¡Ô´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒµÒÁ
à»‡ÒËÁÒÂ «Öè§ÁÕÅÑ¡É³Ðà»š¹¡ÒÃàÃÕÂ¹«éÓËÃ×Í«‹ÍÁàÊÃÔÁ
3.10 Ê×èÍ/áËÅ‹§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ à»š¹ÃÒÂª×èÍÊ×èÍ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Ø¡»ÃÐàÀ··ÕèãªŒã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ «Öè§
ÁÕ·Ñ§é Ê×Íè ¸ÃÃÁªÒµÔ Ê×Íè ÊÔ§è ¾ÔÁ¾ Ê×Íè à·¤â¹âÅÂÕ áÅÐÊ×Íè ºØ¤¤Å àª‹¹ Ë¹Ñ§Ê×Í àÍ¡ÊÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒ ÃÙ»ÀÒ¾ à¤Ã×Í¢‹ÒÂ
ÍÔ¹à·ÍÃà¹çµ ÇÕ´Ô·ÑÈ¹ »ÃÒªÞªÒÇºŒÒ¹ à»š¹µŒ¹
3.11 ºÑ¹·Ö¡ËÅÑ§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ à»š¹Ê‹Ç¹·ÕãËŒ
è ¤ÃÙºÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙÇŒ Ò‹ »ÃÐÊº¤ÇÒÁ
ÊÓàÃç¨ËÃ×ÍäÁ‹ ÁÕ»˜ÞËÒËÃ×ÍÍØ»ÊÃÃ¤ÍÐäÃà¡Ô´¢Ö¹é ºŒÒ§ ä´Œá¡Œä¢»˜ÞËÒáÅÐÍØ»ÊÃÃ¤¹Ñ¹é ÍÂ‹Ò§äÃ áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Í
á¹ÐÊÓËÃÑº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¤ÃÑé§µ‹Íä»
µÍ¹·Õè 3 àÍ¡ÊÒÃ/¤ÇÒÁÃÙŒàÊÃÔÁÊÓËÃÑº¤ÃÙ
»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂáºº·´ÊÍºµ‹Ò§ æ áÅÐ¤ÇÒÁÃÙŒàÊÃÔÁÊÓËÃÑº¤ÃÙ ä´ŒºÑ¹·Ö¡Å§ã¹«Õ´Õ (CD) â´Â
ÁÔä´Œ¾ÔÁ¾äÇŒã¹àÅ‹Á¤Ù‹Á×Í¤ÃÙ à¾×èÍ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡¢Í§¤ÃÙã¹¡ÒÃ¹Óä»ãªŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃ
ÊÍ¹ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ
1) áºº·´ÊÍº¡‹Í¹àÃÕÂ¹áÅÐËÅÑ§àÃÕÂ¹ à»š¹áºº·´ÊÍºà¾×èÍãªŒÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¹Ñ¡àÃÕÂ¹
¡‹Í¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐËÅÑ§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
2) áºº·´ÊÍº à»š¹áºº·´ÊÍºà¾×èÍãªŒÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¹Ñ¡àÃÕÂ¹ËÅÑ§¨Ò¡àÃÕÂ¹¨ºã¹áµ‹
Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ 3 ´ŒÒ¹ ä´Œá¡‹
(1) ´ŒÒ¹¤ÇÒÁÃÙŒ ÁÕáºº·´ÊÍº·Ñé§·Õèà»š¹áºº»Ã¹ÑÂáÅÐÍÑµ¹ÑÂ
(2) ´ŒÒ¹·Ñ¡ÉÐ/¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ à»š¹µÒÃÒ§¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹
(3) ´ŒÒ¹¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ áÅÐ¤‹Ò¹ÔÂÁ à»š¹µÒÃÒ§¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹
3) ¤ÇÒÁÃÙŒàÊÃÔÁÊÓËÃÑº¤ÃÙ à»š¹¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í¤ÇÒÁÃÙŒã¹àÃ×èÍ§µ‹Ò§ æ á¡‹¤ÃÙ àª‹¹
(1) ËÅÑ¡¡ÒÃ¨Ñ´·Óá¿‡ÁÊÐÊÁ¼Å§Ò¹ (Portfolio) áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡¼Å§Ò¹à¾×èÍà¡çºã¹
á¿‡ÁÊÐÊÁ¼Å§Ò¹
(2) ¤ÇÒÁÃÙŒàÃ×èÍ§â¤Ã§§Ò¹
1.2 ÇÔ¸Õ¡ÒÃãªŒá¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¤ÃÙ¤ÇÃÈÖ¡ÉÒ¤Ù‹Á×Í¤ÃÙ á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¤³ÔµÈÒÊµÃ Á. 4 àÅ‹Á 1 áÅÐ
ÈÖ¡ÉÒÊ×Íè ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ·ÕŒ ¨Ð
è ãªŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ ËÅÑ§¨Ò¡¹Ñ¹é ¨Ö§ÇÒ§á¼¹àµÃÕÂÁ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
¡ç¨Ðª‹ÇÂãËŒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹¢Í§¤ÃÙà»š¹ä»ÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒµÒÁá¹Ç·Ò§¢Í§¤Ù‹Á×Í¤ÃÙ á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¤³ÔµÈÒÊµÃ Á. 4 àÅ‹Á 1 àÅ‹Á
¹Õ¨Ð
é ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾áÅÐ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼ÅÍÂ‹Ò§ÊÙ§ÊØ´¡çµÍ‹ àÁ×Íè ¤ÃÙä´ŒàµÃÕÂÁ¡ÒÃÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ áÅÐàÅ×Í¡ÇÔ¸¡Õ ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
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àÃÕÂ¹ÃÙŒãËŒàËÁÒÐÊÁ¡Ñº¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ·ÕèÊÓ¤ÑÞÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒáµ‹ÅÐáË‹§ÁÕÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐÊÀÒ¾
¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Õèáµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ ¨Ö§à»š¹ä»äÁ‹ä´Œ·Õè¤Ù‹Á×Í¤ÃÙ á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒàÅ‹Áã´ æ ¨ÐàËÁÒÐÊÁáÅÐ´ÕàÂÕèÂÁ
ÊÓËÃÑºÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ ¤ÃÙ áÅÐ¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Ø¡¤¹ ´Ñ§¹Ñé¹ ¨Ö§à»š¹ÀÒÃÐ¢Í§¤ÃÙ·Õè¨ÐµŒÍ§àµÃÕÂÁ¡ÒÃÊÍ¹ ¾Ô¨ÒÃ³Ò
»ÃÑ º áÅÐ àÅ× Í ¡ÊÃÃ á¼¹¡ÒÃ ¨Ñ ´ ¡ÒÃ àÃÕ Â ¹ÃÙ Œ ãËŒ àËÁÒÐÊÁ¡Ñ º ÊÀÒ¾ ¡ÒÃ àÃÕ Â ¹ ÃÙ Œ ¨ ÃÔ § ¢Í§ ¹Ñ ¡ àÃÕ Â ¹ áÅÐ
Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
1.3 ÊÑÞÅÑ¡É³ÅÑ¡É³Ð¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
ã¹Ê×èÍ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¤³ÔµÈÒÊµÃ ÊÁºÙÃ³áºº ·Ø¡àÅ‹Áä´ŒÁÕÊÑÞÅÑ¡É³¡Ó¡Ñº¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒäÇŒ·Ø¡
¡Ô¨¡ÃÃÁ à¾×èÍ ª‹ÇÂ ãËŒ ¤ÃÙ áÅÐ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ·ÃÒº ÅÑ¡É³Ð ¢Í§ ¡Ô¨¡ÃÃÁ ¹Ñé¹ æ ¨Ð ä´Œ ¨Ñ´ ¡Ô¨¡ÃÃÁ ä´Œ´Õ ÂÔè§¢Öé¹
ÊÑÞÅÑ¡É³ÅÑ¡É³Ð¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÁÕ´Ñ§¹Õé
â¤Ã§§Ò¹ à»š¹¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÕèÁØ‹§¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¤Ô´ ¡ÒÃÇÒ§á¼¹ áÅÐ¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒ
¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¤Ô´ à»š¹¡Ô¨¡ÃÃÁãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Óà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¤Ô´
´ŒÒ¹µ‹Ò§ æ
¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µãªŒã¹ªÕÇÔµ¨ÃÔ§ à»š¹¡Ô¨¡ÃÃÁãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹¹Ó¤ÇÒÁÃÙŒ ·Ñ¡ÉÐä»»ÃÐÂØ¡µãªŒã¹
ªÕÇÔµ¨ÃÔ§ãËŒà¡Ô´»ÃÐâÂª¹ÊÙ§ÊØ´
¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ¨ÃÔ§/½ƒ¡·Ñ¡ÉÐ à»š¹¡Ô¨¡ÃÃÁãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä´Œ»¯ÔºÑµÔ¨ÃÔ§ËÃ×Í½ƒ¡»¯ÔºÑµÔà¾×èÍãËŒ
à¡Ô´·Ñ¡ÉÐÍÑ¹¨Ðª‹ÇÂãËŒ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒà»š¹ä»µÒÁà»‡ÒËÁÒÂÍÂ‹Ò§ÊÁºÙÃ³áÅÐµÔ´µÑÇ¤§·¹
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤Œ¹¤ÇŒÒ/Ê×º¤Œ¹ à»š¹¡Ô¨¡ÃÃÁãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÈÖ¡ÉÒ¤Œ¹¤ÇŒÒËÃ×ÍÊ×º¤Œ¹à¾×èÍÊÃŒÒ§
Í§¤¤ÇÒÁÃÙŒ´ŒÇÂµ¹àÍ§ ¨¹à¡Ô´à»š¹¹ÔÊÑÂ
¡ÒÃÊÓÃÇ¨ à»š¹¡Ô¨¡ÃÃÁãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÊÓÃÇ¨ ÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅà¾×èÍ¹ÓÁÒÈÖ¡ÉÒÇÔà¤ÃÒÐË
ËÒàËµØ ËÒ¼Å ½ƒ¡¤ÇÒÁà»š¹¼ÙŒÃÍº¤Íº
¡ÒÃÊÑ§à¡µ à»š¹¡Ô¨¡ÃÃÁãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÃÙŒ¨Ñ¡ÊÑ§à¡µÊÔè§·ÕèµŒÍ§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¨¹ÊÃŒÒ§Í§¤¤ÇÒÁÃÙŒ
ä´ŒÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÐººáÅÐÁÕàËµØ¼Å
¡ÒÃ¤Ô´¤Ó¹Ç³ à»š¹¡Ô¨¡ÃÃÁãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä´Œ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ¤Ô´¤Ó¹Ç³
¡ÒÃá¡Œâ¨·Â»˜ÞËÒ à»š¹¡Ô¨¡ÃÃÁãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä´Œ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃá¡Œâ¨·Â»˜ÞËÒ·Ò§
¤³ÔµÈÒÊµÃÊÒÁÒÃ¶¹Óä»»ÃÐÂØ¡µãªŒã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹ä´Œ
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¡ÒÃãªŒÊÑÞÅÑ¡É³Ê×èÍ¤ÇÒÁ à»š¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃãªŒÊÑÞÅÑ¡É³ã¹¡ÒÃÊ×èÍ¤ÇÒÁã¹
·Ø¡ æ ´ŒÒ¹à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
¡Ô¨¡ÃÃÁÊÓËÃÑº¡ÅØÁ‹ ¾ÔàÈÉ à»š¹¡Ô¨¡ÃÃÁÊÓËÃÑºãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ãªŒ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙà¾Ô
Œ Áè àµÔÁ
à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒãËŒàµçÁµÒÁÈÑ¡ÂÀÒ¾
¡Ô¨¡ÃÃÁÊÓËÃÑº«‹ÍÁàÊÃÔÁ à»š¹¡Ô¨¡ÃÃÁÊÓËÃÑºãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ãªŒàÃÕÂ¹«‹ÍÁàÊÃÔÁà¾×èÍãËŒà¡Ô´
¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒµÒÁµÑÇªÕéÇÑ´
¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÔàÃÔÁè ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤ à»š¹¡Ô¨¡ÃÃÁãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ãªŒ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ¤Ô´ÃÔàÃÔÁè ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤

2. การออกแบบ
การออกแบบการเรี
ออกแบบการเรียนรู
นรูแบบ Backward Design (BwD)
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙËÃ×
Œ Í¡ÒÃÊÍ¹à»š¹§Ò¹·Õ¤ÃÙ
è ·Ø¡¤¹µŒÍ§ãªŒ¡ÅÇÔ¸µ‹Õ Ò§ æ ÁÒ¡ÁÒÂà¾×Íè ãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹Ê¹ã¨
·Õè¨ÐàÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐà¡Ô´¼ÅµÒÁ·Õè¤ÃÙ¤Ò´ËÇÑ§ ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¨Ñ´à»š¹ÈÒÊµÃ·ÕèµŒÍ§ãªŒ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
µÅÍ´¨¹»ÃÐÊº¡ÒÃ³ÍÂ‹Ò§ÁÒ¡ ¤ÃÙºÒ§¤¹ÍÒ¨¨ÐÅÐàÅÂàÃ×Íè §¢Í§¡ÒÃÍÍ¡áºº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙËÃ×
Œ Í¡ÒÃ
ÍÍ¡áºº¡ÒÃÊÍ¹ «Öè§à»š¹§Ò¹·Õè¤ÃÙ¨ÐµŒÍ§·Ó¡‹Í¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
¡ÒÃÍÍ¡áºº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÓÍÂ‹Ò§äÃ ·ÓäÁ¨Ö§µŒÍ§ÍÍ¡áºº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¤ÃÙ·Ø¡¤¹¼‹Ò¹
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐä´ŒàÃÕÂ¹ÃÙŒà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÍÍ¡áºº¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÁÒáÅŒÇ ã¹Í´Õµ¡ÒÃÍÍ¡áºº¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¨ÐàÃÔèÁµŒ¹
¨Ò¡¡ÒÃ¡ÓË¹´¨Ø´»ÃÐÊ§¤¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¡ÒÃÇÒ§á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ áÅÐ
¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ »˜¨¨Øº¹Ñ ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙä´Œ
Œ ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§ä»µÒÁÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ àÈÃÉ°¡Ô¨
áÅÐÊÑ§¤Á ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§´ŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ·Õèà¢ŒÒÁÒÁÕº·ºÒ·µ‹Í¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§
¹Ñ¡àÃÕÂ¹ «Ö§è ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÊÒÁÒÃ¶àÃÕÂ¹ÃÙä´Œ
Œ ¨Ò¡Ê×Íè áÅÐáËÅ‹§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙµ‹Œ Ò§ æ ·ÕÁÕè ÍÂÙÃÍºµÑ
‹
Ç ´Ñ§¹Ñ¹é ¡ÒÃÍÍ¡áºº
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ¨ÖŒ §à»š¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ·Õ¤ÃÙ
è ¨Óà»š¹µŒÍ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃãËŒàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹
áµ‹ÅÐºØ¤¤Å
ÇÔ¡¡Ô¹ÊáÅÐáÁ¡ä· ¹Ñ¡¡ÒÃÈÖ¡ÉÒªÒÇÍàÁÃÔ¡Ñ¹ä´ŒàÊ¹Íá¹Ç¤Ô´à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÍÍ¡áºº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
àÃÕÂ¹ÃÙŒ «Ö§è à¢ÒàÃÕÂ¡Ç‹Ò Backward Design «Ö§è à»š¹¡ÒÃÍÍ¡áºº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ·ÕŒ ¤ÃÙ
è ¨ÐµŒÍ§¡ÓË¹´¼ÅÅÑ¾¸
»ÅÒÂ·Ò§·ÕèµŒÍ§¡ÒÃãËŒà¡Ô´¢Öé¹¡Ñº¹Ñ¡àÃÕÂ¹¡‹Í¹ â´Âà¢Ò·Ñé§ÊÍ§ãËŒª×èÍÇ‹Ò ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Õè¤§·¹ (Enduring
Understanding) àÁ×èÍ¡ÓË¹´¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Õè¤§·¹ä´ŒáÅŒÇ ¤ÃÙ¨ÐµŒÍ§ºÍ¡ãËŒä´ŒÇ‹Ò¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Õè¤§·¹¢Í§
¹Ñ¡àÃÕÂ¹¹Õéà¡Ô´¨Ò¡ÍÐäÃ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹¨ÐµŒÍ§ÁÕËÃ×ÍáÊ´§¾ÄµÔ¡ÃÃÁÍÐäÃºŒÒ§ ¤ÃÙÁÕËÃ×ÍãªŒÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´ÍÐäÃºŒÒ§
·Õ¨è ÐºÍ¡Ç‹Ò¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÁÕËÃ×ÍáÊ´§¾ÄµÔ¡ÃÃÁàËÅ‹Ò¹Ñ¹é áÅŒÇ ¨Ò¡¹Ñ¹é ¤ÃÙ¨Ö§¹Ö¡¶Ö§ÇÔ¸¡Õ ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ·ÕŒ ¨è Ð·ÓãËŒ
¹Ñ¡àÃÕÂ¹à¡Ô´¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Õè¤§·¹µ‹Íä»
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á¹Ç¤Ô´¢Í§ Backward Design
Backward Design à»š¹¡ÒÃÍÍ¡áºº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÕèãªŒ¼ÅÅÑ¾¸»ÅÒÂ·Ò§à»š¹ËÅÑ¡ «Öè§¼ÅÅÑ¾¸
»ÅÒÂ·Ò§¹Õé¨Ðà¡Ô´¢Öé¹¡Ñº¹Ñ¡àÃÕÂ¹¡çµ‹ÍàÁ×èÍ¨ºË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ·Ñé§¹Õé¤ÃÙ¨ÐµŒÍ§ÍÍ¡áºº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
â´ÂãªŒ¡ÃÍº¤ÇÒÁ¤Ô´·Õà»š
è ¹àËµØà»š¹¼ÅÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸¡¹Ñ ¨Ò¡¹Ñ¹é ¨Ö§¨ÐÅ§Á×Íà¢ÕÂ¹á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
¢ÂÒÂÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁãËŒÁÕ¤Ø³ÀÒ¾áÅÐ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾µ‹Íä»
¡ÃÍº¤ÇÒÁ¤Ô´ËÅÑ¡¢Í§¡ÒÃÍÍ¡áºº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒâ´Â Backward Design ÁÕ¢Ñé¹µÍ¹ËÅÑ¡·Õè
ÊÓ¤ÑÞ 3 ¢Ñé¹µÍ¹ ¤×Í
¢Ñé¹·Õè 1 ¡ÓË¹´¼ÅÅÑ¾¸»ÅÒÂ·Ò§·ÕèµŒÍ§¡ÒÃãËŒà¡Ô´¢Öé¹¡Ñº¹Ñ¡àÃÕÂ¹
¢Ñé¹·Õè 2 ¡ÓË¹´ÀÒÃÐ§Ò¹áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ«Öè§à»š¹ËÅÑ¡°Ò¹·ÕèáÊ´§Ç‹Ò¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÁÕ¼Å
¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒµÒÁ·Õè¡ÓË¹´äÇŒÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§
¢Ñé¹·Õè 3 ÇÒ§á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
¢Ñé¹·Õè 1 ¡ÓË¹´¼ÅÅÑ¾¸»ÅÒÂ·Ò§·ÕèµŒÍ§¡ÒÃãËŒà¡Ô´¢Öé¹¡Ñº¹Ñ¡àÃÕÂ¹
¡‹Í¹·Õè¨Ð¡ÓË¹´¼ÅÅÑ¾¸»ÅÒÂ·Ò§·ÕèµŒÍ§¡ÒÃãËŒà¡Ô´¢Öé¹¡Ñº¹Ñ¡àÃÕÂ¹¹Ñé¹ ¤ÃÙ¤ÇÃµÍº¤Ó¶ÒÁÊÓ¤ÑÞ
µ‹Íä»¹Õé
1. ¹Ñ¡àÃÕÂ¹¤ÇÃ¨ÐÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ áÅÐÊÒÁÒÃ¶·ÓÊÔè§ã´ä´ŒºŒÒ§
2. à¹×éÍËÒÊÒÃÐã´ºŒÒ§·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞµ‹Í¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹áÅÐ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Õè¤§·¹
(Enduring Understanding) ·Õè¤ÃÙµŒÍ§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒãËŒá¡‹¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÁÕÍÐäÃºŒÒ§
àÁ×èÍ¨ÐµÍº¤Ó¶ÒÁÊÓ¤ÑÞ´Ñ§¡Å‹ÒÇ¢ŒÒ§µŒ¹ ãËŒ¤ÃÙ¹Ö¡¶Ö§à»‡ÒËÁÒÂ¢Í§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
´ŒÒ¹à¹×éÍËÒÃÐ´ÑºªÒµÔ·Õè»ÃÒ¡¯ÍÂÙ‹ã¹ËÅÑ¡ÊÙµÃá¡¹¡ÅÒ§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª 2544 ÃÇÁ·Ñé§
ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÃÐ´Ñºà¢µ¾×é¹·Õè¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ËÃ×Í·ŒÍ§¶Ôè¹ ¡ÒÃ·º·Ç¹¤ÇÒÁ¤Ò´ËÇÑ§¢Í§ËÅÑ¡ÊÙµÃ
á¡¹¡ÅÒ§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñ¹é ¾×¹é °Ò¹ à¹×Íè §¨Ò¡ÁÒµÃ°Ò¹áµ‹ÅÐÃÐ´Ñº¨ÐÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸¡ºÑ à¹×Íé ËÒÊÒÃÐµ‹Ò§ æ «Ö§è
ÁÕ¤ÇÒÁáµ¡µ‹Ò§Å´ËÅÑ¹è ¡Ñ¹ä» ´ŒÇÂàËµØ¹¢ÑÕé ¹é ·Õè 1 ¢Í§ Backward Design ¤ÃÙ¨Ö§µŒÍ§¨Ñ´ÅÓ´Ñº¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ
áÅÐàÅ×Í¡¼ÅÅÑ¾¸»ÅÒÂ·Ò§¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ «Öè§à»š¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õèà¡Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Õè¤§·¹µ‹Íä»
¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Õè¤§·¹¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹
¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Õ¤§·¹
è
¤×ÍÍÐäÃ ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Õ¤§·¹
è
à»š¹¤ÇÒÁÃÙ·ÕŒ ÅÖè ¡«Ö§é ä´Œá¡‹ ¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÇºÂÍ´ ¤ÇÒÁ
ÊÑÁ¾Ñ¹¸ áÅÐËÅÑ¡¡ÒÃ¢Í§à¹×éÍËÒáÅÐÇÔªÒ·Õè¹Ñ¡àÃÕÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙŒ ËÃ×Í¡Å‹ÒÇÍÕ¡¹ÑÂË¹Öè§à»š¹¤ÇÒÁÃÙŒ·ÕèÍÔ§à¹×éÍËÒ
¤ÇÒÁÃÙŒ¹Õéà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃÊÐÊÁ¢ŒÍÁÙÅµ‹Ò§ æ ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹áÅÐà»š¹Í§¤¤ÇÒÁÃÙŒ·Õè¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÊÃŒÒ§¢Öé¹´ŒÇÂµ¹àÍ§
¡ÒÃà¢ÕÂ¹¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Õè¤§·¹ã¹¡ÒÃÍÍ¡áºº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
¶ŒÒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Õ¤§·¹
è
ËÁÒÂ¶Ö§ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ¢Í§ÊÔ§è ·Õ¨è ÐàÃÕÂ¹ÃÙáÅŒ
Œ Ç ¤ÃÙ¤ÇÃ¨ÐÃÙÇŒ Ò‹ ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞËÁÒÂ¶Ö§
ÍÐäÃ ¤ÓÇ‹Ò ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ ÁÒ¨Ò¡¤ÓÇ‹Ò Concept «Öè§¹Ñ¡¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§ä·Âá»Åà»š¹ÀÒÉÒä·ÂÇ‹Ò ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ
¤ÇÒÁ¤Ô´ ÃÇºÂÍ´ Áâ¹·ÑÈ¹ Áâ¹ ÁµÔ áÅÐ ÊÑ§¡Ñ» «Öè§ ¡ÒÃ à¢ÕÂ¹ á¼¹¡ÒÃ ¨Ñ´¡ÒÃ àÃÕÂ¹ÃÙŒ ¹ÔÂÁ ãªŒ ¤Ó Ç‹Ò
ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ
ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞà»š¹¢ŒÍ¤ÇÒÁ·ÕáÊ´§
è
á¡‹¹ËÃ×Íà»‡ÒËÁÒÂà¡ÕÂè Ç¡ÑºàÃ×Íè §ã´àÃ×Íè §Ë¹Ö§è à¾×Íè ãËŒä´Œ¢ŒÍÊÃØ»ÃÇÁ
áÅÐ¢ŒÍáµ¡µ‹Ò§à¡ÕèÂÇ¡ÑºàÃ×èÍ§ã´àÃ×èÍ§Ë¹Öè§ â´ÂÍÒ¨¤ÃÍº¤ÅØÁ¢ŒÍà·ç¨¨ÃÔ§ ¡® ·ÄÉ®Õ »ÃÐà´ç¹ áÅÐ¡ÒÃ
ÊÃØ»ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞáÅÐ¢ŒÍ¤ÇÒÁ·ÕèÁÕÅÑ¡É³ÐÃÇºÂÍ´ÍÂ‹Ò§Í×è¹
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»ÃÐàÀ·¢Í§ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ
1. ÃÐ´Ñº¡ÇŒÒ§ (Broad Concept)
µÑÇÍÂ‹Ò§ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞÃÐ´Ñº¡ÇŒÒ§
– ¡ÒÃ¨Óá¹¡ÃÙ»àÃ¢Ò¤³Ôµ ãªŒÇÔ¸Õ¾Ô¨ÒÃ³Ò¢Íº¢Í§ÃÙ»
2. ÃÐ´Ñº¡ÒÃ¹Óä»ãªŒ (Operative Concept ËÃ×Í Functional Concept)
µÑÇÍÂ‹Ò§ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞÃÐ´Ñº¹Óä»ãªŒ
– ÃÙ»àÃ¢Ò¤³ÔµÊÒÁÒÃ¶¡ÒÃ¨Óá¹¡â´Â¾Ô¨ÒÃ³Ò¢Íº¢Í§ÃÙ» àª‹¹ ÃÙ»ÊÒÁàËÅÕèÂÁ ÃÙ»ÊÕèàËÅÕèÂÁ
ÃÙ»Ç§¡ÅÁ ÃÙ»Ç§ÃÕ
á¹Ç·Ò§¡ÒÃà¢ÕÂ¹ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ
1. ãËŒà¢ÕÂ¹ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ¢Í§·Ø¡àÃ×Íè § â´ÂáÂ¡à»š¹¢ŒÍ æ (¨Ó¹Ç¹¢ŒÍ¢Í§ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ¨Ðà·‹Ò¡Ñº¨Ó¹Ç¹
àÃ×èÍ§)
2. ¡ÒÃà¢ÕÂ¹ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ·Õè´Õ¤ÇÃà»š¹ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞÃÐ´Ñº¡ÒÃ¹Óä»ãªŒ
3. ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞµŒÍ§¤ÃÍº¤ÅØÁ»ÃÐà´ç¹ÊÓ¤ÑÞ¤Ãº¶ŒÇ¹ à¾ÃÒÐËÒ¡¢Ò´Ê‹Ç¹ã´ä»áÅŒÇ¨Ð·ÓãËŒ
¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÃÑºÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ·Õè¼Ô´ä»·Ñ¹·Õ
4. ¡ÒÃ à¢ÕÂ¹ ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ ·Õè¨Ð ãËŒ ¤ÃÍº¤ÅØÁ »ÃÐà´ç¹ ÊÓ¤ÑÞ ÇÔ¸Õ¡ÒÃ Ë¹Öè§ ¤×Í ¡ÒÃ à¢ÕÂ¹ á¼¹¼Ñ§
ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ
µÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃà¢ÕÂ¹á¼¹¼Ñ§ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ
¢ŒÍÁÙÅ»°ÁÀÙÁÔ

à»š¹¢ŒÍÁÙÅ·Õèä´Œ¨Ò¡µŒ¹µÍ
ËÃ×Í¼ÙŒãËŒ¢ŒÍÁÙÅâ´ÂµÃ§

¢ŒÍÁÙÅ
¢ŒÍÁÙÅ·ØµÔÂÀÙÁÔ

ËÃ×Í

à»š¹¢ŒÍÁÙÅ·Õè¼ÙŒÃÇºÃÇÁäÁ‹µŒÍ§¡ÒÃ
à¡çºÃÇºÃÇÁ¨Ò¡¢ŒÍÁÙÅâ´ÂµÃ§áµ‹
ä´Œ¨Ò¡¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÁÕ¼ÙŒÍ×è¹ÃÇºÃÇÁäÇŒ

ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ¢Í§¢ŒÍÁÙÅ ËÁÒÂ¶Ö§ ¢ŒÍ¤ÇÒÁà·ç¨¨ÃÔ§·ÕÍÒ¨
è à»š¹¢ŒÍ¤ÇÒÁËÃ×ÍµÑÇàÅ¢·ÕáÊ´§
è
¤Ø³ÅÑ¡É³Ð

¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ÊÔè§µ‹Ò§ æ ¡ÒÃÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅÁÕ 2 »ÃÐàÀ· ä´Œá¡‹
• ¢ŒÍÁÙÅ»°ÁÀÙÁÔ à»š¹¢ŒÍÁÙÅ·Õèä´Œ¨Ò¡µŒ¹µÍËÃ×Í¼ÙŒãËŒ¢ŒÍÁÙÅâ´ÂµÃ§
• ¢ŒÍÁÙÅ·ØµÔÂÀÙÁÔ à»š¹¢ŒÍÁÙÅ·Õè¼ÙŒÃÇºÃÇÁäÁ‹µŒÍ§¡ÒÃà¡çºÃÇºÃÇÁ¨Ò¡¢ŒÍÁÙÅâ´ÂµÃ§áµ‹ä´Œ¨Ò¡
¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÁÕ¼ÙŒÍ×è¹ÃÇºÃÇÁäÇŒ
5. ¡ÒÃà¢ÕÂ¹ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞà¡ÕèÂÇ¡ÑºàÃ×èÍ§ã´¤ÇÃà¢ÕÂ¹ÅÑ¡É³Ðà´‹¹·ÕèÁÍ§àËç¹ä´ŒËÃ×Í¹Ö¡ä´ŒÍÍ¡ÁÒà»š¹
¢ŒÍ æ áÅŒÇ¨Óá¹¡ÅÑ¡É³ÐàËÅ‹Ò¹Ñé¹à»š¹ÅÑ¡É³Ð¨Óà¾ÒÐáÅÐÅÑ¡É³Ð»ÃÐ¡Íº
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6. ¡ÒÃà¢ÕÂ¹¢ŒÍ¤ÇÒÁ·Õèà»š¹ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ ¤ÇÃãªŒÀÒÉÒ·ÕèÁÕ¡ÒÃ¢Ñ´à¡ÅÒÍÂ‹Ò§´Õ àÅÕèÂ§¤Ó·ÕèÁÕ
¤ÇÒÁËÁÒÂ¡Ó¡ÇÁËÃ×Í¿Ø†Áà¿„ÍÂ
¢Ñé¹·Õè 2 ¡ÓË¹´ÀÒÃÐ§Ò¹áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ«Öè§à»š¹ËÅÑ¡°Ò¹·ÕèáÊ´§Ç‹Ò¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÁÕ¼Å¡ÒÃ
àÃÕÂ¹ÃÙŒµÒÁ·Õè¡ÓË¹´äÇŒÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§
àÁ×Íè ¤ÃÙ¡ÓË¹´¼ÅÅÑ¾¸»ÅÒÂ·Ò§·ÕµŒè Í§¡ÒÃãËŒà¡Ô´¢Ö¹é ¡Ñº¹Ñ¡àÃÕÂ¹áÅŒÇ ¡‹Í¹·Õ¨Ð
è ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¢Ñ¹é µ‹Íä»
¢ÍãËŒ¤ÃÙµÍº¤Ó¶ÒÁÊÓ¤ÑÞµ‹Íä»¹Õé
¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÁÕ ¾ÄµÔ¡ÃÃÁËÃ×ÍáÊ´§ÍÍ¡ã¹ÅÑ¡É³Ð ã´ ¨Ö§ ·Ó ãËŒ ¤ÃÙ ·ÃÒº Ç‹Ò ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ºÃÃÅØ ¼ÅÅÑ¾¸
»ÅÒÂ·Ò§µÒÁ·Õè¡ÓË¹´äÇŒáÅŒÇ
¤ÃÙÁÕËÅÑ¡°Ò¹ËÃ×ÍãªŒÇÔ¸Õ¡ÒÃã´·ÕèÊÒÁÒÃ¶ÃÐºØä´ŒÇ‹Ò¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÁÕ¾ÄµÔ¡ÃÃÁËÃ×ÍáÊ´§ÍÍ¡µÒÁ¼ÅÅÑ¾¸
»ÅÒÂ·Ò§·Õè¡ÓË¹´äÇŒ
¡ÒÃÍÍ¡áºº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒµÒÁËÅÑ¡¡ÒÃ¢Í§ Backward Design à¹Œ¹ãËŒ¤ÃÙÃÇºÃÇÁËÅÑ¡°Ò¹
¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè¨Óà»š¹áÅÐÁÕËÅÑ¡°Ò¹à¾ÕÂ§¾Í·Õè¨Ð¡Å‹ÒÇä´ŒÇ‹Ò ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÓãËŒ
¹Ñ¡àÃÕÂ¹à¡Ô´¼ÅÊÑÁÄ·¸ÔìáÅŒÇäÁ‹ãª‹àÃÕÂ¹á¤‹ãËŒ¨ºµÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃËÃ×ÍàÃÕÂ¹µÒÁªØ´¢Í§¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè
¤ÃÙ¡ÓË¹´äÇŒà·‹Ò¹Ñ¹é ÇÔ¸¡Õ ÒÃ¢Í§ Backward Design µŒÍ§¡ÒÃ¡ÃÐµØ¹Œ ãËŒ¤ÃÙ¤Ô´Å‹Ç§Ë¹ŒÒÇ‹Ò ¤ÃÙ¤ÇÃ¨Ð¡ÓË¹´
áÅÐÃÇºÃÇÁËÅÑ¡°Ò¹àªÔ§»ÃÐ¨Ñ¡ÉÍÐäÃºŒÒ§¡‹Í¹·Õ¨Ð
è ÍÍ¡áººË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ â´Âà©¾ÒÐÍÂ‹Ò§ÂÔ§è ËÅÑ¡°Ò¹
´Ñ§¡Å‹ÒÇ¤ÇÃ¨Ðà»š¹ËÅÑ¡°Ò¹·ÕèÊÒÁÒÃ¶ãªŒà»š¹¢ŒÍÁÙÅÂŒÍ¹¡ÅÑº·ÕèÁÕ»ÃÐâÂª¹ÊÓËÃÑº¹Ñ¡àÃÕÂ¹áÅÐ¤ÃÙä´Œà»š¹
ÍÂ‹Ò§´Õ ¹Í¡¨Ò¡¹Õ¤ÃÙ
é ¤ÇÃãªŒÇÔ¸¡Õ ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹áººµ‹Íà¹×Íè §ÍÂ‹Ò§äÁ‹à»š¹·Ò§¡ÒÃáÅÐà»š¹·Ò§¡ÒÃ µÅÍ´
ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õ¤ÃÙ
è ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙãËŒ
Œ á¡‹¹Ñ¡àÃÕÂ¹ «Ö§è ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñºá¹Ç¤Ô´·ÕµŒè Í§¡ÒÃãËŒ¤ÃÙ·Ó¡ÒÃÇÑ´áÅÐ
»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÕèàÃÕÂ¡Ç‹Ò ÊÍ¹ä»ÇÑ´¼Åä»
¨Ö§¡Å‹ÒÇä´ŒÇ‹Ò¢Ñ¹é ¹Õé ¤ÃÙ¤ÇÃ¹Ö¡¶Ö§¾ÄµÔ¡ÃÃÁËÃ×Í¡ÒÃáÊ´§ÍÍ¡¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ â´Â¾Ô¨ÒÃ³Ò¨Ò¡¼Å§Ò¹
ËÃ×ÍªÔ¹é §Ò¹·Õà»š
è ¹ËÅÑ¡°Ò¹àªÔ§»ÃÐ¨Ñ¡É «Ö§è áÊ´§ãËŒàËç¹Ç‹Ò¹Ñ¡àÃÕÂ¹à¡Ô´¼ÅÅÑ¾¸»ÅÒÂ·Ò§µÒÁà¡³±·Õ¡ÓË¹´
è
äÇŒáÅŒÇáÅÐà¡³±·ÕèãªŒ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÃà»š¹à¡³±¤Ø³ÀÒ¾ã¹ÃÙ»¢Í§ÁÔµÔ¤Ø³ÀÒ¾ (Rubrics) ÍÂ‹Ò§äÃ¡çµÒÁ¤ÃÙ
ÍÒ¨¨ÐÁÕËÅÑ¡°Ò¹ËÃ×ÍãªŒÇÔ¸¡Õ ÒÃÍ×¹è æ àª‹¹ ¡ÒÃ·´ÊÍº¡‹Í¹áÅÐËÅÑ§àÃÕÂ¹ ¡ÒÃÊÑÁÀÒÉ³ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤Œ¹¤ÇŒÒ
¡ÒÃ½ƒ¡»¯ÔºÑµÔ¢³ÐàÃÕÂ¹ÃÙŒ»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ¡çä´Œ
¡ÒÃ ¡ÓË¹´ ÀÒÃÐ §Ò¹ áÅÐ ¡ÒÃ »ÃÐàÁÔ¹ ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ ÃÙŒ «Öè§ à»š¹ ËÅÑ¡°Ò¹ ·Õè áÊ´§Ç‹Ò ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ÁÕ ¼Å
¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒµÒÁ¼ÅÅÑ¾¸»ÅÒÂ·Ò§·Õè¡ÓË¹´äÇŒáÅŒÇ
ËÅÑ§¨Ò¡·Õ¤ÃÙ
è ä´Œ¡ÓË¹´¼ÅÅÑ¾¸»ÅÒÂ·Ò§·ÕµŒè Í§¡ÒÃãËŒà¡Ô´¢Ö¹é ¡Ñº¹Ñ¡àÃÕÂ¹áÅŒÇ ¤ÃÙ¤ÇÃ¡ÓË¹´ÀÒÃÐ
§Ò¹áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ «Öè§à»š¹ËÅÑ¡°Ò¹·ÕèáÊ´§Ç‹Ò¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÁÕ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒµÒÁ¼ÅÅÑ¾¸
»ÅÒÂ·Ò§·Õè¡ÓË¹´äÇŒáÅŒÇ
ÀÒÃÐ§Ò¹ ËÁÒÂ¶Ö§ §Ò¹ËÃ×Í¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¡ÓË¹´ãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹»¯ÔºÑµÔ à¾×èÍãËŒºÃÃÅØµÒÁ¨Ø´»ÃÐÊ§¤¡ÒÃ
àÃÕÂ¹ÃÙŒ/ µÑÇ ªÕé ÇÑ´ ª‹Ç§ ªÑé¹/ ÁÒµÃ°Ò¹ ¡ÒÃ àÃÕÂ¹ÃÙŒ ·Õè ¡ÓË¹´ äÇŒ ÅÑ¡É³Ð ÊÓ¤ÑÞ ¢Í§ §Ò¹ ¨Ð µŒÍ§ à»š¹§Ò¹ ·Õè
ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºªÕÇÔµ¨ÃÔ§ã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹ à»š¹àËµØ¡ÒÃ³¨ÃÔ§ÁÒ¡¡Ç‹Ò¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¨ÓÅÍ§¢Öé¹à¾×èÍãªŒã¹¡ÒÃ
·´ÊÍº «Öè§àÃÕÂ¡Ç‹Ò §Ò¹·Õè»¯ÔºÑµÔà»š¹§Ò¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂµ‹Í¹Ñ¡àÃÕÂ¹ (Meaningful Task) ¹Í¡¨Ò¡¹Õé§Ò¹
áÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁ¨ÐµŒÍ§ÁÕ¢Íºà¢µ·ÕªÑè ´à¨¹ ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¨Ø´»ÃÐÊ§¤¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ/Œ µÑÇªÕÇÑé ´ª‹Ç§ªÑ¹é /ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃ
àÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÕèµŒÍ§¡ÒÃãËŒà¡Ô´¢Öé¹¡Ñº¹Ñ¡àÃÕÂ¹
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·Ñé§¹ÕéàÁ×èÍä´ŒÀÒÃÐ§Ò¹¤Ãº¶ŒÇ¹µÒÁ·ÕèµŒÍ§¡ÒÃáÅŒÇ ¤ÃÙ¨ÐµŒÍ§¹Ö¡¶Ö§ÇÔ¸Õ¡ÒÃáÅÐà¤Ã×èÍ§Á×Í·Õè¨ÐãªŒÇÑ´
áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ¢Í§
Œ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹«Ö§è ÁÕÍÂÙÁÒ¡ÁÒÂ
‹
ËÅÒÂ»ÃÐàÀ· ¤ÃÙ¨ÐµŒÍ§àÅ×Í¡ãËŒàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÀÒÃÐ
§Ò¹·Õè¹Ñ¡àÃÕÂ¹»¯ÔºÑµÔ
µÑÇÍÂ‹Ò§ÀÒÃÐ§Ò¹àÃ×èÍ§ ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ·Ò§àÃ¢Ò¤³ÔµÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃ¡ÓË¹´ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ
»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹´Ñ§µÒÃÒ§

ÊÒÃÐ
¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

ÀÒÃÐ§Ò¹/
¼Å§Ò¹
ÇÔ¸Õ¡ÒÃ

¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

Ê×èÍ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

– à¡³±¤Ø³ÀÒ¾
4 ÃÐ´Ñº

– à¡³±¤Ø³ÀÒ¾ 1. Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ÍÀÔ»ÃÒÂ 1. Ë¹Ñ§Ê×Í¾ÔÁ¾
4 ÃÐ´Ñº
¶Ö§ÅÑ¡É³Ð¢Í§ 2. Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ÊÒÃÐ
¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¾×é¹°Ò¹
¢ÍºË¹Ñ§Ê×ÍËÃ×Í
¤³ÔµÈÒÊµÃ/Ê×èÍ¡ÒÃ
¢ÍºàËÃÕÂÞÊÔº
àÃÕÂ¹ÃÙ¤Œ ³ÔµÈÒÊµÃ
¹Ñé¹Ç‹ÒÁÕÅÑ¡É³Ð
ÊÁºÙÃ³áºº ªÑé¹
à»š¹ÍÂ‹Ò§äÃ
ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 4
2. ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÈÖ¡ÉÒ
à¹×éÍËÒÊ×èÍ/áËÅ‹§
(ºÃÔÉÑ· ÊÓ¹Ñ¡¾ÔÁ¾
– à¡³±¤Ø³ÀÒ¾
50 %
¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
ÇÑ²¹Ò¾Ò¹Ôª ¨Ó¡Ñ´)
3. ãº¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè 1 àÃ×èÍ§
“¡ÒÃÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ”
– à¡³±¤Ø³ÀÒ¾
4 ÃÐ´Ñº
4. áºº·´ÊÍº¡‹Í¹
àÃÕÂ¹

¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×Í
à¤Ã×èÍ§Á×Í

– ¨Óá¹¡ – ¡ÒÃÃÇº 1. ¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Ó 1. ÊÑ§à¡µ¨Ò¡¡ÒÃ 1. áºº»ÃÐàÁÔ¹
¼Å¡ÒÃ¹Ó
«Ñ¡¶ÒÁ
»ÃÐàÀ·
ÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ áºº·´ÊÍº
àÊ¹Í¢ŒÍÁÙÅ/
¢Í§
¡‹Í¹àÃÕÂ¹
¡ÒÃáÊ´§
¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂ/
¢ŒÍÁÙÅ
2. ¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Ó
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹
¡ÒÃÊÃŒÒ§
ä´Œ
¡Ô¨¡ÃÃÁ ã¹
¡ÒÃãËŒ¢ŒÍàÊ¹Í
á¼¹·Õè
á¹Ð áÅÐ¡ÒÃ
ãº¡Ô¨¡ÃÃÁ
ÍÀÔ»ÃÒÂÃ‹ÇÁ¡Ñ¹ ¤ÇÒÁ¤Ô´
·Õè 1 àÃ×èÍ§
“¡ÒÃÃÇºÃÇÁ 2. µÃÇ¨¼Å¡ÒÃ·Ó 2. áºº·´ÊÍº
¡‹Í¹àÃÕÂ¹
¢ŒÍÁÙÅ”
áºº·´ÊÍº
– ËÅÑ§àÃÕÂ¹
3. ¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Ó
¡‹Í¹àÃÕÂ¹
áºº·´ÊÍº 3. µÃÇ¨¼Å¡ÒÃ·Ó 3. ãº¡Ô¨¡ÃÃÁ
·Õè 1 àÃ×Íè §
ÇÑ´¤ÇÒÁÃÙŒ
¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè 1
“¡ÒÃÃÇºÃÇÁ
àÃ×èÍ§ “¡ÒÃÃÇº
¢ŒÍÁÙÅ”
ÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ”
4. µÃÇ¨¼Å¡ÒÃ·Ó 4. áºº·´ÊÍº
ÇÑ´¤ÇÒÁÃÙŒ
áºº·´ÊÍºÇÑ´
¤ÇÒÁÃÙŒ

¨Ø´»ÃÐÊ§¤
¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

µÑÇÍÂ‹Ò§ ÀÒÃÐ§Ò¹/¼Å§Ò¹ á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒàÃ×èÍ§ ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ·Ò§àÃ¢Ò¤³Ôµ
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¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Õè¤§·¹¨Ðà¡Ô´¢Öé¹ä´Œ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹¨ÐµŒÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ 6 »ÃÐ¡ÒÃ ä´Œá¡‹
1. ¡ÒÃÍ¸ÔºÒÂ ªÕá¨§
é à»š¹¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·Õ¹Ñè ¡àÃÕÂ¹áÊ´§ÍÍ¡â´Â¡ÒÃÍ¸ÔºÒÂËÃ×ÍªÕá¨§
é ã¹ÊÔ§è ·ÕàÃÕ
è Â¹ÃÙŒ
ä´ŒÍÂ‹Ò§¶Ù¡µŒÍ§ ÊÍ´¤ÅŒÍ§ ÁÕàËµØÁÕ¼Å áÅÐà»š¹ÃÐºº
2. ¡ÒÃá»Å¤ÇÒÁáÅÐµÕ¤ÇÒÁ à»š¹¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·Õ¹Ñè ¡àÃÕÂ¹áÊ´§ÍÍ¡â´Â¡ÒÃá»Å¤ÇÒÁáÅÐµÕ¤ÇÒÁ
ä´ŒÍÂ‹Ò§ÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂ µÃ§»ÃÐà´ç¹ ¡ÃÐ¨‹Ò§ªÑ´ áÅÐ·ÐÅØ»ÃØâ»Ã‹§
3. ¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ ´Ñ´á»Å§ áÅÐ¹Óä»ãªŒ à»š¹¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·Õè¹Ñ¡àÃÕÂ¹áÊ´§ÍÍ¡â´Â¡ÒÃ¹ÓÊÔè§·Õèä´Œ
àÃÕÂ¹ÃÙŒä»ÊÙ‹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔä´ŒÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ áÅÐ¤Å‹Í§á¤Å‹Ç
4. ¡ÒÃÁÕÁØÁÁÍ§·ÕËÅÒ¡ËÅÒÂ
è
à»š¹¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·Õ¹Ñè ¡àÃÕÂ¹áÊ´§ÍÍ¡â´Â¡ÒÃÁÕÁØÁÁÍ§·Õ¹‹è Òàª×Íè ¶×Í
à»š¹ä»ä´Œ ÁÕ¤ÇÒÁÅÖ¡«Öé§ á¨‹ÁªÑ´ áÅÐá»Å¡ãËÁ‹
5. ¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞãÊ‹ã¨ã¹¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡¢Í§¼ÙŒÍ×è¹ à»š¹¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·Õè¹Ñ¡àÃÕÂ¹áÊ´§ÍÍ¡â´Â¡ÒÃ
ÁÕ¤ÇÒÁÅÐàÍÕÂ´ÃÍº¤Íº à»´à¼Â ÃÑº¿˜§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¢Í§¼ÙŒÍ×è¹ ÃÐÁÑ´ÃÐÇÑ§·Õè¨ÐäÁ‹ãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁ¡ÃÐ·º
¡ÃÐà·×Í¹µ‹Í¼ÙŒÍ×è¹
6. ¡ÒÃÃÙŒ¨Ñ¡µ¹àÍ§ à»š¹¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·Õè¹Ñ¡àÃÕÂ¹áÊ´§ÍÍ¡â´Â¡ÒÃÁÕ¤ÇÒÁµÃÐË¹Ñ¡ÃÙŒ ÊÒÁÒÃ¶
»ÃÐÁÇÅ¼Å¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡áËÅ‹§·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂ »ÃÑºµÑÇä´Œ ÃÙŒ¨Ñ¡ã¤Ã‹¤ÃÇÞ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁà©ÅÕÂÇ©ÅÒ´
¹Í¡¨Ò¡¹ÕËÅÑ
é ¡ÊÙµÃá¡¹¡ÅÒ§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñ¹é ¾×¹é °Ò¹ ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª 2551 ä´Œ¡ÓË¹´ÊÁÃÃ¶¹ÐÊÓ¤ÑÞ
¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ËÅÑ§¨Ò¡ÊÓàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃäÇŒ 5 »ÃÐ¡ÒÃ ´Ñ§¹Õé
1. ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ à»š¹¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ã¹¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´¤ÇÒÁ¤Ô´ ¤ÇÒÁ
ÃÙ¤Œ ÇÒÁà¢ŒÒã¨ ¤ÇÒÁÃÙÊŒ ¡Ö áÅÐ·ÑÈ¹Ð¢Í§µ¹àÍ§ à¾×Íè áÅ¡à»ÅÕÂè ¹¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃáÅÐ»ÃÐÊº¡ÒÃ³ ÍÑ¹¨Ðà»š¹
»ÃÐâÂª¹µ‹Í¡ÒÃ¾Ñ²¹Òµ¹àÍ§áÅÐÊÑ§¤Á ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃà¨Ã¨Òµ‹ÍÃÍ§à¾×èÍ»ÃÐ¹Õ»ÃÐ¹ÍÁ ¡ÒÃàÅ×Í¡·Õè¨ÐÃÑº
áÅÐ äÁ‹ÃÑº ¢ŒÍÁÙÅ ¢‹ÒÇÊÒÃ ´ŒÇÂ ËÅÑ¡ àËµØ¼Å áÅÐ ¤ÇÒÁ ¶Ù¡µŒÍ§ µÅÍ´¨¹ ¡ÒÃ àÅ×Í¡ ãªŒ ÇÔ¸Õ¡ÒÃ Ê×èÍÊÒÃ ·Õè ÁÕ
»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ â´Â¤Ó¹Ö§¶Ö§¼Å¡ÃÐ·º·ÕèÁÕµ‹Íµ¹àÍ§áÅÐÊÑ§¤Á
2. ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ¤Ô´ à»š¹¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ã¹¡ÒÃ¤Ô´ÇÔà¤ÃÒÐË ¡ÒÃ¤Ô´ÊÑ§à¤ÃÒÐË
¡ÒÃ¤Ô´ÍÂ‹Ò§ÁÕÇÔ¨ÒÃ³ÞÒ³ ¡ÒÃ¤Ô´ÍÂ‹Ò§ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤ ¡ÒÃ¤Ô´àªÔ§¤Ø³¸ÃÃÁáÅÐ¡ÒÃ¤Ô´ÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÐºº à¾×èÍ
¹Óä»ÊÙ‹¡ÒÃÊÃŒÒ§Í§¤¤ÇÒÁÃÙŒËÃ×ÍÊÒÃÊ¹à·È à¾×èÍ¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨à¡ÕèÂÇ¡Ñºµ¹àÍ§áÅÐÊÑ§¤Áä´ŒÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁ
3. ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒ à»š¹¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ã¹¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒáÅÐÍØ»ÊÃÃ¤
µ‹Ò§ æ ·Õèà¼ªÔÞä´ŒÍÂ‹Ò§¶Ù¡µŒÍ§àËÁÒÐÊÁº¹¾×é¹°Ò¹¢Í§ËÅÑ¡àËµØ¼Å ¤Ø³¸ÃÃÁáÅÐ¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È à¢ŒÒ
ã¨¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸áÅÐ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢Í§àËµØ¡ÒÃ³µ‹Ò§ æ ã¹ÊÑ§¤Á »ÃÐÂØ¡µ¤ÇÒÁÃÙŒÁÒãªŒã¹¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹
áÅÐá¡Œä¢»˜ÞËÒ áÅÐÁÕ¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾â´Â¤Ó¹Ö§¶Ö§¼Å¡ÃÐ·º·Õèà¡Ô´¢Öé¹µ‹Íµ¹àÍ§ ÊÑ§¤Á
áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
4. ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃãªŒ·Ñ¡ÉÐ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃáÅÐ·Ñ¡ÉÐã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹ªÕÇµÔ à»š¹¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§
¹Ñ¡àÃÕÂ¹ã¹´ŒÒ¹¡ÒÃ¹Ó¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃµ‹Ò§ æ ä»ãªŒã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹ªÕÇµÔ »ÃÐ¨ÓÇÑ¹ ¡ÒÃ·Ó§Ò¹áÅÐ¡ÒÃÍÂÙÃ‹ Ç‹ Á¡Ñ¹
ã¹ÊÑ§¤Á´ŒÇÂ¡ÒÃÊÃŒÒ§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ÍÑ¹´ÕÃÐËÇ‹Ò§ºØ¤¤Å ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃáÅÐËÒ·Ò§ÍÍ¡·ÕèàËÁÒÐÊÁ´ŒÒ¹
¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§áÅÐ¤ÇÒÁáµ¡µ‹Ò§ÃÐËÇ‹Ò§ºØ¤¤Å ¡ÒÃ»ÃÑºµÑÇãËŒ·Ñ¹¡Ñº¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§¢Í§ÊÑ§¤ÁáÅÐÊÀÒ¾
áÇ´ÅŒÍÁ ¡ÒÃÊ×ºàÊÒÐËÒ¤ÇÒÁÃÙŒ áÅÐ¡ÒÃÃÙŒ¨Ñ¡ËÅÕ¡àÅÕèÂ§¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·ÕèäÁ‹¾Ö§»ÃÐÊ§¤«Öè§¨ÐÊ‹§¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Í
µ¹àÍ§áÅÐ¼ÙŒÍ×è¹
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5. ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃãªŒà·¤â¹âÅÂÕ à»š¹¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ã¹¡ÒÃàÅ×Í¡ãªŒà·¤â¹âÅÂÕ
´ŒÒ¹µ‹Ò§ æ ·Ñé§´ŒÒ¹ÇÑµ¶Ø á¹Ç¤Ô´ áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Òµ¹àÍ§áÅÐÊÑ§¤Á´ŒÒ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ
¡ÒÃ·Ó§Ò¹ ¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒ áÅÐ¡ÒÃÍÂÙ‹Ã‹ÇÁ¡Ñº¼ÙŒÍ×è¹ä´ŒÍÂ‹Ò§¶Ù¡µŒÍ§àËÁÒÐÊÁáÅÐÁÕ¤Ø³¸ÃÃÁ
¹Í¡¨Ò¡ÊÁÃÃ¶¹ÐÊÓ¤ÑÞ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ËÅÑ§¨Ò¡ÊÓàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃ·Õè¡Å‹ÒÇáÅŒÇ¢ŒÒ§µŒ¹
ËÅÑ¡ÊÙµÃá¡¹¡ÅÒ§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª 2551 ä´Œ¡ÓË¹´¤Ø³ÅÑ¡É³Ð·Õè¾Ö§»ÃÐÊ§¤à¾×èÍãËŒ
ÊÒÁÒÃ¶ÍÂÙ‹Ã‹ÇÁ¡Ñº¼ÙŒÍ×è¹ã¹ÊÑ§¤Áä´ŒÍÂ‹Ò§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ã¹°Ò¹Ðà»š¹¾ÅàÁ×Í§ä·ÂáÅÐ¾ÅâÅ¡ ´Ñ§¹Õé
1. ÃÑ¡ªÒµÔ ÈÒÊ¹ ¡ÉÑµÃÔÂ
5. ÍÂÙ‹ÍÂ‹Ò§¾Íà¾ÕÂ§
2. «×èÍÊÑµÂÊØ¨ÃÔµ
6. ÁØ‹§ÁÑè¹ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹
3. ÁÕÇÔ¹ÑÂ
7. ÃÑ¡¤ÇÒÁà»š¹ä·Â
4. ã½†àÃÕÂ¹ÃÙŒ
8. ÁÕ¨ÔµÊÒ¸ÒÃ³Ð
´Ñ§ ¹Ñé¹ ¡ÒÃ ¡ÓË¹´ ÀÒÃÐ §Ò¹ ãËŒ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ »¯ÔºÑµÔ ÃÇÁ ·Ñé§ ¡ÒÃ àÅ×Í¡ ÇÔ¸Õ¡ÒÃ áÅÐ à¤Ã×èÍ§Á×Í »ÃÐàÁÔ¹
¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¹Ñé¹ ¤ÃÙ¤ÇÃ¤Ó¹Ö§¶Ö§¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ 6 »ÃÐ¡ÒÃ µÒÁá¹Ç¤Ô´¢Í§ Backward
Design ÊÁÃÃ¶¹ÐÊÓ¤ÑÞ áÅÐ¤Ø³ÅÑ¡É³Ð·Õ¾Öè §»ÃÐÊ§¤¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ËÅÑ§¨Ò¡ÊÓàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃ
·Õä´Œ
è ¡Å‹ÒÇäÇŒ¢ŒÒ§µŒ¹ à¾×èÍãËŒÀÒÃÐ§Ò¹ ÇÔ¸Õ¡ÒÃ áÅÐà¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÁÕ¤ÃÍº¤ÅØÁÊÔè§
·ÕÊÐ·Œ
è Í¹¼ÅÅÑ¾¸»ÅÒÂ·Ò§·ÕèµŒÍ§¡ÒÃãËŒà¡Ô´¢Öé¹¡Ñº¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§
¹Í¡¨Ò¡¹Õé¡ÒÃÍÍ¡áºº¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒµÒÁá¹Ç¤Ô´¢Í§ Backward design ã¹¢Ñé¹·Õè 2 ¹Õé ¤ÃÙ¨ÐµŒÍ§
¤Ó¹Ö§¶Ö§ÀÒÃÐ§Ò¹ ÇÔ¸¡Õ ÒÃ à¤Ã×Íè §ÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ·ÕŒ ÁÕè ¤ÇÒÁà·ÕÂè §µÃ§ àª×Íè ¶×Íä´Œ ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
µÃ§¡ÑºÊÀÒ¾¨ÃÔ§ ÁÕ¤ÇÒÁÂ×´ËÂØ‹¹ áÅÐãËŒ¤ÇÒÁÊºÒÂã¨á¡‹¹Ñ¡àÃÕÂ¹à»š¹ÊÓ¤ÑÞ
¢Ñé¹·Õè 3 ÇÒ§á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
àÁ×èÍ¤ÃÙÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·ÕèªÑ´à¨¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¡ÓË¹´¼ÅÅÑ¾¸»ÅÒÂ·Ò§·ÕèµŒÍ§¡ÒÃãËŒà¡Ô´¢Öé¹¡Ñº
¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ÃÇÁ·Ñ§é ¡ÓË¹´ÀÒÃÐ§Ò¹áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ«ÖŒ §è à»š¹ËÅÑ¡°Ò¹·ÕáÊ´§Ç‹
è
Ò¹Ñ¡àÃÕÂ¹à¡Ô´¡ÒÃ
àÃÕÂ¹ÃÙŒµÒÁ·Õè¡ÓË¹´äÇŒÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§áÅŒÇ ¢Ñé¹µ‹Íä»¤ÃÙ¤ÇÃ¹Ö¡¶Ö§¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒµ‹Ò§ æ ·Õè¨Ð¨Ñ´ãËŒá¡‹
¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ¡ÒÃ·Õè¤ÃÙ¨Ð¹Ö¡¶Ö§¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§ æ ·Õè¨Ð¨Ñ´ãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä´Œ¹Ñé¹ ¤ÃÙ¤ÇÃµÍº¤Ó¶ÒÁÊÓ¤ÑÞµ‹Íä»¹Õé
– ¶ŒÒ¤ÃÙµŒÍ§¡ÒÃ¨Ð¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹à¡Ô´¤ÇÒÁÃÙŒà¡ÕèÂÇ¡Ñº¢ŒÍà·ç¨¨ÃÔ§ ¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÇºÂÍ´
ËÅÑ¡¡ÒÃ áÅÐ·Ñ¡ÉÐ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃµ‹Ò§ æ ·Õ¨Óà»š
è ¹ÊÓËÃÑº¹Ñ¡àÃÕÂ¹ «Ö§è ¨Ð·ÓãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹à¡Ô´¼ÅÅÑ¾¸»ÅÒÂ·Ò§
µÒÁ·Õè¡ÓË¹´äÇŒ ÃÇÁ·Ñé§à¡Ô´à»š¹¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Õè¤§·¹µ‹Íä»¹Ñé¹ ¤ÃÙÊÒÁÒÃ¶¨ÐãªŒÇÔ¸Õ¡ÒÃ§‹ÒÂ æ ÍÐäÃºŒÒ§
– ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè¨Ðª‹ÇÂà»š¹Ê×èÍ¹ÓãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹à¡Ô´¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ·Ñ¡ÉÐ·Õè¨Óà»š¹ÁÕÍÐäÃºŒÒ§
Ê×èÍáÅÐáËÅ‹§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÕèàËÁÒÐÊÁáÅÐ´Õ·ÕèÊØ´ «Öè§¨Ð·ÓãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ºÃÃÅØµÒÁÁÒµÃ°Ò¹¢Í§
ËÅÑ¡ÊÙµÃÁÕÍÐäÃºŒÒ§
– ¡Ô¨ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ àÃÕÂ¹ÃÙŒ µ‹Ò§ æ ·Õè ¡ÓË¹´ äÇŒ ¤ÇÃ ¨Ñ´ ¡Ô¨¡ÃÃÁ ã´ ¡‹Í¹ áÅÐ ¤ÇÃ ¨Ñ´ ¡Ô¨¡ÃÃÁ ã´
ÀÒÂËÅÑ§
– ¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§ æ ÍÍ¡áººäÇŒà¾×èÍµÍºÊ¹Í§¤ÇÒÁáµ¡µ‹Ò§ÃÐËÇ‹Ò§ºØ¤¤Å¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ËÃ×ÍäÁ‹
à¾ÃÒÐàËµØã´
¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙµ‹Œ Ò§ æ à¾×Íè ãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹à¡Ô´¼ÅÅÑ¾¸»ÅÒÂ·Ò§µÒÁá¹Ç¤Ô´¢Í§ Backward
D e s i g n ¹Ñé¹ ÇÔ¡ ¡Ô¹Ê áÅÐ áÁç¤ä· ä´Œ àÊ¹Í á¹Ð ãËŒ ¤ÃÙ à¢ÕÂ¹ á¼¹¡ÒÃ ¨Ñ´¡ÒÃ àÃÕÂ¹ÃÙŒ â´Â ãªŒ á¹Ç¤Ô´ ¢Í§
WHERETO(ä»·ÕèäË¹) «Öè§ÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂ´´Ñ§¹Õé
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W á·¹ ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ·ÕŒ ¨Ñè ´ãËŒ¹Ñ¹é ¨ÐµŒÍ§ª‹ÇÂãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÃÙÇŒ Ò‹ Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ¹ÕŒ ¨Ð
é ´Óà¹Ô¹ä»
ã¹·ÔÈ·Ò§ã´ (Where) áÅÐÊÔ§è ·Õ¤è Ò´ËÇÑ§¤×ÍÍÐäÃ (What) ÁÕÍÐäÃºŒÒ§ ª‹ÇÂãËŒ¤ÃÙ·ÃÒºÇ‹Ò¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ
¾×é¹°Ò¹áÅÐ¤ÇÒÁÊ¹ã¨ÍÐäÃºŒÒ§ (Where)
H á·¹ ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¤ÇÃ´Ö§´Ù´¤ÇÒÁÊ¹ã¨¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Ø¡¤¹ (Hook) ·ÓãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹à¡Ô´
¤ÇÒÁÊ¹ã¨ã¹ÊÔè§·Õè¨ÐàÃÕÂ¹ÃÙŒ (Hold) áÅÐãªŒÊÔè§·Õè¹Ñ¡àÃÕÂ¹Ê¹ã¨à»š¹á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
E á·¹ ¡Ô¨ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ àÃÕÂ¹ÃÙŒ ¤ÇÃ Ê‹§àÊÃÔÁ áÅÐ ¨Ñ´ ãËŒ ( E q u i p ) ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ä´Œ ÁÕ »ÃÐÊº¡ÒÃ³
(Experience) ã¹á¹Ç¤Ô´ËÅÑ¡/¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÇºÂÍ´ áÅÐÊÓÃÇ¨ ÃÇÁ·Ñé§ÇÔ¹Ô¨©ÑÂ (Explore) ã¹»ÃÐà´ç¹
µ‹Ò§ æ ·Õè¹‹ÒÊ¹ã¨
R á·¹ ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ¤ÇÃ
Œ à»´âÍ¡ÒÊãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä´Œ¤Ô´·º·Ç¹ (Rethink) »ÃÑº (Revise)
¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ã¹¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ§Ò¹·Õè»¯ÔºÑµÔ
E á·¹ ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¤ÇÃà»´âÍ¡ÒÊãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä´Œ»ÃÐàÁÔ¹ (Evaluate) ¼Å§Ò¹áÅÐÊÔè§·Õè
à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
T á·¹ ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¤ÇÃÍÍ¡áºº (Tailored) ÊÓËÃÑº¹Ñ¡àÃÕÂ¹à»š¹ÃÒÂºØ¤¤Åà¾×èÍãËŒ
ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ ¤ÇÒÁÊ¹ã¨ áÅÐ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·Õèáµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹
O á·¹ ¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒµ‹Ò§ æ ãËŒà»š¹ÃÐºº (Organized) µÒÁÅÓ´Ñº¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§
¹Ñ¡àÃÕÂ¹áÅÐ¡ÃÐµØ¹Œ ãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§Í§¤¤ÇÒÁÃÙµÑŒ §é áµ‹àÃÔÁè áÃ¡áÅÐµÅÍ´ä» ·Ñ§é ¹Õà¾×
é Íè ¡ÒÃ
àÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å
ÍÂ‹Ò§äÃ¡çµÒÁ ÁÕ¢ŒÍÊÑ§à¡µÇ‹Ò¡ÒÃÇÒ§á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ·ÕŒ ÁÕè ¡ÒÃ¡ÓË¹´ÇÔ¸¡Õ ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¡ÒÃ
ÅÓ´Ñºº·àÃÕÂ¹ ÃÇÁ·Ñé§Ê×èÍáÅÐáËÅ‹§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õèà©¾ÒÐà¨ÒÐ¨§¹Ñé¹¨Ð»ÃÐÊº¼ÅÊÓàÃç¨ä´Œ ¡çµ‹ÍàÁ×èÍ¤ÃÙä´ŒÁÕ
¡ÒÃ¡ÓË¹´¼ÅÅÑ¾¸»ÅÒÂ·Ò§ ËÅÑ¡°Ò¹áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å·ÕèáÊ´§Ç‹Ò¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÁÕ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
µÒÁ·Õ¡ÓË¹´
è
äÇŒÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§áÅŒÇ ¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙà»š
Œ ¹à¾ÕÂ§Ê×Íè ·Õ¨Ð
è ¹Óä»ÊÙà»‡
‹ ÒËÁÒÂ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨
·ÕµŒè Í§¡ÒÃà·‹Ò¹Ñ¹é ´ŒÇÂàËµØ¹¶ŒÕé Ò¤ÃÙÁÕà»‡ÒËÁÒÂ·ÕªÑè ´à¨¹¡ç¨Ðª‹ÇÂ·ÓãËŒ¡ÒÃÇÒ§á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙáÅÐ
Œ ¡ÒÃ
¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÊÒÁÒÃ¶·ÓãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹à¡Ô´¼ÅÊÑÁÄ·¸ÔìµÒÁ·Õè¡ÓË¹´äÇŒä´Œ
â´ÂÊÃØ»¨Ö§¡Å‹ÒÇä´ŒÇ‹Ò¢Ñé¹¹Õéà»š¹¡ÒÃ¤Œ¹ËÒÊ×èÍ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ áËÅ‹§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ áÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁ ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
·ÕèÊÍ´¤ÅŒÍ§àËÁÒÐÊÁ¡Ñº¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¡ÓË¹´¢Öé¹¤ÇÃà»š¹¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¨ÐÊ‹§àÊÃÔÁãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÊÒÁÒÃ¶
ÊÃŒÒ§áÅÐÊÃØ»à»š¹¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÇºÂÍ´áÅÐËÅÑ¡¡ÒÃ·ÕèÊÓ¤ÑÞ¢Í§ÊÒÃÐ·ÕèàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¡‹ÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Õè¤§·¹
ÃÇÁ·Ñé§¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡áÅÐ¤‹Ò¹ÔÂÁ·Õè´Õä»¾ÃŒÍÁ æ ¡Ñº·Ñ¡ÉÐ¤ÇÒÁªÓ¹ÒÞ
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Backward Design Template
¡ÒÃÍÍ¡áºº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè...........................................
¢Ñé¹·Õè 1 ¼ÅÅÑ¾¸»ÅÒÂ·Ò§·ÕèµŒÍ§¡ÒÃãËŒà¡Ô´¢Öé¹¡Ñº¹Ñ¡àÃÕÂ¹
µÑÇªÕéÇÑ´ªÑé¹»‚
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Õè¤§·¹¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹
¤Ó¶ÒÁÊÓ¤ÑÞ·Õè·ÓãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Õè¤§·¹
¹Ñ¡àÃÕÂ¹¨Ðà¢ŒÒã¨Ç‹Ò…
1. ................................................................... 1. .................................................................
2. ................................................................... 2. .................................................................
¤ÇÒÁÃÙŒ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Õè¹Óä»ÊÙ‹¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Õè¤§·¹
¹Ñ¡àÃÕÂ¹¨ÐÃÙŒÇ‹Ò…
1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................

·Ñ¡ÉÐ/¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Õè¹Óä»ÊÙ‹¤ÇÒÁ
à¢ŒÒã¨·Õè¤§·¹ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹¨ÐÊÒÁÒÃ¶...
1. .................................................................
2. .................................................................
3. .................................................................

¢Ñé¹·Õè 2 ÀÒÃÐ§Ò¹áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ«Öè§à»š¹ËÅÑ¡°Ò¹·ÕèáÊ´§Ç‹Ò¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÁÕ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
µÒÁ·Õè¡ÓË¹´äÇŒÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§
1. ÀÒÃÐ§Ò¹·Õè¹Ñ¡àÃÕÂ¹µŒÍ§»¯ÔºÑµÔ
1. ......................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................
2. ÇÔ¸Õ¡ÒÃáÅÐà¤Ã×èÍ§Á×Í»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
2.1 ÇÔ¸Õ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
1. .....................................................
2. .....................................................

2.2 à¤Ã×èÍ§Á×Í»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
1. .....................................................
2. .....................................................

3. ÊÔè§·ÕèÁØ‹§»ÃÐàÁÔ¹
1. ...................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................
¢Ñé¹·Õè 3 á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
1. .........................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................
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ÃÙ»áººá¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙÃÒÂ
Œ ªÑÇè âÁ§¨Ò¡¡ÒÃÍÍ¡áºº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙµÒÁ
Œ á¹Ç¤Ô´¢Í§ Backward Design à¢ÕÂ¹â´ÂãªŒÃÙ»áºº¢Í§á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáººàÃÕÂ§ËÑÇ¢ŒÍ «Öè§ÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂ´´Ñ§¹Õé
ª×èÍá¼¹...(ÃÐºØª×èÍáÅÐÅÓ´Ñº·Õè¢Í§á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ)
ª×èÍàÃ×èÍ§...(ÃÐºØª×èÍàÃ×èÍ§·Õè¨Ð·Ó¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ)
ÊÒÃÐ·Õè...(ÃÐºØÊÒÃÐ·ÕèãªŒ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ)
àÇÅÒ...(ÃÐºØÃÐÂÐàÇÅÒ·ÕèãªŒã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒµ‹Í 1 á¼¹)
ªÑé¹...(ÃÐºØªÑé¹·Õè¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ)
Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè...(ÃÐºØª×èÍáÅÐÅÓ´Ñº·Õè¢Í§Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ)
ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ...(à¢ÕÂ¹¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÇºÂÍ´ËÃ×ÍÁâ¹·ÑÈ¹¢Í§ËÑÇàÃ×èÍ§·Õè¨Ð¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ)
µÑÇªÕéÇÑ´ª‹Ç§ªÑé¹...(ÃÐºØµÑÇªÕéÇÑ´ª‹Ç§ªÑé¹·ÕèãªŒà»š¹à»‡ÒËÁÒÂ¢Í§á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ)
¨Ø´»ÃÐÊ§¤¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ...¡ÓË¹´ãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºÊÁÃÃ¶¹ÐÊÓ¤ÑÞáÅÐ¤Ø³ÅÑ¡É³ÐÍÑ¹¾Ö§»ÃÐÊ§¤
¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ËÅÑ§¨Ò¡ÊÓàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ µÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃá¡¹¡ÅÒ§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª 2551
«Öè§»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ
´ŒÒ¹¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁ¤Ô´ (Knowledge: K)
´ŒÒ¹¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ áÅÐ¤‹Ò¹ÔÂÁ (Affective: A)
´ŒÒ¹·Ñ¡ÉÐ/¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ (Performance: P)
¡ÒÃ ÇÑ´ áÅÐ »ÃÐàÁÔ¹ ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ ÃÙŒ...ÃÐºØ ÇÔ¸Õ¡ÒÃ áÅÐ à¤Ã×èÍ§ÇÑ´ áÅÐ »ÃÐàÁÔ¹¼Å ·Õè ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº
¨Ø´»ÃÐÊ§¤¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Ñé§ 3 ´ŒÒ¹
ÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ...(ÃÐºØÊÒÃÐáÅÐà¹×éÍËÒ·ÕèãªŒ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ÍÒ¨à¢ÕÂ¹à©¾ÒÐËÑÇàÃ×èÍ§¡çä´Œ)
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ...(¡ÓË¹´ãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¸ÃÃÁªÒµÔ¢Í§¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐáÅÐ¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃ
¢ŒÒÁÊÒÃÐ)
¡Ô¨¡ÃÃÁàÊ¹Íá¹Ð...(ÃÐºØÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¹Ñ¡àÃÕÂ¹¤ÇÃ»¯ÔºÑµÔà¾ÔèÁàµÔÁ)
á¹Ç·Ò§ºÙÃ³Ò¡ÒÃ...(àÊ¹Íá¹ÐáÅÐÃÐºØ¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐÍ×è¹·ÕèºÙÃ³Ò¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹)
Ê×èÍ/áËÅ‹§àÃÕÂ¹ÃÙŒ...(ÃÐºØÊ×èÍ ÍØ»¡Ã³ áÅÐáËÅ‹§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÕèãªŒã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ)
ºÑ¹·Ö¡ËÅÑ§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ.Œ ..(ÃÐºØÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¼Å¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙµÒÁ
Œ á¼¹·Õ¡è ÓË¹´äÇŒ ÍÒ¨
¹ÓàÊ¹Í¢ŒÍà´‹¹áÅÐ¢ŒÍ´ŒÍÂãËŒà»š¹¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊÒÁÒÃ¶ãªŒà»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§¡ÒÃ·ÓÇÔ¨ÑÂã¹ªÑé¹àÃÕÂ¹ä´Œ)
ã¹Ê‹Ç¹¢Í§¡ÒÃà¢ÕÂ¹¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ¹ÑŒ ¹é ãËŒ¤ÃÙ·Õà¢Õ
è Â¹á¼¹Ï ¹Ó¢Ñ¹é µÍ¹ËÅÑ¡¢Í§à·¤¹Ô¤
ÇÔ¸¡Õ ÒÃ¢Í§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ·ÕŒ à¹Œ
è ¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹à»š¹ÊÓ¤ÑÞ àª‹¹ ¡ÒÃàÃÕÂ¹áººá¡Œ»Þ
˜ ËÒ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà»š¹ÃÒÂºØ¤¤Å
¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂ¡ÅØ‹ÁÂ‹ÍÂ/¡ÅØ‹ÁãËÞ‹ ¡ÒÃ½ƒ¡»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ ¡ÒÃÊ×º¤Œ¹¢ŒÍÁÙÅ ÏÅÏ ÁÒà¢ÕÂ¹ã¹¢Ñé¹ÊÍ¹ â´ÂãËŒ
¤Ó¹Ö§¶Ö§¸ÃÃÁªÒµÔ¢Í§¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
¡ÒÃãªŒá¹Ç¤Ô´¢Í§¡ÒÃÍÍ¡áºº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒµÒÁá¹Ç¤Ô´¢Í§ Backward Design ¨Ðª‹ÇÂãËŒ
¤ÃÙÁÕ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐãªŒá¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§ Ç¾. ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒä´ŒÍÂ‹Ò§
ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾µ‹Íä»
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3. เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู–การวัดและประเมินผลการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáË‹§ªÒµÔ ¾.È. 2542 áÅÐ·Õèá¡Œä¢à¾ÔèÁàµÔÁ (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2545
ÁÒµÃÒ 24 (2) áÅÐ (3) ä´ŒÃÐºØá¹Ç·Ò§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ â´Âà¹Œ¹¡ÒÃ½ƒ¡·Ñ¡ÉÐ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¤Ô´ ¡ÒÃ
½ƒ¡·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃáÊÇ§ËÒ¤ÇÒÁÃÙŒ´ŒÇÂµ¹àÍ§¨Ò¡áËÅ‹§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂ ¡ÒÃ½ƒ¡»¯ÔºÑµÔ¨ÃÔ§ áÅÐ¡ÒÃ
»ÃÐÂØ¡µãªŒ¤ÇÒÁÃÙŒà¾×èÍ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐá¡Œ»˜ÞËÒ ´Ñ§¹Ñé¹ à¾×èÍãËŒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¹âÂºÒÂ
´Ñ§¡Å‹ÒÇ¹Õé ¡ÒÃ¨Ñ´·Óá¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒã¹ ¤Ù‹Á×Í¤ÃÙ á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¤³ÔµÈÒÊµÃ ªØ´¹Õé ¨Ö§ÂÖ´
á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õèà¹Œ¹¼ÙŒàÃÕÂ¹à»š¹ÊÓ¤ÑÞ (Child-Centered) à¹Œ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¨Ò¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ¨ÃÔ§
áÅÐà¹Œ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáºººÙÃ³Ò¡ÒÃ·Õè¼ÊÁ¼ÊÒ¹àª×èÍÁâÂ§ÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒµ‹Ò§ æ ¡ÑºËÑÇ¢ŒÍàÃ×èÍ§ËÃ×Í»ÃÐà´ç¹
·ÕèÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºªÕÇÔµ¨ÃÔ§ à¾×èÍãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹à¡Ô´¡ÒÃ¾Ñ²¹Òã¹Í§¤ÃÇÁ à»š¹¸ÃÃÁªÒµÔ ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºÊÀÒ¾
áÅÐ»˜ÞËÒ·Õèà¡Ô´ã¹ÇÔ¶ÕªÕÇÔµ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹
á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ·ÕŒ à¹Œ
è ¹¼ÙàŒ ÃÕÂ¹à»š¹ÊÓ¤ÑÞ ä´Œà»ÅÕÂè ¹á»Å§º·ºÒ·¢Í§¤ÃÙ¨Ò¡¡ÒÃà»š¹¼ÙªŒ ¹Õé Ó
ËÃ×Í¶‹ÒÂ·Í´¤ÇÒÁÃÙŒä»à»š¹¼ÙŒª‹ÇÂàËÅ×Í ÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹â´ÂãªŒÇÔ¸Õ¡ÒÃ
µ‹Ò§ æ ÍÂ‹Ò§ËÅÒ¡ËÅÒÂÃÙ»áºº à¾×èÍãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹à¡Ô´¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ¹Ó¤ÇÒÁÃÙŒä»ãªŒÍÂ‹Ò§ÁÕ
»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ¤Ù‹Á×Í¤ÃÙ á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¤³ÔµÈÒÊµÃ ªØ´¹Õé¨Ö§ä´Œ¹ÓàÊ¹Í·ÄÉ®ÕáÅÐà·¤¹Ô¤ÇÔ¸Õ¡ÒÃ
àÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹µ‹Ò§ æ ÁÒà»š¹á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ àª‹¹
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒâ´ÂãªŒÊÁÍ§à»š¹°Ò¹ (Brain-Based Learning: BBL) ·Õèà»š¹ÇÔ¸Õ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
àÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÕèÍÔ§¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ·Ò§»ÃÐÊÒ·ÇÔ·ÂÒ «Öè§ä´ŒàÊ¹Íá¹ÐäÇŒÇ‹Ò µÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ¹Ñé¹ÊÁÍ§àÃÕÂ¹ÃÙŒä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ
â´Âä´Œ¡Å‹ÒÇ¶Ö§â¤Ã§ÊÃŒÒ§·Õèá·Œ¨ÃÔ§¢Í§ÊÁÍ§áÅÐ¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§ÊÁÍ§Á¹ØÉÂ·ÕèÁÕ¡ÒÃá»Ãà»ÅÕèÂ¹ä»µÒÁ¢Ñé¹
¢Í§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò «Öè§ÊÒÁÒÃ¶¹ÓÁÒãªŒà»š¹¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´ ¢Í§ ¡ÒÃ ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤ ¡ÒÃ ¨Ñ´¡ÒÃ àÃÕÂ¹ÃÙŒ ä´Œ ÍÂ‹Ò§ ÁÕ
»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙáºº
Œ ãªŒ»˜ÞËÒà»š¹°Ò¹ (Problem-Based Learning: PBL) à»š¹ÇÔ¸¡Õ ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
àÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÕèãªŒ»˜ÞËÒ·Õèà¡Ô´¢Öé¹à»š¹¨Ø´àÃÔèÁµŒ¹áÅÐà»š¹µÑÇ¡ÃÐµØŒ¹ãËŒà¡Ô´¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ â´ÂãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹
Ã‹ÇÁ¡Ñ¹á¡Œ»˜ÞËÒÀÒÂãµŒ¡ÒÃá¹Ð¹Ó¢Í§¤ÃÙ ãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ª‹ÇÂ¡Ñ¹µÑé§¤Ó¶ÒÁáÅÐª‹ÇÂ¡Ñ¹¤Œ¹ËÒ¤ÓµÍº â´Â
ÍÒ¨ãªŒ¤ÇÒÁÃÙà´Ô
Œ ÁÁÒá¡Œ»Þ
˜ ËÒ ËÃ×ÍÈÖ¡ÉÒ¤Œ¹¤ÇŒÒà¾ÔÁè àµÔÁÊÓËÃÑº¡ÒÃá¡Œ»Þ
˜ ËÒ ¹Ó¢ŒÍÁÙÅ·Õä´Œ
è ¨Ò¡¡ÒÃ¤Œ¹¤ÇŒÒ
ÁÒÊÃØ»à»š¹¢ŒÍÁÙÅã¹¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒ áÅŒÇª‹ÇÂ¡Ñ¹»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒà¾×èÍãªŒã¹¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒ¤ÃÑé§µ‹Íä»
ÊÓËÃÑº¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙáºº
Œ ¾ËØ»˜ÞÞÒ (Multiple Intelligences) à»š¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍ§¤ÃÇÁ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹
·Ñ§é ÊÁÍ§´ŒÒ¹«ŒÒÂáÅÐÊÁÍ§´ŒÒ¹¢ÇÒº¹¾×¹é °Ò¹¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶áÅÐÊµÔ»Þ
˜ ÞÒ·Õáµ¡µ‹
è
Ò§¡Ñ¹¢Í§áµ‹ÅÐºØ¤¤Å
ÁØ§‹ ËÁÒÂ¨ÐãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÊÒÁÒÃ¶á¡Œ»Þ
˜ ËÒËÃ×ÍÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤ÊÔ§è µ‹Ò§ æ ÀÒÂãµŒ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ¢Í§ÇÑ²¹¸ÃÃÁ
ËÃ×ÍÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙáºº
Œ Ã‹ÇÁÁ×Í (Cooperative Learning) à»š¹¡ÒÃ¨Ñ´Ê¶Ò¹¡ÒÃ³áÅÐºÃÃÂÒ¡ÒÈ
ãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹à¡Ô´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÃ‹ÇÁ¡Ñ¹ ½ƒ¡ãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹·ÕèÁÕÅÑ¡É³Ðáµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹·Ñé§ÊµÔ»˜ÞÞÒáÅÐ¤ÇÒÁ¶¹Ñ´
Ã‹ÇÁ¡Ñ¹·Ó§Ò¹à»š¹¡ÅØ‹Á Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ÈÖ¡ÉÒ¤Œ¹¤ÇŒÒ

18
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¡Ò¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáººãªŒËÁÇ¡¤ÇÒÁ¤Ô´ 6 ãº (Six Thinking Hats) ãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹½ƒ¡µÑé§¤Ó¶ÒÁ
áÅÐµÍº¤Ó¶ÒÁ·ÕãªŒ
è ¤ÇÒÁ¤Ô´ã¹ÅÑ¡É³Ðµ‹Ò§ æ â´ÂÊÒÁÒÃ¶Í¸ÔºÒÂàËµØ¼Å»ÃÐ¡Íº ËÃ×ÍÇÔà¤ÃÒÐËÇÔ¨ÒÃ³
ä´Œ
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙáºº
Œ Ê×ºÊÇ¹ÊÍºÊÇ¹ (Inquiry Process) à»š¹¡ÒÃ½ƒ¡ãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹¤Œ¹ËÒ¤ÇÒÁÃÙŒ
´ŒÇÂµ¹àÍ§ à¾×èÍÍ¸ÔºÒÂÊÔè§µ‹Ò§ æ ÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÐºº ÁÕËÅÑ¡à¡³± â´Â¹Ñ¡àÃÕÂ¹¨ÐµŒÍ§ãªŒ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§
µ¹àÍ§¤Ô´¤Œ¹ Ê×ºàÊÒÐ á¡Œ»˜ÞËÒËÃ×Í¤Ô´»ÃÐ´ÔÉ°ÊÔè§ãËÁ‹´ŒÇÂµ¹àÍ§
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáºº¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒ (Problem Solving) à»š¹¡ÒÃ½ƒ¡ãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙŒ
¨Ò¡¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ â´Â¡ÒÃ·Ó¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨»˜ÞËÒ ÇÒ§á¼¹á¡Œ»˜ÞËÒ ´Óà¹Ô¹¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒ áÅÐ
µÃÇ¨ÊÍºËÃ×ÍÁÍ§ÂŒÍ¹¡ÅÑº
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙáºº
Œ â¤Ã§§Ò¹ (Project Work) «Ö§è à»š¹ÇÔ¸¡Õ ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙÃÙŒ »áººË¹Ö§è ·ÕÊ‹è §àÊÃÔÁ
ãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂµ¹àÍ§¨Ò¡¡ÒÃÅ§Á×Í»¯ÔºÑµÔ â´ÂãªŒ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃáÊÇ§ËÒ¤ÇÒÁÃÙŒËÃ×Í¤Œ¹¤ÇŒÒËÒ¤Ó
µÍºã¹ÊÔè§·Õè¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÍÂÒ¡ÃÙŒËÃ×ÍÊ§ÊÑÂ ´ŒÇÂÇÔ¸Õ¡ÒÃµ‹Ò§ æ ÍÂ‹Ò§ËÅÒ¡ËÅÒÂ
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ·ÕŒ à¹Œ
è ¹¡ÒÃ»¯ÔºµÑ Ô (Active Learning) ãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä´Œ·´ÅÍ§·Ó´ŒÇÂµ¹àÍ§ à¾×Íè ¨Ð
ä´ŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Ñé¹µÍ¹¢Í§§Ò¹ ÃÙŒ¨Ñ¡ÇÔ¸Õá¡Œ»˜ÞËÒã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáººÊÃŒÒ§¼Ñ§¤ÇÒÁ¤Ô´ (Concept Mapping) à»š¹¡ÒÃÊÍ¹´ŒÇÂÇÔ¸Õ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÅØ‹Á
¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÇºÂÍ´ à¾×èÍãËŒàËç¹¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸¡Ñ¹ÃÐËÇ‹Ò§¤ÇÒÁ¤Ô´ËÅÑ¡áÅÐ¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÍ§Å§ä» â´Â¹ÓàÊ¹Í
à»š¹ÀÒ¾ËÃ×Íà»š¹¼Ñ§
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¨Ò¡»ÃÐÊº¡ÒÃ³ (Experience Learning) à»š¹¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ ËÃ×Í¨Ñ´
»ÃÐÊº¡ÒÃ³ãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹à¡Ô´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ¨Ò¡
Œ ¡ÒÃ»¯ÔºµÑ Ô áÅŒÇ¡ÃÐµØ¹Œ ãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐãËÁ‹ æ à¨µ¤µÔ
ãËÁ‹ æ ËÃ×ÍÇÔ¸Õ¡ÒÃ¤Ô´ãËÁ‹ æ
¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒâ´Â¡ÒÃáÊ´§º·ºÒ·ÊÁÁØµÔ (Role Playing) à»š¹¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÕèãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä´Œ
áÊ´§º·ºÒ·ã¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³·ÕèÊÁÁØµÔ¢Öé¹ â´ÂÍÒ¨¡ÓË¹´ãËŒáÊ´§º·ºÒ·ÊÁÁØµÔ·Õèà»š¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¢Í§
ºØ¤¤ÅÍ×è¹ ËÃ×ÍáÊ´§¾ÄµÔ¡ÃÃÁã¹º·ºÒ·¢Í§µ¹àÍ§ã¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³µ‹Ò§ æ
¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¨Ò¡à¡Á¨ÓÅÍ§Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ (Simulation Gaming) à»š¹à·¤¹Ô¤¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè
¤ÅŒÒÂ¡Ñº¡ÒÃáÊ´§º·ºÒ·ÊÁÁØµÔ áµ‹à»š¹¡ÒÃãËŒàÅ‹¹à¡Á¨ÓÅÍ§Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ â´Â¤ÃÙ¹ÓÊ¶Ò¹¡ÒÃ³¨ÃÔ§ÁÒ
¨ÓÅÍ§äÇŒã¹ËŒÍ§àÃÕÂ¹ â´Â¡ÒÃ¡ÓË¹´¡® ¡µÔ¡Ò à§×èÍ¹ä¢ÊÓËÃÑºà¡Á¹Ñé¹ æ áÅŒÇãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä»àÅ‹¹à¡ÁËÃ×Í
¡Ô¨¡ÃÃÁã¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³¨ÓÅÍ§¹Ñé¹
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙµŒŒ Í§¨Ñ´¤Çº¤Ù¡ÒÃ
‹ ÇÑ´áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼ÅµÒÁÀÒÃÐ§Ò¹ ËÃ×ÍªÔ¹é §Ò¹·ÕÊÍ´¤ÅŒ
è
Í§¡Ñº
µÑÇªÕéÇÑ´ ¤Ù‹Á×Í¤ÃÙ á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¹Õéä´ŒàÊ¹Í¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¤Ãº·Ñé§ 3 ´ŒÒ¹ ¤×Í ¤ÇÒÁÃÙŒ ´ŒÒ¹
·Ñ¡ÉÐ ËÃ×Í¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ áÅÐ´ŒÒ¹¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ áÅÐ¤‹Ò¹ÔÂÁ à¹Œ¹ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂµÒÁ
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³¨ÃÔ§ ¡ÒÃ´ÙÃ‹Í§ÃÍÂµ‹Ò§ æ ¤Çº¤Ù‹ä»¡Ñº¡ÒÃ´Ù¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ áÅÐ¼Å¼ÅÔµ¢Í§§Ò¹ â´Â
ÍÍ¡áºº¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ à¾×èÍÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ãËŒ¤ÃÙ¾ÃŒÍÁ ·Ñé§¹Õé¤ÃÙÍÒ¨à¾ÔèÁàµÔÁ â´Â¡ÒÃÍÍ¡áºº¡ÒÃÇÑ´
áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹´ŒÇÂÁÔµÔ¤Ø³ÀÒ¾ (Rubrics)

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 4 àÅ¢Â¡¡ÓÅÑ§

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 3 ÃÐºº¨Ó¹Ç¹¨ÃÔ§

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 2 ¡ÒÃãËŒàËµØ¼Å

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 1 à«µ

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè

ÊÒÃÐ·Õè 1

Á°. ¤ 4.2

ÊÒÃÐ·Õè 4

Á°. ¤ 6.1

ÊÒÃÐ·Õè 6

* *

* * *
* * *

*

*

* *
*

*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Á°. ¤ 1.1

ÊÒÃÐ·Õè 2

1.2
1.3
1.4
2.1
2.1
¤
¤
¤
¤
¤
Á°.
Á°.
Á°.
Á°.
Á°.

ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ/µÑÇªÕéÇÑ´ªÑé¹»‚
Á°. ¤ 4.1

4. ตารางวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดชวงชั้น
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5. โครงสรางการแบงเวลารายชั่วโมงในการจัดการเรียนรู
¤³ÔµÈÒÊµÃ Á. 4
Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ/
á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 1

àÃ×èÍ§
à«µ

àÇÅÒ
(ªÑèÇâÁ§)
15

á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 1 »°Á¹Ôà·È

1

á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 2 ¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§à«µ

2

á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 3 àÍ¡À¾ÊÑÁ¾Ñ·¸

4

á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 4 ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃà«µ

4

á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 5 ¡ÒÃËÒ¨Ó¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§à«µ¨Ó¡Ñ´ (¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒ
â´Âà«µ
Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 2
¡ÒÃãËŒàËµØ¼Å

12

á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 6 ¡ÒÃÍŒÒ§àËµØ¼Å

4

á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 7 ¡ÒÃãËŒàËµØ¼ÅáººÍØ»¹ÑÂ

4

á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 8 ¡ÒÃãËŒàËµØ¼Åáºº¹ÔÃ¹ÑÂ

4

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 3

ÃÐºº¨Ó¹Ç¹¨ÃÔ§

4

21

á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 9 ¨Ó¹Ç¹¨ÃÔ§

3

á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 10 ÊÁºÑµÔ¢Í§¨Ó¹Ç¹¨ÃÔ§à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃºÇ¡áÅÐ¡ÒÃ¤Ù³

4

á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 11 ÊÁ¡ÒÃµÑÇá»Ãà´ÕÂÇ´Õ¡ÃÕäÁ‹à¡Ô¹ÊÍ§

5

á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 12 ÍÊÁ¡ÒÃµÑÇá»Ãà´ÕÂÇ´Õ¡ÃÕäÁ‹à¡Ô¹ÊÍ§

5

á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 13 ¤‹ÒÊÁºÙÃ³¢Í§¨Ó¹Ç¹¨ÃÔ§

4

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 4

àÅ¢Â¡¡ÓÅÑ§

12

á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 14 ÃÒ¡ã¹ÃÐºº¨Ó¹Ç¹¨ÃÔ§áÅÐ¨Ó¹Ç¹¨ÃÔ§ã¹ÃÙ»¡Ã³±

6

á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 15 àÅ¢Â¡¡ÓÅÑ§·ÕèÁÕàÅ¢ªÕé¡ÓÅÑ§à»š¹¨Ó¹Ç¹µÃÃ¡ÂÐ

6

1

ยการเรียนร
หนว่
ู้ที่

เซต

การแกปญหาโดยเซต

ความหมายของเซต

เซต

การดำเนินชีวิต

2

คÙ‹ม×อครÙแ¼¹การ¨ÑดการเรÕย¹รÙค³ÔตÈาÊตรม.4เÅ‹ม1

ผังมโนทัศนเปาหมายการจัดการเรียนรูและขอบขายภาระงาน
ความรู

1.ความหมายของเªต
2.การดÓเ¹Ô¹การของเซต
3.การแกปญหาโดยเซต

ทักษะ/กระบวนการ

1.ร‹วมÈÖกÉาแÅÐป¯ÔºÑตÔกÔ¨ กรรมป รÐกอºการ การ
 เรÕย¹รÙเกÕèยวกÑºเซต ดวย
 ความÊ ¹ã¨ ความตÑé ง ã¨
 เรÕย¹แÅÐการ·Óงา¹กÅØ‹ม
2.ตรÐห¹Ñ ก ¶Ö ง ค วามเª×è อ มÑè ¹
 ã¹ต¹เองã¹การร‹วมÈÖกÉา
 แÅÐป¯ÔºÑตÔกÔ¨กรรมปรÐ กอºการเรÕย¹รÙเ กÕยè วกÑºเซต
3.มÕเ¨ตคตÔ· ดèÕ ตÕ อ‹ ค ³ÔตÈาÊตร

คุณลักษณะที่พุงประสงค

เซต

ภาระงาน/ชิ้นงาน

1.การÊอè× Êารเ¾×อè อ ¸Ôºายความ
 ÊÓคÑญของเซต
2.Êามาร¶¹ÓเÊ¹อเร×èองเซต
3.การแÊดง·กÑ ÉÐการãªเ·ค โ¹โÅยÕเ¾×อè ก ารÈกÖ ÉาเกÕยè ว กÑºเซต
4.การ¹ÓความรÙ·างค³Ôต ÈาÊตรมาปรÐยØกต

1.ร‹วมป¯ÔºÑตÔกÔ¨กรรมปรÐกอºการเรÕย¹รÙเร×èองความหมายของเªต
2.ร‹วมป¯ÔºÑตÔกÔ¨กรรมปรÐกอºการเรÕย¹รÙเร×èองการดÓเ¹Ô¹การของเซต
3.ร‹วมป¯ÔºÑตÔกÔ¨กรรมปรÐกอºการเรÕย¹รÙเร×èองการแกปญหาโดยเซต
4.ร‹วมป¯ÔºÑตÔกÔ¨กรรม½ƒก½¹·ÑกÉÐตามแ¼¹การ¨ÑดการเรÕย¹รÙห¹‹วยการเรÕย¹รÙ·Õè1
5.ร‹วมป¯ÔºÑตÔกÔ¨กรรม½ƒก·ÑกÉÐการãªÀาÉา ÊÑญÅÑกÉ³·างค³ÔตÈาÊตร แÊดงความ
 หมายแÅÐ¹ÓเÊ¹อ
6.แºººÑ¹·Öก¼ÅการอÀÔปราย
7.ºÑ¹·Öกค วามรÙ
8.การ¹ÓเÊ¹อแ¿‡มÊÐÊม¼Åงา¹

คÙ‹ม×อครÙแ¼¹การ¨ÑดการเรÕย¹รÙค³ÔตÈาÊตรม.4เÅ‹ม1

3

ขÑé¹·Õè1¼ÅÅÑ¾¸ปÅาย·าง·ÕèตองการãหเกÔดขÖé¹กÑº¹ÑกเรÕย¹
ตÑวªÕéวÑดªÑé¹ป‚
1.มÕความคÔดรวºยอดã¹เร×èองเซตแÅÐการดÓเ¹Ô¹การของเซต(ค4.1ม.4–6/1)
2.เขÕย¹แ¼¹Àา¾เว¹¹–ออยเÅอรแÊดงเซตแÅÐ¹Óäปãªแกปญหา(ค4.2ม.4–6/1)
3.ตรว¨ÊอºความÊมเหตØÊม¼ÅของการãหเหตØ¼Åโดยãªแ¼¹Àา¾เว¹¹–ออยเÅอร(ค4.2ม.4–6/2)
¤Ó¶ÒÁÊÓ¤ÑÞ·Õè·ÓãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Õè¤§·¹
¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Õè¤§·¹¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹
¹Ñ¡àÃÕÂ¹¨Ðà¢ŒÒã¨Ç‹Ò...
 – การรวมกÑ¹เปš¹กÅØ‹มเรÕยกว‹า เซต โดย  – ¹ÑกเรÕย¹Êามาร¶อ¸ÔºายความÊÑม¾Ñ¹¸การ
  Êามาร¶·ราºäดแ ¹‹¹อ¹วา‹ Ê งÔè ãดอยÙã‹ ¹กÅØม‹    ปญหาโดยเซต·Õè¾ºã¹ªÕวÔตปรÐ¨ÓวÑ¹
  แÅÐÊงèÔ ãดäม‹อยÙã‹ ¹กÅØม‹ ซ งèÖ Ê งèÔ · อèÕ ยÙก‹ ÅØม‹ เรÕยกว‹า
  ÊมาªÔกข องเซตเซต¨ÓกÑดเปš¹เซต·ºÕè อกäด
  แ¹‹¹อ¹ว‹ามÕ¨Ó¹ว¹ÊมาªÔกแ¹‹¹อ¹ เซต
  อ¹Ñ¹ตเปš¹เซต·äÕè ม‹ãª‹เซต¨ÓกÑดหร×อ¨ Ó¹ว¹
  ÊมาªÔกมากแÅÐ¹Ñº¨Ó¹ว¹äดäม‹หมด เซต
  ว‹าง เปš¹เซต·ÕèมÕÊมาªÔก 0 ตÑว เอกÀา¾
  ÊÑม¾Ñ·¸เปš¹เซต·กÕè Óห¹ดขอºเขตของÊÔงè · Õè
  เรา¨ÐÈÖกÉา
¤ÇÒÁÃÙŒ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Õè¹Óä»ÊÙ‹¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Õè¤§·¹ ·Ñ¡ÉÐ/¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Õè¹Óä»ÊÙ‹
¹Ñ¡àÃÕÂ¹¨ÐÃÙŒÇ‹Ò...
¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Õè¤§·¹ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹¨ÐÊÒÁÒÃ¶...
1.เซต(Sets)เปš¹คÓอ¹ยÔ าม¹Óมาãªเ¾×อè ºง‹ ºอก 1.Ê×èอÊารเ¾×èออ¸ÔºายความÊÓคÑญของเซต
 กÅØ‹มของ¨Ó¹ว¹หร×อÊÔèงต‹าง æ ·ÕèมÕÅÑกÉ³Ð 2.¹ÓเÊ¹อเร×èองเซต
 ºางอย‹าง ÊÔèง·ÕèอยÙ‹ã¹เซตแต‹ÅÐเซตเรÕยกว‹า 3.แÊดง·ÑกÉÐการãªเ·คโ¹โÅยÕเ¾×èอการÈÖกÉา
 ÊมาªÔก(Element)ของเซต
 เกÕèยวกÑºเซต
2.ความÊÑม¾Ñ¹¸รÐหว‹างเซตกÑºเอกÀ¾ÊÑม¾Ñ·¸ 4.¹ÓความรÙ· างค³ÔตÈาÊตรม าปรÐยØกตห ร×อเª×อè ม
 ยÙเ¹Õย¹ อÔ¹เตอรเซกªÑ¹ คอม¾ÅÕเม¹ต แÅÐ  โยงäปãªã¹ªÕวÔต¨รÔง
 ¼Åต‹างของเซต
3.เ¾าเวอรเซตแÅÐ¨Ó¹ว¹ÊมาªÔก แ¼¹Àา¾ของ
 เว¹¹–ออยเÅอรäปãªแกปญหา·ÕèเกÕèยวกÑºการ
 หาÊมาªÔกเªต
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คÙ‹ม×อครÙแ¼¹การ¨ÑดการเรÕย¹รÙค³ÔตÈาÊตรม.4เÅ‹ม1

¢Ñé¹·Õè 2 ÀÒÃÐ§Ò¹áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ«Öè§à»š¹ËÅÑ¡°Ò¹·ÕèáÊ´§Ç‹Ò¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÁÕ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
µÒÁ·Õè¡ÓË¹´äÇŒÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§
1. ÀÒÃÐ§Ò¹·Õè¹Ñ¡àÃÕÂ¹µŒÍ§»¯ÔºÑµิ
1. ร‹วมป¯ÔºÑตÔกÔ¨กรรมปรÐกอºการเรÕย¹รÙเร×èองความหมายของเªต
2. ร‹วมป¯ÔºÑตÔกÔ¨กรรมปรÐกอºการเรÕย¹รÙเร×èองการดÓเ¹Ô¹การของเซต
3. ร‹วมป¯ÔºÑตÔกÔ¨กรรมปรÐกอºการเรÕย¹รÙเร×èองการแกปญหาโดยเซต
4. ร‹วมป¯ÔºÑตÔกÔ¨กรรม½ƒก½¹·ÑกÉÐตามแ¼¹การ¨ÑดการเรÕย¹รÙห¹‹วยการเรÕย¹รÙ·Õè1
5. ร‹วมป¯ÔºÑตÔกÔ¨กรรม½ƒก·ÑกÉÐการãªÀาÉาÊÑญÅÑกÉ³·างค³ÔตÈาÊตรแÊดงความหมายแÅÐ
¹ÓเÊ¹อ
6. แºººÑ¹·Öก¼ÅการอÀÔปราย
7. ºÑ¹·ÖกความรÙ
8. การ¹ÓเÊ¹อแ¿‡มÊÐÊม¼Åงา¹
2. ÇÔ¸Õ¡ÒÃáÅÐà¤Ã×èÍ§Á×Í»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
2.1 ÇÔ¸Õ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
1) การ·ดÊอº
2) การÊ¹·¹าซÑก¶าม
3) การปรÐเมÔ¹¼Åงา¹/กÔ¨กรรมเปš¹ราย
ºØคคÅหร×อเปš¹กÅØ‹ม
4) การปรÐเมÔ¹ดา¹คØ³¸รรม¨รÔย¸รรม
แÅÐค‹า¹Ôยม
5) การปรÐเมÔ¹ดา¹·ÑกÉÐ/กรÐºว¹การ

2.2 à¤Ã×èÍ§Á×Í»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
1) แºº·ดÊอºก‹อ¹เรÕย¹แÅÐหÅÑงเรÕย¹
2) แºººÑ¹·ÖกการÊ¹·¹าซÑก¶าม
3) แººปรÐเมÔ¹¼Åงา¹/กÔ¨กรรมเปš¹ราย
ºØคคÅหร×อเปš¹กÅØ‹ม
4) แººปรÐเมÔ¹ดา¹คØ³¸รรม¨รÔย¸รรม
แÅÐค‹า¹Ôยม
5) แººปรÐเมÔ¹ดา¹·ÑกÉÐ/กรÐºว¹การ

3. ÊÔè§·ÕèÁØ‹§»ÃÐàÁÔ¹
3.1 ความÊามาร¶ 6 ดา¹ äดแก‹ การอ¸Ôºาย ªÕéแ¨ง การแปÅความแÅÐตÕความ การปรÐยØกต
ดÑดแปÅงแÅÐ¹ÓäปãªการมมÕ มØ มอง·หÕè ÅากหÅายการãหค วามÊÓคÑญãÊ‹ã¨ã¹ความรÙÊ กÖ ข อง¼Ùอ ¹×è 
แÅÐการรÙ¨Ñกต¹เอง
3.2 Êมรร¶¹ÐÊÓคÑญเª‹¹ความÊามาร¶ã¹การÊอ×è ÊารการคดÔ การแกปญ
 หาการãª· กÑ ÉÐªวÕ ตÔ แÅÐ
การãªเ·คโ¹โÅยÕ
3.3 คØ³ÅÑกÉ³ÐอÑ¹¾ÖงปรÐÊงค เª‹¹มÕวÔ¹Ñยã½†เรÕย¹รÙ เปš¹อยÙ‹¾อเ¾ÕยงรÑกªาตÔ ÈาÊ¹ กÉÑตรÔย
รÑกความเปš¹ä·ยมÕ¨ÔตÊา¸าร³Ð
¢Ñé¹·Õè 3 á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 1 à«µ
á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 1 ป°ม¹Ôเ·È

àÇÅÒ 15 ªÑèÇâÁ§
1

5

คÙ‹ม×อครÙแ¼¹การ¨ÑดการเรÕย¹รÙค³ÔตÈาÊตรม.4เÅ‹ม1

á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 2 ความหมายของเซต

4

á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 3 การดÓเ¹Ô¹การของเซต

5

á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 4 การแกปญหาโดยเซต

5

6

คÙ‹ม×อครÙแ¼¹การ¨ÑดการเรÕย¹รÙค³ÔตÈาÊตรม.4เÅ‹ม1

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
ปฐมนิเทศ
¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¤³ÔµÈÒÊµÃ
Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 1 à«µ

ªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 4 ÀÒ¤àÃÕÂ¹·Õè 1
àÇÅÒ 1 ªÑèÇâÁ§

1. สาระสำคัญ

การป°ม¹Ôเ·Èเปš¹การÊรางความเขาã¨อ¹Ñ ด ตÕ อ‹ กÑ¹รÐหว‹างครÙแ ÅÐ¹กÑ เรÕย¹เปš¹การตกÅงã¹เº×อé งต¹
ก‹อ¹·Õè¨ÐเรÔèมการ¨ÑดการเรÕย¹รÙ ·ÓãหครÙäดรÙ¨Ñก¹ÑกเรÕย¹ดÕยÔèงขÖé¹ ·ราºความตองการ ความรÙÊÖก แÅÐ
·ÑÈ¹คตÔ·ÕèมÕต‹อวÔªา·ÕèเรÕย¹ã¹ข³ÐเดÕยวกÑ¹ครÙตองแ¨งãห¹ÑกเรÕย¹รÙ¶Öง¨ØดปรÐÊงคการเรÕย¹รÙ รÙแหÅ‹งการ
เรÕย¹รÙ แÅÐรเÙ ก³±ก ารวดÑ แ ÅÐปรÐเมÔ¹¼Åเ¾×อè ãห¹ กÑ เรÕย¹äดเตรÕยม¾รอมแÅÐเขาã¨¶Öงก รÐºว¹การ¨ดÑ การ
เรÕย¹รÙตรÐห¹Ñก¶ÖงความÊÓคÑญ·ÕèตองเรÕย¹รÙค³ÔตÈาÊตร¨¹¹ÑกเรÕย¹เหç¹คØ³ค‹าความÊÓคÑญแÅÐความ
¨Óเปš¹·Õè¨ÐตองเรÕย¹รÙค³ÔตÈาÊตร

2. ตัวชี้วัดชั้นป


–

3. จุดประสงคการเรียนรู

มÕความรÙความเขาã¨ คÓอ¸ÔºายรายวÔªา ¨ØดปรÐÊงคการเรÕย¹รÙ แ¹ว·างการ¨ÑดการเรÕย¹รÙ แ¹ว
·างการวÑดแÅÐปรÐเมÔ¹¼ÅการเรÕย¹รÙค³ÔตÈาÊตรªÑé¹มÑ¸ยมÈÖกÉาป‚·Õè4

4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู
´ŒÒ¹¤ÇÒÁÃÙŒ (K)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1.ตรว¨¼Åการ·Óแºº·ดÊอº
 ก‹อ¹เรÕย¹
2. ÊÑงเกตการซÑก¶ ามการแÊดง
 ความคÔดเหç¹การãหขอเÊ¹อ
 แ¹ÐแÅÐการอÀÔปรายรว‹ มก¹Ñ

à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
– แºº·ดÊอºก‹อ¹เรÕย¹

à¡³±¡ÒÃÇÑ´
–

–  แºººÑ¹·Öก¼ÅการอÀÔปราย
– แºººÑ¹·ÖกความรÙ

¼‹า¹เก³±เ©ÅÕèย3ขÖé¹äป

คÙ‹ม×อครÙแ¼¹การ¨ÑดการเรÕย¹รÙค³ÔตÈาÊตรม.4เÅ‹ม1

7

´ŒÒ¹¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ áÅÐ¤‹Ò¹ÔÂÁ (A)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1. ÊÑงเกต¾ÄตÔกรรมข³Ð·Óงา¹ – แººปรÐเมÔ¹¾ÄตÔกรรมข³Ð
 ร‹วมกÑºกÅØ‹ม
 ·Óงา¹ร‹วมกÑºกÅØ‹ม
2. ปรÐเมÔ¹¾ÄตÔกรรมตามราย – แººปรÐเมÔ¹ดา¹คØ³¸รรม
 การป รÐเมÔ ¹ ด  า ¹คØ ³ ¸รรม  ¨รÔย¸รรมแÅÐค‹า¹Ôยม
 ¨รÔย¸รรมแÅÐค‹า¹Ôยม

à¡³±¡ÒÃÇÑ´
¼‹า¹เก³±เ©ÅÕèย3ขÖé¹äป
¼‹า¹เก³±เ©ÅÕèย3ขÖé¹äป

´ŒÒ¹·Ñ¡ÉÐ/¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ (P)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1. ÊÑงเกต¾ÄตÔกรรมการÊ×èอÊาร – แ ººปรÐเมÔ ¹ ด  า ¹·Ñ ก ÉÐ/
 การเª×èอมโยงหÅÑกการความรÙ  กรÐºว¹การ
 ·างค³ÔตÈาÊตร
2. ปรÐเมÔ¹¾ÄตÔกรรมตามราย
 การป รÐเมÔ ¹ ด  า ¹·Ñ ก ÉÐ/
 กรÐºว¹การ

à¡³±¡ÒÃÇÑ´
¼‹า¹เก³±เ©ÅÕèย3ขÖé¹äป

5. สาระการเรียนรู






1.·ÓäมตองเรÕย¹ค³ÔตÈาÊตรแÅÐเรÕย¹รÙอÐäรã¹ค³ÔตÈาÊตร
2.คÓอ¸ÔºายÊารÐการเรÕย¹รÙค³ÔตÈาÊตรªÑé¹มÑ¸ยมÈÖกÉาป‚·Õè4
3.¨ØดปรÐÊงคการเรÕย¹รÙของกÅØ‹มÊารÐการเรÕย¹รÙค³ÔตÈาÊตรªÑé¹มÑ¸ยมÈÖกÉาป‚·Õè4
4.แ¹ว·างการวÑดแÅÐปรÐเมÔ¹¼ÅการเรÕย¹รÙ
5.รายª×èอห¹ÑงÊ×อปรÐกอºการÈÖกÉาค¹ควา

6. แนวทางบูรณาการ


–

7. กระบวนการจัดการเรียนรู



¢Ñé¹·Õè 1 ¹Óà¢ŒÒÊÙ‹º·àÃÕÂ¹
 ครÙแ¹Ð¹Óต¹เอง แÅวãห¹ÑกเรÕย¹แ¹Ð¹Óต¹เอง โดยãหแ¹Ð¹ÓตามÅÓดÑºหมายเÅขปรÐ¨ÓตÑว
หรอตามแ¶ว¹ÑèงตามความเหมาÐÊม
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คÙ‹ม×อครÙแ¼¹การ¨ÑดการเรÕย¹รÙค³ÔตÈาÊตรม.4เÅ‹ม1

¢Ñé¹·Õè 2 ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
1.ครÙแ¨กãºความรÙ·Õè 1 คÓอ¸ÔºายÊารÐการเรÕย¹รÙค³ÔตÈาÊตร ªÑé¹มÑ¸ยมÈÖกÉาป‚·Õè 4 แÅÐãº
 ความรÙ·Õè2¨ØดปรÐÊงคการเรÕย¹รÙของÊารÐการเรÕย¹รÙค³ÔตÈาÊตรªÑé¹มÑ¸ยมÈÖกÉาป‚·Õè4แÅว
 ครÙแÅÐ¹ÑกเรÕย¹ร‹วมกÑ¹อÀÔปรายเ¾×èอ·Óความเขาã¨
2.ครÙแ¹Ð¹ÓวÔ¸ÕการเรÕย¹รÙว‹า¹ÑกเรÕย¹มÕวÔ¸ÕการเรÕย¹รÙหÅายแººเª‹¹
 – ครÙºรรยายãห¿ง
 – ร‹วมกÑ¹อÀÔปราย
 – การป¯ÔºÑตÔงา¹หร×อการ·Óãºงา¹
 – การÈÖกÉาค¹ควา¹อกÊ¶า¹·Õè
3.ครÙแ¹Ð¹ÓÊ×èอการเรÕย¹รÙ·Õè¨ÐãªปรÐกอºการเรÕย¹การÊอ¹ค³ÔตÈาÊตรเª‹¹
 – Ê×èอต‹างæ·Õè¹ÑกเรÕย¹¾ºเหç¹·Ñèวäป
 – ห¹ÑงÊ×ออ‹า¹เ¾ÔèมเตÔมหร×อห¹ÑงÊ×อปรÐกอºการค¹ควา
 – ห¹ÑงÊ×อเรÕย¹รายวÔªา¾×é¹°า¹ค³ÔตÈาÊตรªÑé¹มÑ¸ยมÈÖกÉาป‚·Õè4เÅ‹ม1ของºรÔÉÑ·ÊÓ¹Ñก
  ¾Ôม¾วÑ²¹า¾า¹Ôª¨ÓกÑด
4.ครÙแ¨กãºความรÙ·Õè3แ¹ว·างการวÑดแÅÐปรÐเมÔ¹¼ÅการเรÕย¹รÙ
5.ãห¹ÑกเรÕย¹·Óแºº·ดÊอºก‹อ¹เรÕย¹
¢Ñé¹·Õè 3 ½ƒ¡½¹¼ÙŒàÃÕÂ¹
–
¢Ñé¹·Õè 4 ¡ÒÃ¹Óä»ãªŒ
–
¢Ñé¹·Õè 5 ÊÃØ»¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÇºÂÍ´
–

8. กิจกรรมเสนอแนะ

ãห¹ กÑ เรÕย¹äปÊÓรว¨ห¹ÑงÊ×อ· คÕè รÙแ ¹Ð¹Óã¹หอ งÊมØดเ¾×อè ¨ÐäดรแÙ หÅ‹งก ารเรÕย¹รÙโ ดยครÙป รÐÊา¹งา¹
กÑººรร³ารÑกÉäวก‹อ¹

9. ส�อ/แหลงการเรียนรู






1.ãºความรÙ·Õè1คÓอ¸ÔºายÊารÐการเรÕย¹รÙค³ÔตÈาÊตรªÑé¹มÑ¸ยมÈÖกÉาป‚·Õè4
2.ãºความรÙ· èÕ 2¼ÅการเรÕย¹ร·Ù คèÕ าดหวÑงของÊารÐการเรÕย¹รÙค ³ÔตÈาÊตรªÑ¹é ม¸Ñ ยมÈÖกÉาป·‚ èÕ 4
3.ãºความรÙ·Õè3แ¹ว·างการวÑดแÅÐปรÐเมÔ¹¼ÅการเรÕย¹รÙ
4.แºº·ดÊอºก‹อ¹เรÕย¹
áËÅ‹§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒà¾ÔèÁàµÔÁ
 รายª×èอห¹ÑงÊ×อ·Õè¨ÐãªปรÐกอºการÈÖกÉาค¹ควา

คÙ‹ม×อครÙแ¼¹การ¨ÑดการเรÕย¹รÙค³ÔตÈาÊตรม.4เÅ‹ม1

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
1. ความÊÓเรç¨ã¹การ¨ÑดการเรÕย¹รÙ
 แ¹ว·างการ¾Ñ²¹า
2. ปญหา/อØปÊรรคã¹การ¨ÑดการเรÕย¹รÙ
แ¹ว·างแกäขปญหา
3.ÊÔèง·Õèäม‹äดป¯ÔºÑตÔตามแ¼¹
เหตØ¼Å
4.การปรÑºปรØงแ¼¹การ¨ÑดการเรÕย¹รÙ
 ¼ÙÊอ¹/แ·¹

Åงª×èอ

/

/

¼ÙÊอ¹

9
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คÙ‹ม×อครÙแ¼¹การ¨ÑดการเรÕย¹รÙค³ÔตÈาÊตรม.4เÅ‹ม1

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
ความหมายของเซต

¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¤³ÔµÈÒÊµÃ
Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 1 à«µ

ªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 4 ÀÒ¤àÃÕÂ¹·Õè 1
àÇÅÒ 4 ªÑèÇâÁ§

1. สาระสำคัญ
à«µ (Sets)เปš¹ค Óอ¹ยÔ าม¹Óมาãªเ¾×อè º ง‹ ºอกกÅØม‹ ข อง¨Ó¹ว¹หร×อÊ งÔè ต า‹ งæ·Õมè ÅÕ กÑ É³Ðºางอย‹าง
·Õèเหม×อ¹กÑ¹ÊÔèง·ÕèอยÙ‹ã¹เซตแต‹ÅÐเซตเรÕยกว‹าÊมาªÔก(Element)ของเซต

2. ตัวชี้วัดชั้นป














1.มÕความคÔดรวºยอดã¹เร×èองเซตแÅÐการดÓเ¹Ô¹การของเซต(ค4.1ม.4–6/1)
2.เขÕย¹แ¼¹Àา¾เว¹¹–ออยเÅอรแÊดงเซตแÅÐ¹Óäปãªแกปญหา(ค4.2ม.4–6/1)
3.ตรว¨ÊอºความÊมเหตØÊม¼ÅของการãหเหตØ¼Åโดยãªแ¼¹Àา¾เว¹¹–ออยเÅอร (ค 4.2
 ม.4–6/2)
4.ãªวÔ¸Õการ·ÕèหÅากหÅายแกปญหา(ค6.1ม.4–6/1)
5.ãªค วามรÙ ·ÑกÉÐแÅÐกรÐºว¹การ·างค³ÔตÈาÊตรแ ÅÐเ·คโ¹โÅยÕã¹การแกปญ
 หาã¹Ê¶า¹การ³
 ต‹างæäดอย‹างเหมาÐÊม(ค6.1ม.4–6/2)
6.ãหเหตØ¼ÅปรÐกอºการตÑดÊÔ¹ã¨แÅÐÊรØป¼Åäดอย‹างเหมาÐÊม(ค6.1ม.4–6/3)
7.ãªÀาÉาแÅÐÊÑญÅÑกÉ³·างค³ÔตÈาÊตรã¹การÊ×èอÊารการÊ×èอความหมายแÅÐการ¹ÓเÊ¹อäด
 อย‹าง¶ÙกตองแÅÐªÑดเ¨¹(ค6.1ม.4–6/4)
8.เª×èอมโยงความรÙต‹างæã¹ค³ÔตÈาÊตรแÅÐ¹ÓความรÙหÅÑกการกรÐºว¹การ·างค³ÔตÈาÊตร
 äปเª×èอมโยงกÑºÈาÊตรอ×è¹æ(ค6.1ม.4–6/5)
9.มÕความคÔดรÔเรÔèมÊรางÊรรค(ค6.1ม.4–6/6)

3. จุดประสงคการเรียนรู









1.ºอกÊÔèงãดเปš¹ÊมาªÔกหร×อäม‹เปš¹ÊมาªÔกของเซต·ÕèกÓห¹ดãหäด(K)
2.อ‹า¹แÅÐเขÕย¹แ·¹เซต·ÕèกÓห¹ดãหโดยวÔ¸Õแ¨กแ¨งÊมาªÔกäด(K)
3.อ‹า¹แÅÐเเขÕย¹แ·¹เซต·ÕèกÓห¹ดãหโดยวÔ¸Õºอกเง×èอ¹äขäด(K)
4.¨Óแ¹กเซต·ÕèกÓห¹ดãหเปš¹เซตว‹างเซต¨ÓกÑดหร×อเซตอ¹Ñ¹ตäด(K)
5.เปรÕยºเ·ÕยºเซตÊองเซต·ÕèกÓห¹ดãหเ·‹ากÑ¹หร×อäม‹äด(K)
6.·Óงา¹เปš¹รÐเºÕยºเรÕยºรอยรอºคอºแÅÐมÕความเª×èอมÑè¹ã¹ต¹เอง(A)
7.การ·Óงา¹เปš¹กÅØ‹มการãหเหตØ¼ÅการÊ×èอÊารแÅÐการÊ×èอความหมาย(P)
8.การ¹ÓเÊ¹อแÅÐการเª×èอมโยงหÅÑกการความรÙ·างค³ÔตÈาÊตรกÑºÈาÊตรอ×è¹(P)

คÙ‹ม×อครÙแ¼¹การ¨ÑดการเรÕย¹รÙค³ÔตÈาÊตรม.4เÅ‹ม1

4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู
´ŒÒ¹¤ÇÒÁÃÙŒ (K)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1.ตรว¨¼Åการ·Óแºº·ดÊอº – แºº·ดÊอºก‹อ¹เรÕย¹
 ก‹อ¹

à¡³±¡ÒÃÇÑ´
–

2.ÊÑงเกตการซÑก¶าม การแÊดง – แºººÑ¹·Öก¼ÅการอÀÔปราย
 ความคÔดเหç¹การãหขอเÊ¹อ – แºººÑ¹·ÖกความรÙ
 แ¹ÐแÅÐการอÀÔปรายรว‹ มก¹Ñ

¼‹า¹เก³±เ©ÅÕèย3ขÖé¹äป

3.ตรว¨¼Åการป¯ÔºÑตÔตามกÔ¨- – กÔ¨กรรม½ƒก·ÑกÉÐ1.1
 กรรม½ƒก·ÑกÉÐ1.1,1.2 – กÔ¨กรรม½ƒก·ÑกÉÐ1.2

¼‹า¹เก³±เ©ÅÕèย3ขÖé¹äป

´ŒÒ¹¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ áÅÐ¤‹Ò¹ÔÂÁ (A)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1. ÊÑงเกต¾ÄตÔกรรมข³Ð·Óงา¹ – แººปรÐเมÔ¹¾ÄตÔกรรมข³Ð
 ร‹วมกÑºกÅØ‹ม
 ·Óงา¹ร‹วมกÑºกÅØ‹ม
2. ปรÐเมÔ¹¾ÄตÔกรรมตามราย – แººปรÐเมÔ¹ดา¹คØ³¸รรม
 การป รÐเมÔ ¹ ด  า ¹คØ ³ ¸รรม  ¨รÔย¸รรมแÅÐค‹า¹Ôยม
 ¨รÔย¸รรมแÅÐค‹า¹Ôยม

à¡³±¡ÒÃÇÑ´
¼‹า¹เก³±เ©ÅÕèย3ขÖé¹äป
¼‹า¹เก³±เ©ÅÕèย3ขÖé¹äป

´ŒÒ¹·Ñ¡ÉÐ/¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ (P)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1. ÊÑงเกต¾ÄตÔกรรมการÊ×èอÊาร – แ ººปรÐเมÔ ¹ ด  า ¹·Ñ ก ÉÐ/
 การเª×èอมโยงหÅÑกการความรÙ  กรÐºว¹การ
 ·างค³ÔตÈาÊตร
2. ปรÐเมÔ¹¾ÄตÔกรรมตามราย
 การป รÐเมÔ ¹ ด  า ¹·Ñ ก ÉÐ/
 กรÐºว¹การ
3.ÊÑงเกตการป¯ÔºตÑ ตÔ ามก¨Ô กรรม – กÔ¨กรรม½ƒก·ÑกÉÐ1.1
 ½ƒก·ÑกÉÐ1.1,1.2
– กÔ¨กรรม½ƒก·ÑกÉÐ1.2
4.ปรÐเมÔ¹แ¿‡มÊ ÐÊม¼Åงา¹ – แºººÑ¹·Öกค วามคÔดเหç¹เกÕยè ว
 กÑºก ารปรÐเมÔ¹ª ¹éÔ งา¹ã¹แ¿‡ม
 ÊÐÊม¼Åงา¹
– แººปรÐเมÔ¹แ¿‡มÊÐÊม¼Å
 งา¹

à¡³±¡ÒÃÇÑ´
¼‹า¹เก³±เ©ÅÕèย3ขÖé¹äป

¼‹า¹เก³±เ©ÅÕèย3ขÖé¹äป
¼‹า¹เก³±เ©ÅÕèย3ขÖé¹äป
¼‹า¹เก³±เ©ÅÕèย3ขÖé¹äป
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คÙ‹ม×อครÙแ¼¹การ¨ÑดการเรÕย¹รÙค³ÔตÈาÊตรม.4เÅ‹ม1

5. สาระการเรียนรู







1.ความหมายของเซต
2.ÊมาªÔกของเซต
3.การเขÕย¹เซต
4.เซต¨ÓกÑดแÅÐเซตอ¹Ñ¹ต
5.เซต·Õèเ·‹ากÑ¹
6.ÊÑºเªตแÅÐเ¾าเวอรเªต

6. แนวทางบูรณาการ



ÀาÉาä·ย
ÀาÉาต‹างปรÐเ·È

¨Ñดการปา°ก¶าห¹าªÑé¹เรÕย¹ã¹หÑวขอเªต
¨Ñดการปา°ก¶าห¹าªÑé¹เรÕย¹ã¹หÑวขอรÙปเซตดวยÀาÉาต‹างปรÐเ·È

7. กระบวนการจัดการเรียนรู




















¢Ñé¹·Õè 1 ¹Óà¢ŒÒÊÙ‹º·àÃÕÂ¹
1.¹ÑกเรÕย¹·Óแºº·ดÊอºก‹อ¹เรÕย¹ห¹‹วยการเรÕย¹รÙ·Õè1¨Ó¹ว¹10ขอเวÅา10¹า·Õ
2.ครÙแÅÐ¹ÑกเรÕย¹ร‹วมกÑ¹Ê¹·¹าเร×èองการ¨ÑดÊÔèงของ·ÕèอยÙ‹Àายã¹หองเรÕย¹เปš¹หมวดหมÙ‹
3.แº‹งกÅØ‹ม¹ÑกเรÕย¹ออกเปš¹กÅØ‹มกÅØ‹มÅÐ5ค¹โดยมÕเง×èอ¹äขว‹ามÕÊมาªÔกเปš¹¹ÑกเรÕย¹เรÕย¹ดÕ
 :¹ÑกเรÕย¹ปา¹กÅาง:¹ÑกเรÕย¹เรÕย¹อ‹อ¹(1:2:2)หร×อกÅØ‹มตองมÕÊมาªÔกเปš¹¹ÑกเรÕย¹
 เรÕย¹อ‹อ¹อย‹าง¹อย1ค¹แÅÐรÑºแºººÑ¹·ÖกการอÀÔปรายค¹ÅÐ1ãº
4.¹ÑกเรÕย¹แต‹ÅÐกÅØ‹มร‹วมกÑ¹อÀÔปราย¶ÖงเหตØ¼Å·Õè¨ÑดÊÔèงของ·ÕèอยÙ‹Àายã¹หองเรÕย¹เปš¹หมวดหมÙ‹
 ¾รอมยกตÑวอย‹างการ¨ÑดÊÔèงของ·ÕèÀาย¹อกหองเรÕย¹¾รอมหาเหตØ¼ÅปรÐกอº แÅÐºÑ¹·Öก¼Å
 การอÀÔปรายã¹กÅØ‹มÅงã¹แºººÑ¹·ÖกการอÀÔปราย
5.แต‹ÅÐกÅØ‹มÊ‹งตÑวแ·¹มา¹ÓเÊ¹อตÑวอย‹างการ¨ÑดÊÔèงของแÅÐãหเหตØ¼Å¨¹ครº·ØกกÅØ‹ม
6.ครÙแ ÅÐ¹กÑ เรÕย¹รว‹ มกÑ¹อ ÀÔปรายการ¹ÓเÊ¹อของ·กØ ก ÅØม‹ ÊรØป¼ÅการอÀÔปรายแÅÐº¹Ñ ·ÖกÊ รØป¼Å
 การอÀÔปรายÅงã¹แºººÑ¹·ÖกการอÀÔปราย Ê‹งãหครÙตรว¨Êอºความ¶ÙกตองของคÓตอº แÅÐ
 ¨Ñดเกçºแ¿‡มÊÐÊม¼Åงา¹
¢Ñé¹·Õè 2 ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
1.ครÙãหความรÙเ¾ÔèมเตÔม ã¹ªÕวÔตปรÐ¨ÓวÑ¹·ØกวÑ¹¹Õé เราäด¾ºเหç¹แÅÐคØ¹เคยกÑºÊÔèงต‹าง æ ·ÕèมÕ
 ÅÑกÉ³Ðเหม×อ¹กÑ¹เปš¹ª¹ÔดเดÕยวกÑ¹ หร×อมÕÅÑกÉ³Ðºางอย‹างร‹วมกÑ¹มากมาย·Ñèวäป ซÖèงเรา
 ¹ÔยมãªคÓต‹างæã¹การกÅ‹าว¶ÖงÊÔèงเหÅ‹า¹Ñé¹มÕÅÑกÉ³Ð¹ามอา¨¨Ðเปš¹กÅØ‹ม½ÙงเหÅ‹าค³Ð
 ªØด ÏÅÏ  ซÖèงã¹·างค³ÔตÈาÊตรเม×èอกÅ‹าว¶ÖงÊÔèงãด æ กçตาม ·ÕèÊามาร¶·ราºäดแ¹‹¹อ¹ว‹า
 ÊÔèงãดอยÙ‹ã¹กÅØ‹มแÅÐÊÔèงãดäม‹อยÙ‹ã¹กÅØ‹มรวมกÑ¹เปš¹กÅØ‹ม¨ÐãªคÓเรÕยกว‹า“เซต”(Sets)แ·¹
 กÅØ‹มต‹างæเหÅ‹า¹Ñé¹เซต(Sets)เปš¹คÓอ¹Ôยาม¹Óมาãªเ¾×èอº‹งºอกกÅØ‹มของ¨Ó¹ว¹หร×อÊÔèง
 ต‹างæ·ÕèมÕÅÑกÉ³Ðºางอย‹าง·Õèเหม×อ¹กÑ¹เª‹¹

คÙ‹ม×อครÙแ¼¹การ¨ÑดการเรÕย¹รÙค³ÔตÈาÊตรม.4เÅ‹ม1

·ÑèÇä»
½ÙงของปÅา·ÐเÅ
ค³ÐครÙโรงเรÕย¹มÑ¸ยมปรÐªา¹ÔเวÈ¹
เซตครÙโรงเรÕย¹มÑ¸ยมปรÐªา¹ÔเวÈ¹
เซตของª×èอเด×อ¹ã¹1ป‚·ÕèÅง·ายดวย“คม”
…
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·Ò§¤³ÔµÈÒÊµÃ
เซตของปÅา·ÐเÅ
เซตครÙโรงเรÕย¹มÑ¸ยมปรÐªา¹ÔเวÈ¹
เซตของª×èอเด×อ¹ã¹1ป‚·ÕèÅง·ายดวย“คม”
เซตของª×èอเด×อ¹ã¹1ป‚·ÕèÅง·ายดวย“คม”
…

2.ครÙãห¹ÑกเรÕย¹กÅØ‹มเดÔมแข‹งกÑ¹โดยÊ‹งตÑวแ·¹ออกมาครÑéงÅÐ 1 ค¹ ออกมาเขÕย¹ขอความ·ÕèมÕ
 ÅÑกÉ³Ð¹ามโดย·Ñèวº¹กรÐดา¹¾รอมปรÑº/แกäขขอความ¹Ñé¹เปš¹ÀาÉาค³ÔตÈาÊตร ã¹เวÅา
 2¹า·Õ¶ากÅØ‹มãดเขÕย¹äดมากกว‹าแÅÐ¶Ùกตอง¨Ðเปš¹½†ายª¹ÐครÙ¼ÙÊอ¹ãหคÓªมเªย¾รอม·Ñéง
 ãหเ¾×èอ¹¹ÑกเรÕย¹ปรºม×อãหกÅØ‹มª¹Ð
3.เซต·างค³ÔตÈาÊตร¨Ðตองเปš¹เซต·ÕèªÑดเ¨¹Êามาร¶ºอกäดตรงกÑ¹แÅÐเรÕยกÊÔèง·ÕèอยÙ‹ã¹เซตว‹า
 “ÊมาªÔก”โดยãª{…}เปš¹ÊÑญÅÑกÉ³แ·¹เซตเª‹¹“เซตแม‹ÊÕ”เขÕย¹แ·¹ดวย{เขÕยว,เหÅ×อง,
 แดง}
4.¹ÑกเรÕย¹กÅØ‹มเดÔมเÅ×อกÈÖกÉาหÑวขอ1.ความหมายของเซต2.ÊมาªÔกของเซต3.การเขÕย¹
 เซต4.เซต¨ÓกÑดแÅÐเซตอ¹Ñ¹ต5.เซต·Õèเ·‹ากÑ¹6.ÊÑºเªตแÅÐเ¾าเวอรเªตโดยเÅ×อกเ¾Õยง
 หÑวขอเดÕยวã¹ห¹ÑงÊ×อเรÕย¹ รายวÔªา¾×é¹°า¹ ค³ÔตÈาÊตร ม. 4 เÅ‹ม 1/Ê×èอการเรÕย¹รÙ
 ค³ÔตÈาÊตรÊมºÙร³แººม.4เÅ‹ม1(ºรÔÉÑ·ÊÓ¹Ñก¾Ôม¾วÑ²¹า¾า¹Ôª¨ÓกÑด)หร×อห¹ÑงÊ×อ
 ต‹างæ·ÕèเกÕèยวของ
5.¹ÑกเรÕย¹ร‹วมกÑ¹อÀÔปรายเกÕèยวกÑºหÑวขอ·ÕèเÅ×อกÀายã¹กÅØ‹ม¾รอม¨Ñด·Óรายงา¹การÈÖกÉาแÅÐ
 การอÀÔปรายโดยมÕครÙãหคÓแ¹Ð¹ÓãหการอÀÔปรายãหมÕความ¶ÙกตองÊมºÙร³
6.¹ÑกเรÕย¹·ØกกÅØ‹มแÊดง¼ÅการอÀÔปรายห¹าªÑé¹เรÕย¹ แÅÐร‹วมกÑ¹ÊรØป¼ÅเกÕèยวกÑºหÑวขอ·ÕèกÅØ‹ม
 เÅ×อกโดยมÕครÙãหคÓแ¹Ð¹ÓãหการÊรØป¼ÅการอÀÔปรายãหมÕความ¶ÙกตองÊมºÙร³แÅÐ¹ÑกเรÕย¹
 ·Øกค¹ºÑ¹·Öก¼ÅÊรØปการอÀÔปรายã¹ºÑ¹·ÖกการอÀÔปราย ¾รอมÊ‹งºÑ¹·ÖกการอÀÔปรายแÅÐ
 รายงา¹การÈÖกÉาหÑวขอตาม·ÕèเÅ×อก
¢Ñé¹·Õè 3 ½ƒ¡½¹¼ÙŒàÃÕÂ¹
1.ãห¹ กÑ เรÕย¹·Óก¨Ô กรรม½กƒ · กÑ ÉÐ1.1ห¹า5กÔ¨กรรม½กƒ · กÑ ÉÐ1.2ห¹า10ã¹ห¹ÑงÊ×อเรÕย¹
 รายวÔªา¾×é¹°า¹ค³ÔตÈาÊตรม.4เÅ‹ม1
2.¹ÑกเรÕย¹ª‹วยกÑ¹เ©ÅยกÔ¨กรรม½ƒก·ÑกÉÐ 1.1 แÅÐ 1.2 โดยครÙเÊรÔมหร×อแ¹Ð¹ÓãหคÓตอº
 ¶ÙกตองแÅÐÊมºÙร³
¢Ñé¹·Õè 4 ¡ÒÃ¹Óä»ãªŒ
 ¹ÑกเรÕย¹แÅÐครÙร‹วมกÑ¹Ê¹·¹าตามหÑวขอ·Õèร‹วมกÑ¹กÔ¨กรรมเ¾×èอ¹ÓเขาÊÙ‹ เร×èองการดÓเ¹Ô¹การ
ของเซต
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¢Ñé¹·Õè 5 ÊÃØ»¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÇºÂÍ´
 ¹ÑกเรÕย¹ª‹วยกÑ¹อÀÔปรายแÅÐÊรØปº·เรÕย¹ตามหÑวขอความหมายของเซตÊมาªÔกของเซตการ

เขÕย¹เซตเซต¨ÓกÑดเซตอ¹Ñ¹ต เซต·Õèเ·‹ากÑ¹ÊÑºเªตแÅÐเ¾าเวอรเªตโดยมÕครÙเปš¹¼ÙãหคÓแ¹Ð¹Ó

เ¾×èอความ¶ÙกตองแÅÐÊมºÙร³ของเ¹×éอหา

8. กิจกรรมเสนอแนะ

¹ÑกเรÕย¹กÅØ‹มเดÔมตÑéงโ¨·ยเกÕèยวกÑº¾×é¹°า¹เร×èองความหมายของเซตÊมาªÔกของเซตการเขÕย¹เซต
เซต¨ÓกÑดแÅÐเซตอ¹Ñ¹ตแÅÐเซต·Õèเ·‹ากÑ¹กÅØ‹มÅÐ20ขอ¾รอมเ©ÅยครÙอา¨คÑดเÅ×อกโ¨·ยºางÊ‹ว¹มา
¨Ñด·Óเปš¹แºº·ดÊอºปรÐ¨Óห¹‹วยการเรÕย¹รÙต‹อäป

9. ส�อ/แหลงการเรียนรู






1.ห¹ÑงÊ×อเรÕย¹รายวÔªา¾¹é× °า¹ค³ÔตÈาÊตรม.1เÅ‹ม2(ºรÔÉ·Ñ ÊÓ¹Ñก¾Ôม¾ว²
Ñ ¹า¾า¹Ôª¨ÓกÑด)
2.Ê×อè การเรÕย¹รÙ ค³ÔตÈาÊตรÊมºÙร³แººม.1เÅ‹ม2(ºรÔÉ·Ñ ÊÓ¹Ñก¾Ôม¾ว²
Ñ ¹า¾า¹Ôª¨ÓกÑด)
áËÅ‹§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒà¾ÔèÁàµÔÁ
1.ห¹ÑงÊ×อเÊรÔมความรÙค³ÔตÈาÊตร
2.ºØคคÅต‹างæเª‹¹ครÙเ¾×èอ¹ญาตÔ¼ÙรÙดา¹ค³ÔตÈาÊตร
3.อÔ¹เ·อรเ¹çตขอมÙÅã¹การÈÖกÉาเร×èองเซต

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
1. ความÊÓเรç¨ã¹การ¨ÑดการเรÕย¹รÙ
 แ¹ว·างการ¾Ñ²¹า
2. ปญหา/อØปÊรรคã¹การ¨ÑดการเรÕย¹รÙ
แ¹ว·างแกäขปญหา
3.ÊÔèง·Õèäม‹äดป¯ÔºÑตÔตามแ¼¹
เหตØ¼Å
4.การปรÑºปรØงแ¼¹การ¨ÑดการเรÕย¹รÙ
 ¼ÙÊอ¹/แ·¹

Åงª×èอ

/

/

¼ÙÊอ¹

คÙ‹ม×อครÙแ¼¹การ¨ÑดการเรÕย¹รÙค³ÔตÈาÊตรม.4เÅ‹ม1
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 3
การดำเนินการของเซต
¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¤³ÔµÈÒÊµÃ
Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 1 à«µ

ªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 4 ÀÒ¤àÃÕÂ¹·Õè 1
àÇÅÒ 5 ªÑèÇâÁ§

1. สาระสำคัญ

ความÊÑม¾Ñ¹¸รÐหว‹างเซตกÑºเอกÀ¾ÊÑม¾Ñ·¸ ยÙเ¹Õย¹อÔ¹เตอรเซกªÑ¹คอม¾ÅÕเม¹ต แÅÐ¼Åต‹าง
ของเซต

2. ตัวชี้วัดชั้นป














1.มÕความคÔดรวºยอดã¹เร×èองเซตแÅÐการดÓเ¹Ô¹การของเซต(ค4.1ม.4–6/1)
2.เขÕย¹แ¼¹Àา¾เว¹¹–ออยเÅอรแÊดงเซตแÅÐ¹Óäปãªแกปญหา(ค4.2ม.4–6/1)
3.ตรว¨ÊอºความÊมเหตØÊม¼ÅของการãหเหตØ¼Åโดยãªแ¼¹Àา¾เว¹¹–ออยเÅอร (ค 4.2
 ม.4–6/2)
4.ãªวÔ¸Õการ·ÕèหÅากหÅายแกปญหา(ค6.1ม.4–6/1)
5.ãªค วามรÙ ·ÑกÉÐแÅÐกรÐºว¹การ·างค³ÔตÈาÊตรแ ÅÐเ·คโ¹โÅยÕã¹การแกปญ
 หาã¹Ê¶า¹การ³
 ต‹างæäดอย‹างเหมาÐÊม(ค6.1ม.4–6/2)
6.ãหเหตØ¼ÅปรÐกอºการตÑดÊÔ¹ã¨แÅÐÊรØป¼Åäดอย‹างเหมาÐÊม(ค6.1ม.4–6/3)
7.ãªÀาÉาแÅÐÊÑญÅÑกÉ³·างค³ÔตÈาÊตรã¹การÊ×èอÊารการÊ×èอความหมายแÅÐการ¹ÓเÊ¹อäด
 อย‹าง¶ÙกตองแÅÐªÑดเ¨¹(ค6.1ม.4–6/4)
8.เª×èอมโยงความรÙต‹างæã¹ค³ÔตÈาÊตรแÅÐ¹ÓความรÙหÅÑกการกรÐºว¹การ·างค³ÔตÈาÊตร
 äปเª×èอมโยงกÑºÈาÊตรอ×è¹æ(ค6.1ม.4–6/5)
9.มÕความคÔดรÔเรÔèมÊรางÊรรค(ค6.1ม.4–6/6)

3. จุดประสงคการเรียนรู








1.อ¸ÔºายความÊÑม¾Ñ¹¸รÐหว‹างเซตกÑºเอกÀ¾ÊÑม¾Ñ·¸äด(K)
2.เขÕย¹แ¼¹Àา¾แ·¹เซต·ÕèกÓห¹ดãหäด(K)
3.คÓ¹ว¹หายÙเ¹Õย¹แÅÐอÔ¹เตอรเซกªÑ¹ของเซต·ÕèกÓห¹ดãหäด(K)
4.คÓ¹ว¹หาคอม¾ÅÕเม¹ตแÅÐ¼Åต‹างของเซต·ÕèกÓห¹ดãหäด(K)
5.·Óงา¹เปš¹รÐเºÕยºเรÕยºรอยรอºคอºแÅÐมÕความเª×èอมÑè¹ã¹ต¹เอง(A)
6.การ·Óงา¹เปš¹กÅØ‹มการãหเหตØ¼ÅการÊ×èอÊารแÅÐการÊ×èอความหมาย(P)
7.การ¹ÓเÊ¹อแÅÐการเª×èอมโยงหÅÑกการความรÙ·างค³ÔตÈาÊตรกÑºÈาÊตรอ×è¹(P)
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4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู
´ŒÒ¹¤ÇÒÁÃÙŒ (K)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1. ÊÑงเกตการซÑก¶ามการแÊดง – แºººÑ¹·Öก¼ÅการอÀÔปราย
 ความคÔดเหç¹การãหขอเÊ¹อ – แºººÑ¹·ÖกความรÙ
 แ¹ÐแÅÐการอÀÔปรายรว‹ มก¹Ñ
2.ตรว¨¼Åการ·ÓกÔ¨กรรม½ƒก – กÔ¨กรรม½ƒก·ÑกÉÐ1.3
·ÑกÉÐ1.3แÅÐ1.4
– กÔ¨กรรม½ƒก·ÑกÉÐ1.4

à¡³±¡ÒÃÇÑ´
¼‹า¹เก³±เ©ÅÕèย3ขÖé¹äป
¼‹า¹เก³±เ©ÅÕèย3ขÖé¹äป

´ŒÒ¹¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ áÅÐ¤‹Ò¹ÔÂÁ (A)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1. ÊÑงเกต¾ÄตÔกรรมข³Ð·Óงา¹ – แººปรÐเมÔ¹¾ÄตÔกรรมข³Ð
 ร‹วมกÑºกÅØ‹ม
 ·Óงา¹ร‹วมกÑºกÅØ‹ม
2. ปรÐเมÔ¹¾ÄตÔกรรมตามราย – แººปรÐเมÔ¹ดา¹คØ³¸รรม
 การป รÐเมÔ ¹ ด  า ¹คØ ³ ¸รรม  ¨รÔย¸รรมแÅÐค‹า¹Ôยม
 ¨รÔย¸รรมแÅÐค‹า¹Ôยม

à¡³±¡ÒÃÇÑ´
¼‹า¹เก³±เ©ÅÕèย3ขÖé¹äป
¼‹า¹เก³±เ©ÅÕèย3ขÖé¹äป

´ŒÒ¹·Ñ¡ÉÐ/¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ (P)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1. ÊÑงเกต¾ÄตÔกรรมการÊ×èอÊาร – แ ººปรÐเมÔ ¹ ด  า ¹·Ñ ก ÉÐ/
 การเª×èอมโยงหÅÑกการความรÙ  กรÐºว¹การ
 ·างค³ÔตÈาÊตร
2. ปรÐเมÔ¹¾ÄตÔกรรมตามราย
 การป รÐเมÔ ¹ ด  า ¹·Ñ ก ÉÐ/
 กรÐºว¹การ
3.ÊÑงเกตการป¯ÔºตÑ ตÔ ามก¨Ô กรรม – กÔ¨กรรม½ƒก·ÑกÉÐ1.3
 ½ƒก·ÑกÉÐ1.3
4.ปรÐเมÔ¹แ¿‡มÊ ÐÊม¼Åงา¹ – แºººÑ¹·Öกค วามคÔดเหç¹เกÕยè ว
 กÑºก ารปรÐเมÔ¹ª ¹éÔ งา¹ã¹แ¿‡ม
 ÊÐÊม¼Åงา¹
– แººปรÐเมÔ¹แ¿‡มÊÐÊม¼Å
 งา¹

à¡³±¡ÒÃÇÑ´
¼‹า¹เก³±เ©ÅÕèย3ขÖé¹äป

¼‹า¹เก³±เ©ÅÕèย3ขÖé¹äป
¼‹า¹เก³±เ©ÅÕèย3ขÖé¹äป
¼‹า¹เก³±เ©ÅÕèย3ขÖé¹äป
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5. สาระการเรียนรู




1.เอกÀ¾ÊÑม¾Ñ·¸
2.แ¼¹Àา¾ของเว¹¹–ออยเÅอร
3.ยÙเ¹Õย¹อÔ¹เตอรเซกªÑ¹คอม¾ÅÕเม¹ตแÅÐ¼Åต‹างของเซต

6. แนวทางบูรณาการ
ÀÒÉÒä·Â
ÈÔÅ»Ð  
ÀÒÉÒµ‹Ò§»ÃÐà·È
¡ÒÃ§Ò¹ÍÒªÕ¾Ï

¹ÓเÊ¹อการดÓเ¹Ô¹การของเซตดวยวÔ¸Õต‹างæ
ปรÐดÔÉ°ãºความรÙเร×èองการดÓเ¹Ô¹การของเซต
¹ÓเÊ¹อการดÓเ¹Ô¹การของเซตวÔ¸Õต‹างæดวยÀาÉาต‹างปรÐเ·È
·Óแ¼‹¹¾ÑºãºความรÙเกÕèยวกÑºการดÓเ¹Ô¹การของเซตโดยãªคอม¾Ôวเตอร

7. กระบวนการจัดการเรียนรู



















¢Ñé¹·Õè 1 ¹Óà¢ŒÒÊÙ‹º·àÃÕÂ¹
1.·º·ว¹หÑวขอความหมายของเซต ÊมาªÔกของเซต การเขÕย¹เซต เซต¨ÓกÑดแÅÐเซตอ¹Ñ¹ต
 แÅÐเซต·Õèเ·‹ากÑ¹
2.¹ÑกเรÕย¹แÅÐครÙร‹วมกÑ¹เขÕย¹เขÕย¹เซตแºººอกเง×èอ¹äข·Õè¾ºã¹ªÕวÔตปรÐ¨ÓวÑ¹º¹กรÐดา¹1–2
 เซตเª‹¹ãหกเปš¹เซตของ¹ÑกเรÕย¹·Øกค¹ã¹หองเรÕย¹ของเราหร×อก={ข|ข<10}แÅÐ
 Aเปš¹เซตของ¹ÑกเรÕย¹หญÔง·ÕèเรÕย¹รด.ã¹ªÑé¹มÑ¸ยมÈÖกÉาป‚·Õè 5ของโรงเรÕย¹เรา¹ÑกเรÕย¹
 ª‹วยกÑ¹ตอºว‹าÊมาªÔกของ2เซต¹ÕéมÕอÐäร
3.ครÙãห¹ÑกเรÕย¹ÊÑงเกตØÊมาªÔกของเซตแºººอกเง×èอ¹äข ว‹ามÕอÐäรเหม×อ¹กÑ¹ แÅÐ¾ยายามãห
 ¹ÑกเรÕย¹เหç¹ความ¨Óเปš¹ตองมÕขอกÓห¹ดขอ¨ÓกÑดหร×อขอºเขตของÊมาªÔกเ¾×èอãห·ราºว‹า
 ÊมาªÔกข องเซต·อÕè ยÙã‹ ¹ความÊ¹ã¨หร×อ· กÕè Óห¹ดของเราดÑง¹Ñ¹é เซต·ปÕè รÐกอºดวยÊมาªÔก·Ñงé หมด
 ·ÕèเราÊ¹ã¨หร×อ·ÕèกÓห¹ดว‹า“เอกÀ¾ÊÑม¾Ñ·¸”แÅÐเขÕย¹ÊÑญÅÑกÉ³แ·¹ดวย“U”
¢Ñé¹·Õè 2 ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
1.ครÙãห¹ÑกเรÕย¹ª‹วยกÑ¹ยกตÑวอย‹างแÅÐหาÊมาªÔกของเซตแºººอกเง×èอ¹äข โดยกÓห¹ดเอกÀ¾
 ÊÑม¾Ñ·¸อÕก1–2ตÑวอย‹างแÅว¹ÑกเรÕย¹ร‹วมกÑ¹อÔปรายหาคÓตอºว‹าÊมาªÔกของเซตค×ออÐäร
2.ครÙอ¸ÔºายความรÙเ¾ÔèมเตÔม “เอกÀ¾ÊÑม¾Ñ·¸” Leonhard Euler ¹Ñกค³ÔตÈาÊตรªาวÊวÔตäด
 แ¹Ð¹ÓวÔ¸ÕเขÕย¹รÙปÀา¾เ¾×èอแÊดงความÊÑม¾Ñ¹¸ของเซต แÅÐ¹Ñกค³ÔตÈาÊตรªาวอÑงกÄÉª×èอ
 John Venn äด¹ÓวÔ¸ÕการดÑงกÅ‹าวมา¾Ñ²¹าต‹อäปอÕก ซÖèงการเขÕย¹แ¼¹Àา¾ของเว¹¹–
 ออยเÅอร ¨ÐเขÕย¹เปš¹รÙปปด·างเรขาค³Ôต โดยãªรÙปÊÕèเหÅÕèยม¼×¹¼าแ·¹เอกÀ¾ÊÑม¾Ñ·¸
 (RelativeUniversalSet)ãªÊÑญÅÑกÉ³ “U”แ·¹เอกÀ¾ÊÑม¾Ñ·¸แÅÐ¹ÔยมãªวงกÅมหร×อ
 วงรÕแ·¹เซตãดæ

18

คÙ‹ม×อครÙแ¼¹การ¨ÑดการเรÕย¹รÙค³ÔตÈาÊตรม.4เÅ‹ม1


3.ครÙตงéÑ คÓ¶าม·ยèÕ งÑ äม‹ตอ งการคÓตอº(ã¹เวÅา¹Õ)é “¹ÑกเรÕย¹ª¹éÑ ม.4ของโรงเรÕย¹เรามÕ 500ค¹

 ã¹¨Ó¹ว¹¹ÕéมÕ 300ค¹เÅ×อกเรÕย¹วÔªาค³ÔตÈาÊตร 250ค¹เÅ×อกเรÕย¹วÔªาÀาÉาอÑงกÄÉ

 150ค¹เÅ×อกเรÕย¹·ÑéงวÔªาค³ÔตÈาÊตรแ ÅÐวÔªาอÑงกÄÉ”
 ¨งหา 1)¨Ó¹ว¹¹ÑกเรÕย¹·ÕèเÅ×อกเรÕย¹วÔªาค³ÔตÈาÊตรอย‹างเดÕยว
2)¨Ó¹ว¹¹ÑกเรÕย¹·ÕèเÅ×อกเรÕย¹วÔªาÀาÉาอÑงกÄÉอย‹างเดÕยว
 3)¨Ó¹ว¹¹ÑกเรÕย¹·Õèäม‹เÅ×อกเรÕย¹·ÑéงÊองวÔªา

4.¹ÑกเรÕย¹¨ากกÅØ‹มเดÔมÈÖกÉาเร×èอง เซต ·ÕèÊามาร¶ตอºคÓ¶ามã¹ห¹ÑงÊ×อเรÕย¹ รายวÔªา¾×é¹°า¹

 ค³ÔตÈาÊตร ม.4เÅ‹ม1/Ê×èอการเรÕย¹รÙ ค³ÔตÈาÊตร ÊมºÙร³แººม.4เÅ‹ม1(ºรÔÉÑ·

 ÊÓ¹Ñก¾Ôม¾ว ²
Ñ ¹า¾า¹Ôª¨ÓกÑด)หร×อห ¹ÑงÊ×อต า‹ งæ·Õเè กÕยè วของ¾รอมอÀÔปรายเ¹×อé หาแÅÐความรÙ

 ·ÕèÊามาร¶ตอºคÓ¶ามของครÙ¹อก¨าก¹Ñé¹ตองºÑ¹·ÖกความรÙÅงã¹แºººÑ¹·ÖกความรÙ

5.·ØกกÅØ‹มÊ‹งตÑวแ·¹มาเÊ¹อ¼ÅการอÀÔปรายเ¹×éอหาแÅÐความรÙ·ÕèÊามาร¶ตอºคÓ¶ามของครÙ

 ¾รอมเÊ¹อวÔ¸ÕการหาคÓตอº

6.¹ÑกเรÕย¹·ØกกÅØ‹มรวมกÑ¹ÊรØป¼ÅการอÀÔปรายเ¹×éอหาแÅÐความรÙ·ÕèÊามาร¶ตอºคÓ¶ามของครÙ

 โดยมÕครÙãหคÓแ¹Ð¹ÓãหการอÀÔปรายãหมÕความ¶ÙกตองÊมºÙร³ครÙควรเ¾ÔèมเตÔมความรÙã¹เร×èอง

 การดÓเ¹Ô¹การของเซตว‹าเปš¹การÊรางเซตãหม‹¨ากเซต·ÕèมÕเอกÀ¾ÊÑม¾Ñ·¸เดÕยวกÑ¹ซÖèงÊามาร¶

 ·Óäด4วÔ¸Õค×อยÙเ¹Õย¹อÔ¹เตอรเซกªÑ¹คอม¾ÅÕเม¹ตแÅÐ¼Åต‹างของเซตโดยอ¸ÔºายÊÑé¹æ

 ดÑงต‹อäป¹Õé

 6.1 ยÙเ¹Õย¹(Union)
 ยÙเ¹Õย¹ของเซตAกÑºเซตBค×อเซต·ÕèปรÐกอºดวยÊมาªÔก·ÕèอยÙ‹ã¹เซตAหร×ออยÙ‹

   ã¹เซตBหร×ออยÙ‹·Ñéงã¹เซตAแÅÐเซตB

    ยÙเ¹Õย¹ของเซตAกÑºเซตBเขÕย¹แ·¹ดวยA∪B

    ¹Ñè¹ค×อA∪B={x|x∈Aหร×อx∈Bหร×อxเปš¹ÊมาªÔกของ·ÑéงÊองเซต}
X

    เª‹¹ A={1,2,3},B={2,3,4}
B
A

      A∪B={1,2,3,4}
1 23 4

   ซÖèงเขÕย¹เปš¹แ¼¹Àา¾ของเว¹¹–ออยเÅอรäดดÑง¹Õé

 6.2 อÔ¹เตอรเซกªÑ¹(Intersection)

    อÔ¹เตอรเซกªÑ¹ของเซตAแÅÐเซตBค×อเซต·ÕèปรÐกอºดวยÊมาªÔก·Õèเปš¹ÊมาªÔก

   ของ·ÑéงเซตAแÅÐเซตB

    อÔ¹เตอรเซกªÑ¹ของเซตAแÅÐเซตBเขÕย¹แ·¹ดวยA∩B

    ¹Ñé¹ค×อA∩B={x|x∈AแÅÐx∈B}
X
B
A
     เª‹¹ A={1,2,3},B={2,3,4}
1 23 4
     A∩B={2,3}

   ซÖèงเขÕย¹เปš¹แ¼¹Àา¾ของเว¹¹–ออยเÅอรäดดÑง¹Õé
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6.3 คอม¾ÅÕเม¹ต(Complement)
   คอม¾ÅÕเม¹ตของเซตAค×อเซต·ÕèปรÐกอºดวยÊมาªÔกของUแต‹äม‹เปš¹ÊมาªÔก
  ของA
   คอม¾ÅÕเม¹ตของเซตAเขÕย¹แ·¹ดวยA′(อ‹า¹ว‹าเอä¾รม)หร×ออา¨เขÕย¹แ·¹
  ดวยA,Ac,A,C[A]¹Ñè¹ค×อA′={x|x∈XแÅÐx∉A}
   เª‹¹ X={1,2,3,4,5}
X
A′
     A={1,2}
1 2 3 4 5
∴A′={3,4,5}
6.4 ¼Åต‹างของเซต
   ¼Åต‹างรÐหว‹างเซต A แÅÐเซต B ค×อ เซต·ÕèปรÐกอºดวยÊมาªÔกของเซต A แต‹
  äม‹äดเปš¹ÊมาªÔกของเซตB
¼Åµ‹Ò§¢Í§à«µ A แÅÐเซต B เราเรÕยกว‹า คอม¾ÅÕเม¹ตของเซต B เม×èอเ·ÕยºกÑº
  เซตAเขÕย¹แ·¹ดวย“A–B”
   ¹Ñè¹ค×อA–B={x|x∈Aหร×อx∉B}เª‹¹
  กÓห¹ดãหX={1,2,3,4,5},A={1,2,3},B={2,3,4}
 ¨ÐäดA–B={1}หร×อ¨ÐäดB–A={4}
 เขÕย¹แ¼¹Àา¾ของเว¹¹–ออยเÅอรแÊดง¼Åต‹างของเซตäดดÑง¹Õé 


A

B

A

B

A

X

X

X

B
X

B
A

¶าA∩B=∅ แÅว

A–B=A

¶าA∩B≠ ∅ แÅวA–B

เปš¹ÊÑºเªตแ·ของA
¶าB⊂AแÅว

B–A=∅

¶าA⊂BแÅว

A–B=∅
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¢Ñé¹·Õè 3 ½ƒ¡½¹¼ÙŒàÃÕÂ¹

1.ãห¹ÑกเรÕย¹·ÓกÔ¨กรรม½ƒก·ÑกÉÐ1.3ห¹า13แÅÐกÔ¨กรรม½ƒก·ÑกÉÐ1.4ห¹า16ã¹

 ห¹ÑงÊ×อเรÕย¹รายวÔªา¾×é¹°า¹ค³ÔตÈาÊตรม.4เÅ‹ม1

2.¹ÑกเรÕย¹ª‹วยกÑ¹เ©ÅยกÔ¨กรรม½ƒก·ÑกÉÐ1.3,1.4แÅÐครÙเÊรÔมหร×อแ¹Ð¹ÓãหคÓตอº¶Ùกตอง

 แÅÐÊมºÙร³
¢Ñé¹·Õè 4 ¡ÒÃ¹Óä»ãªŒ

 ¹ÑกเรÕย¹แÅÐครÙร‹วมกÑ¹Ê¹·¹าตามหÑวขอ·Õèร‹วมกÑ¹กÔ¨กรรมเ¾×èอ¹ÓเขาÊÙ‹ เร×èองการแกปญหา

โดยเซต
¢Ñé¹·Õè 5 ÊÃØ»¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÇºÂÍ´
 ¹ÑกเรÕย¹ª‹วยกÑ¹อÀÔปรายแÅÐÊรØปº·เรÕย¹ตามหÑวขอ เอกÀ¾ÊÑม¾Ñ·¸ แ¼¹Àา¾ของเว¹¹–

ออยเÅอร การยÙเ¹Õย¹ อÔ¹เตอรเซกªÑ¹ คอม¾ÅÕเม¹ต  แÅÐ¼Åต‹างของเซตโดยมÕครÙเปš¹¼ÙãหคÓ

แ¹Ð¹Óเ¾×èอความ¶ÙกตองแÅÐÊมºÙร³ของเ¹×éอหา

8. กิจกรรมเสนอแนะ
 ¹ÑกเรÕย¹กÅØม‹ เดÔมต งÑé โ¨·ยเกÕยè วกÑº¾ ¹×é °า¹เร×อè งเอกÀ¾ÊมÑ ¾Ñ·¸แ¼¹Àา¾ของเว¹¹–ออยเÅอรการ
ยÙเ¹Õย¹อÔ¹เตอรเซกªÑ¹คอม¾ÅÕเม¹ตแÅÐ¼Åต‹างของเซตกÅØ‹มÅÐ20ขอ¾รอมเ©ÅยครÙอา¨คÑดเÅ×อก
โ¨·ยºางÊ‹ว¹มา¨Ñด·Óเปš¹แºº·ดÊอºปรÐ¨Óห¹‹วยการเรÕย¹รÙต‹อäป

9. ส�อ/แหลงการเรียนรู






1.ห¹ÑงÊ×อเรÕย¹รายวÔªา¾¹é× °า¹ค³ÔตÈาÊตรม.1เÅ‹ม2(ºรÔÉ·Ñ ÊÓ¹Ñก¾Ôม¾ว²
Ñ ¹า¾า¹Ôª¨ÓกÑด)
2.Ê×อè การเรÕย¹รÙ ค³ÔตÈาÊตรÊมºÙร³แººม.1เÅ‹ม2(ºรÔÉ·Ñ ÊÓ¹Ñก¾Ôม¾ว²
Ñ ¹า¾า³Ôª¨ÓกÑด)
áËÅ‹§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒà¾ÔèÁàµÔÁ
1.ห¹ÑงÊ×อเÊรÔมความรÙค³ÔตÈาÊตร
2.ºØคคÅต‹างæเª‹¹ครÙเ¾×èอ¹ญาตÔ¼ÙรÙดา¹ค³ÔตÈาÊตร
3.อÔ¹เ·อรเ¹çตขอมÙÅã¹การÈÖกÉาเร×èองเซต

คÙ‹ม×อครÙแ¼¹การ¨ÑดการเรÕย¹รÙค³ÔตÈาÊตรม.4เÅ‹ม1

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
1. ความÊÓเรç¨ã¹การ¨ÑดการเรÕย¹รÙ
 แ¹ว·างการ¾Ñ²¹า
2. ปญหา/อØปÊรรคã¹การ¨ÑดการเรÕย¹รÙ
แ¹ว·างแกäขปญหา
3.ÊÔèง·Õèäม‹äดป¯ÔºÑตÔตามแ¼¹
เหตØ¼Å
4.การปรÑºปรØงแ¼¹การ¨ÑดการเรÕย¹รÙ
 ¼ÙÊอ¹/แ·¹

Åงª×èอ

/

/

¼ÙÊอ¹
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 4
การแกปญหาโดยเซต

¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¤³ÔµÈÒÊµÃ
Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 1 à«µ

ªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 4 ÀÒ¤àÃÕÂ¹·Õè 1
àÇÅÒ 5 ªÑèÇâÁ§

1. สาระสำคัญ

เ¾าเวอรเซตแÅÐ¨Ó¹ว¹ÊมาªÔก แ¼¹Àา¾ของเว¹¹–ออยเÅอรäปãªแกปญหา·ÕèเกÕèยวกÑºการหา
ÊมาªÔกเªต

2. ตัวชี้วัดชั้นป














1.มÕความคÔดรวºยอดã¹เร×èองเซตแÅÐการดÓเ¹Ô¹การของเซต(ค4.1ม.4–6/1)
2.เขÕย¹แ¼¹Àา¾เว¹¹–ออยเÅอรแÊดงเซตแÅÐ¹Óäปãªแกปญหา(ค4.2ม.4–6/1)
3.ตรว¨ÊอºความÊมเหตØÊม¼ÅของการãหเหตØ¼Åโดยãªแ¼¹Àา¾เว¹¹–ออยเÅอร (ค 4.2
 ม.4–6/2)
4.ãªวÔ¸Õการ·ÕèหÅากหÅายแกปญหา(ค6.1ม.4–6/1)
5.ãªความรÙ  ·ÑกÉÐ แÅÐกรÐºว¹การ·างค³ÔตÈาÊตรแÅÐเ·คโ¹โÅยÕã¹การแกปญหาã¹
 Ê¶า¹การ³ต‹างæäดอย‹างเหมาÐÊม(ค6.1ม.4–6/2)
6.ãหเหตØ¼ÅปรÐกอºการตÑดÊÔ¹ã¨แÅÐÊรØป¼Åäดอย‹างเหมาÐÊม(ค6.1ม.4–6/3)
7.ãªÀาÉาแÅÐÊÑญÅÑกÉ³·างค³ÔตÈาÊตรã¹การÊ×èอÊารการÊ×èอความหมายแÅÐการ¹ÓเÊ¹อäด
 อย‹าง¶ÙกตองแÅÐªÑดเ¨¹(ค6.1ม.4–6/4)
8.เª×èอมโยงความรÙต‹างæã¹ค³ÔตÈาÊตรแÅÐ¹ÓความรÙหÅÑกการกรÐºว¹การ·างค³ÔตÈาÊตร
 äปเª×èอมโยงกÑºÈาÊตรอ×è¹æ(ค6.1ม.4–6/5)
9.มÕความคÔดรÔเรÔèมÊรางÊรรค(ค6.1ม.4–6/6)

3. จุดประสงคการเรียนรู







1.เขÕย¹แ¼¹Àา¾ของเว¹¹–ออยเÅอรตามเง×èอ¹äขเกÕèยวกÑºเซตต‹างæ·ÕèกÓห¹ดãหäด(K)
2.หาเ¾าเวอรเซตแÅÐ¨Ó¹ว¹ÊมาªÔกã¹เ¾าเวอรเซตของเซต¨ÓกÑดäด(K)
3.¹Óแ¼¹Àา¾ของเว¹¹–ออยเÅอรäปãªแกปญหา·ÕèเกÕèยวกÑºการหาÊมาªÔกเªตäด(K)
4.·Óงา¹เปš¹รÐเºÕยºเรÕยºรอยรอºคอºแÅÐมÕความเª×èอมÑè¹ã¹ต¹เอง(A)
5.การ·Óงา¹เปš¹กÅØ‹มการãหเหตØ¼ÅการÊ×èอÊารแÅÐการÊ×èอความหมาย(P)
6.การ¹ÓเÊ¹อแÅÐการเª×èอมโยงหÅÑกการความรÙ·างค³ÔตÈาÊตรกÑºÈาÊตรอ×è¹(P)

คÙ‹ม×อครÙแ¼¹การ¨ÑดการเรÕย¹รÙค³ÔตÈาÊตรม.4เÅ‹ม1

4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู
´ŒÒ¹¤ÇÒÁÃÙŒ (K)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1.ÊÑงเกตการซÑก¶ามการแÊดง – แºººÑ¹·Öก¼ÅการอÀÔปราย
 ความคÔดเหç¹การãหขอเÊ¹อ – ºÑ¹·Öก¼ÅการอÀÔปราย
 แ¹ÐแÅÐการอÀÔปรายรว‹ มก¹Ñ
2. ตรว¨¼Åการป¯ÔºÑตÔกÔ¨กรรม – กÔ¨กรรม½ƒก·ÑกÉÐ1.5
 ½ƒก·ÑกÉÐ1.5
3. ตรว¨¼Åการ·Óแºº·ดÊอº – แºº·ดÊอºวดÑ ค วามรÙป รÐ¨Ó
 วÑดความรÙปรÐ¨Óห¹‹วย
 ห¹‹วย
4.การ·Óแºº·ดÊอºหÅÑงเรÕย¹ – แºº·ดÊอºหÅÑงเรÕย¹
´ŒÒ¹¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ áÅÐ¤‹Ò¹ÔÂÁ (A)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1. ÊÑงเกต¾ÄตÔกรรมข³Ð·Óงา¹ – แººปรÐเมÔ¹¾ÄตÔกรรมข³Ð
 ร‹วมกÑºกÅØ‹ม
 ·Óงา¹ร‹วมกÑºกÅØ‹ม
2. ปรÐเมÔ¹¾ÄตÔกรรมตามราย – แººปรÐเมÔ¹ดา¹คØ³¸รรม
 การป รÐเมÔ ¹ ด  า ¹คØ ³ ¸รรม  ¨รÔย¸รรมแÅÐค‹า¹Ôยม
 ¨รÔย¸รรมแÅÐค‹า¹Ôยม
´ŒÒ¹·Ñ¡ÉÐ/¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ (P)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1. ÊÑงเกต¾ÄตÔกรรมการÊ×èอÊาร – แ ººปรÐเมÔ ¹ ด  า ¹·Ñ ก ÉÐ/
 การเª×èอมโยงหÅÑกการความรÙ  กรÐºว¹การ
 ·างค³ÔตÈาÊตร
2. ปรÐเมÔ¹¾ÄตÔกรรมตามราย
 การป รÐเมÔ ¹ ด  า ¹·Ñ ก ÉÐ/
 กรÐºว¹การ
3.ÊÑงเกตการป¯ÔºตÑ ตÔ ามก¨Ô กรรม – กÔ¨กรรม½ƒก·ÑกÉÐ1.5
 ½ƒก·ÑกÉÐ1.1,1.2
4.ปรÐเมÔ¹แ¿‡มÊ ÐÊม¼Åงา¹ – แºººÑ¹·Öกค วามคÔดเหç¹เกÕยè ว
 กÑºก ารปรÐเมÔ¹ª ¹éÔ งา¹ã¹แ¿‡ม
 ÊÐÊม¼Åงา¹
– แººปรÐเมÔ¹แ¿‡มÊÐÊม¼Å
 งา¹

à¡³±¡ÒÃÇÑ´
¼‹า¹เก³±เ©ÅÕèย3ขÖé¹äป
¼‹า¹เก³±เ©ÅÕèย3ขÖé¹äป
¼‹า¹เก³±เ©ÅÕèย75%
¼‹า¹เก³±เ©ÅÕèย50%
à¡³±¡ÒÃÇÑ´
¼‹า¹เก³±เ©ÅÕèย3ขÖé¹äป
¼‹า¹เก³±เ©ÅÕèย3ขÖé¹äป

à¡³±¡ÒÃÇÑ´
¼‹า¹เก³±เ©ÅÕèย3ขÖé¹äป

¼‹า¹เก³±เ©ÅÕèย3ขÖé¹äป
¼‹า¹เก³±เ©ÅÕèย3ขÖé¹äป
¼‹า¹เก³±เ©ÅÕèย3ขÖé¹äป
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5. สาระการเรียนรู




1.แ¼¹Àา¾ของเว¹¹–ออยเÅอร
2.ÊÑºเซตแÅÐเ¾าเวอรเซต
3.การแกปญหาโดยเซต

6. แนวทางบูรณาการ
ÀÒÉÒä·Â
ÈÔÅ»Ð  
ÀÒÉÒµ‹Ò§»ÃÐà·È
¡ÒÃ§Ò¹ÍÒªÕ¾Ï

¨Ñดการแข‹งขÑ¹เรÕยงความเร×èองการแกปญหาโดยเซต
ปรÐดÔÉ°ãºความรÙเร×èองการแกปญหาโดยเซต
อ‹า¹แÅÐเขÕย¹º·ความเร×èองการแกปญหาโดยเซต
¹ÓเÊ¹อความรÙเกÕèยวกÑºการแกปญหาโดยเซตโดยโปรแกรมคอม¾Ôวเตอร

7. กระบวนการจัดการเรียนรู
¢Ñé¹·Õè 1 ¹Óà¢ŒÒÊÙ‹º·àÃÕÂ¹
1.·º·ว¹หÑวขอเอกÀ¾ÊÑม¾Ñ·¸แ¼¹Àา¾ของเว¹¹–ออยเÅอรการยÙเ¹Õย¹อÔ¹เตอรเซกªÑ¹
คอม¾ÅÕเม¹ตแÅÐ¼Åต‹างของเซต
2.ครÙกÓห¹ดเซตãห2เซตãห¹ÑกเรÕย¹กÅØ‹มเดÔมª‹วยกÑ¹เขÕย¹แ¼¹Àา¾ของเว¹¹–ออยเÅอรการ
ยÙเ¹Õย¹อÔ¹เตอรเซกªÑ¹คอม¾ÅÕเม¹ตแÅÐ¼Åต‹างของเซต
3.¹ÑกเรÕย¹แต‹ÅÐกÅØ‹มรวมกÑ¹อÀÔปรายเซต2เซต·ÕèครÙกÓห¹ดãหตามความคÔดã¹แต‹ÅÐกÅØ‹มãª
เวÅา10–15¹า·ÕแÅว¹Ó¼ÅการอÀÔปรายของแต‹ÅÐกÅØ‹มมา¹ÓเÊ¹อแÅÐมÕการตรว¨Êอºความ¶Ùก
ตอง¾รอมãหคÐแ¹กÅØ‹มãดäดคÐแ¹¹มาก·ÕèÊØดเปš¹กÅØ‹ม·Õèª¹ÐครÙควรãหคÓªมเªย
¢Ñé¹·Õè 2 ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
1.ครÙยกตÑวอย‹างเซต2–3เซต¾รอมอ¸ÔºายดวยการเขÕย¹แ¼¹Àา¾ของเว¹¹–ออยเÅอรแÅÐเ¾Ôèม

เง×èอ¹äขเกÕèยวกÑºเซตเ¾×èอหาÊมาªÔก
µÑÇÍÂ‹Ò§·Õè 1 กÓห¹ดãหn(A)=10,n(B)=5แÅÐn(AUB)=2

    ¨งหา¨Ó¹ว¹ÊมาªÔกของเซตต‹อäป¹Õé

     1.n(A–B)

     2.n(B–A)

     3.n(A∪B)
ÇÔ¸Õ·ÓกÓห¹ดãห a+2เปš¹¨Ó¹ว¹ÊมาªÔกของเซตA
       b+2เปš¹¨Ó¹ว¹ÊมาªÔกของเซตB
      เขÕย¹แ¼¹Àา¾äดดÑง¹Õé

คÙ‹ม×อครÙแ¼¹การ¨ÑดการเรÕย¹รÙค³ÔตÈาÊตรม.4เÅ‹ม1

A

B

X

a 2 b


    ¨ากโ¨·ย¨Ðäด  n(A) = 10

          n(B) = 5

    แÅÐ  n(A∩B) = 2

    ¨ากแ¼¹Àา¾¨Ðäด  a= n(A)–n(A∩B)

          = 10–2=8

    ซÖèง    n(A–B)= n(A)–n(A∩B)

    ดÑง¹Ñé¹   n(A–B)= 8

    ã¹·Ó¹องเดÕยวกÑ¹  b = n(B)–n(A∩B)

          = 5–2=3

    ซÖèง    n(B–A)= n(B)–n(A∩B)

    ดÑง¹Ñé¹   n(B–A)= 3

    แÅÐ   n(A∩B) = a+2+b

           = 8+2+3

           = 13

    ซÖèง   n(A∩B) = n(A)+n(B)–n(A∩B)

    ดÑง¹Ñé¹ 1.n(A–B) = 8¨Ó¹ว¹
 2.n(B–A) = 3¨Ó¹ว¹
 3.n(AjB) = 13¨Ó¹ว¹
µÑÇÍÂ‹Ò§·Õè 2 กÓห¹ดãหn(A)=7,n(B)=8แÅÐ=13

     ¨งหา¨Ó¹ว¹ÊมาªÔกของเซตต‹อäป¹Õé

      1.n(A–B)

      2.n(B–A)

      3.n(AUB)
ÇÔ¸Õ·Ó กÓห¹ดãห a+xเปš¹¨Ó¹ว¹ÊมาªÔกของเซตA
        b+xเปš¹¨Ó¹ว¹ÊมาªÔกของเซตB
       เขÕย¹แ¼¹Àา¾äดดÑง¹Õé
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A

B

X

a x b


     ¨ากแ¼¹Àา¾¨Ðäด    n(A∩B) = x

     ¨ากโ¨·ยแÅÐแ¼¹Àา¾¨Ðäด   a+x= 7...................................1
       b+x= 8...................................2

     แÅÐ        a+x+b = 13.................................3
– ; b = 13–7=6..................4

     แ·¹ã¹;     6+x= 8
      x = 2...................................5

     แ·¹แÅÐã¹; a+2+6 = 13
      a = 13–8=5

     ดÑง¹Ñé¹     1.n(A–B) = 5

            2.n(B–A) = 6

            3.n(A∪ B) = 2

2.¹ÑกเรÕย¹¨ากกÅØ‹มเดÔมÈÖกÉาเร×èอง การแกปญหาโดยเซต ã¹ห¹ÑงÊ×อเรÕย¹ รายวÔªา¾×é¹°า¹

 ค³ÔตÈาÊตร ม.4เÅ‹ม1/Ê×èอการเรÕย¹รÙ ค³ÔตÈาÊตร ÊมºÙร³แººม.4เÅ‹ม1(ºรÔÉÑ·

 ÊÓ¹Ñก¾Ôม¾วÑ²¹า¾า¹Ôª¨ÓกÑด)หร×อห¹ÑงÊ×อต‹างæ·ÕèเกÕèยวของ¾รอมอÀÔปรายเ¹×éอหาความรÙ

 ·ÕèÈÖกÉาแÅÐยกตÑวอย‹างปรÐกอº

3.·Øกก ÅØม‹ Ê ง‹ ต วÑ แ·¹มาเÊ¹อ¼ÅการอÀÔปรายเ¹×อé ห าความรÙ· ÈÕè กÖ ÉาแÅÐยกตÑวอย‹างปรÐกอºห¹า

 ªÑé¹เรÕย¹

4.¹ÑกเรÕย¹·ØกกÅØ‹มรวมกÑ¹ÊรØป¼ÅการอÀÔปรายเ¹×éอหาความรÙ·ÕèÈÖกÉาแÅÐยกตÑวอย‹างปรÐกอº

 ครÙโดยมÕครÙãหคÓแ¹Ð¹ÓãหการอÀÔปรายãหมÕความ¶ÙกตองÊมºÙร³ ¹อก¨าก¹Ñé¹¹ÑกเรÕย¹

 ºÑ¹·ÖกความรÙÅงã¹แºººÑ¹·ÖกความรÙเ¾×èอ¨ÑดเกçºÅงแ¿‡มÊÐÊม¼Åงา¹
¢Ñé¹·Õè 3 ½ƒ¡½¹¼ÙŒàÃÕÂ¹

1.¹ÑกเรÕย¹·ÓกÔ¨กรรม½ƒก·ÑกÉÐ 1.5 ห¹า 26 ã¹ห¹ÑงÊ×อเรÕย¹ รายวÔªา¾×é¹°า¹ ค³ÔตÈาÊตร

 ม.4เÅ‹ม1

2.¹ÑกเรÕย¹ª‹วยกÑ¹เ©ÅยกÔ¨กรรม½ƒก·ÑกÉÐ1.5แÅÐครÙเÊรÔมหร×อแ¹Ð¹ÓãหคÓตอº¶ÙกตองแÅÐ

 ÊมºÙร³

3.¹ÑกเรÕย¹·Óแºº·ดÊอºวÑดความรÙปรÐ¨Óห¹‹วยการเรÕย¹รÙ·Õè1
¢Ñé¹·Õè 4 ¡ÒÃ¹Óä»ãªŒ

 ¹ÑกเรÕย¹แÅÐครÙรว‹ มกÑ¹Ê¹·¹าตามหวÑ ขอ·รèÕ ว‹ มกÑ¹ก¨Ô กรรมเ¾×อè ¹ÓเขาÊÙ‹ เร×อè งการแกปญ
 หาโดยเซต

คÙ‹ม×อครÙแ¼¹การ¨ÑดการเรÕย¹รÙค³ÔตÈาÊตรม.4เÅ‹ม1
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¢Ñé¹·Õè 5 ÊÃØ»¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÇºÂÍ´
 ¹ÑกเรÕย¹ª‹วยกÑ¹อÀÔปรายแÅÐÊรØปº·เรÕย¹ตามหÑวขอการแกปญหาโดยเซตโดยมÕครÙเปš¹¼Ùãห

คÓแ¹Ð¹Óเ¾×èอความ¶ÙกตองแÅÐÊมºÙร³ของเ¹×éอหา

8. กิจกรรมเสนอแนะ

¹ÑกเรÕย¹กÅØ‹มเดÔมตÑéงโ¨·ยเกÕèยวกÑºการแกปญหาโดยเซต  กÅØ‹มÅÐ 20 ขอ¾รอมเ©Åย ครÙอา¨
คÑดเÅ×อกโ¨·ยºางÊ‹ว¹มา¨Ñด·Óเปš¹แºº·ดÊอºปรÐ¨Óห¹‹วยการเรÕย¹รÙต‹อäป

9. ส�อ/แหลงการเรียนรู






1.ห¹ÑงÊ×อเรÕย¹รายวÔªา¾¹é× °า¹ค³ÔตÈาÊตรม.1เÅ‹ม2(ºรÔÉ·Ñ ÊÓ¹Ñก¾Ôม¾ว²
Ñ ¹า¾า¹Ôª¨ÓกÑด)
2.Ê×อè การเรÕย¹รÙ ค³ÔตÈาÊตรÊมºÙร³แººม.1เÅ‹ม2(ºรÔÉ·Ñ ÊÓ¹Ñก¾Ôม¾ว²
Ñ ¹า¾า¹Ôª¨ÓกÑด)
áËÅ‹§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒà¾ÔèÁàµÔÁ
1.ห¹ÑงÊ×อเÊรÔมความรÙค³ÔตÈาÊตร
2.ºØคคÅต‹างæเª‹¹ครÙเ¾×èอ¹ญาตÔ¼ÙรÙดา¹ค³ÔตÈาÊตร
3.อÔ¹เ·อรเ¹çตขอมÙÅã¹การÈÖกÉาเร×èองเซ

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
1. ความÊÓเรç¨ã¹การ¨ÑดการเรÕย¹รÙ
 แ¹ว·างการ¾Ñ²¹า
2. ปญหา/อØปÊรรคã¹การ¨ÑดการเรÕย¹รÙ
แ¹ว·างแกäขปญหา
3.ÊÔèง·Õèäม‹äดป¯ÔºÑตÔตามแ¼¹
เหตØ¼Å
4.การปรÑºปรØงแ¼¹การ¨ÑดการเรÕย¹รÙ
 ¼ÙÊอ¹/แ·¹

Åงª×èอ

/

/

¼ÙÊอ¹

การให้เหตุผล

2

ยการเรียนร
หนว่
ู้ที่

เวลา 12 ชั่วโมง

การอางเหตุผล

การใหเหตุผลแบบอุปนัย

การใหเหตผล

การใหเหตุผลแบบนิรนัย

2
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ผังมโนทัศนเปาหมายการจัดการเรียนรูและขอบขายภาระงาน
ความรู

1. ¡ÒÃÍŒÒ§àËµØ¼Å
2. ¡ÒÃãËŒàËµØ¼ÅáººÍØ»¹ÑÂ
3. ¡ÒÃãËŒàËµØ¼Åáºº¹ÔÃ¹ÑÂ

ทักษะ/กระบวนการ

1. Ã‹ÇÁ ÈÖ¡ÉÒ áÅÐ »¯ÔºÑµÔ ¡Ô¨¡ÃÃÁ »ÃÐ¡Íº¡ÒÃ àÃÕÂ¹ÃÙŒ
à¡ÕÂè Ç¡Ñº¡ÒÃãËŒàËµØ¼Å´ŒÇÂ
¤ÇÒÁÊ¹ã¨ ¤ÇÒÁµÑ§é ã¨àÃÕÂ¹
áÅÐ¡ÒÃ·Ó§Ò¹¡ÅØ‹Á
2. µÃÐË¹Ñ¡¶Ö§¤ÇÒÁàª×Íè ÁÑ¹è ã¹
µ¹àÍ§ã¹¡ÒÃÃ‹ÇÁÈÖ¡ÉÒáÅÐ
»¯Ô ºÑ µÔ ¡Ô ¨ ¡ÃÃÁ »ÃÐ¡Íº
¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ à¡ÕèÂÇ¡Ñº ¡ÒÃ ãËŒ
เหตุผล
3. ÁÕà¨µ¤µÔ·Õ´Õè µ‹Í¤³ÔµÈÒÊµÃ

1.
2.
3.
4.
5.

คุณลักษณะที่พุงประสงค

¡ÒÃãËŒàËµØ¼Å

ภาระงาน/ชิ้นงาน

1. ¡ÒÃÊ×Íè ÊÒÃà¾×Íè Í¸ÔºÒÂ¤ÇÒÁ
ÊÓ¤ÑÞ¢Í§¡ÒÃãËŒàËµØ¼Å
2. ÊÒÁÒÃ¶ ¹ÓàÊ¹Í àÃ×èÍ§ ¡ÒÃ
ใหเหตุผล
3. ¡ÒÃ áÊ´§ ·Ñ ¡ ÉÐ ¡ÒÃ ãªŒ
à·¤â¹âÅÂÕ à¾×èÍ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃãËŒàËµØ¼Å
4. ¡ÒÃ¹Ó ¤ÇÒÁÃÙŒ ·Ò§ ¤³ÔµÈÒÊµÃ ÁÒ »ÃÐÂØ¡µ ËÃ×Í
àª×èÍÁâÂ§ä»ãªŒã¹ªÕÇÔµ¨ÃÔ§

Ã‹ÇÁ»¯ÔºÑµÔ¡Ô¨¡ÃÃÁ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒàÃ×èÍ§ ¡ÒÃÍŒÒ§àËµØ¼Å
Ã‹ÇÁ»¯ÔºÑµÔ¡Ô¨¡ÃÃÁ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒàÃ×èÍ§ ¡ÒÃãËŒàËµØ¼ÅáººÍØ»¹ÑÂ
Ã‹ÇÁ»¯ÔºÑµÔ¡Ô¨¡ÃÃÁ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒàÃ×èÍ§ ¡ÒÃãËŒàËµØ¼Åáºº¹ÔÃ¹ÑÂ
Ã‹ÇÁ»¯ÔºÑµÔ¡Ô¨¡ÃÃÁ½ƒ¡½¹·Ñ¡ÉÐµÒÁá¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 2
Ã‹ÇÁ »¯ÔºÑµÔ ¡Ô¨¡ÃÃÁ ½ƒ¡ ·Ñ¡ÉÐ ¡ÒÃ ãªŒ ÀÒÉÒ ÊÑÞÅÑ¡É³ ·Ò§ ¤³ÔµÈÒÊµÃ áÊ´§
¤ÇÒÁËÁÒÂáÅÐ¹ÓàÊ¹Í
6. áºººÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂ
7. ºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁÃÙŒ
8. ¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Íá¿‡ÁÊÐÊÁ¼Å§Ò¹
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3

¢Ñé¹·Õè 1 ¼ÅÅÑ¾¸»ÅÒÂ·Ò§·ÕèµŒÍ§¡ÒÃãËŒà¡Ô´¢Öé¹¡Ñº¹Ñ¡àÃÕÂ¹
µÑÇªÕéÇÑ´ªÑé¹»‚
1. à¢ŒÒã¨áÅÐÊÒÁÒÃ¶ãªŒ¡ÒÃãËŒàËµØ¼ÅáººÍØ»¹ÑÂáÅÐ¹ÔÃ¹ÑÂ (¤ 4.1 Á. 4–6/2)
2. µÃÇ¨ÊÍº ¤ÇÒÁ ÊÁàËµØÊÁ¼Å ¢Í§ ¡ÒÃ ãËŒàËµØ¼Å â´Â ãªŒ á¼¹ÀÒ¾ àÇ¹¹-ÍÍÂàÅÍÃ (¤ 4.2
Á. 4–6/2)
3. ãªŒÇÔ¸Õ¡ÒÃ·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂá¡Œ»˜ÞËÒ (¤ 6.1 Á. 4–6/1)
4. ãªŒ¤ÇÒÁÃÙŒ ·Ñ¡ÉÐ áÅÐ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ò§¤³ÔµÈÒÊµÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕã¹¡ÒÃá¡Œ»Þ
˜ ËÒã¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³
µ‹Ò§ æ ä´ŒÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁ (¤ 6.1 Á. 4–6/2)
5. ãËŒàËµØ¼Å»ÃÐ¡Íº¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨ áÅÐÊÃØ»¼Åä´ŒÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁ (¤ 6.1 Á. 4–6/3)
6. ãªŒÀÒÉÒáÅÐÊÑÞÅÑ¡É³·Ò§¤³ÔµÈÒÊµÃã¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ ¡ÒÃÊ×èÍ¤ÇÒÁËÁÒÂ áÅÐ¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Íä´Œ
ÍÂ‹Ò§¶Ù¡µŒÍ§áÅÐªÑ´à¨¹ (¤ 6.1 Á. 4–6/4)
7. àª×èÍÁâÂ§¤ÇÒÁÃÙŒµ‹Ò§ æ ã¹¤³ÔµÈÒÊµÃáÅÐ¹Ó¤ÇÒÁÃÙŒ ËÅÑ¡¡ÒÃ ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ò§¤³ÔµÈÒÊµÃ
ä»àª×èÍÁâÂ§¡ÑºÈÒÊµÃÍ×è¹ æ (¤ 6.1 Á. 4–6/5)
8. ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÔàÃÔèÁÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤ (¤ 6.1 Á. 4–6/6)
¤Ó¶ÒÁÊÓ¤ÑÞ·Õè·ÓãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Õè¤§·¹
¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Õè¤§·¹¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹
¹Ñ¡àÃÕÂ¹¨Ðà¢ŒÒã¨Ç‹Ò...
– ¡ÒÃãËŒàËµØ¼Åà»š¹¡ÒÃ¹ÓàÍÒ¢ŒÍ¤ÇÒÁËÃ×Í – ¹Ñ ¡ àÃÕ Â ¹ ÊÒÁÒÃ¶ àÊ¹Í á¹Ç ·Ò§¡ÒÃ ÍŒ Ò §
àËµØ ¼ Å ËÃ× Í ¡ÒÃ ãËŒ à ËµØ ¼ Å ·Õè µŒ Í § ãªŒ ã¹
àËµØ¡ÒÃ³ µÑé§áµ‹ Ë¹Öè§ ¢ŒÍ¤ÇÒÁ ËÃ×Í ËÅÒÂ
ªÕÇÔµ¨ÃÔ§ÍÂ‹Ò§äÃ
¢ŒÍ¤ÇÒÁÁÒ à»š¹ àËµØ áÅÐ ÁÕ ¢ŒÍ¤ÇÒÁ ·Õè ÊÑÁ¾Ñ¹¸¡ºÑ ¢ŒÍ¤ÇÒÁàËÅ‹Ò¹Ñ¹é Ë¹Ö§è ¢ŒÍ¤ÇÒÁÁÒà»š¹
¢ŒÍÊÃØ»
¤ÇÒÁÃÙŒ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Õè¹Óä»ÊÙ‹¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Õè¤§·¹ ·Ñ¡ÉÐ/¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Õè¹Óä»ÊÙ‹
¹Ñ¡àÃÕÂ¹¨ÐÃÙŒÇ‹Ò...
¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Õè¤§·¹ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹¨ÐÊÒÁÒÃ¶...
1. ¡ÒÃ ãËŒ à ËµØ ¼ Å áºº ÍØ » ¹Ñ Â ÁÕ ÅÑ ¡ É³Ð ¡ÒÃ¹Ó 1. Ê×Íè ÊÒÃà¾×Íè Í¸ÔºÒÂ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¢Í§¡ÒÃãËŒàËµØ¼Å
¤ÇÒÁÃÙŒ·Õèä´Œ¨Ò¡¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨¨Ò¡»ÃÐÊº¡ÒÃ³ 2. ¹ÓàÊ¹ÍàÃ×èÍ§¡ÒÃãËŒàËµØ¼Å
ËÅÒÂ æ ¤ÃÑ§é ¡ÒÃÊÑ§à¡µËÃ×Í¡ÒÃ·´ÅÍ§ËÅÒÂ æ 3. áÊ´§ ·Ñ¡ÉÐ ¡ÒÃ ãªŒ à·¤â¹âÅÂÕ à¾×èÍ ¡ÒÃ ÈÖ¡ÉÒ
¤ÃÑ§é ÁÒà»š¹àËµØÂ‹ÍÂ ËÃ×ÍÊÁÁØµ°Ô Ò¹µ‹Ò§ æ áÅŒÇ à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃãËŒàËµØ¼Å
¹ÓÁÒÊÃØ»à»š¹¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§Ê‹Ç¹ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ 4. ¹Ó ¤ÇÒÁÃÙŒ ·Ò§ ¤³ÔµÈÒÊµÃ ÁÒ »ÃÐÂØ¡µ ËÃ×Í
à»š¹¢ŒÍ¤ÇÒÁËÃ×Í¤ÇÒÁÃÙ·ÑŒ Çè ä» «Ö§è ¨Ð¤ÃÍº¤ÅØÁ àª×èÍÁâÂ§ä»ãªŒã¹ªÕÇÔµ¨ÃÔ§
ä»¶Ö§ÊÔè§ ·Õè ÂÑ§ äÁ‹ÁÕ »ÃÐÊº¡ÒÃ³ ËÃ×ÍÂÑ§ äÁ‹ä´Œ
¡Å‹ÒÇ¶Ö§ÍÕ¡´ŒÇÂ
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2. ¡ÒÃãËŒàËµØ¼Åáºº¹ÔÃ¹ÑÂ»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ¢ŒÍ¤ÇÒÁ
2 ¡ÅØ‹Á â´Â¢ŒÍ¤ÇÒÁ¡ÅØ‹ÁáÃ¡à»š¹¢ŒÍ¤ÇÒÁ·Õè
à»š¹àËµØ (Premise of hypothesis) àËµØÍÒ¨
ÁÕ Ë ÅÒÂ æ àËµØ ËÅÒÂ æ ¢Œ Í ¤ÇÒÁ áÅÐ
¢ŒÍ¤ÇÒÁ ¡ÅØ‹Á·ÕèÊÍ§¨Ðà»š¹¢ŒÍÊÃØ» (Conclu
sion) ¢ŒÍ¤ÇÒÁã¹¡ÅØ‹ÁáÃ¡áÅÐ¡ÅØ‹Á·ÕèÊÍ§¨Ð
µŒÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸¡Ñ¹
3. ¡ÒÃÍŒÒ§àËµØ¼Åà»š¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ò§¤ÇÒÁ¤Ô´
¢Í§Á¹ØÉÂ·ÕèÊ×èÍ¤ÇÒÁËÁÒÂ¡Ñº¼ÙŒÍ×è¹´ŒÇÂÀÒÉÒ
¡ÒÃÍŒÒ§àËµØ¼Å»ÃÐ¡Íºä»´ŒÇÂàËµØáÅÐ¢ŒÍÊÃØ»
à»š¹¡ÒÃ¾ÂÒÂÒÁ·Õ¨è ÐáÊ´§Ç‹Ò¢ŒÍÊÃØ»¹Ñ¹é à»š¹¨ÃÔ§
¶ŒÒàËµØµ‹Ò§ æ ·ÕèÁÕÍÂÙ‹¹Ñé¹à»š¹¨ÃÔ§ «Öè§ÍÒ¨¨Ð
à»š¹ä»µÒÁ¹Ñé¹ËÃ×ÍäÁ‹à»š¹ä»µÒÁ¹Ñé¹¡çä´Œ
¢Ñé¹·Õè 2 ÀÒÃÐ§Ò¹áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ«Öè§à»š¹ËÅÑ¡°Ò¹·ÕèáÊ´§Ç‹Ò¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÁÕ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
µÒÁ·Õè¡ÓË¹´äÇŒÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§
1. ÀÒÃÐ§Ò¹·Õè¹Ñ¡àÃÕÂ¹µŒÍ§»¯ÔºÑµิ
1. Ã‹ÇÁ»¯ÔºÑµÔ¡Ô¨¡ÃÃÁ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒàÃ×èÍ§ ¡ÒÃÍŒÒ§àËµØ¼Å
2. Ã‹ÇÁ»¯ÔºÑµÔ¡Ô¨¡ÃÃÁ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒàÃ×èÍ§ ¡ÒÃãËŒàËµØ¼ÅáººÍØ»¹ÑÂ
3. Ã‹ÇÁ»¯ÔºÑµÔ¡Ô¨¡ÃÃÁ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒàÃ×èÍ§ ¡ÒÃãËŒàËµØ¼Åáºº¹ÔÃ¹ÑÂ
4. Ã‹ÇÁ»¯ÔºÑµÔ¡Ô¨¡ÃÃÁ½ƒ¡½¹·Ñ¡ÉÐµÒÁá¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ ÃÙŒË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 2
5. Ã‹ÇÁ»¯ÔºµÑ ¡ÔÔ ¨¡ÃÃÁ½ƒ¡·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃãªŒÀÒÉÒ ÊÑÞÅÑ¡É³·Ò§¤³ÔµÈÒÊµÃáÊ´§¤ÇÒÁËÁÒÂáÅÐ¹ÓàÊ¹Í
6. áºººÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂ
7. ºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁÃÙŒ
8. ¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Íá¿‡ÁÊÐÊÁ¼Å§Ò¹
2. ÇÔ¸Õ¡ÒÃáÅÐà¤Ã×èÍ§Á×Í»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
2.1 ÇÔ¸Õ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
1) ¡ÒÃ·´ÊÍº
2) ¡ÒÃÊ¹·¹Ò«Ñ¡¶ÒÁ
3) ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹/¡Ô¨¡ÃÃÁà»š¹ÃÒÂ
ºØ¤¤ÅËÃ×Íà»š¹¡ÅØ‹Á
4) ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹´ŒÒ¹¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ
áÅÐ¤‹Ò¹ÔÂÁ
5) ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹´ŒÒ¹·Ñ¡ÉÐ/¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ

2.2 à¤Ã×èÍ§Á×Í»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
1) áºº·´ÊÍº¡‹Í¹àÃÕÂ¹áÅÐËÅÑ§àÃÕÂ¹
2) áºººÑ¹·Ö¡¡ÒÃÊ¹·¹Ò«Ñ¡¶ÒÁ
3) áºº»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹/¡Ô¨¡ÃÃÁà»š¹ÃÒÂ
ºØ¤¤ÅËÃ×Íà»š¹¡ÅØ‹Á
4) áºº»ÃÐàÁÔ¹´ŒÒ¹¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ
áÅÐ¤‹Ò¹ÔÂÁ
5) áºº»ÃÐàÁÔ¹´ŒÒ¹·Ñ¡ÉÐ/¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ

5
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3. ÊÔè§·ÕèÁØ‹§»ÃÐàÁÔ¹
3.1 ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ 6 ´ŒÒ¹ ä´Œá¡‹ ¡ÒÃÍ¸ÔºÒÂ ªÕéá¨§ ¡ÒÃá»Å¤ÇÒÁáÅÐµÕ¤ÇÒÁ ¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ
´Ñ´á»Å§ áÅÐ¹Óä»ãªŒ ¡ÒÃÁÕÁØÁÁÍ§·ÕËÅÒ¡ËÅÒÂ
è
¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ ãÊ‹ã¨ã¹¤ÇÒÁÃÙÊŒ ¡Ö ¢Í§
¼ÙŒÍ×è¹áÅÐ¡ÒÃÃÙŒ¨Ñ¡µ¹àÍ§
3.2 ÊÁÃÃ¶¹ÐÊÓ¤ÑÞ àª‹¹ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ ¡ÒÃ¤Ô´ ¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒ ¡ÒÃãªŒ·Ñ¡ÉÐªÕÇÔµ
áÅÐ¡ÒÃãªŒà·¤â¹âÅÂÕ
3.3 ¤Ø³ÅÑ¡É³ÐÍÑ¹¾Ö§»ÃÐÊ§¤ àª‹¹ ÁÕÇÔ¹ÑÂ ã½†àÃÕÂ¹ÃÙŒ à»š¹ÍÂÙ‹¾Íà¾ÕÂ§ ÃÑ¡ªÒµÔ ÈÒÊ¹ ¡ÉÑµÃÔÂ
ÃÑ¡¤ÇÒÁà»š¹ä·Â ÁÕ¨ÔµÊÒ¸ÒÃ³Ð
¢Ñé¹·Õè 3 á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 2 ¡ÒÃãËŒàËµØ¼Å

àÇÅÒ 12 ªÑèÇâÁ§

á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 5 ¡ÒÃãËŒàËµØ¼ÅáººÍØ»¹ÑÂ

4

á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 6 ¡ÒÃãËŒàËµØ¼Åáºº¹ÔÃ¹ÑÂ

4

á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 7 ¡ÒÃÍŒÒ§àËµØ¼Å

4

6
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 5
การใหเหตุผลแบบอุปนัย
¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¤³ÔµÈÒÊµÃ
Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 2 ¡ÒÃãËŒàËµØ¼Å

ªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 4 ÀÒ¤àÃÕÂ¹·Õè 1
àÇÅÒ 4 ªÑèÇâÁ§

1. สาระสำคัญ
¡ÒÃãËŒàËµØ¼ÅáººÍØ»¹ÑÂÁÕÅÑ¡É³Ð¡ÒÃ¹Ó¤ÇÒÁÃÙŒ·Õèä´Œ¨Ò¡¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨¨Ò¡»ÃÐÊº¡ÒÃ³ËÅÒÂ æ
¤ÃÑé§ ¡ÒÃÊÑ§à¡µËÃ×Í¡ÒÃ·´ÅÍ§ËÅÒÂ æ ¤ÃÑé§ ÁÒà»š¹àËµØÂ‹ÍÂ ËÃ×ÍÊÁÁØµÔ°Ò¹µ‹Ò§ æ áÅŒÇ¹ÓÁÒÊÃØ»à»š¹
¤Ø³ÊÁºÑµÔ ¢Í§ Ê‹Ç¹ ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ à»š¹ ¢ŒÍ¤ÇÒÁ ËÃ×Í ¤ÇÒÁÃÙŒ ·ÑèÇä» «Öè§ ¨Ð ¤ÃÍº¤ÅØÁ ä»¶Ö§ ÊÔè§ ·Õè ÂÑ§ äÁ‹ÁÕ
»ÃÐÊº¡ÒÃ³ËÃ×ÍÂÑ§äÁ‹ä´Œ¡Å‹ÒÇ¶Ö§ÍÕ¡´ŒÇÂ

2. ตัวชี้วัดชั้นป
1. à¢ŒÒã¨áÅÐÊÒÁÒÃ¶ãªŒ¡ÒÃãËŒàËµØ¼ÅáººÍØ»¹ÑÂáÅÐ¹ÔÃ¹ÑÂ (¤ 4.1 Á. 4–6/2)
2. µÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁÊÁàËµØÊÁ¼Å¢Í§¡ÒÃãËŒàËµØ¼Åâ´ÂãªŒá¼¹ÀÒ¾àÇ¹¹-ÍÍÂàÅÍÃ (¤ 4.2
Á. 4–6/2)
3. ãªŒÇÔ¸Õ¡ÒÃ·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂá¡Œ»˜ÞËÒ (¤ 6.1 Á. 4–6/1)
4. ãªŒ¤ÇÒÁÃÙŒ ·Ñ¡ÉÐ áÅÐ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ò§¤³ÔµÈÒÊµÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕã¹¡ÒÃá¡Œ»Þ
˜ ËÒã¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³
µ‹Ò§ æ ä´ŒÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁ (¤ 6.1 Á. 4–6/2)
5. ãËŒàËµØ¼Å»ÃÐ¡Íº¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨ áÅÐÊÃØ»¼Åä´ŒÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁ (¤ 6.1 Á. 4–6/3)
6. ãªŒÀÒÉÒáÅÐÊÑÞÅÑ¡É³·Ò§¤³ÔµÈÒÊµÃã¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ ¡ÒÃÊ×èÍ¤ÇÒÁËÁÒÂ áÅÐ¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Íä´Œ
ÍÂ‹Ò§¶Ù¡µŒÍ§áÅÐªÑ´à¨¹ (¤ 6.1 Á. 4–6/4)
7. àª×èÍÁâÂ§¤ÇÒÁÃÙŒµ‹Ò§ æ ã¹¤³ÔµÈÒÊµÃáÅÐ¹Ó¤ÇÒÁÃÙŒ ËÅÑ¡¡ÒÃ ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ò§¤³ÔµÈÒÊµÃ
ä»àª×èÍÁâÂ§¡ÑºÈÒÊµÃÍ×è¹ æ (¤ 6.1 Á. 4–6/5)
8. ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÔàÃÔèÁÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤ (¤ 6.1 Á. 4–6/6)

3. จุดประสงคการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.

Í¸ÔºÒÂ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÐËÇ‹Ò§¢ŒÍÍŒÒ§¡Ñº¢ŒÍÊÃØ»à»š¹¡ÒÃãËŒàËµØ¼ÅáººÍØ»¹ÑÂä´Œ (K)
¡ÓË¹´ãªŒ¡ÒÃãËŒàËµØ¼ÅáººÍØ»¹ÑÂµÑ´ÊÔ¹ã¨à¡ÕÂè Ç¡ÑºàËµØ¡ÒÃ³ºÒ§ÍÂ‹Ò§ã¹ªÕÇµÔ »ÃÐ¨ÓÇÑ¹ä´Œ (K)
·Ó§Ò¹à»š¹ÃÐàºÕÂºàÃÕÂºÃŒÍÂ ÃÍº¤Íº áÅÐÁÕ¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹ã¹µ¹àÍ§ (A)
¡ÒÃ·Ó§Ò¹à»š¹¡ÅØ‹Á ¡ÒÃãËŒàËµØ¼Å ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ áÅÐ¡ÒÃÊ×èÍ¤ÇÒÁËÁÒÂ (P)
¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í áÅÐ¡ÒÃàª×èÍÁâÂ§ËÅÑ¡¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒ·Ò§¤³ÔµÈÒÊµÃ¡ÑºÈÒÊµÃÍ×è¹ (P)
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4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู
´ŒÒ¹¤ÇÒÁÃÙŒ (K)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1. ÊÑ§à¡µ¨Ò¡¡ÒÃ «Ñ¡ ¶ÒÁ ¡ÒÃ – áºººÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂ
áÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ ¡ÒÃ ãËŒ – áºººÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁÃÙŒ
¢ŒÍàÊ¹Í á¹Ð áÅÐ ¡ÒÃ ÍÀÔ »ÃÒÂÃ‹ÇÁ¡Ñ¹

à¡³±¡ÒÃÇÑ´
¼‹Ò¹à¡³±à©ÅÕèÂ 3 ¢Öé¹ä»

´ŒÒ¹¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ áÅÐ¤‹Ò¹ÔÂÁ (A)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1. ÊÑ§à¡µ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¢³Ð·Ó§Ò¹ – áºº»ÃÐàÁÔ¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¢³Ð
Ã‹ÇÁ¡Ñº¡ÅØ‹Á
·Ó§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñº¡ÅØ‹Á
2. »ÃÐàÁÔ¹ ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ µÒÁ ÃÒÂ – áºº »ÃÐàÁÔ¹ ´ŒÒ¹ ¤Ø³¸ÃÃÁ
¡ÒÃ »ÃÐàÁÔ ¹ ´Œ Ò ¹ ¤Ø ³ ¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ áÅÐ¤‹Ò¹ÔÂÁ
¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ áÅÐ¤‹Ò¹ÔÂÁ

à¡³±¡ÒÃÇÑ´
¼‹Ò¹à¡³±à©ÅÕèÂ 3 ¢Öé¹ä»
¼‹Ò¹à¡³±à©ÅÕèÂ 3 ¢Öé¹ä»

´ŒÒ¹·Ñ¡ÉÐ/¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ (P)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1. ÊÑ§à¡µ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ – áºº»ÃÐàÁÔ ¹ ´Œ Ò ¹ ·Ñ ¡ ÉÐ/
¡ÒÃàª×èÍÁâÂ§ËÅÑ¡¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒ ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
·Ò§¤³ÔµÈÒÊµÃ
2. »ÃÐàÁÔ¹ ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ µÒÁ ÃÒÂ
¡ÒÃ »ÃÐàÁÔ ¹ ´Œ Ò ¹ ·Ñ ¡ ÉÐ/
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ

5. สาระการเรียนรู
1. ¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ¢Í§¡ÒÃãËŒàËµØ¼Å
2. ¡ÒÃãËŒàËµØ¼ÅáººÍØ»¹ÑÂ

à¡³±¡ÒÃÇÑ´
¼‹Ò¹à¡³±à©ÅÕèÂ 3 ¢Öé¹ä»
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6. แนวทางบูรณาการ
ÀÒÉÒä·Â
ÀÒÉÒµ‹Ò§»ÃÐà·È
¡ÒÃ§Ò¹ÍÒªÕ¾Ï

¨Ñ´¡ÒÃ»Ò°¡¶ÒË¹ŒÒªÑé¹àÃÕÂ¹ã¹ËÑÇ¢ŒÍ¡ÒÃãËŒàËµØ¼Å
¨Ñ´¡ÒÃ»Ò°¡¶ÒË¹ŒÒªÑé¹àÃÕÂ¹ã¹ËÑÇ¢ŒÍ¡ÒÃãËŒàËµØ¼ÅáººÍØ»¹ÑÂ ´ŒÇÂ
ÀÒÉÒµ‹Ò§»ÃÐà·È
·Óá¼‹¹¾Ñº ãº¤ÇÒÁÃÙŒà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¢Í§¡ÒÃãËŒàËµØ¼Åáºº
ÍØ»¹ÑÂâ´ÂãªŒ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ

7. กระบวนการจัดการเรียนรู
¢Ñé¹·Õè 1 ¹Óà¢ŒÒÊÙ‹º·àÃÕÂ¹
1. ¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Óáºº·´ÊÍº¡‹Í¹àÃÕÂ¹Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 1 ¨Ó¹Ç¹ 10 ¢ŒÍ àÇÅÒ 10 ¹Ò·Õ
2. ¤ÃÙáÅÐ¹Ñ¡àÃÕÂ¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹Ê¹·¹ÒàÃ×èÍ§·Õèà¤ÂàÃÕÂ¹ÁÒ ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁÍÀÔ»ÃÒÂ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹¨Ð
ÁÕ ¡ÒÃ ãËŒàËµØ¼Å ã¹ ¡ÒÃ µÑ´ÊÔ¹ ã¨ ËÃ×Í áÊ´§ àËµØ¼Å ¡Ñ¹ ¹Ñé¹ ·Ò§ ¤³ÔµÈÒÊµÃ ÁÕ ËÅÑ¡à¡³±
ÍÂ‹Ò§äÃ
3. áº‹§¡ÅØ‹Á¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÍÍ¡à»š¹¡ÅØ‹Á ¡ÅØ‹ÁÅÐ 5 ¤¹ â´ÂÁÕà§×èÍ¹ä¢Ç‹ÒÁÕÊÁÒªÔ¡à»š¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹àÃÕÂ¹´Õ
: ¹Ñ¡àÃÕÂ¹»Ò¹¡ÅÒ§ : ¹Ñ¡àÃÕÂ¹àÃÕÂ¹Í‹Í¹ (1 : 2 : 2 ) ËÃ×Í¡ÅØ‹ÁµŒÍ§ÁÕÊÁÒªÔ¡à»š¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹
àÃÕÂ¹Í‹Í¹ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 1 ¤¹ áÅÐÃÑºáºººÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁÃÙŒ¤¹ÅÐ 1 ãº
4. ¹Ñ¡àÃÕÂ¹áµ‹ÅÐ¡ÅØ‹ÁÃ‹ÇÁÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃãËŒàËµØ¼Åã¹Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ÃÒÂÇÔªÒ¾×é¹°Ò¹ ¤³ÔµÈÒÊµÃ
Á. 4 àÅ‹Á 1/Ê×èÍ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¤³ÔµÈÒÊµÃ ÊÁºÙÃ³áºº Á. 4 àÅ‹Á 1 (ºÃÔÉÑ· ÊÓ¹Ñ¡¾ÔÁ¾ÇÑ²¹Ò
¾Ò¹Ôª ¨Ó¡Ñ´) ËÃ×Í Ë¹Ñ§Ê×Í µ‹Ò§ æ ·Õè à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ áÅÐ ºÑ¹·Ö¡ ¤ÇÒÁÃÙŒ ã¹ áºº ºÑ¹·Ö¡ ¤ÇÒÁÃÙŒ
áµ‹ÅÐ¡ÅØ‹ÁÊ‹§µÒá·¹ÁÒ¹ÓàÊ¹Í¼Å¨Ò¡¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¨¹¤Ãº·Ø¡¡ÅØ‹Á
¢Ñé¹·Õè 2 ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
1. ¤ÃÙáÅÐ¹Ñ¡àÃÕÂ¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ÍÀÔ»ÃÒÂ¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í¢Í§·Ø¡¡ÅØ‹Á ÊÃØ»¼Å¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂ áÅÐºÑ¹·Ö¡
ÊÃØ»¼Å¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂÅ§ã¹áºººÑ¹·Ö¡¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂ
2. ¤ÃÙãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒà¾ÔèÁàµÔÁ ¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ¢Í§¡ÒÃãËŒàËµØ¼Å â´Â¹Ñ¡»ÃÒªÞªÒÇ¡ÃÕ« ª×èÍÍÃÔÊâµàµÔÅ
(384–322 »‚¡‹Í¹ ¤ÃÔÊµÈÑ¡ÃÒª) à»š¹¼ÙŒ·Õèä´Œª×èÍÇ‹Ò à»š¹ºÔ´Ò¢Í§ÇÔªÒµÃÃ¡ÇÔ·ÂÒ «Öè§à»š¹ÇÔªÒ
áË‹§¡ÒÃãªŒ¤ÇÒÁ¤Ô´ËÃ×Íà»š¹ÇÔªÒáË‹§¡ÒÃãËŒàËµØáÅÐ¼Å·Õè´ÕËÃ×Íà»š¹ÇÔªÒÇ‹Ò´ŒÇÂ¡®à¡³±¡ÒÃ
ãªŒàËµØ¼Å ¹Í¡¨Ò¡¹ÕÂé §Ñ à»š¹¼ÙÇÒ§ÃÒ¡°Ò¹
Œ
¤ÇÒÁ¤Ô´ËÅÑ¡¡ÒÃ¢Í§àËµØ¼ÅÍÂ‹Ò§ÁÕàËµØáÅÐ¼ÅÍÑ¹à»š¹
ÇÔ¸Õ¡ÒÃ¾ÔÊÙ¨¹·ÄÉ®Õµ‹Ò§ æ ã¹·Ò§¤³ÔµÈÒÊµÃ¨¹ÁÒ¶Ö§ÂØ¤»˜¨¨ØºÑ¹ ã¹ÊÁÑÂµ‹ÍÁÒÁ¹ØÉÂä´Œ
ÍÒÈÑÂ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃãËŒàËµØ¼ÅÁÒª‹ÇÂã¹¡ÒÃáÊÇ§ËÒ¤ÇÒÁÃÙŒãËÁ‹ ¹Ñ¡¤³ÔµÈÒÊµÃàÃÔèÁËÑ¹ÁÒãËŒ
¤ÇÒÁÊ¹ã¨µ‹Í¡ÒÃãËŒàËµØ¼Åã¹áµ‹ÅÐ¢Ñé¹µÍ¹¢Í§ ÇÔ¸Õ¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒÁÒ¡ÂÔè§¢Öé¹·ÓãËŒ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
ÃÐºº ÇÔªÒ ¤³ÔµÈÒÊµÃ à»š¹ä» â´Â äÁ‹ ¢Öé¹ ÍÂÙ‹ ¡Ñº ¸ÃÃÁªÒµÔ ÁÒ¡ ¹Ñ¡ àÃÒ ÊÒÁÒÃ¶ à¢ÕÂ¹ ¤ÇÒÁ
ÊÑÁ¾Ñ¹¸¢Í§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃãËŒàËµØ¼Å´Ñ§¹Õé
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃãËŒàËµØ¼Å
เหตุ
¢ŒÍÊÃØ»
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â´Â·ÑèÇä»¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃãËŒàËµØ¼ÅÊÒÁÒÃ¶áº‹§ÍÍ¡ä´Œà»š¹ 2 ÇÔ¸Õ ¤×Í
1. ¡ÒÃãËŒàËµØ¼ÅáººÍØ»¹ÑÂ (Inductive reasoning)
2. ¡ÒÃãËŒàËµØ¼Åáºº¹ÔÃ¹ÑÂ (Deductive reasoning)
3. ¤ÃÙ ãËŒ ¤ÇÒÁÃÙŒ à¾ÔèÁàµÔÁ àÃ×èÍ§ ¡ÒÃ ãËŒàËµØ¼Å áºº ÍØ»¹ÑÂ à»š¹ àËµØ¼Å ·Õè ÁÒ¨Ò¡ ¡ÒÃ ÊÑ§à¡µ ¨Ò¡
»ÃÐÊº¡ÒÃ³ËÃ×Í¨Ò¡¡ÒÃ·´ÅÍ§ËÅÒÂ æ ¤ÃÑé§ áÅŒÇÊÃØ»¼Åà»š¹¤ÇÒÁÃÙŒãËÁ‹·Õèà»š¹¡ÒÃÇÒ§¹ÑÂ
·ÑèÇä» (Generalization) «Öè§à»š¹¢ŒÍ¤ÇÒÁ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁà»š¹¨ÃÔ§¤ÃÍº¤ÅØÁ¢ŒÍ¤ÇÒÁ·Õèà»š¹àËµØäÇŒä´Œ
·Ñé§ËÁ´ ¨Ö§·ÓãËŒ¼ÅÊÃØ»¡ÇŒÒ§¢Öé¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡à»š¹¡ÒÃÊÃØ»¤ÇÒÁÃÙŒãËÁ‹·Õèà»š¹Ê‹Ç¹ÃÇÁ¨Ò¡àËµØ·Õè
à»š¹¤ÇÒÁÃÙŒà´ÔÁËÃ×Í»ÃÐÊº¡ÒÃ³Ê‹Ç¹Â‹ÍÂ¢ŒÍÊÃØ»à»š¹à¾ÕÂ§¤ÇÒÁ¹‹Ò¨Ðà»š¹ä»ä´Œà·‹Ò¹Ñé¹áµ‹
àÁ×Íè äÃ¡çµÒÁ¶ŒÒ¢ŒÍÊÃØ»¹Ñ¹é à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃÊÑ§à¡µ¨Ò¡»ÃÐÊº¡ÒÃ³ËÃ×Í¡ÒÃ·´ÅÍ§·ÕÁÕè ¤ÇÒÁÅÐàÍÕÂ´
ÃÍº¤ÍºáÅÐ¶Ù¡µŒÍ§áÁ‹¹ÂÓáÅŒÇ¢ŒÍÊÃØ»¹Ñé¹¡ç¨Ðà»š¹¢ŒÍÊÃØ»·Õè¶Ù¡µŒÍ§ÂÔè§¢Öé¹
4. ¤ÃÙÂ¡µÑÇÍÂ‹Ò§ 2–3 µÑÇÍÂ‹Ò§»ÃÐ¡Íº
5. ¤ÃÙãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹¡ÅØ‹Áà´ÔÁÂ¡µÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃãËŒàËµØ¼ÅáººÍØ»¹ÑÂ ¡ÅØ‹ÁÅÐ 4–5 µÑÇÍÂ‹Ò§ ·Õè¾ºã¹
ªÕÇÔµ¨ÃÔ§ áÅÐâ¨·Â¡ÒÃãËŒàËµØ¼ÅáººÍØ»¹ÑÂ ¾ÃŒÍÁÊ‹§µÑÇá·¹ÁÒÍÀÔ»ÃÒÂ ¨¹¤Ãº·Ø¡¡ÅØ‹Á
áÅÐ¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Ø¡¤¹ºÑ¹·Ö¡¼ÅÊÃØ»¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂã¹ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂ
¢Ñé¹·Õè 3 ½ƒ¡½¹¼ÙŒàÃÕÂ¹
¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Óâ¨·Â¡ÒÃãËŒàËµØ¼ÅáººÍØ»¹ÑÂ¢Í§¡ÅØ‹ÁÍ×è¹
¢Ñé¹·Õè 4 ¡ÒÃ¹Óä»ãªŒ
¹Ñ¡àÃÕÂ¹áÅÐ¤ÃÙÃ‹ÇÁ¡Ñ¹Ê¹·¹ÒµÒÁËÑÇ¢ŒÍ·ÕèÃ‹ÇÁ¡Ñ¹·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁà¾×èÍ¹Óà¢ŒÒÊÙ‹ àÃ×èÍ§¡ÒÃãËŒàËµØ¼Å
แบบนิรนัย
¢Ñé¹·Õè 5 ÊÃØ»¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÇºÂÍ´
¹Ñ¡àÃÕÂ¹ª‹ÇÂ¡Ñ¹ÍÀÔ»ÃÒÂáÅÐÊÃØ»º·àÃÕÂ¹¡ÒÃãËŒàËµØ¼ÅáººÍØ»¹ÑÂ â´ÂÁÕ¤ÃÙà»š¹¼ÙãËŒ
Œ ¤Óá¹Ð¹Ó
à¾×èÍ¤ÇÒÁ¶Ù¡µŒÍ§áÅÐÊÁºÙÃ³¢Í§à¹×éÍËÒ

8. กิจกรรมเสนอแนะ
¹Ñ¡àÃÕÂ¹¡ÅØ‹Áà´ÔÁµÑé§â¨·Âà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃãËŒàËµØ¼ÅáººÍØ»¹ÑÂ ¡ÅØ‹ÁÅÐ 20 ¢ŒÍ¾ÃŒÍÁà©ÅÂ ¤ÃÙÍÒ¨
¤Ñ´àÅ×Í¡â¨·ÂºÒ§Ê‹Ç¹ÁÒ¨Ñ´·Óà»š¹áºº·´ÊÍº»ÃÐ¨ÓË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒµ‹Íä»

9. ส�อ/แหลงการเรียนรู
1. Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ÃÒÂÇÔªÒ¾×¹é °Ò¹ ¤³ÔµÈÒÊµÃ Á. 4àÅ‹Á 1 (ºÃÔÉ·Ñ ÊÓ¹Ñ¡¾ÔÁ¾ÇÑ²¹Ò¾Ò¹Ôª ¨Ó¡Ñ´)
2. Ê×Íè ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¤³ÔµÈÒÊµÃ ÊÁºÙÃ³áºº Á. 4 àÅ‹Á 1 (ºÃÔÉ·Ñ ÊÓ¹Ñ¡¾ÔÁ¾ÇÑ²¹Ò¾Ò¹Ôª ¨Ó¡Ñ´)
áËÅ‹§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒà¾ÔèÁàµÔÁ
1. Ë¹Ñ§Ê×ÍàÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÙŒ¤³ÔµÈÒÊµÃ
2. ºØ¤¤Åµ‹Ò§ æ àª‹¹ ¤ÃÙ à¾×èÍ¹ ÞÒµÔ ¼ÙŒÃÙŒ´ŒÒ¹¤³ÔµÈÒÊµÃ
3. ÍÔ¹à·ÍÃà¹çµ ¢ŒÍÁÙÅã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒàÃ×èÍ§¡ÒÃãËŒàËµØ¼Å
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
1. ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
2. »˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
á¹Ç·Ò§á¡Œä¢»˜ÞËÒ
3. ÊÔè§·ÕèäÁ‹ä´Œ»¯ÔºÑµÔµÒÁá¼¹
เหตุผล
4. ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
¼ÙŒÊÍ¹/á·¹
Å§ª×èÍ

/

/

¼ÙŒÊÍ¹
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 6
การใหเหตุผลแบบนิรนัย

¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¤³ÔµÈÒÊµÃ
Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 2 ¡ÒÃãËŒàËµØ¼Å

ªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 4 ÀÒ¤àÃÕÂ¹·Õè 1
àÇÅÒ 4 ªÑèÇâÁ§

1. สาระสำคัญ
¡ÒÃãËŒàËµØ¼Åáºº¹ÔÃ¹ÑÂ»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ¢ŒÍ¤ÇÒÁ 2 ¡ÅØ‹Á â´Â¢ŒÍ¤ÇÒÁ¡ÅØ‹ÁáÃ¡à»š¹¢ŒÍ¤ÇÒÁ·Õèà»š¹
àËµØ (Premise of hypothesis) àËµØÍÒ¨ÁÕËÅÒÂ æ àËµØ ËÅÒÂ æ ¢ŒÍ¤ÇÒÁ áÅÐ¢ŒÍ¤ÇÒÁ¡ÅØ‹Á·ÕèÊÍ§¨Ð
à»š¹¢ŒÍÊÃØ» (Conclusion) ¢ŒÍ¤ÇÒÁã¹¡ÅØ‹ÁáÃ¡ áÅÐ¡ÅØ‹Á·ÕèÊÍ§¨ÐµŒÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸¡Ñ¹

2. ตัวชี้วัดชั้นป
1. à¢ŒÒã¨áÅÐÊÒÁÒÃ¶ãªŒ¡ÒÃãËŒàËµØ¼ÅáººÍØ»¹ÑÂáÅÐ¹ÔÃ¹ÑÂ (¤ 4.1 Á. 4–6/2)
2. µÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁÊÁàËµØÊÁ¼Å¢Í§¡ÒÃãËŒàËµØ¼Åâ´ÂãªŒá¼¹ÀÒ¾àÇ¹¹-ÍÍÂàÅÍÃ (¤ 4.2
Á. 4–6/2)
3. ãªŒÇÔ¸Õ¡ÒÃ·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂá¡Œ»˜ÞËÒ (¤ 6.1 Á. 4–6/1)
4. ãªŒ¤ÇÒÁÃÙŒ ·Ñ¡ÉÐ áÅÐ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ò§¤³ÔµÈÒÊµÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕã¹¡ÒÃá¡Œ»Þ
˜ ËÒã¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³
µ‹Ò§ æ ä´ŒÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁ (¤ 6.1 Á. 4–6/2)
5. ãËŒàËµØ¼Å»ÃÐ¡Íº¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨ áÅÐÊÃØ»¼Åä´ŒÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁ (¤ 6.1 Á. 4–6/3)
6. ãªŒÀÒÉÒáÅÐÊÑÞÅÑ¡É³·Ò§¤³ÔµÈÒÊµÃã¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ ¡ÒÃÊ×èÍ¤ÇÒÁËÁÒÂ áÅÐ¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Íä´Œ
ÍÂ‹Ò§¶Ù¡µŒÍ§áÅÐªÑ´à¨¹ (¤ 6.1 Á. 4–6/4)
7. àª×èÍÁâÂ§¤ÇÒÁÃÙŒµ‹Ò§ æ ã¹¤³ÔµÈÒÊµÃáÅÐ¹Ó¤ÇÒÁÃÙŒ ËÅÑ¡¡ÒÃ ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ò§¤³ÔµÈÒÊµÃ
ä»àª×èÍÁâÂ§¡ÑºÈÒÊµÃÍ×è¹ æ (¤ 6.1 Á. 4–6/5)
8. ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÔàÃÔèÁÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤ (¤ 6.1 Á. 4–6/6)

3. จุดประสงคการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.

Í¸ÔºÒÂ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÐËÇ‹Ò§¢ŒÍÍŒÒ§¡Ñº¢ŒÍÊÃØ»à»š¹¡ÒÃãËŒàËµØ¼Åáºº¹ÔÃ¹ÑÂä´Œ (K)
¡ÓË¹´ãªŒ¡ÒÃãËŒàËµØ¼Åáºº¹ÔÃ¹ÑÂµÑ´ÊÔ¹ã¨à¡ÕÂè Ç¡ÑºàËµØ¡ÒÃ³ºÒ§ÍÂ‹Ò§ã¹ªÕÇµÔ »ÃÐ¨ÓÇÑ¹ä´Œ (K)
·Ó§Ò¹à»š¹ÃÐàºÕÂºàÃÕÂºÃŒÍÂ ÃÍº¤Íº áÅÐÁÕ¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹ã¹µ¹àÍ§ (A)
¡ÒÃ·Ó§Ò¹à»š¹¡ÅØ‹Á ¡ÒÃãËŒàËµØ¼Å ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ áÅÐ¡ÒÃÊ×èÍ¤ÇÒÁËÁÒÂ (P)
¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í áÅÐ¡ÒÃàª×èÍÁâÂ§ËÅÑ¡¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒ·Ò§¤³ÔµÈÒÊµÃ¡ÑºÈÒÊµÃÍ×è¹ (P)
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4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู
´ŒÒ¹¤ÇÒÁÃÙŒ (K)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1. ÊÑ§à¡µ¡ÒÃ«Ñ¡¶ÒÁ ¡ÒÃáÊ´§ – áºººÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂ
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ ¡ÒÃãËŒ¢ŒÍàÊ¹Í – áºººÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁÃÙŒ
á¹Ð áÅÐ¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂÃ‹ÇÁ¡Ñ¹

à¡³±¡ÒÃÇÑ´
¼‹Ò¹à¡³±à©ÅÕèÂ 3 ¢Öé¹ä»

2. µÃÇ¨¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ¡Ô¨¡ÃÃÁ – ¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ 2.1
¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ 2.1

¼‹Ò¹à¡³±à©ÅÕèÂ 3 ¢Öé¹ä»

´ŒÒ¹¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ áÅÐ¤‹Ò¹ÔÂÁ (A)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1. ÊÑ§à¡µ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¢³Ð·Ó§Ò¹ – áºº»ÃÐàÁÔ¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¢³Ð
Ã‹ÇÁ¡Ñº¡ÅØ‹Á
·Ó§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñº¡ÅØ‹Á
2. »ÃÐàÁÔ¹ ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ µÒÁ ÃÒÂ – áºº »ÃÐàÁÔ¹ ´ŒÒ¹ ¤Ø³¸ÃÃÁ
¡ÒÃ »ÃÐàÁÔ ¹ ´Œ Ò ¹ ¤Ø ³ ¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ áÅÐ¤‹Ò¹ÔÂÁ
¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ áÅÐ¤‹Ò¹ÔÂÁ

à¡³±¡ÒÃÇÑ´
¼‹Ò¹à¡³±à©ÅÕèÂ 3 ¢Öé¹ä»
¼‹Ò¹à¡³±à©ÅÕèÂ 3 ¢Öé¹ä»

´ŒÒ¹·Ñ¡ÉÐ/¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ (P)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1. ÊÑ§à¡µ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ – áºº»ÃÐàÁÔ ¹ ´Œ Ò ¹ ·Ñ ¡ ÉÐ/
¡ÒÃàª×èÍÁâÂ§ËÅÑ¡¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒ ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
·Ò§¤³ÔµÈÒÊµÃ
2. »ÃÐàÁÔ¹ ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ µÒÁ ÃÒÂ
¡ÒÃ »ÃÐàÁÔ ¹ ´Œ Ò ¹ ·Ñ ¡ ÉÐ/
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
3. ÊÑ § à¡µ¡ÒÃ»¯Ô ºÑ µÔ ¡Ô ¨ ¡ÃÃÁ – ¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ 2.1
¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ 2.1

5. สาระการเรียนรู
การใหเหตุผลแบบนิรนัย

à¡³±¡ÒÃÇÑ´
¼‹Ò¹à¡³±à©ÅÕèÂ 3 ¢Öé¹ä»

¼‹Ò¹à¡³±à©ÅÕèÂ 3 ¢Öé¹ä»
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6. แนวทางบูรณาการ
ÀÒÉÒä·Â
ÀÒÉÒµ‹Ò§»ÃÐà·È
¡ÒÃ§Ò¹ÍÒªÕ¾Ï

¨Ñ´»‡ÒÂ¹Ôà·ÈË¹ŒÒªÑé¹àÃÕÂ¹ã¹ËÑÇ¢ŒÍ¡ÒÃãËŒàËµØ¼Å à»š¹º·ÃŒÍÂá¡ŒÇ
Í‹Ò¹áÅÐà¢ÕÂ¹º·¤ÇÒÁËÑÇ¢ŒÍ¡ÒÃãËŒàËµØ¼Åáºº¹ÔÃ¹ÑÂ ´ŒÇÂÀÒÉÒµ‹Ò§
»ÃÐà·È
·Óá¼‹¹¾Ñº ãº¤ÇÒÁÃÙà¡Õ
Œ Âè Ç¡Ñº¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¢Í§¡ÒÃãËŒàËµØ¼Åáºº¹ÔÃ¹ÑÂ
â´ÂãªŒ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ

7. กระบวนการจัดการเรียนรู
¢Ñé¹·Õè 1 ¹Óà¢ŒÒÊÙ‹º·àÃÕÂ¹
¹Ñ¡àÃÕÂ¹áÅÐ¤ÃÙÃ‹ÇÁ¡Ñ¹·º·Ç¹·ÕèÁÒ¡ÒÃãËŒàËµØ¼Å áÅÐ¡ÒÃãËŒàËµØ¼ÅáººÍØ»¹ÑÂ
¢Ñé¹·Õè 2 ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
1. ¤ÃÙãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒà¾ÔèÁàµÔÁ àÃ×èÍ§¡ÒÃãËŒàËµØ¼Åáºº¹ÔÃ¹ÑÂ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ¢ŒÍ¤ÇÒÁ 2 ¡ÅØ‹Á â´Â
¢ŒÍ¤ÇÒÁ¡ÅØ‹ÁáÃ¡à»š¹¢ŒÍ¤ÇÒÁ·Õèà»š¹àËµØ (Premise of hypothesis) àËµØÍÒ¨ÁÕËÅÒÂ æ àËµØ
ËÅÒÂ æ ¢ŒÍ¤ÇÒÁ áÅÐ¢ŒÍ¤ÇÒÁ¡ÅØ‹Á·ÕèÊÍ§¨Ðà»š¹¢ŒÍÊÃØ» (Conclusion) ¢ŒÍ¤ÇÒÁã¹¡ÅØ‹ÁáÃ¡
áÅÐ¡ÅØ‹Á·ÕèÊÍ§¨ÐµŒÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸¡Ñ¹¡Ñº¡ÅØ‹ÁáÃ¡
2. ¤ÃÙÂ¡µÑÇÍÂ‹Ò§ 2–3 µÑÇÍÂ‹Ò§»ÃÐ¡Íº
3. ¤ÃÙãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹¡ÅØ‹Áà´ÔÁÂ¡µÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃãËŒàËµØ¼Åáºº¹ÔÃ¹ÑÂ ¡ÅØ‹ÁÅÐ 4–5 µÑÇÍÂ‹Ò§ ·Õè¾ºã¹
ªÕÇÔµ¨ÃÔ§ áÅÐâ¨·Â¡ÒÃãËŒàËµØ¼Åáºº¹ÔÃ¹ÑÂ ¾ÃŒÍÁÊ‹§µÑÇá·¹ÁÒÍÀÔ»ÃÒÂ ¨¹¤Ãº·Ø¡¡ÅØ‹Á
áÅÐ¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Ø¡¤¹ºÑ¹·Ö¡¼ÅÊÃØ»¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂã¹ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂ
¢Ñé¹·Õè 3 ½ƒ¡½¹¼ÙŒàÃÕÂ¹
ãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ 2.1 Ë¹ŒÒ 37 ã¹Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ÃÒÂÇÔªÒ¾×é¹°Ò¹
¤³ÔµÈÒÊµÃ Á. 4 àÅ‹Á 1
¢Ñé¹·Õè 4 ¡ÒÃ¹Óä»ãªŒ
¹Ñ¡àÃÕÂ¹áÅÐ¤ÃÙÃ‹ÇÁ¡Ñ¹Ê¹·¹ÒµÒÁËÑÇ¢ŒÍ·ÕèÃ‹ÇÁ¡Ñ¹·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁà¾×èÍ¹Óà¢ŒÒÊÙ‹àÃ×èÍ§¡ÒÃÍŒÒ§àËµØ¼Å
¢Ñé¹·Õè 5 ÊÃØ»¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÇºÂÍ´
¹Ñ¡àÃÕÂ¹ª‹ÇÂ¡Ñ¹ÍÀÔ»ÃÒÂáÅÐÊÃØ»º·àÃÕÂ¹¡ÒÃãËŒàËµØ¼Åáºº¹ÔÃ¹ÑÂâ´ÂÁÕ¤ÃÙà»š¹¼ÙãŒ ËŒ¤Óá¹Ð¹Ó
à¾×èÍ¤ÇÒÁ¶Ù¡µŒÍ§áÅÐÊÁºÙÃ³¢Í§à¹×éÍËÒ

8. กิจกรรมเสนอแนะ
¹Ñ¡àÃÕÂ¹¡ÅØ‹Áà´ÔÁµÑé§â¨·Âà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃãËŒàËµØ¼Åáºº¹ÔÃ¹ÑÂ ¡ÅØ‹ÁÅÐ 20 ¢ŒÍ¾ÃŒÍÁà©ÅÂ ¤ÃÙÍÒ¨
¤Ñ´àÅ×Í¡â¨·ÂºÒ§Ê‹Ç¹ÁÒ¨Ñ´·Óà»š¹áºº·´ÊÍº»ÃÐ¨ÓË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒµ‹Íä»
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9. ส�อ/แหลงการเรียนรู
1. Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ÃÒÂÇÔªÒ¾×¹é °Ò¹ ¤³ÔµÈÒÊµÃ Á. 4 àÅ‹Á 1 (ºÃÔÉ·Ñ ÊÓ¹Ñ¡¾ÔÁ¾ÇÑ²¹Ò¾Ò¹Ôª¨Ó¡Ñ´)
2. Ê×Íè ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¤³ÔµÈÒÊµÃ ÊÁºÙÃ³áºº Á. 4 àÅ‹Á 1 (ºÃÔÉ·Ñ ÊÓ¹Ñ¡¾ÔÁ¾ÇÑ²¹Ò¾Ò¹Ôª¨Ó¡Ñ´)
áËÅ‹§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒà¾ÔèÁàµÔÁ
1. Ë¹Ñ§Ê×ÍàÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÙŒ¤³ÔµÈÒÊµÃ
2. ºØ¤¤Åµ‹Ò§ æ àª‹¹ ¤ÃÙ à¾×èÍ¹ ÞÒµÔ ¼ÙŒÃÙŒ´ŒÒ¹¤³ÔµÈÒÊµÃ
3. ÍÔ¹à·ÍÃà¹çµ ¢ŒÍÁÙÅã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒàÃ×èÍ§¡ÒÃãËŒàËµØ¼Å

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
1. ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
2. »˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
á¹Ç·Ò§á¡Œä¢»˜ÞËÒ
3. ÊÔè§·ÕèäÁ‹ä´Œ»¯ÔºÑµÔµÒÁá¼¹
เหตุผล
4. ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
¼ÙŒÊÍ¹/á·¹
Å§ª×èÍ

/

/

¼ÙŒÊÍ¹
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 7
การอางเหตุผล
¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¤³ÔµÈÒÊµÃ
Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 2 ¡ÒÃãËŒàËµØ¼Å

ªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 4 ÀÒ¤àÃÕÂ¹·Õè 1
àÇÅÒ 4 ªÑèÇâÁ§

1. สาระสำคัญ
¡ÒÃÍŒÒ§àËµØ¼Åà»š¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ò§¤ÇÒÁ¤Ô´¢Í§Á¹ØÉÂ·ÕèÊ×èÍ¤ÇÒÁËÁÒÂ¡Ñº¼ÙŒÍ×è¹´ŒÇÂÀÒÉÒ ¡ÒÃ
ÍŒÒ§àËµØ¼Å »ÃÐ¡Íºä»´ŒÇÂàËµØáÅÐ¢ŒÍÊÃØ»à»š¹¡ÒÃ¾ÂÒÂÒÁ·Õè¨ÐáÊ´§Ç‹Ò¢ŒÍÊÃØ»¹Ñé¹à»š¹¨ÃÔ§ ¶ŒÒàËµØ
µ‹Ò§ æ ·ÕèÁÕÍÂÙ‹¹Ñé¹à»š¹¨ÃÔ§ «Öè§ÍÒ¨¨Ðà»š¹ä»µÒÁ¹Ñé¹ËÃ×ÍäÁ‹à»š¹ä»µÒÁ¹Ñé¹¡çä´Œ

2. ตัวชี้วัดชั้นป
1. à¢ŒÒã¨áÅÐÊÒÁÒÃ¶ãªŒ¡ÒÃãËŒàËµØ¼ÅáººÍØ»¹ÑÂáÅÐ¹ÔÃ¹ÑÂ (¤ 4.1 Á. 4–6/2)
2. µÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁÊÁàËµØÊÁ¼Å¢Í§¡ÒÃãËŒàËµØ¼Åâ´ÂãªŒá¼¹ÀÒ¾àÇ¹¹-ÍÍÂàÅÍÃ (¤ 4.2
Á. 4–6/2)
3. ãªŒÇÔ¸Õ¡ÒÃ·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂá¡Œ»˜ÞËÒ (¤ 6.1 Á. 4–6/1)
4. ãªŒ¤ÇÒÁÃÙŒ ·Ñ¡ÉÐ áÅÐ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ò§¤³ÔµÈÒÊµÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕã¹¡ÒÃá¡Œ»Þ
˜ ËÒã¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³
µ‹Ò§ æ ä´ŒÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁ (¤ 6.1 Á. 4–6/2)
5. ãËŒàËµØ¼Å»ÃÐ¡Íº¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨ áÅÐÊÃØ»¼Åä´ŒÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁ (¤ 6.1 Á. 4–6/3)
6. ãªŒÀÒÉÒáÅÐÊÑÞÅÑ¡É³·Ò§¤³ÔµÈÒÊµÃã¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ ¡ÒÃÊ×èÍ¤ÇÒÁËÁÒÂ áÅÐ¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Íä´Œ
ÍÂ‹Ò§¶Ù¡µŒÍ§áÅÐªÑ´à¨¹ (¤ 6.1 Á. 4–6/4)
7. àª×èÍÁâÂ§¤ÇÒÁÃÙŒµ‹Ò§ æ ã¹¤³ÔµÈÒÊµÃáÅÐ¹Ó¤ÇÒÁÃÙŒ ËÅÑ¡¡ÒÃ ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ò§¤³ÔµÈÒÊµÃ
ä»àª×èÍÁâÂ§¡ÑºÈÒÊµÃÍ×è¹ æ (¤ 6.1 Á. 4–6/5)
8. ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÔàÃÔèÁÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤ (¤ 6.1 Á. 4–6/6)

3. จุดประสงคการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Í¸ÔºÒÂ¤ÇÒÁËÁÒÂ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ò§¤ÇÒÁ¤Ô´¢Í§Á¹ØÉÂ·ÕÊ×è Íè ¤ÇÒÁËÁÒÂ¡Ñº¼ÙÍŒ ¹è× ´ŒÇÂÀÒÉÒä´Œ (K)
ãªŒ¡ÒÃÍŒÒ§àËµØ¼Åã¹¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨à¡ÕèÂÇ¡ÑºàËµØ¡ÒÃ³ºÒ§ÍÂ‹Ò§ã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹ä´Œ (K)
ãËŒàËµØ¼Åâ´ÂãªŒá¼¹ÀÒ¾àÇ¹¹-ÍÍÂàÅÍÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨ä´Œ (K)
·Ó§Ò¹à»š¹ÃÐàºÕÂºàÃÕÂºÃŒÍÂ ÃÍº¤Íº áÅÐÁÕ¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹ã¹µ¹àÍ§ (A)
¡ÒÃ·Ó§Ò¹à»š¹¡ÅØ‹Á ¡ÒÃãËŒàËµØ¼Å ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ áÅÐ¡ÒÃÊ×èÍ¤ÇÒÁËÁÒÂ (P)
¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í áÅÐ¡ÒÃàª×èÍÁâÂ§ËÅÑ¡¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒ·Ò§¤³ÔµÈÒÊµÃ¡ÑºÈÒÊµÃÍ×è¹ (P)

16

¤Ù‹Á×Í¤ÃÙ á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¤³ÔµÈÒÊµÃ Á.4 àÅ‹Á 1

4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู
´ŒÒ¹¤ÇÒÁÃÙŒ (K)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1. ÊÑ§à¡µ¡ÒÃ«Ñ¡¶ÒÁ ¡ÒÃáÊ´§
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¡ÒÃãËŒ¢ŒÍàÊ¹Í
á¹Ð áÅÐ¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂÃ‹ÇÁ¡Ñ¹
2. µÃÇ¨¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ¡Ô¨¡ÃÃÁ
¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ 2.1
3. µÃÇ¨¼Å¡ÒÃ·Óáºº·´ÊÍº
ÇÑ´¤ÇÒÁÃÙŒ»ÃÐ¨ÓË¹‹ÇÂ
4. ¡ÒÃ·Óáºº·´ÊÍºËÅÑ§àÃÕÂ¹

à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
– áºººÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂ
– áºººÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁÃÙŒ

à¡³±¡ÒÃÇÑ´
¼‹Ò¹à¡³±à©ÅÕèÂ 3 ¢Öé¹ä»

– ¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ 2.1

¼‹Ò¹à¡³±à©ÅÕèÂ 3 ¢Öé¹ä»

– áºº·´ÊÍºÇÑ´¤ÇÒÁÃÙ»Œ ÃÐ¨Ó
Ë¹‹ÇÂ
– áºº·´ÊÍºËÅÑ§àÃÕÂ¹

¼‹Ò¹à¡³±à©ÅÕèÂ 75%

´ŒÒ¹¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ áÅÐ¤‹Ò¹ÔÂÁ (A)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1. ÊÑ§à¡µ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¢³Ð·Ó§Ò¹ – áºº»ÃÐàÁÔ¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¢³Ð
Ã‹ÇÁ¡Ñº¡ÅØ‹Á
·Ó§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñº¡ÅØ‹Á
2. »ÃÐàÁÔ¹ ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ µÒÁ ÃÒÂ – áºº »ÃÐàÁÔ¹ ´ŒÒ¹ ¤Ø³¸ÃÃÁ
¡ÒÃ »ÃÐàÁÔ ¹ ´Œ Ò ¹ ¤Ø ³ ¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ áÅÐ¤‹Ò¹ÔÂÁ
¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ áÅÐ¤‹Ò¹ÔÂÁ
´ŒÒ¹·Ñ¡ÉÐ/¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ (P)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1. ÊÑ§à¡µ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ – áºº»ÃÐàÁÔ ¹ ´Œ Ò ¹ ·Ñ ¡ ÉÐ/
¡ÒÃàª×èÍÁâÂ§ËÅÑ¡¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒ ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
·Ò§¤³ÔµÈÒÊµÃ
2. »ÃÐàÁÔ¹ ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ µÒÁ ÃÒÂ
¡ÒÃ »ÃÐàÁÔ ¹ ´Œ Ò ¹ ·Ñ ¡ ÉÐ/
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
3. ÊÑ § à¡µ¡ÒÃ»¯Ô ºÑ µÔ ¡Ô ¨ ¡ÃÃÁ – ¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ 2.2
¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ 2.2
4. »ÃÐàÁÔ¹á¿‡ÁÊÐÊÁ¼Å§Ò¹ – áºººÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à¡ÕÂè Ç
¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ªÔ¹é §Ò¹ã¹á¿‡Á
ÊÐÊÁ¼Å§Ò¹
– áºº »ÃÐàÁÔ¹ á¿‡Á ÊÐÊÁ ¼Å
งาน

¼‹Ò¹à¡³±à©ÅÕèÂ 50%
à¡³±¡ÒÃÇÑ´
¼‹Ò¹à¡³±à©ÅÕèÂ 3 ¢Öé¹ä»
¼‹Ò¹à¡³±à©ÅÕèÂ 3 ¢Öé¹ä»

à¡³±¡ÒÃÇÑ´
¼‹Ò¹à¡³±à©ÅÕèÂ 3 ¢Öé¹ä»

¼‹Ò¹à¡³±à©ÅÕèÂ 3 ¢Öé¹ä»
¼‹Ò¹à¡³±à©ÅÕèÂ 3 ¢Öé¹ä»
¼‹Ò¹à¡³±à©ÅÕèÂ 3 ¢Öé¹ä»
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5. สาระการเรียนรู
1. ¡ÒÃÍŒÒ§àËµØ¼Å
2. ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁÊÁàËµØÊÁ¼Å

6. แนวทางบูรณาการ
ÀÒÉÒä·Â
ÀÒÉÒµ‹Ò§»ÃÐà·È
¡ÒÃ§Ò¹ÍÒªÕ¾Ï

à¢ÕÂ¹º·ÃŒÍÂá¡ŒÇã¹ËÑÇ¢ŒÍ¡ÒÃÍŒÒ§àËµØ¼Å
Í‹Ò¹áÅÐà¢ÕÂ¹º·¤ÇÒÁËÑÇ¢ŒÍ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁÊÁàËµØÊÁ¼Å ´ŒÇÂÀÒÉÒ
µ‹Ò§»ÃÐà·È
·Ó á¼‹¹¾Ñº ãº ¤ÇÒÁÃÙŒ à¡ÕèÂÇ¡Ñº ¡ÒÃ ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ ¢Í§ ¡ÒÃ ãËŒàËµØ¼Å áºº
อุปนัย

7. กระบวนการจัดการเรียนรู
¢Ñé¹·Õè 1 ¹Óà¢ŒÒÊÙ‹º·àÃÕÂ¹
1. ¹Ñ¡àÃÕÂ¹áÅÐ¤ÃÙÃ‹ÇÁ¡Ñ¹Ê¹·¹ÒËÃ×Í·º·Ç¹·ÕèÁÒ¡ÒÃãËŒàËµØ¼Å áÅÐ¡ÒÃãËŒàËµØ¼Åáººµ‹Ò§ æ
2. ¤ÃÙµÑé§¤Ó¶ÒÁ ·ÓÍÂ‹Ò§äÃ¨Ö§¨ÐÃÙŒÇ‹Ò¡ÒÃãËŒàËµØ¼Å áÅÐ¡ÒÃãËŒàËµØ¼Åáººµ‹Ò§ æ ÊÁàËµØÊÁ¼Å
ËÃ×ÍäÁ‹ ËÃ×Í¡ÒÃÍŒÒ§àËµØ¼Å
¢Ñé¹·Õè 2 ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
1. ¹Ñ¡àÃÕÂ¹¡ÅØ‹Áà´ÔÁÃ‹ÇÁÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃÍŒÒ§àËµØ¼Åã¹Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ÃÒÂÇÔªÒ¾×é¹°Ò¹ ¤³ÔµÈÒÊµÃ Á. 4
àÅ‹Á 1/Ê×èÍ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¤³ÔµÈÒÊµÃ ÊÁºÙÃ³áºº Á. 4 àÅ‹Á 1 (ºÃÔÉÑ· ÊÓ¹Ñ¡¾ÔÁ¾ÇÑ²¹Ò¾Ò¹Ôª
¨Ó¡Ñ´) ËÃ×ÍË¹Ñ§Ê×Íµ‹Ò§ æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ áÅÐºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁÃÙŒã¹áºººÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁÃÙŒ
2. ¹Ñ¡àÃÕÂ¹áÅÐ¤ÃÙÃ‹ÇÁ¡Ñ¹ÍÀÔ»ÃÒÂ¤ÇÒÁÃÙŒ·Õèä´Œ¨Ò¡¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃÍŒÒ§àËµØ¼Å áÅÐãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹
áµ‹ÅÐ¡ÅØ‹ÁÊ‹§µÑÇá·¹ÁÒ¹ÓàÊ¹ÍµÑÇÍÂ‹Ò§·Õè¡ÅØ‹Áä´ŒÈÖ¡ÉÒ àª‹¹ ¡ÒÃÍŒÒ§àËµØ¼Å·Õè·ÓãËŒÊÁàËµØ
ÊÁ¼Å¡ÒÃÍŒÒ§àËµØ¼Å·ÕèäÁ‹ÊÁàËµØÊÁ¼Å áÅÐ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁÊÁàËµØÊÁ¼Å¢Í§¡ÒÃÍŒÒ§
àËµØ¼Åâ´ÂãªŒá¼¹ÀÒ¾¢Í§àÇ¹¹–ÍÍÂàÅÍÃ â´ÂÁÕ¤ÃÙãËŒ¤Óá¹Ð¹Óã¹ÒÃÊÃØ»¼Å¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂãËŒ
ÁÕ¤ÇÒÁ¶Ù¡µŒÍ§ÊÁºÙÃ³ áÅÐ¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Ø¡¤¹ºÑ¹·Ö¡¼ÅÊÃØ»¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂã¹ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂ
¾ÃŒÍÁÊ‹§ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂáÅÐáºººÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁÃÙŒ
¢Ñé¹·Õè 3 ½ƒ¡½¹¼ÙŒàÃÕÂ¹
1. ¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ 2.2 Ë¹ŒÒ 45 ã¹Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ÃÒÂÇÔªÒ¾×¹é °Ò¹ ¤³ÔµÈÒÊµÃ
Á. 4 àÅ‹Á 1
2. ¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Óáºº·´ÊÍºÇÑ´¤ÇÒÁÃÙŒ»ÃÐ¨ÓË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 2
¢Ñé¹·Õè 4 ¡ÒÃ¹Óä»ãªŒ
¹Ñ¡àÃÕÂ¹áÅÐ¤ÃÙÃ‹ÇÁ¡Ñ¹Ê¹·¹Ò ¡ÒÃ¹Ó¤ÇÒÁÃÙŒàÃ×èÍ§¡ÒÃÍŒÒ§àËµØ¼Å·ÕèÊÒÁÒÃ¶¹Óä»»ÃÐÂØ¡µãªŒ
ã¹ªÕÇÔµ¨ÃÔ§
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¢Ñé¹·Õè 5 ÊÃØ»¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÇºÂÍ´
¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ª‹ÇÂ¡Ñ¹ ÍÀÔ»ÃÒÂ áÅÐ ÊÃØ» º·àÃÕÂ¹ ¡ÒÃ ÍŒÒ§ àËµØ¼Å â´Â ÁÕ ¤ÃÙ à»š¹ ¼ÙŒãËŒ ¤Ó á¹Ð¹Ó à¾×èÍ
¤ÇÒÁ¶Ù¡µŒÍ§áÅÐÊÁºÙÃ³¢Í§à¹×éÍËÒ

8. กิจกรรมเสนอแนะ
¹Ñ¡àÃÕÂ¹¡ÅØ‹Áà´ÔÁµÑé§â¨·Âà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÍŒÒ§àËµØ¼Å ¡ÅØ‹ÁÅÐ 20 ¢ŒÍ¾ÃŒÍÁà©ÅÂ ¤ÃÙÍÒ¨¤Ñ´àÅ×Í¡
â¨·ÂºÒ§Ê‹Ç¹ÁÒ¨Ñ´·Óà»š¹áºº·´ÊÍº»ÃÐ¨ÓË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒµ‹Íä»

9. ส�อ/แหลงการเรียนรู
1. Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ÃÒÂÇÔªÒ¾×¹é °Ò¹ ¤³ÔµÈÒÊµÃ Á. 4 àÅ‹Á 1 (ºÃÔÉ·Ñ ÊÓ¹Ñ¡¾ÔÁ¾ÇÑ²¹Ò¾Ò¹Ôª ¨Ó¡Ñ´)
2. Ê×Íè ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¤³ÔµÈÒÊµÃ ÊÁºÙÃ³áºº Á. 4 àÅ‹Á 1 (ºÃÔÉ·Ñ ÊÓ¹Ñ¡¾ÔÁ¾ÇÑ²¹Ò¾Ò¹Ôª ¨Ó¡Ñ´)
áËÅ‹§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒà¾ÔèÁàµÔÁ
1. Ë¹Ñ§Ê×ÍàÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÙŒ¤³ÔµÈÒÊµÃ
2. ºØ¤¤Åµ‹Ò§ æ àª‹¹ ¤ÃÙ à¾×èÍ¹ ÞÒµÔ ¼ÙŒÃÙŒ´ŒÒ¹¤³ÔµÈÒÊµÃ
3. ÍÔ¹à·ÍÃà¹çµ ¢ŒÍÁÙÅã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒàÃ×èÍ§¡ÒÃãËŒàËµØ¼Å

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
1. ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
2. »˜ÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
á¹Ç·Ò§á¡Œä¢»˜ÞËÒ
3. ÊÔè§·ÕèäÁ‹ä´Œ»¯ÔºÑµÔµÒÁá¼¹
เหตุผล
4. ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
¼ÙŒÊÍ¹/á·¹
Å§ª×èÍ

/

/

¼ÙŒÊÍ¹

3

ยการเรียนร
หนว่
ู้ที่

ระบบจำนวนจริง

เวลา 21 ชั่วโมง

คาสมบูรณของ
จำนวนจริง
อสมการตัวแปรเดียว
ดีกรีไมเกินสอง

จำนวนจริง

ระบบจำนวนจริง

สมการตัวแปรเดียว
ดีกรีไมเกินสอง

สมบัติของจำนวนจริง
เกี่ยวกับการบวกและคูณ

2

คูม×อครูแ¼นการจัดการเรียนรูŒคณิตÈาสตรม.4เลม1

ผังมโนทัศนเปาหมายการจัดการเรียนรูและขอบขายภาระงาน
ความรู

1.จำนวนจริง
2.สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและคูณ
3.สมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสอง
4.อสมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสอง
5.คาสมบูรณของจำนวนจริง

ทักษะ/กระบวนการ

1.รวมÈÖกÉาและป¯ิบัติกิจ กรรมประกอบการเรียนรูŒ
 เกี่ยวกับระบบจำนวนจริง
 ดŒวยความสนãจความตงéั ãจ
 เรียนและการ·ำงานกลØม
2.ตระËนัก¶Öงค วามเª×อ่ มัน่ ãน
 ตนเองã นก ารร ว มÈÖ ก Éา
 และป¯ิบัติกิจกรรมประ-
 กอบการเรี ย นรู Œ เกี่ ย วกั บ
 ระบบจำนวนจริง
3.มีเจตคติ· ด่ี ตี อ ค ณิตÈาสตร

คุณลักษณะที่พุงประสงค

ÃÐºº
¨Ó¹Ç¹¨ÃÔ§

ภาระงาน/ชิ้นงาน

1.การสอ่× สารเ¾×อ่ อ ¸ิบายความ
 สำคัÞข องระบบจำนวนจริง
2.สามาร¶นำเสนอเร×อ่ งระบบ
 จำนวนจริง
3.การแสดง·กั ÉะการãªŒเ·ค âนâลยีเ¾×่อการÈÖกÉาเกี่ยว
 กับระบบจำนวนจริง
4.การนำความรูŒ·างคณิต Èาสตร ม าประยØ ก ต Ë ร× อ
 เª×่อมâยงไปãªŒãนªีวิตจริง

1.รวมป¯ิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรูŒเร×่องจำนวนจริง
2.รวมป¯ิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรูŒเร×่องสมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและคูณ
3.รวมป¯ิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรูŒเร×่องสมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสอง
4.รวมป¯ิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรูŒเร×่องอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสอง
5.รวมป¯ิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรูŒเร×่องคาสมบูรณของจำนวนจริง
6.รวมป¯ิบัติกิจกรรม½ƒก½น·ักÉะตามแ¼นการจัดการเรียนรูŒËนวยการเรียนรูŒ·ี่3
7.รวมป¯ิบัติกิจกรรม½ƒก·ักÉะการãªŒÀาÉาสัÞลักÉณ·างคณิตÈาสตรแสดงความËมายและนำเสนอ
8.แบบบัน·Öก¼ลการอÀิปราย
9.บัน·ÖกความรูŒ
10.การนำเสนอแ¿‡มสะสม¼ลงาน

คูม×อครูแ¼นการจัดการเรียนรูŒคณิตÈาสตรม.4เลม1

3

ขัéน·ี่1¼ลลั¾¸ปลาย·าง·ี่ตŒองการãËŒเกิดขÖéนกับนักเรียน
ตัวªีéวัดªัéนป‚
 1.แสดงความสัม¾ัน¸ของจำนวนตางæãนระบบจำนวนจริง(ค1.1ม.4–6/1)
2.มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคาสัมบูรณของจำนวนจริง(ค1.1ม.4–6/2)
3.เขŒาãจความËมายและËา¼ลลั¾¸· เี่ กิดจ ากการบวกการลบการคณ
ู การËารจำนวนจริงจำนวนจริง
 ·ี่อยูãนรูปเลขยกกำลัง·ี่มีเลขªีéกำลัง เปšนจำนวนตรรกยะ และจำนวนจริง·ี่อยูãนรูปกรณ±
 (ค1.2ม.4–6/1)
 4.Ëาคาประมาณของจำนวนจริง·ี่อยูãนรูปกรณ± และจำนวนจริง·ี่อยูãนรูปเลขยกกำลังâดยãªŒ
 วิ¸ีการคำนวณ·ี่เËมาะสม(ค1.3ม.4–6/1)
5.เขŒาãจสมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวก การคูณ การเ·ากันการไมเ·ากัน และการนำไปãªŒ
 (ค1.4ม.4–6/1)
6. แกŒสมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสอง(ค4.2ม.4–6/3)
7. ãªŒวิ¸ีการ·ี่ËลากËลายแกŒป˜ÞËา(ค6.1ม.4–6/1)
8.ãªŒความรูŒ·ักÉะและกระบวนการ·างคณิตÈาสตรและเ·คâนâลยีãนการแกŒป˜ÞËาãนส¶านการณ
 ตางæไดŒอยางเËมาะสม(ค6.1ม.4–6/2)
9.ãËŒเËตØ¼ลประกอบการตัดสินãจและสรØป¼ลไดŒอยางเËมาะสม(ค6.1ม.4–6/3)
10.ãªŒÀ าÉาและสÞ
ั ลักÉณ· างคณิตÈาสตรãนการสอ×่ สารการสอ×่ ค วามËมายและการนำเสนอไดŒอ ยาง
 ¶ูกตŒองและªัดเจน(ค6.1ม.4–6/4)
11.เª×่อมâยงความรูŒตางæãนคณิตÈาสตรและนำความรูŒ Ëลักการกระบวนการ·างคณิตÈาสตรไป
 เª×่อมâยงกับÈาสตรอ×่นæ(ค6.1ม.4–6/5)
12.มีความคิดริเริ่มสรŒางสรรค(ค6.1ม.4–6/6)
¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Õè¤§·¹¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹
¤Ó¶ÒÁÊÓ¤ÑÞ·Õè·ÓãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Õè¤§·¹
¹Ñ¡àÃÕÂ¹¨Ðà¢ŒÒã¨Ç‹Ò...
 – ระบบจำนวนจริง« งÖ่ ป ระกอบดŒวยเ«ตจำนวน  – นำความรูŒระบบจำนวนจริงมาประยØกตËร×อ
  จริง และการดำเนินการ«Ö่งประกอบดŒวย   เª×่อมâยงไปãªŒãนªีวิตจริงไดŒอยางไร
  การบวกและการคูณมีสมบัติดังนีé มีสมบัติ 
  การปด การสลับ·ี่ การเปลี่ยนกลØม เอก  ลักÉณอินเวอรสและการแจกแจง
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¤ÇÒÁÃÙŒ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Õè¹Óä»ÊÙ‹¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Õè¤§·¹ ·Ñ¡ÉÐ/¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Õè¹Óä»ÊÙ‹
¹Ñ¡àÃÕÂ¹¨ÐÃÙŒÇ‹Ò...
¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Õè¤§·¹ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹¨ÐÊÒÁÒÃ¶...
1.จำนวนจริงค×อเ«ตของจำนวนตรรกยะและ 1.ส×อ่ สารเ¾×อ่ อ ¸ิบายความสำคัÞข องระบบจำนวน
 อตกรรยะ«Öงส มบัตปิ ด ของการบวกและการคูณ  จริง
2.ãนร ะบบจ ำนวนจริ ง  จำนวนจริ ง ·ี่ บ วกกั บ 2.นำเสนอเร×่องระบบจำนวนจริง
 จำนวนจริงãดแลŒวไดŒ¼ลลั¾¸เปšนจำนวนจริง 3.แสดง·ักÉะการãªŒเ·คâนâลยีเ¾×่อการÈÖกÉา
 เรียก จำนวนจริงนัéนวา เอกลักÉณการบวก  เกี่ยวกับระบบจำนวนจริง
 และจำนวนจริง·ี่ไมเปšนÈูนยคูณกับจำนวน 4. นำความรูŒ·างคณิตÈาสตรมาประยØกตËร×อ
 จริงãดแลŒวไดŒ ¼ลลั¾¸เปšนจำนวนจริง เรียก
 เª×่อมâยงไปãªŒãนªีวิตจริง
 จำนวนจริงนัéนวาเอกลักÉณการคูณ
3. สมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสอง แบงเปšน
 2ลักÉณะค×อ
 1.สมการตัวแปรเดียวดีกรีËนÖ่ง
 2.สมการตัวแปรเดียวดีกรีสอง
4.อสมการเปšนประâยค·ี่มีสัÞลักÉณ≠,<,≤
 Ëร×อเปšนประâยคของการไมเ·ากัน
5.คาสัมบูรณของจำนวนจริง a เขียนแ·นดŒวย
 สัÞลักÉณ aËมาย¶ÖงระยะËางจากจØด·ี่
 แ·นดŒวยจำนวนจริง 0 ¶Öง จØด·ี่แ·นดŒวย
 จำนวนจริงaบนเสŒนจำนวน«Ö่งaอาจจะอยู
 ·าง«ŒายËร×อ·างขวาของ0
¢Ñé¹·Õè 2 ÀÒÃÐ§Ò¹áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ«Öè§à»š¹ËÅÑ¡°Ò¹·ÕèáÊ´§Ç‹Ò¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÁÕ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
µÒÁ·Õè¡ÓË¹´äÇŒÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§
1. ÀÒÃÐ§Ò¹·Õè¹Ñ¡àÃÕÂ¹µŒÍ§»¯ÔºÑµิ
1) รวมป¯ิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรูŒเร×่องจำนวนจริง
2) รวมป¯ิบตั กิ จิ กรรมประกอบการเรียนรเŒู ร×อ่ งสมบัตขิ องจำนวนจริงเกีย่ วกับการบวกและการคณ
ู 
3) รวมป¯ิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรูŒเร×่องสมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสอง
4) รวมป¯ิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรูŒเร×่องอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสอง
5) รวมป¯ิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรูŒเร×่องคาสมบูรณของจำนวนจริง
6) รวมป¯ิบัติกิจกรรม½ƒก½น·ักÉะตามแ¼นการจัดการเรียนรูŒËนวยการเรียนรูŒ·ี่3
7) รวมป¯ิบัติกิจกรรม½ƒก·ักÉะการãªŒÀาÉาสัÞลักÉณ·างคณิตÈาสตรแสดงความËมายและ
นำเสนอ
8) แบบบัน·Öก¼ลการอÀิปราย
9) บัน·ÖกความรูŒ
10) การนำเสนอแ¿‡มสะสม¼ลงาน
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2. ÇÔ¸Õ¡ÒÃáÅÐà¤Ã×èÍ§Á×Í»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
 2.1 ÇÔ¸Õ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

1) การ·ดสอบ
 2) การสน·นา«ัก¶าม
 3) การประเมิน¼ลงาน/กิจกรรมเปšนราย
บØคคลËร×อเปšนกลØม
 4) การประเมินดŒานคØณ¸รรมจริย¸รรม
และคานิยม
 5) การประเมินดŒาน·ักÉะ/กระบวนการ

2.2




à¤Ã×èÍ§Á×Í»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
1) แบบ·ดสอบกอนเรียนและËลังเรียน
2) แบบบัน·Öกการสน·นา«ัก¶าม
3) แบบประเมิน¼ลงาน/กิจกรรมเปšนราย
บØคคลËร×อเปšนกลØม
 4) แบบประเมินดŒานคØณ¸รรมจริย¸รรม
และคานิยม
 5) แบบประเมินดŒาน·ักÉะ/กระบวนการ

3. ÊÔè§·ÕèÁØ‹§»ÃÐàÁÔ¹
3.1 ความสามาร¶6ดŒานไดŒแกการอ¸ิบายªีแé จงการแปลความและตคี วามการประยØกตด ดั แปลง
และนำไปãªŒการมมี มØ มอง·Ëี่ ลากËลายการãËŒค วามสำคัÞãสãจãนความรูสŒ กÖ ข อง¼อŒู น×่ แ ละการ
รูŒจักตนเอง
3.2 สมรร¶นะสำคัÞเªนความสามาร¶ãนการส×่อสารการคิดการแกŒป˜ÞËาการãªŒ·ักÉะªีวิต
และการãªŒเ·คâนâลยี
3.3 คØณลักÉณะอัน¾Öงประสงค เªนมีวินัยã½†เรียนรูŒ เปšนอยู¾อเ¾ียงรักªาติ Èาสน กÉัตริย
รักความเปšนไ·ยมีจิตสา¸ารณะ
¢Ñé¹·Õè 3 á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 3 ÃÐºº¨Ó¹Ç¹¨ÃÔ§

àÇÅÒ 21 ªÑèÇâÁ§

á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 8 จำนวนจริง

3

á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 9 สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและคูณ

4

á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 10 สมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสอง

5

á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 11 อสมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสอง

5

á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 12 คาสมบูรณของจำนวนจริง

4
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 8
จำนวนจริง
¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¤³ÔµÈÒÊµÃ
Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 3 ÃÐºº¨Ó¹Ç¹¨ÃÔ§

ªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 4 ÀÒ¤àÃÕÂ¹·Õè 1
àÇÅÒ 3 ªÑèÇâÁ§

1. สาระสำคัญ


จำนวนจริงค×อเ«ตของจำนวนตรรกยะและอตกรรยะ«Ö่งสมบัติปดของการบวกและการคูณ

2. ตัวชี้วัดชั้นป




















1.แสดงความสัม¾ัน¸ของจำนวนตางæãนระบบจำนวนจริง(ค1.1ม.4–6/1)
2.มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคาสัมบูรณของจำนวนจริง(ค1.1ม.4–6/2)
3.เขŒาãจความËมายและËา¼ลลั¾¸·ี่เกิดจากการบวก การลบ การคูณ การËารจำนวนจริง
จำนวนจริง·ี่อยูãนรูปเลขยกกำลัง·ี่มีเลขªีéกำลังเปšนจำนวนตรรกยะและจำนวนจริง·ี่อยูãน
รูปกรณ±(ค1.2ม.4–6/1)
4.Ëาคาประมาณของจำนวนจริง·ี่อยูãนรูปกรณ± และจำนวนจริง·ี่ อยูãนรูปเลขยกกำลังâดย
ãªŒวิ¸ีการคำนวณ·ี่เËมาะสม(ค1.3ม.4–6/1)
5.เขŒาãจสมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกการคูณการเ·ากันการไมเ·ากันและการนำ
ไปãªŒ(ค1.4ม.4–6/1)
6.แกŒสมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสอง(ค4.2ม.4–6/3)
7.ãªŒวิ¸ีการ·ี่ËลากËลายแกŒป˜ÞËา(ค6.1ม.4–6/1)
8.ãªŒความรูŒ ·ักÉะ และกระบวนการ·างคณิตÈาสตรและเ·คâนâลยีãนการแกŒป˜ÞËาãน
ส¶านการณตางæไดŒอยางเËมาะสม(ค6.1ม.4–6/2)
9.ãËŒเËตØ¼ลประกอบการตัดสินãจและสรØป¼ลไดŒอยางเËมาะสม(ค6.1ม.4–6/3)
10.ãªŒÀาÉาและสัÞลักÉณ·างคณิตÈาสตรãนการส×่อสาร การส×่อความËมาย และการนำเสนอ
ไดŒอยาง¶ูกตŒองและªัดเจน(ค6.1ม.4–6/4)
11.เª×่อมâยงความรูŒตางæãนคณิตÈาสตรแ ละนำความรูŒËลักการกระบวนการ·างคณิตÈาสตร
ไปเª×่อมâยงกับÈาสตรอ×่นæ(ค6.1ม.4–6/5)
12.มีความคิดริเริ่มสรŒางสรรค(ค6.1ม.4–6/6)

3. จุดประสงคการเรียนรู



1.แสดงความสัม¾ัน¸ของจำนวนตางæระบบจำนวนจริงไดŒ(K)
2.ãËŒความËมายและËา¼ลลั¾¸·ี่เกิดจากการบวกการลบการคูณการËารจำนวนจริงไดŒ(K)
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3.·ำงานเปšนระเบียบเรียบรŒอยรอบคอบและมีความเª×่อมั่นãนตนเอง(A)
4.การãËŒเËตØ¼ล การส×่อสาร การส×่อความËมาย การนำเสนอและการเª×่อมâยงËลักการความรูŒ
 ·างคณิตÈาสตรกับÈาสตรอ×่น(P)

4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู
´ŒÒ¹¤ÇÒÁÃÙŒ (K)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1.ตรวจ¼ลการ·ำแบบ·ดสอบ – แบบ·ดสอบกอนเรียน
 กอนเรียน
2.สังเกตจากการ«ัก¶าม การ – แบบบัน·Öก¼ลการอÀิปราย
 แสดงความคิดเËçน การãËŒ – แบบบัน·ÖกความรูŒ
 ขŒ อ เสนอแ นะก ารอ Àิ ป ราย
 รวมกัน
3.ตรวจ¼ลการ·ำกิจกรรม½ƒก – กิจกรรม½ƒก·ักÉะ3.1
 ·ักÉะ3.1

à¡³±¡ÒÃÇÑ´
–
¼านเกณ±เ©ลี่ย3ขÖéนไป

¼านเกณ±เ©ลี่ย3ขÖéนไป

´ŒÒ¹¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ áÅÐ¤‹Ò¹ÔÂÁ (A)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1. สังเกต¾Äติกรรมขณะ·ำงาน – แบบประเมิน¾Äติกรรมขณะ
 รวมกับกลØม
 ·ำงานรวมกับกลØม
2. ประเมิน¾Äติกรรมตามราย – แบบประเมินดŒานคØณ¸รรม
 การป ระเมิ น ด Œ า นคØ ณ ¸รรม  จริย¸รรมและคานิยม
 จริย¸รรมและคานิยม

à¡³±¡ÒÃÇÑ´
¼านเกณ±เ©ลี่ย3ขÖéนไป
¼านเกณ±เ©ลี่ย3ขÖéนไป

´ŒÒ¹·Ñ¡ÉÐ/¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ (P)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1. สังเกต¾Äติกรรมการส×่อสาร – แ บบประเมิ น ด Œ า น·ั ก Éะ/
 การเª×่อมâยงËลักการความรูŒ  กระบวนการ
 ·างคณิตÈาสตร
2. ประเมิน¾Äติกรรมตามราย
 การป ระเมิ น ด Œ า น·ั ก Éะ/
 กระบวนการ
3.สั ง เกตขณะป¯ิ บั ติ ต ามกิ จ - – กิจกรรม½ƒก·ักÉะ3.1
 กรรม½ƒก·ักÉะ3.1

à¡³±¡ÒÃÇÑ´
¼านเกณ±เ©ลี่ย3ขÖéนไป

¼านเกณ±เ©ลี่ย3ขÖéนไป
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5. สาระการเรียนรู


จำนวนจริงแ ละ¾×éน°านเบ×éองตŒนของจำนวนจริง

6. แนวทางบูรณาการ
ÈÔÅ»Ð  

ÀÒÉÒµ‹Ò§»ÃÐà·È 
¡ÒÃ§Ò¹ÍÒªÕ¾Ï 




ประดิÉ°แ¼น¼ังความคิดเร×่องจำนวนจริง
นำเสนอเร×่องจำนวนจริงดŒวยวิ¸ีตางæดŒวยÀาÉาตางประเ·È
·ำแ¼น¾ับãบความรูŒเกี่ยวเร×่องจำนวนจริงâดยãªŒคอม¾ิวเตอร

7. กระบวนการจัดการเรียนรู


























¢Ñé¹·Õè 1 ¹Óà¢ŒÒÊÙ‹º·àÃÕÂ¹
1.นักเรียน·ำแบบ·ดสอบกอนเรียนËนวยการเรียนรูŒ·ี่3จำนวน10ขŒอเวลา10นา·ี
2.ครูและ¼ูŒเรียนสน·นาเกี่ยวกับจำนวนตางæ·ี่¼ูŒเรียนรูŒจักâดยสØมนักเรียนบอกจำนวนตางæ
 ·ี่รูŒจักเªนจำนวนนับจำนวนเตçมจำนวนตรรกยะและอตรรกยะ
3.จากนัéน¼ูŒสอนเลาความเปšนมาของจำนวนวาเริ่มขÖéนเม×่อãด เกิดไดŒอยางไรและจำนวนªนิดแรก
 ค×อจำนวนãด
  เร×อ่ งของ“จำนวน”มีค วามเกีย่ วขŒองกบั ก ารดำเนินª วี ติ ข องมนØÉยม าตงัé แตส มัยด กÖ ดำบรร¾
 แลŒวเªนการนบั จำนวนสมาªิกãนครอบครัวการนบั จำนวนตนŒ ไมŒจำนวนสตั ว· ลี่ า ไดŒสÞ
ั ลักÉณ
 ·ี่ãªŒแ·นจำนวนครัéงแรกæกçจะãªŒวิ¸ีการวาดรูปãËŒเËม×อนกับสิ่ง·ี่นับเªนลากวางไดŒ2ตัว
 กçจะวาดรูปกวางไวŒ2รูปตอมาไดŒ¾ั²นามาเปšนรอยขีดเªนãนครอบครัวมีสมาªิก3คนกç
 จะãªŒสัÞลักÉณ | | | และตอมา สัÞลักÉณแ·นจำนวนดังกลาวกçไดŒ¾ั²นามาเปšนตัวเลข
 จน¶Öง· กØ วันนีé และระËวางป‚ ค.È.1601–1655มีน กั ค ณิตÈาสตรª าว½รัง่ เÈสª×อ่ ป‚แ ยรเดอ
 แ¿รมาต ¶×อ ไดŒวาเปšนบิดาแËง·ÄÉ®ีจำนวน ¼ลงาน·ี่มีª×่อเสียงและเปšน·ี่รูŒจักและกลาว¶Öง
 ของนักค ณิตÈาสตรไปจน¶ÖงกลØมคนรØนËลังอยางมากค×อ·ÄÉ®ีบ·สØด·Œายของแ¿รมาต
¢Ñé¹·Õè 2 ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
1.นักเรียนกลØมเดิมรวมÈÖกÉาจำนวนจริงãนËนังส×อเรียน รายวิªา¾éน× °าน คณิตÈาสตร ม. 4
 เลม1/ส×่อการเรียนรูŒคณิตÈาสตรสมบูรณแบบม.4เลม1(บริÉั·สำนัก¾ิม¾วั²นา¾านิª
 จำกัด)Ëร×อËนังส×อตางæ·ี่เกี่ยวขŒองและบัน·ÖกความรูŒãนแบบบัน·ÖกความรูŒ
2.นักเรียนและครูรว มกันอ Àิปรายความรู·Œ ไี่ ดŒจ ากการÈกÖ ÉาจำนวนจริงและãËŒน กั เรียนแตละกลØม 
 สงต วั แ·นมานำเสนอตวั อยางจากกลØม ไดŒÈ กÖ Éาâดยมคี รูãËŒค ำแนะนำãËŒการสรØป¼ลการอÀิปราย
 ãËŒมีความ¶ูกตŒองสมบูรณ และนักเรียน·Øกคนบัน·Öก¼ลสรØปการอÀิปรายãนบัน·Öกการ
 อÀิปราย¾รŒอมสงบัน·ÖกการอÀิปรายและแบบบัน·ÖกความรูŒ
¢Ñé¹·Õè 3 ½ƒ¡½¹¼ÙŒàÃÕÂ¹
 ãËŒนักเรียน·ำกิจกรรม½ƒก·ักÉะ3.1ËนŒา52ãนËนังส×อเรียนรายวิªา¾×éน°านคณิตÈาสตร
ม.4เลม1

คูม×อครูแ¼นการจัดการเรียนรูŒคณิตÈาสตรม.4เลม1
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 ¢Ñé¹·Õè 4 ¡ÒÃ¹Óä»ãªŒ

  นักเรียนและครูรวมกันสน·นาตามËัวขŒอ·ี่รวมกัน·ำกิจกรรมเ¾×่อนำเขŒาสู เร×่องสมบัติของ

จำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ
 ¢Ñé¹·Õè 5 ÊÃØ»¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÇºÂÍ´
 นักเรียนªวยกันอÀิปรายและสรØปบ·เรียนจำนวนจริงâดยมีครูเปšน¼ูŒãËŒคำแนะนำเ¾×่อความ

¶ูกตŒองและสมบูรณของเน×éอËา

8. กิจกรรมเสนอแนะ


นักเรียนกลØมเดิมรวมกันแ¼น¼ังความคิดเร×่องจำนวนจริงเ¾×่อãªŒประกอบการเรียนãนบ·ตอไป

9. ส�อ/แหลงการเรียนรู







1.Ëนังส×อเรียนรายวิªา¾นé× °านคณิตÈาสตรม.4เลม1(บริÉ·ั สำนัก¾ิม¾ว²
ั นา¾านิªจำกัด)
2.ส×อ่ การเรียนรูŒ คณิตÈาสตรสมบูรณแบบม.4เลม1(บริÉ·ั สำนัก¾ิม¾ว²
ั นา¾านิªจำกัด)
áËÅ‹§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒà¾ÔèÁàµÔÁ
1.Ëนังส×อเสริมความรูŒคณิตÈาสตร
2.บØคคลตางæเªนครูเ¾×่อนÞาติ¼ูŒรูŒดŒานคณิตÈาสตร
3.อินเ·อรเนçตขŒอมูลãนการÈÖกÉาเร×่องการãËŒเËตØ¼ล

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
1. ความสำเรçจãนการจัดการเรียนรูŒ
 แนว·างการ¾ั²นา
2. ป˜ÞËา/อØปสรรคãนการจัดการเรียนรูŒ
แนว·างแกŒไขป˜ÞËา
3.สิ่ง·ี่ไมไดŒป¯ิบัติตามแ¼น
เËตØ¼ล
4.การปรับปรØงแ¼นการจัดการเรียนรูŒ
 ¼ูŒสอน/แ·น

ลงª×่อ



/

/

¼ูŒสอน
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คูม×อครูแ¼นการจัดการเรียนรูŒคณิตÈาสตรม.4เลม1

แผนการจัดการเรียนรูที่ 9

สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ
¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¤³ÔµÈÒÊµÃ
Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 3 ÃÐºº¨Ó¹Ç¹¨ÃÔ§

ªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 4 ÀÒ¤àÃÕÂ¹·Õè 1
àÇÅÒ 4 ªÑèÇâÁ§

1. สาระสำคัญ

ãนระบบจำนวนจริง จำนวนจริง·ี่บวกกับจำนวนจริงãดแลŒวไดŒ¼ลลั¾¸เปšนจำนวนจริง เรียก
จำนวนจริงนัéนวา เอกลักÉณการบวก และจำนวนจริง·ี่ไมเปšนÈูนยคูณกับจำนวนจริงãดแลŒวไดŒ¼ลลั¾¸
เปšนจำนวนจริงเรียกจำนวนจริงนัéนวาเอกลักÉณการคูณ

2. ตัวชี้วัดชั้นป




















1.แสดงความสัม¾ัน¸ของจำนวนตางæãนระบบจำนวนจริง(ค1.1ม.4–6/1)
2.มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคาสัมบูรณของจำนวนจริง(ค1.1ม.4–6/2)
3.เขŒาãจความËมายและËา¼ลลั¾¸·ี่เกิดจากการบวก การลบ การคูณ การËารจำนวนจริง
จำนวนจริง·ี่อยูãนรูปเลขยกกำลัง·ี่มีเลขªีéกำลังเปšนจำนวนตรรกยะและจำนวนจริง·ี่อยูãน
รูปกรณ±(ค1.2ม.4–6/1)
4.Ëาคา ป ระมาณของจำนวนจริง· อี่ ยูã นรปู ก รณ±และจำนวนจริง· อี่ ยูã นรปู เลขยกกำลังâดยãªŒ
วิ¸ีการคำนวณ·ี่เËมาะสม(ค1.3ม.4–6/1)
5.เขŒาãจสมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวก การคูณ การเ·ากันการไมเ·ากัน และการนำ
ไปãªŒ(ค1.4ม.4–6/1)
6.แกŒสมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสอง(ค4.2ม.4–6/3)
7.ãªŒวิ¸ีการ·ี่ËลากËลายแกŒป˜ÞËา(ค6.1ม.4–6/1)
8.ãªŒความรูŒ ·ักÉะ และกระบวนการ·างคณิตÈาสตรและเ·คâนâลยีãนการแกŒป˜ÞËาãน
ส¶านการณตางæไดŒอยางเËมาะสม(ค6.1ม.4–6/2)
9.ãËŒเËตØ¼ลประกอบการตัดสินãจและสรØป¼ลไดŒอยางเËมาะสม(ค6.1ม.4–6/3)
10.ãªŒÀาÉาและสัÞลักÉณ·างคณิตÈาสตรãนการส×่อสาร การส×่อความËมาย และการนำเสนอ
ไดŒอยาง¶ูกตŒองและªัดเจน(ค6.1ม.4–6/4)
11.เª×่อมâยงความรูŒตางæãนคณิตÈาสตรแ ละนำความรูŒËลักการกระบวนการ·างคณิตÈาสตร
ไปเª×่อมâยงกับÈาสตรอ×่นæ(ค6.1ม.4–6/5)
12.มีความคิดริเริ่มสรŒางสรรค(ค6.1ม.4–6/6)

คูม×อครูแ¼นการจัดการเรียนรูŒคณิตÈาสตรม.4เลม1
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3. จุดประสงคการเรียนรู






1.อ¸ิบายสมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวก การคูณ การเ·ากันการไมเ·ากัน และการ
 นำไปãªŒไดŒ(K)
2.·ำงานเปšนระเบียบเรียบรŒอยรอบคอบและมีความเª×่อมั่นãนตนเอง(A)
3.การãËŒเËตØ¼ล การส×่อสาร การส×่อความËมาย การนำเสนอและการเª×่อมâยงËลักการความรูŒ
 ·างคณิตÈาสตรกับÈาสตรอ×่น(P)

4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู
´ŒÒ¹¤ÇÒÁÃÙŒ (K)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1. สังเกตการ«ัก¶ามการแสดง – แบบบัน·Öก¼ลการอÀิปราย
 ความคิดเËçนการãËŒขŒอเสนอ – แบบบัน·ÖกความรูŒ
 แนะและการอÀิปรายรว มกนั

à¡³±¡ÒÃÇÑ´
¼านเกณ±เ©ลี่ย3ขÖéนไป

2.ตรวจ¼ลการ·ำกิจกรรม½ƒก – กิจกรรม½กƒ · กั Éะ3.2
 ·ักÉะ3.2

¼านเกณ±เ©ลี่ย3ขÖéนไป

´ŒÒ¹¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ áÅÐ¤‹Ò¹ÔÂÁ (A)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1. สังเกต¾Äติกรรมขณะ·ำงาน – แบบประเมิน¾Äติกรรมขณะ
 รวมกับกลØม
 ·ำงานรวมกับกลØม
2. ประเมิน¾Äติกรรมตามราย – แบบประเมินดŒานคØณ¸รรม
 การป ระเมิ น ด Œ า นคØ ณ ¸รรม  จริย¸รรมและคานิยม
 จริย¸รรมและคานิยม

à¡³±¡ÒÃÇÑ´
¼านเกณ±เ©ลี่ย3ขÖéนไป
¼านเกณ±เ©ลี่ย3ขÖéนไป

´ŒÒ¹·Ñ¡ÉÐ/¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ (P)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1. สังเกต¾Äติกรรมการส×่อสาร – แ บบประเมิ น ด Œ า น·ั ก Éะ/
 การเª×่อมâยงËลักการความรูŒ  กระบวนการ
 ·างคณิตÈาสตร
2. ประเมิน¾Äติกรรมตามราย
 การป ระเมิ น ด Œ า น·ั ก Éะ/
 กระบวนการ
3.สังเกตการป¯ิบตั ติ ามกิจกรรม – กิจกรรม½ƒก· กั Éะ3.2
 ½ƒก·ักÉะ3.2

à¡³±¡ÒÃÇÑ´
¼านเกณ±เ©ลี่ย3ขÖéนไป

¼านเกณ±เ©ลี่ย3ขÖéนไป
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5. สาระการเรียนรู



1.สมบัติการบวก
2.สมบัติการคูณ

6. แนวทางบูรณาการ










ÀÒÉÒä·Â
ÈÔÅ»Ð  
   
ÊØ¢ÈÖ¡ÉÒÏ 
   
ÀÒÉÒµ‹Ò§»ÃÐà·È
   
¡ÒÃ§Ò¹ÍÒªÕ¾Ï
   

นำเสนอสมบัตขิ องจำนวนจริงเกีย่ วกับการบวกและการคณ
ู ดŒวยว¸ิ ตี า งæ
ประดิÉ°Ëนังส×อเลมเลçกเร×่อง สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวก
และการคูณ
คิดเกมคณิตÈาสตร·ี่ãªŒความรูŒเร×่อง สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการ
บวกและการคูณ
นำเสนอสมบัตขิ องจำนวนจริงเกีย่ วกับการบวกและการคณ
ู  ดŒวยว¸ิ ตี า ง æ
ดŒวยÀาÉาตางประเ·È
·ำแ¼น¾ับãบความรูŒเกี่ยวกับสมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและ
การคูณâดยãªŒคอม¾ิวเตอร

7. กระบวนการจัดการเรียนรู

¢Ñé¹·Õè 1 ¹Óà¢ŒÒÊÙ‹º·àÃÕÂ¹
 1.นักเรียนและครูสน·นา¶Öงบ·เรียนและกิจกรรมจากแ¼นการจัดการเรียน·ี่ 9 สมบัติของ

 จำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ และãËŒนักเรียนยกตัวอยาง 2–3 ·ี่เกี่ยวขŒองกับ

 บ·เรียน
 2.ครูตัéงคำ¶ามนักเรียนเร×่อง การบวกและการคูณจำนวน ·ำอยางไรจะ·ำãËŒการคำนวณ

 รวดเรçวขÖéนâดยครูยังไมãËŒนักเรียนตอบ

¢Ñé¹·Õè 2 ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
      1. ครูãËŒความรูŒเ¾ิ่มเติม เกี่ยวกับสมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณãนระบบ

  จำนวนจริง จำนวนจริง·ี่บวกกับจำนวนจริงãดแลŒวไดŒ¼ลลั¾¸เปšนจำนวนจริง เรียก

  จำนวนจริงนัéนวาเอกลักÉณการบวกและการบวกมีสมบัติการบวก
ÊÁºÑµÔ
1.ปด
2.การสลับ·ี่

¡ÒÃºÇ¡

µÑÇÍÂ‹Ò§

¶Œาa∈ Rและb∈ RแลŒวa+bR ¶Œา-5,8∈ RแลŒว(-5+ 8)∈ R
3+5=5+3
a+b=b+a

3.การเปลี่ยนËมู a+(b+c)=(a+b)+c
9+(5+4)=(9+5)+4
4.การมีเอกลักÉณ มีจำนวนจริง0«Öง่ 0+a=a=a+0 0+5=5=5+0
5.การมีอินเวอรส สำËรับจำนวนจริงaจะมีจำนวนจริง-a (-1)+1=0=1+(-1)
·ี่(-a)+a=0=a+(a-1)

คูม×อครูแ¼นการจัดการเรียนรูŒคณิตÈาสตรม.4เลม1
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 และจำนวนจริง· ไี่ มเปšนÈ นู ยค ณ
ู ก บั จ ำนวนจริงãดแลŒวไดŒ¼ ลลั¾¸เปšนจ ำนวนจริงเรียกจำนวนจริง
นัéนวาเอกลักÉณการคูณ
ÊÁºÑµÔ

¡ÒÃºÇ¡

µÑÇÍÂ‹Ò§

1.ปด

¶Œาa∈ Rและb∈ RแลŒวa×bR ¶Œา-5,8∈ RแลŒว(-5× 8)∈ R

2.การสลับ·ี่

a×b=b×a

5× 6=6 × 5

3.การเปลี่ยนËมู

a×(bc)=(ab)×c

9×(5×4)=(9×5)×4

4.การมีเอกลักÉณ มีจำนวนจริง1«Öง่ 1×b=b=b×1 0×5=5=5×0
5.การมีอินเวอรส สำËรับaมีจำนวนจริง≠aâดย·ี่ 1 ×1=0=1× 1 
9
9
(a-1)+a=0=a+(a-1)

2. จากคำ¶ามของครู ขŒอ (2) ãËŒนักเรียนกลØมเดิมอÀิปรายâดยนำความรูŒ·ี่ครูเ¾ิ่มเติมãËŒ และ

 ÈÖกÉาเ¾ิ่มเติมãนËนังส×อเรียนรายวิªา¾×éน°านคณิตÈาสตรม.4เลม1(บริÉั·สำนัก¾ิม¾

 วั²นา¾านิªจำกัด)/ส×อ่ ก ารเรียนรูŒ คณิตÈาสตรสมบูรณแบบม.4เลม1(บริÉ·ั สำนัก¾ิม¾

 วั²นา¾านิªจำกัด)Ëร×อËนังส×อ·ี่เกี่ยวขŒองตางæ¾รŒอมจัด·ำรายงานแนวความคิดãนการ

 ตอบคำ¶ามËร×อ¼ลการอÀิปรายเปšนรูปเลมและรายงาน¾รŒอมแสดงตัวอยางประกอบ

¢Ñé¹·Õè 3 ½ƒ¡½¹¼ÙŒàÃÕÂ¹

 ãËŒนักเรียน·ำกิจกรรม½ƒก·ักÉะ3.1ËนŒา52ãนËนังส×อเรียนรายวิªา¾×éน°านคณิตÈาสตร

ม.4เลม1
 ¢Ñé¹·Õè 4 ¡ÒÃ¹Óä»ãªŒ

นักเรียนและครูร ว มกันส น·นาตามËวั ขŒอ· รี่ ว มกันก จิ กรรมเ¾×อ่ น ำเขŒาสู เร×อ่ งสมบัตขิ องจำนวน

จริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ
 ¢Ñé¹·Õè 5 ÊÃØ»¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÇºÂÍ´
 นักเรียนªวยกันอÀิปรายและสรØปบ·เรียนสมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ

âดยมีครูเปšน¼ูŒãËŒคำแนะนำเ¾×่อความ¶ูกตŒองและสมบูรณของเน×éอËา

8. กิจกรรมเสนอแนะ

นักเรียนกลØมเดิมรวมกัน·ำแ¼น¼ังความคิดเร×่อง สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและ
การคูณเ¾×่อãªŒประกอบการเรียนãนบ·ตอไป
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คูม×อครูแ¼นการจัดการเรียนรูŒคณิตÈาสตรม.4เลม1

9. ส�อ/แหลงการเรียนรู







1.Ëนังส×อเรียนรายวิªา¾นé× °านคณิตÈาสตรม.4เลม1(บริÉ·ั สำนัก¾ิม¾ว²
ั นา¾านิªจำกัด)
2.ส×อ่ การเรียนรูŒ คณิตÈาสตรสมบูรณแบบม.4เลม1(บริÉ·ั สำนัก¾ิม¾ว²
ั นา¾านิªจำกัด)
áËÅ‹§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒà¾ÔèÁàµÔÁ
1.Ëนังส×อเสริมความรูŒคณิตÈาสตร
2.บØคคลตางæเªนครูเ¾×่อนÞาติ¼ูŒรูŒดŒานคณิตÈาสตร
3.อินเ·อรเนçตขŒอมูลãนการÈÖกÉาเร×่องการãËŒเËตØ¼ล

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
1. ความสำเรçจãนการจัดการเรียนรูŒ
 แนว·างการ¾ั²นา
2. ป˜ÞËา/อØปสรรคãนการจัดการเรียนรูŒ
แนว·างแกŒไขป˜ÞËา
3.สิ่ง·ี่ไมไดŒป¯ิบัติตามแ¼น
เËตØ¼ล
4.การปรับปรØงแ¼นการจัดการเรียนรูŒ
 ¼ูŒสอน/แ·น

ลงª×่อ



/

/

¼ูŒสอน

คูม×อครูแ¼นการจัดการเรียนรูŒคณิตÈาสตรม.4เลม1
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 10
สมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสอง
¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¤³ÔµÈÒÊµÃ
Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 3 ÃÐºº¨Ó¹Ç¹¨ÃÔ§

ªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 4 ÀÒ¤àÃÕÂ¹·Õè 1
àÇÅÒ 5 ªÑèÇâÁ§

1. สาระสำคัญ




สมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสองแบงเปšน2ลักÉณะค×อ
1.สมการตัวแปรเดียวดีกรีËนÖ่ง
2.สมการตัวแปรเดียวดีกรีสอง

2. ตัวชี้วัดชั้นป




















1.แสดงความสัม¾ัน¸ของจำนวนตางæãนระบบจำนวนจริง(ค1.1ม.4–6/1)
2.มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคาสัมบูรณของจำนวนจริง(ค1.1ม.4–6/2)
3.เขŒาãจความËมายและËา¼ลลั¾¸·ี่เกิดจากการบวก การลบ การคูณ การËารจำนวนจริง
จำนวนจริง·ี่อยูãนรูปเลขยกกำลัง·ี่มีเลขªีéกำลังเปšนจำนวนตรรกยะและจำนวนจริง·ี่อยูãน
รูปกรณ±(ค1.2ม.4–6/1)
4.Ëาคาประมาณของจำนวนจริง·ี่อยูãนรูปกรณ± และจำนวนจริง·ี่ อยูãนรูปเลขยกกำลังâดย
ãªŒวิ¸ีการคำนวณ·ี่เËมาะสม(ค1.3ม.4–6/1)
5.เขŒาãจสมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกการคูณการเ·ากันการไมเ·ากันและการนำ
ไปãªŒ(ค1.4ม.4–6/1)
6.แกŒสมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสอง(ค4.2ม.4–6/3)
7.ãªŒวิ¸ีการ·ี่ËลากËลายแกŒป˜ÞËา(ค6.1ม.4–6/1)
8.ãªŒความรูŒ ·ักÉะ และกระบวนการ·างคณิตÈาสตรและเ·คâนâลยีãนการแกŒป˜ÞËาãน
ส¶านการณตางæไดŒอยางเËมาะสม(ค6.1ม.4–6/2)
9.ãËŒเËตØ¼ลประกอบการตัดสินãจและสรØป¼ลไดŒอยางเËมาะสม(ค6.1ม.4–6/3)
10.ãªŒÀาÉาและสัÞลักÉณ·างคณิตÈาสตรãนการส×่อสาร การส×่อความËมาย และการนำเสนอ
ไดŒอยาง¶ูกตŒองและªัดเจน(ค6.1ม.4–6/4)
11.เª×่อมâยงความรูŒตางæãนคณิตÈาสตรแ ละนำความรูŒËลักการกระบวนการ·างคณิตÈาสตร
ไปเª×่อมâยงกับÈาสตรอ×่นæ(ค6.1ม.4–6/5)
12.มีความคิดริเริ่มสรŒางสรรค(ค6.1ม.4–6/6)
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คูม×อครูแ¼นการจัดการเรียนรูŒคณิตÈาสตรม.4เลม1

3. จุดประสงคการเรียนรู






1.อ¸ิบายสมบัติการเ·ากันไดŒ(K)
2.แกŒสมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสองไดŒ(K)
3.·ำงานเปšนระเบียบเรียบรŒอยรอบคอบและมีความเª×่อมั่นãนตนเอง(A)
4.การãËŒเËตØ¼ล การส×่อสาร การส×่อความËมาย การนำเสนอและการเª×่อมâยงËลักการความรูŒ
 ·างคณิตÈาสตรกับÈาสตรอ×่น(P)

4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู
´ŒÒ¹¤ÇÒÁÃÙŒ (K)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1. สังเกตการ«ัก¶ามการแสดง – แบบบัน·Öก¼ลการอÀิปราย
 ความคิดเËçนการãËŒขŒอเสนอ – แบบบัน·ÖกความรูŒ
 แนะและการอÀิปรายรว มกนั
2.ตรวจ¼ลการ·ำกิจกรรม½ƒก – กิจกรรม½ƒก·ักÉะ3.3
 ·ักÉะ3.3
´ŒÒ¹¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ áÅÐ¤‹Ò¹ÔÂÁ (A)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1. สังเกต¾Äติกรรมขณะ·ำงาน – แบบประเมิน¾Äติกรรมขณะ
 รวมกับกลØม
 ·ำงานรวมกับกลØม
2. ประเมิน¾Äติกรรมตามราย – แบบประเมินดŒานคØณ¸รรม
 การป ระเมิ น ด Œ า นคØ ณ ¸รรม  จริย¸รรมและคานิยม
 จริย¸รรมและคานิยม
´ŒÒ¹·Ñ¡ÉÐ/¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ (P)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1. สังเกต¾Äติกรรมการส×่อสาร – แ บบประเมิ น ด Œ า น·ั ก Éะ/
 การเª×่อมâยงËลักการความรูŒ  กระบวนการ
 ·างคณิตÈาสตร
2. ประเมิน¾Äติกรรมตามราย
 การป ระเมิ น ด Œ า น·ั ก Éะ/
 กระบวนการ
3.สั ง เกตการป¯ิ บั ติ ต ามกิ จ - – กิจกรรม½ƒก·ักÉะ3.3
 กรรม½กƒ ·กั Éะ3.3

à¡³±¡ÒÃÇÑ´
¼านเกณ±เ©ลี่ย3ขÖéนไป
¼านเกณ±เ©ลี่ย3ขÖéนไป

à¡³±¡ÒÃÇÑ´
¼านเกณ±เ©ลี่ย3ขÖéนไป
¼านเกณ±เ©ลี่ย3ขÖéนไป

à¡³±¡ÒÃÇÑ´
¼านเกณ±เ©ลี่ย3ขÖéนไป

¼านเกณ±เ©ลี่ย3ขÖéนไป

คูม×อครูแ¼นการจัดการเรียนรูŒคณิตÈาสตรม.4เลม1
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5. สาระการเรียนรู

1.การเ·ากันของจำนวนจริง
2.สมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสอง

6. แนวทางบูรณาการ





ÀÒÉÒä·Â
ÈÔÅ»Ð 
ÀÒÉÒµ‹Ò§»ÃÐà·È
¡ÒÃ§Ò¹ÍÒªÕ¾Ï
   

เขียนเรียงความËัวขŒอการเ·ากันของจำนวนจริง
ประดิÉ°งานÈิลปŠ·ี่มีความคิดรวบยอดเร×่องการเ·ากันของจำนวนจริง
อานและเขียนสมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสองดŒวยÀาÉาตางประเ·È
นำเสนอความรูŒเกี่ยวกับสมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสองâดยãªŒคอม¾ิวเตอร

7. กระบวนการจัดการเรียนรู
¢Ñé¹·Õè 1 ¹Óà¢ŒÒÊÙ‹º·àÃÕÂ¹

1.·บ·วนความรูŒและกิจกรรมเรียนรูŒเร×่องสมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ

2.นักเรียนและครูสน·นาเร×่องสมการâดยนักเรียนãËŒความËมายของสมการ¾รŒอมยกตัวอยาง

 ประกอบประมาณ5–6อยางและลองËาคาคง·ี่มาแ·นãนตัวแปรแลŒว·ำãËŒสมการเปšนจริง

3.ครูแนะนำเ¾ิ่มเติมวาการËาคำตอบของสมการเªิงเสŒนตัวแปรเดียว และยกตัวอยาง 2–3

 ตัวอยาง แตãËŒนักเรียนãªŒสมบัติของจำนวนจริงแกŒสมการเªิงเสŒนตัวแปรเดียวนัéน เ¾×่อเปšน

 การ·บ·วนเร×่องการนำสมบัติจำนวนจริงไปãªŒ

¢Ñé¹·Õè 2 ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
 1.ครูแนะนำเ¾ิ่มเติมเร×่องการเ·ากันของจำนวนจริงและสมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสองËร×อ

 สมการกำลังสองตัวแปรเดียววิ¸ีการแกŒส มการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสองและการประยØกต

 ãªŒสมการกำลังสองตัวแปรเดียวแกŒâจ·ยป˜ÞËา ¾รŒอมยกตัวอยาง·ี่เËçนไดŒªัดเจนประมาณ

 2–3ตัวอยาง

2.ครูเขียนâจ·ยสมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสอง1ขŒอเปšนâจ·ยป˜ÞËา1ขŒอและนักเรียน

 กลØมเดิมªวยกันËาคำตอบ กลØมãดËาคำตอบไดŒเปšนกลØมแรกและ¶ูกตŒอง ¶×อเปšนกลØมªนะ

 ครูควรกลาวคำªมเªย
 3.นักเรียนกลØมเดิมÈÖกÉาเ¾ิ่มเติมãนËนังส×อเรียนรายวิªา¾×éน°านคณิตÈาสตร ม.4เลม1

 (บริÉ·ั สำนัก¾ิม¾ว²
ั นา¾านิªจำกัด)/ส×อ่ การเรียนรูŒ คณิตÈาสตรสมบูรณแบบม.4เลม1

 (บริÉั·สำนัก¾ิม¾วั²นา¾านิªจำกัด)Ëร×อËนังส×อ·ี่เกี่ยวขŒองตางæ¾รŒอมจัด·ำป‡ายนิเ·È

 ความรูŒของËŒองเรียน

¢Ñé¹·Õè 3 ½ƒ¡½¹¼ÙŒàÃÕÂ¹

 ãËŒนักเรียน·ำกิจกรรม½ƒก·ักÉะ3.3ËนŒา61ãนËนังส×อเรียนรายวิªา¾×éน°านคณิตÈาสตร

ม.4เลม1
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 ¢Ñé¹·Õè 4 ¡ÒÃ¹Óä»ãªŒ

นักเรียนและครูรวมกันสน·นาตามËัวขŒอ· ี่รวมกันกิจกรรมเ¾×่อนำเขŒาสู เร×่องอสมการตัวแปร

เดียวดีกรีไมเกินสอง
 ¢Ñé¹·Õè 5 ÊÃØ»¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÇºÂÍ´
 นักเรียนªว ยกันอ ÀิปรายและสรØปบ ·เรียนสมการตวั แปรเดียวดกี รีไมเกินส องâดยมคี รูเปšน¼ ãŒู ËŒ

คำแนะนำเ¾×่อความ¶ูกตŒองและสมบูรณของเน×éอËา

8. กิจกรรมเสนอแนะ


นักเรียนกลØมเดิมรวมกันแ¼น¼ังความคิดเร×่องจำนวนจริงเ¾×่อãªŒประกอบการเรียนãนบ·ตอไป

9. ส�อ/แหลงการเรียนรู







1.Ëนังส×อเรียนรายวิªา¾นé× °านคณิตÈาสตรม.4เลม1(บริÉ·ั สำนัก¾ิม¾ว²
ั นา¾านิªจำกัด)
2.ส×อ่ การเรียนรูŒ คณิตÈาสตรสมบูรณแบบม.4เลม1(บริÉ·ั สำนัก¾ิม¾ว²
ั นา¾านิªจำกัด)
áËÅ‹§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒà¾ÔèÁàµÔÁ
1.Ëนังส×อเสริมความรูŒคณิตÈาสตร
2.บØคคลตางæเªนครูเ¾×่อนÞาติ¼ูŒรูŒดŒานคณิตÈาสตร
3.อินเ·อรเนçตขŒอมูลãนการÈÖกÉาเร×่องการãËŒเËตØ¼ล

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
1. ความสำเรçจãนการจัดการเรียนรูŒ
 แนว·างการ¾ั²นา
2. ป˜ÞËา/อØปสรรคãนการจัดการเรียนรูŒ
แนว·างแกŒไขป˜ÞËา
3.สิ่ง·ี่ไมไดŒป¯ิบัติตามแ¼น
เËตØ¼ล
4.การปรับปรØงแ¼นการจัดการเรียนรูŒ
 ¼ูŒสอน/แ·น

ลงª×่อ



/

/

¼ูŒสอน

คูม×อครูแ¼นการจัดการเรียนรูŒคณิตÈาสตรม.4เลม1
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 11
อสมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสอง
¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¤³ÔµÈÒÊµÃ
Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 3 ÃÐºº¨Ó¹Ç¹¨ÃÔ§

ªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 4 ÀÒ¤àÃÕÂ¹·Õè 1
àÇÅÒ 5 ªÑèÇâÁ§

1. สาระสำคัญ


อสมการเปšนประâยค·ี่มีสัÞลักÉณ≠,<,≤,>,≥ Ëร×อเปšนประâยคของการไมเ·ากัน

2. ตัวชี้วัดชั้นป




















1.แสดงความสัม¾ัน¸ของจำนวนตางæãนระบบจำนวนจริง(ค1.1ม.4–6/1)
2.มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคาสัมบูรณของจำนวนจริง(ค1.1ม.4–6/2)
3.เขŒาãจความËมายและËา¼ลลั¾¸·ี่เกิดจากการบวก การลบ การคูณ การËารจำนวนจริง
จำนวนจริง·ี่อยูãนรูปเลขยกกำลัง·ี่มีเลขªีéกำลังเปšนจำนวนตรรกยะและจำนวนจริง·ี่อยูãน
รูปกรณ±(ค1.2ม.4–6/1)
4.Ëาคาประมาณของจำนวนจริง·ี่อยูãนรูปกรณ± และจำนวนจริง·ี่ อยูãนรูปเลขยกกำลังâดย
ãªŒวิ¸ีการคำนวณ·ี่เËมาะสม(ค1.3ม.4–6/1)
5.เขŒาãจสมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกการคูณการเ·ากันการไมเ·ากันและการนำ
ไปãªŒ(ค1.4ม.4–6/1)
6.แกŒสมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสอง(ค4.2ม.4–6/3)
7.ãªŒวิ¸ีการ·ี่ËลากËลายแกŒป˜ÞËา(ค6.1ม.4–6/1)
8.ãªŒความรูŒ ·ักÉะ และกระบวนการ·างคณิตÈาสตรและเ·คâนâลยีãนการแกŒป˜ÞËาãน
ส¶านการณตางæไดŒอยางเËมาะสม(ค6.1ม.4–6/2)
9.ãËŒเËตØ¼ลประกอบการตัดสินãจและสรØป¼ลไดŒอยางเËมาะสม(ค6.1ม.4–6/3)
10.ãªŒÀาÉาและสัÞลักÉณ·างคณิตÈาสตรãนการส×่อสาร การส×่อความËมาย และการนำเสนอ
ไดŒอยาง¶ูกตŒองและªัดเจน(ค6.1ม.4–6/4)
11.เª×่อมâยงความรูŒตางæãนคณิตÈาสตรแ ละนำความรูŒËลักการกระบวนการ·างคณิตÈาสตร
ไปเª×่อมâยงกับÈาสตรอ×่นæ(ค6.1ม.4–6/5)
12.มีความคิดริเริ่มสรŒางสรรค(ค6.1ม.4–6/6)
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3. จุดประสงคการเรียนรู






1.อ¸ิบายสมบัติการไมเ·ากันไดŒ(K)
2.แกŒออออออาาอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสองไดŒ(K)
3.·ำงานเปšนระเบียบเรียบรŒอยรอบคอบและมีความเª×่อมั่นãนตนเอง(A)
4.การãËŒเËตØ¼ล การส×่อสาร การส×่อความËมาย การนำเสนอและการเª×่อมâยงËลักการความรูŒ
 ·างคณิตÈาสตรกับÈาสตรอ×่น(P)

4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู
´ŒÒ¹¤ÇÒÁÃÙŒ (K)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1. สังเกตการ«ัก¶ามการแสดง – แบบบัน·Öก¼ลการอÀิปราย
 ความคิดเËçนการãËŒขŒอเสนอ – แบบบัน·ÖกความรูŒ
 แนะและการอÀิปรายรว มกนั
2.ตรวจ¼ลการ·ำกิจกรรม½ƒก – กิจกรรม½ƒก·ักÉะ3.4และ
 ·ักÉะ3.4และ3.5
 3.5
´ŒÒ¹¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ áÅÐ¤‹Ò¹ÔÂÁ (A)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1. สังเกต¾Äติกรรมขณะ·ำงาน – แบบประเมิน¾Äติกรรมขณะ
 รวมกับกลØม
 ·ำงานรวมกับกลØม
2. ประเมิน¾Äติกรรมตามราย – แบบประเมินดŒานคØณ¸รรม
 การป ระเมิ น ด Œ า นคØ ณ ¸รรม  จริย¸รรมและคานิยม
 จริย¸รรมและคานิยม
´ŒÒ¹·Ñ¡ÉÐ/¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ (P)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1. สังเกต¾Äติกรรมการส×่อสาร – แ บบประเมิ น ด Œ า น·ั ก Éะ/
 การเª×่อมâยงËลักการความรูŒ  กระบวนการ
 ·างคณิตÈาสตร
2. ประเมิน¾Äติกรรมตามราย
 การป ระเมิ น ด Œ า น·ั ก Éะ/
 กระบวนการ
3.สั ง เกตการป¯ิ บั ติ ต ามกิ จ - – กิจกรรม½ƒก·ักÉะ3.4และ
 กรรม½กƒ ·กั Éะ3.4และ3.5  3.5

à¡³±¡ÒÃÇÑ´
¼านเกณ±เ©ลี่ย3ขÖéนไป
¼านเกณ±เ©ลี่ย3ขÖéนไป

à¡³±¡ÒÃÇÑ´
¼านเกณ±เ©ลี่ย3ขÖéนไป
¼านเกณ±เ©ลี่ย3ขÖéนไป

à¡³±¡ÒÃÇÑ´
¼านเกณ±เ©ลี่ย3ขÖéนไป

¼านเกณ±เ©ลี่ย3ขÖéนไป

คูม×อครูแ¼นการจัดการเรียนรูŒคณิตÈาสตรม.4เลม1

21

5. สาระการเรียนรู

1.สมบัติการไมเ·ากัน
2.อสมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสอง

6. แนวทางบูรณาการ
ÀÒÉÒä·Â
ÈÔÅ»Ð
ÊØ¢ÈÖ¡ÉÒÏ
ÀÒÉÒµ‹Ò§»ÃÐà·È
¡ÒÃ§Ò¹ÍÒªÕ¾Ï
   



นำเสนอสมบัติการไมเ·ากันดŒวยวิ¸ีตางæ
ประดิÉ°งานÈิลปŠ·ี่มีความคิดรวบยอดเร×่องสมบัติการไมเ·ากัน
คิดเกมคณิตÈาสตร·ี่ãªŒความรูŒเร×่องการแยกตัวประกอบ
นำเสนอสมบัติการไมเ·ากันดŒวยวิ¸ีตางæดŒวยÀาÉาตางประเ·È
·ำป‡ายนิเ·ÈความรูŒเกี่ยวกับอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสองâดยãªŒ
คอม¾ิวเตอร

7. กระบวนการจัดการเรียนรู





















¢Ñé¹·Õè 1 ¹Óà¢ŒÒÊÙ‹º·àÃÕÂ¹
1.นักเรียนและครูสน·นาเร×่อง สมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสอง ¾รŒอมยกตัวอยางประกอบ
 การสน·นาประมาณ2อยางและลองËาของสมการเตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสองนัéน
2.ครูãËŒนักเรียนแตละกลØม (นักเรียนกลØมเดิม) สงตัวแ·นมาเขียนâจ·ยป˜ÞËาสมการเªิงเสŒน
 ตัวแปรเดียวกลØมละ1ตัวอยางและãËŒนักเรียนกลØมอ×่นออกมาแสดงวิ¸ี·ำâจ·ยป˜ÞËานัéน
 เ¾×่อเปšนการ·บ·วนเร×่องสมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสอง
¢Ñé¹·Õè 2 ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
1.ครูแนะนำเ¾ิ่มเติมเร×่องสมบัติการไมเ·ากันและอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสองวิ¸ีการ
 แกŒอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสอง และการประยØกตãªŒอสมการกำลังสองตัวแปรเดียว
 แกŒâจ·ยป˜ÞËา¾รŒอมยกตัวอยาง·ี่เËçนไดŒªัดเจนประมาณ2–3ตัวอยาง
2.ครูเขียนâจ·ยอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสอง1ขŒอเปšนâจ·ยป˜ÞËา1ขŒอและนักเรียน
 กลØมเดิมªวยกันËาคำตอบกลØมãดËาคำตอบไดŒเปšนกลØมแรกและ¶ูกตŒอง¶×อเปšนกลØมªนะครู
 ควรกลาวคำªมเªย
3.นักเรียนกลØมเดิมÈÖกÉาเ¾ิ่มเติมãนËนังส×อเรียนรายวิªา¾×éน°านคณิตÈาสตร ม.4เลม1
 (บริÉ·ั สำนัก¾ิม¾ว²
ั นา¾านิªจำกัด)/ส×อ่ การเรียนรูŒ คณิตÈาสตรสมบูรณแบบม.4เลม1
 (บริÉั·สำนัก¾ิม¾วั²นา¾านิªจำกัด)Ëร×อËนังส×อ·ี่เกี่ยวขŒองตางæ¾รŒอมจัด·ำป‡ายนิเ·È
 ความรูŒของËŒองเรียนเปลี่ยนป‡ายนิเ·Èเดิม
¢Ñé¹·Õè 3 ½ƒ¡½¹¼ÙŒàÃÕÂ¹
 ãËŒน กั เรียน·ำกจิ กรรม½กƒ · กั Éะ3.4ËนŒา67และกจิ กรรม½กƒ · กั Éะ3.5ËนŒา73ãนËนังส×อ
เรียนรายวิªา¾×éน°านคณิตÈาสตรม.4เลม1
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 ¢Ñé¹·Õè 4 ¡ÒÃ¹Óä»ãªŒ

 นักเรียนและครูรวมกันสน·นาตามËัวขŒอ·ี่รวมกันกิจกรรมเ¾×่อนำเขŒาสู เร×่องคาสมบูรณของ

จำนวนจริง
 ¢Ñé¹·Õè 5 ÊÃØ»¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÇºÂÍ´
 นักเรียนªวยกันอÀิปรายและสรØปบ·เรียนอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสอง âดยมีครูเปšน

¼ูŒãËŒคำแนะนำเ¾×่อความ¶ูกตŒองและสมบูรณของเน×éอËา

8. กิจกรรมเสนอแนะ


นักเรียนกลØม เดิมรว มกัน·ำแ¼น¼ังความคิดเร×อ่ งจำนวนจริงเ¾×อ่ ãªŒประกอบการเรียนãนบ·ตอไป

9. ส�อ/แหลงการเรียนรู







1.Ëนังส×อเรียนรายวิªา¾นé× °านคณิตÈาสตรม.4เลม1(บริÉ·ั สำนัก¾ิม¾ว²
ั นา¾านิªจำกัด)
2.ส×อ่ การเรียนรูŒ คณิตÈาสตรสมบูรณแบบม.4เลม1(บริÉ·ั สำนัก¾ิม¾ว²
ั นา¾านิªจำกัด)
áËÅ‹§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒà¾ÔèÁàµÔÁ
1.Ëนังส×อเสริมความรูŒคณิตÈาสตร
2.บØคคลตางæเªนครูเ¾×่อนÞาติ¼ูŒรูŒดŒานคณิตÈาสตร
3.อินเ·อรเนçตขŒอมูลãนการÈÖกÉาเร×่องการãËŒเËตØ¼ล

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
1. ความสำเรçจãนการจัดการเรียนรูŒ
 แนว·างการ¾ั²นา
2. ป˜ÞËา/อØปสรรคãนการจัดการเรียนรูŒ
แนว·างแกŒไขป˜ÞËา
3.สิ่ง·ี่ไมไดŒป¯ิบัติตามแ¼น
เËตØ¼ล
4.การปรับปรØงแ¼นการจัดการเรียนรูŒ
 ¼ูŒสอน/แ·น

ลงª×่อ



/

/

¼ูŒสอน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 12
คาสมบูรณของจำนวนจริง
¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¤³ÔµÈÒÊµÃ
Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 3 ÃÐºº¨Ó¹Ç¹¨ÃÔ§

ªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 4 ÀÒ¤àÃÕÂ¹·Õè 1
àÇÅÒ 4 ªÑèÇâÁ§

1. สาระสำคัญ

คาสัมบูรณของจำนวนจริงaเขียนแ·นดŒวยสัÞลักÉณ| a| Ëมาย¶ÖงระยะËางจากจØด·ี่แ·นดŒวย
จำนวนจริง0¶ÖงจØด·แ่ี ·นดวŒ ยจำนวนจริงaบนเสŒนจำนวน«ง่Ö aอาจจะอยู· าง«ŒายËร×อ·างขวาของ0

2. ตัวชี้วัดชั้นป




















1.แสดงความสัม¾ัน¸ของจำนวนตางæãนระบบจำนวนจริง(ค1.1ม.4–6/1)
2.มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคาสัมบูรณของจำนวนจริง(ค1.1ม.4–6/2)
3.เขŒาãจความËมายและËา¼ลลั¾¸·ี่เกิดจากการบวก การลบ การคูณ การËารจำนวนจริง
จำนวนจริง·ี่อยูãนรูปเลขยกกำลัง·ี่มีเลขªีéกำลังเปšนจำนวนตรรกยะและจำนวนจริง·ี่อยูãน
รูปกรณ±(ค1.2ม.4–6/1)
4.Ëาคาประมาณของจำนวนจริง·ี่อยูãนรูปกรณ± และจำนวนจริง·ี่ อยูãนรูปเลขยกกำลังâดย
ãªŒวิ¸ีการคำนวณ·ี่เËมาะสม(ค1.3ม.4–6/1)
5.เขŒาãจสมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกการคูณการเ·ากันการไมเ·ากันและการนำ
ไปãªŒ(ค1.4ม.4–6/1)
6.แกŒสมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสอง(ค4.2ม.4–6/3)
7.ãªŒวิ¸ีการ·ี่ËลากËลายแกŒป˜ÞËา(ค6.1ม.4–6/1)
8.ãªŒความรูŒ ·ักÉะ และกระบวนการ·างคณิตÈาสตรและเ·คâนâลยีãนการแกŒป˜ÞËาãน
ส¶านการณตางæไดŒอยางเËมาะสม(ค6.1ม.4–6/2)
9.ãËŒเËตØ¼ลประกอบการตัดสินãจและสรØป¼ลไดŒอยางเËมาะสม(ค6.1ม.4–6/3)
10.ãªŒÀาÉาและสัÞลักÉณ·างคณิตÈาสตรãนการส×่อสาร การส×่อความËมาย และการนำเสนอ
ไดŒอยาง¶ูกตŒองและªัดเจน(ค6.1ม.4–6/4)
11.เª×่อมâยงความรูŒตางæãนคณิตÈาสตรและนำความรูŒËลักการกระบวนการ·างคณิตÈาสตร
ไปเª×่อมâยงกับÈาสตรอ×่นæ(ค6.1ม.4–6/5)
12.มีความคิดริเริ่มสรŒางสรรค(ค6.1ม.4–6/6)
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3. จุดประสงคการเรียนรู







1.อ¸ิบายความËมายคาสมบูรณของจำนวนจริงไดŒ(K)
2.อ¸ิบายสมบัติบางประการของคาสมบูรณของจำนวนจริงไดŒ(K)
3.ËาคาสมบูรณของจำนวนจริงไดŒ(K)
4.·ำงานเปšนระเบียบเรียบรŒอยรอบคอบและมีความเª×่อมั่นãนตนเอง(A)
5.การãËŒเËตØ¼ล การส×่อสาร การส×่อความËมาย การนำเสนอและการเª×่อมâยงËลักการความรูŒ
 ·างคณิตÈาสตรกับÈาสตรอ×่น(P)

4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู
´ŒÒ¹¤ÇÒÁÃÙŒ (K)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1. สังเกตการ«ัก¶ามการแสดง – แบบบัน·Öก¼ลการอÀิปราย
 ความคิดเËçนการãËŒขŒอเสนอ – แบบบัน·ÖกความรูŒ
 แนะและการอÀิปรายรว มกนั
2.ตรวจ¼ลการ·ำกิจกรรม½ƒก – กิจกรรม½ƒก·ักÉะ3.6
 ·ักÉะ3.6
3.ตรวจ¼ลการ·ำแบบ·ดสอบ – แบบ·ดสอบวดั ค วามรูปŒ ระจำ
 วัดความรูŒประจำËนวย
 Ëนวย
4.การ·ำแบบ·ดสอบËลังเรียน – แบบ·ดสอบËลังเรียน
´ŒÒ¹¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ áÅÐ¤‹Ò¹ÔÂÁ (A)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1. สังเกต¾Äติกรรมขณะ·ำงาน – แบบประเมิน¾Äติกรรมขณะ
 รวมกับกลØม
 ·ำงานรวมกับกลØม
2. ประเมิน¾Äติกรรมตามราย – แบบประเมินดŒานคØณ¸รรม
 การป ระเมิ น ด Œ า นคØ ณ ¸รรม  จริย¸รรมและคานิยม
 จริย¸รรมและคานิยม

à¡³±¡ÒÃÇÑ´
¼านเกณ±เ©ลี่ย3ขÖéนไป
¼านเกณ±เ©ลี่ย3ขÖéนไป
¼านเกณ±เ©ลี่ย75%
¼านเกณ±เ©ลี่ย50%
à¡³±¡ÒÃÇÑ´
¼านเกณ±เ©ลี่ย3ขÖéนไป
¼านเกณ±เ©ลี่ย3ขÖéนไป

คูม×อครูแ¼นการจัดการเรียนรูŒคณิตÈาสตรม.4เลม1

´ŒÒ¹·Ñ¡ÉÐ/¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ (P)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1. สังเกต¾Äติกรรมการส×่อสาร – แ บบประเมิ น ด Œ า น·ั ก Éะ/
 การเª×่อมâยงËลักการความรูŒ  กระบวนการ
 ·างคณิตÈาสตร
2. ประเมิน¾Äติกรรมตามราย
 การป ระเมิ น ด Œ า น·ั ก Éะ/
 กระบวนการ
3.สั ง เกตการป¯ิ บั ติ ต ามกิ จ - – กิจกรรม½ƒก·ักÉะ3.6
 กรรม½ƒก·ักÉะ3.6
4.ประเมินแ¿‡มส ะสม¼ลงาน – แบบบัน·Öกค วามคิดเËçนเกีย่ ว
 กั บ ก ารป ระเมิ น ªิé น ง านã น
 แ¿‡มสะสม¼ลงาน
– แบบประเมินแ¿‡มสะสม¼ล
 งาน
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à¡³±¡ÒÃÇÑ´
¼านเกณ±เ©ลี่ย3ขÖéนไป

¼านเกณ±เ©ลี่ย3ขÖéนไป
¼านเกณ±เ©ลี่ย3ขÖéนไป
¼านเกณ±เ©ลี่ย3ขÖéนไป

5. สาระการเรียนรู


คาสมบูรณข องจำนวนจริง

6. แนวทางบูรณาการ
ÀÒÉÒä·Â
ÀÒÉÒµ‹Ò§»ÃÐà·È
¡ÒÃ§Ò¹ÍÒªÕ¾Ï

นำเสนอคาสมบูรณของจำนวนจริงดŒวยวิ¸ีตางæ
นำเสนอคา สมบูรณข องจำนวนจริงดŒวยว¸ิ ตี า งæดŒวยÀาÉาตา งประเ·È
·ำส×่อการเรียนรูŒเกี่ยวกับคาสมบูรณของจำนวนจริงâดยãªŒคอม¾ิวเตอร

7. กระบวนการจัดการเรียนรู









¢Ñé¹·Õè 1 ¹Óà¢ŒÒÊÙ‹º·àÃÕÂ¹
1.นักเรียนและครูสน·นาเร×่องอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสอง¾รŒอมยกตัวอยางประกอบ
 การสน·นาประมาณ2อยางและลองËาคำตอบของอสมการเตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสองนันé
2.ครูãËŒนักเรียนแตละกลØม(นักเรียนกลØมเดิม)สงตัวแ·นมาเขียนâจ·ยอสมการเªิงเสŒนตัวแปร
 เดียวกลØมละ1ตัวอยางและãËŒนักเรียนกลØมอ×่นออกมาแปลงâจ·ยมาเปšนâจ·ยป˜ÞËาแลŒว
 ลองแสดงวิ¸ีËาคำตอบâจ·ยป˜ÞËานัéน
¢Ñé¹·Õè 2 ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
1.ครูแนะนำเ¾ิ่มเติมเร×่อง คาสมบูรณของจำนวนจริง คาสัมบูรณของจำนวนจริง a เขียนแ·น
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คูม×อครูแ¼นการจัดการเรียนรูŒคณิตÈาสตรม.4เลม1


 ดŒวยสัÞลักÉณ |a|Ëมาย¶ÖงระยะËางจากจØด·ี่แ·นดŒวยจำนวนจริง0¶ÖงจØด·ี่แ·นดŒวย

 จำนวนจริงaบนเสŒนจำนวน«Ö่งaอาจจะอยู·าง«ŒายËร×อ·างขวาของ0

  เªน|6| Ëมาย¶ÖงระยะจากจØด0¶ÖงจØด6เ·ากับ6Ëนวย

  |–3|Ëมาย¶ÖงระยะจากจØด0¶ÖงจØด–3เ·ากับ3Ëนวย
 2.ครูãËŒนักเรียนกลØมเดิมÈÖกÉาเ¾ิ่มเติมเร×่อง คาสมบูรณของจำนวนจริง ãนËนังส×อเรียนราย

 วิªา¾×éน°านคณิตÈาสตรม.4เลม1(บริÉั·สำนัก¾ิม¾วั²นา¾านิªจำกัด)/ส×่อการเรียนรูŒ

 คณิตÈาสตรสมบูรณแบบม.4เลม1(บริÉั·สำนัก¾ิม¾วั²นา¾านิªจำกัด)Ëร×อËนังส×อ

 ·ี่เกี่ยวขŒองตางæ¾รŒอมจัด·ำป‡ายนิเ·ÈความรูŒของËŒองเรียนเปลี่ยนป‡ายนิเ·Èเดิม

¢Ñé¹·Õè 3 ½ƒ¡½¹¼ÙŒàÃÕÂ¹

 ãËŒนักเรียน·ำกิจกรรม½ƒก·ักÉะ3.6ËนŒา76ãนËนังส×อเรียนรายวิªา¾×éน°านคณิตÈาสตร

ม.4เลม1
 ¢Ñé¹·Õè 4 ¡ÒÃ¹Óä»ãªŒ

 นักเรียนและครูรวมกันสน·นาตามËัวขŒอ·ี่รวมกันกิจกรรมเ¾×่อนำเขŒาสู เร×่องคาสมบูรณของ

จำนวนจริง
 ¢Ñé¹·Õè 5 ÊÃØ»¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÇºÂÍ´
 นักเรียนªวยกันอÀิปรายและสรØปบ·เรียนอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสองâดยมีครูเปšน¼ูŒ

ãËŒคำแนะนำเ¾×่อความ¶ูกตŒองและสมบูรณของเน×éอËา

8. กิจกรรมเสนอแนะ

จัดãËŒมีการประกวดสรŒางส×่อนำเสนอâดยãªŒâปรแกรมคอม¾ิเตอร Ëร×อสรŒางเวçตไ«ตเร×่องระบบ
จำนวนจริงเ¾×่อãªŒประกอบบ·เรียน

9. ส�อ/แหลงการเรียนรู







1.Ëนังส×อเรียนรายวิªา¾นé× °านคณิตÈาสตรม.4เลม1(บริÉ·ั สำนัก¾ิม¾ว²
ั นา¾านิªจำกัด)
2.ส×อ่ การเรียนรูŒ คณิตÈาสตรสมบูรณแบบม.4เลม1(บริÉ·ั สำนัก¾ิม¾ว²
ั นา¾านิªจำกัด)
áËÅ‹§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒà¾ÔèÁàµÔÁ
1.Ëนังส×อเสริมความรูŒคณิตÈาสตร
2.บØคคลตางæเªนครูเ¾×่อนÞาติ¼ูŒรูŒดŒานคณิตÈาสตร
3.อินเ·อรเนçตขŒอมูลãนการÈÖกÉาเร×่องการãËŒเËตØ¼ล

คูม×อครูแ¼นการจัดการเรียนรูŒคณิตÈาสตรม.4เลม1

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
1. ความสำเรçจãนการจัดการเรียนรูŒ
 แนว·างการ¾ั²นา
2. ป˜ÞËา/อØปสรรคãนการจัดการเรียนรูŒ
แนว·างแกŒไขป˜ÞËา
3.สิ่ง·ี่ไมไดŒป¯ิบัติตามแ¼น
เËตØ¼ล
4.การปรับปรØงแ¼นการจัดการเรียนรูŒ
 ¼ูŒสอน/แ·น

ลงª×่อ



/

/

¼ูŒสอน
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เลขยกกำลัง

4

ยการเรียนร
หนว่
ู้ที่

เวลา 8 ชั่วโมง

รากในระบบจำนวนจริง
และจำนวนจริงในรูปกรรณฑ

เลขยกกำลัง

เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลัง
เปนจำนวนตรรกยะ

2

¤ู‹Á×Í¤รูแ¼นกÒรจÑ´กÒรàรÕÂนรูŒ¤ณิµÈÒÊµรÁ.4àล‹Á1

ผังมโนทัศนเปาหมายการจัดการเรียนรูและขอบขายภาระงาน
ความรู

1.รÒกในระººจำนวนจริงและจำนวนจริงในรูปกรณฑ
2.àล¢ÂกกำลÑง·ÕèÁÕàล¢ªÕéกำลÑงàปšนจำนวนµรรกÂะ

ทักษะ/กระบวนการ

1.ร‹วÁÈÖกÉÒและป¯ิºÑµิกิจ กรรÁประกÍºกÒรàรÕÂนรูŒ
 àกÕèÂวกÑºàล¢ÂกกำลÑง ´ŒวÂ
 ¤วÒÁÊนใจ¤วÒÁµงÑé ใจàรÕÂน
 และกÒร·ำงÒนกลØ‹Á
2.µระËนÑก¶Öง¤ วÒÁàª×Íè ÁÑนè ใน
 µนàÍงในกÒรรว‹ ÁÈกÖ ÉÒและ
 ป¯ิ ºÑ µิ กิ จ กรรÁประกÍº
 กÒรàรÕÂนรูŒàกÕèÂวกÑºàล¢Âก
กำลัง
3.ÁÕàจµ¤µิ· ´èÕ µÕ Í‹ ¤ ณิµÈÒÊµร

คุณลักษณะที่พุงประสงค

àÅ¢
Â¡¡ÓÅÑ§

ภาระงาน/ชิ้นงาน

1.กÒรÊÍè× ÊÒรà¾×Íè Í ¸ิºÒÂ¤วÒÁ
 Êำ¤ÑÞ¢Íงàล¢ÂกกำลÑง
2.ÊÒÁÒร¶นำàÊนÍàร×èÍงàล¢
ยกกำลัง
3.กÒรแ Ê´ง·Ñ ก Éะก Òรใ ªŒ
 à·¤âนâลÂÕà¾×èÍกÒรÈÖกÉÒ
เกี่ยวกับเลขยกกำลัง
4.กÒรนำ¤วÒÁรูŒ·Òง¤ณิµ ÈÒÊµร Á ÒประÂØ ก µ Ë ร× Í
 àª×èÍÁâÂงäปใªŒในªÕวิµจริง

1.ร‹วÁป¯ิºÑµิกิจกรรÁประกÍºกÒรàรÕÂนรูŒàร×èÍงรÒกในระººจำนวนจริงและจำนวนจริงในรูปกรณฑ
2.ร‹วÁป¯ิºÑµิกิจกรรÁประกÍºกÒรàรÕÂนรูŒàร×èÍงàล¢ÂกกำลÑง·ÕèÁÕàล¢ªÕéกำลÑงàปšนจำนวนµรรกÂะ
3.ร‹วÁป¯ิºÑµิกิจกรรÁ½ƒก½น·ÑกÉะµÒÁแ¼นกÒรจÑ´กÒรàรÕÂนรูŒËน‹วÂกÒรàรÕÂนรูŒ·Õè1
4.ร‹วÁป¯ิºÑµิกิจกรรÁ½ƒก·ÑกÉะกÒรใªŒÀÒÉÒÊÑÞลÑกÉณ·Òง¤ณิµÈÒÊµรแÊ´ง¤วÒÁËÁÒÂและนำàÊนÍ
5.แºººÑน·Öก¼ลกÒรÍÀิปรÒÂ
6.ºÑน·Öก¤วÒÁรูŒ
7.กÒรนำàÊนÍแ¿‡ÁÊะÊÁ¼ลงÒน

¤ู‹Á×Í¤รูแ¼นกÒรจÑ´กÒรàรÕÂนรูŒ¤ณิµÈÒÊµรÁ.4àล‹Á1

3

¢Ñéน·Õè1¼ลลÑ¾¸ปลÒÂ·Òง·ÕèµŒÍงกÒรใËŒàกิ´¢ÖéนกÑºนÑกàรÕÂน
µÑวªÕéวÑ´ªÑéนป‚
 1.ÁÕ¤วÒÁ¤ิ´รวºÂÍ´àกÕèÂวกÑºจำนวนจริง·ÕèÍÂู‹ในรูปàล¢ÂกกำลÑง·ÕèÁÕàล¢ªÕéกำลÑงàปšนจำนวน
 µรรกÂะและจำนวนจริง·ÕèÍÂู‹ในรูปกรณฑ(¤1.1Á.4–6/3)
 2.à¢ŒÒใจ¤วÒÁËÁÒÂและËÒ¼ลลÑ¾¸· àÕè กิ´จ ÒกกÒรºวกกÒรลºกÒร¤ณ
ู กÒรËÒรจำนวนจริงจำนวนจริง
 ·ÕèÍÂู‹ในรูปàล¢ÂกกำลÑง·ÕèÁÕàล¢ªÕéกำลÑง àปšนจำนวนµรรกÂะ และจำนวนจริง·ÕèÍÂู‹ในรูปกรณฑ
 (¤1.2Á.4–6/1)
 3.ËÒ¤‹ÒประÁÒณ¢Íงจำนวนจริง·ÕèÍÂู‹ในรูปกรณฑ และจำนวนจริง·ÕèÍÂู‹ในรูปàล¢ÂกกำลÑงâ´ÂใªŒ
 วิ¸ÕกÒร¤ำนวณ·ÕèàËÁÒะÊÁ(¤1.3Á.4–6/1)
 4.แกŒÊÁกÒรและÍÊÁกÒรµÑวแปรà´ÕÂว´ÕกรÕäÁ‹àกินÊÍง(¤4.2Á.4–6/3)
 5.ใªŒวิ¸ÕกÒร·ÕèËลÒกËลÒÂแกŒป˜ÞËÒ(¤6.1Á.4–6/1)
 6.ใªŒ¤ วÒÁรูŒ ·ÑกÉะและกระºวนกÒร·Òง¤ณิµÈÒÊµรแ ละà·¤âนâลÂÕในกÒรแกŒปÞ
˜ ËÒในÊ¶ÒนกÒรณ
 µ‹Òงæä´ŒÍÂ‹ÒงàËÁÒะÊÁ(¤6.1Á.4–6/2)
 7.ใËŒàËµØ¼ลประกÍºกÒรµÑ´ÊินใจและÊรØป¼ลä´ŒÍÂ‹ÒงàËÁÒะÊÁ(¤6.1Á.4–6/3)
 8.ใªŒÀ ÒÉÒและÊÞ
Ñ ลÑกÉณ· Òง¤ณิµÈÒÊµรในกÒรÊÍ×è ÊÒรกÒรÊÍ×è ¤ วÒÁËÁÒÂและกÒรนำàÊนÍä´ŒÍ Â‹Òง
 ¶ูกµŒÍงและªÑ´àจน(¤6.1Á.4–6/4)
 9. àª×èÍÁâÂง¤วÒÁรูŒµ‹Òงæใน¤ณิµÈÒÊµรและนำ¤วÒÁรูŒËลÑกกÒรกระºวนกÒร·Òง¤ณิµÈÒÊµรäป
 àª×èÍÁâÂงกÑºÈÒÊµรÍ×èนæ(¤6.1Á.4–6/5)
 10. ÁÕ¤วÒÁ¤ิ´ริàริèÁÊรŒÒงÊรร¤(¤6.1Á.4–6/6)
¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Õè¤§·¹¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹
¤Ó¶ÒÁÊÓ¤ÑÞ·Õè·ÓãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Õè¤§·¹
¹Ñ¡àÃÕÂ¹¨Ðà¢ŒÒã¨Ç‹Ò...
 – àล¢ÂกกำลÑ ง ·Õè ÁÕ àล¢ªÕé ก ำลÑ ง àปš น จ ำนวน  – ÊÒÁÒร¶นำ¤วÒÁรูŒàร×èÍงÂกกำลÑงÁÒประÂØกµ
  µรรกÂะแº‹งä´Œàปšน àล¢ÂกกำลÑง·ÕèÁÕàล¢ Ëร×Í
  ªÕéกำลÑงàปšนจำนวนàµçÁºวก ¤×Í a àปšน กÒรแกŒป˜ÞËÒในªÕวิµจริงä´ŒÍÂ‹Òงäร
  จำนวนจริงใ´an=a⋅a⋅a...⋅a จำนวนn
  µÑวàรÕÂกan ว‹Òàล¢ÂกกำลÑงâ´ÂÁÕ aàปšน
  °ÒนและnàปšนªÕéกำลÑง
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¤ู‹Á×Í¤รูแ¼นกÒรจÑ´กÒรàรÕÂนรูŒ¤ณิµÈÒÊµรÁ.4àล‹Á1

¤ÇÒÁÃÙŒ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Õè¹Óä»ÊÙ‹¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Õè¤§·¹
¹Ñ¡àÃÕÂ¹¨ÐÃÙŒÇ‹Ò...
1.àล¢ÂกกำลÑง·ÕèÁÕàล¢ªÕéกำลÑงàปšนจำนวนàµçÁแ·น
 จำนวนใ´จำนวนËนÖèงä´Œ ใน·ำนÍงà´ÕÂวกÑนกç
 ÊÒÁÒร¶à¢ÕÂนจำนวนใËŒÍÂู‹ในรูปàล¢ÂกกำลÑง
 ä´Œàª‹นกÑน
2.àล¢ÂกกำลÑง·ÕèÁÕàล¢ªÕéกำลÑงàปšนจำนวนàµçÁใ´æ
 «Öèงàล¢ÂกกำลÑง·ÕèÁÕàล¢ªÕéกำลÑง àปšนจำนวนàµçÁ
 ใ´æนÕéกÒรËÒ¼ลºวก¼ลµ‹Òง¼ล¤ูณและ
 ¼ลËÒรàล¢ÂกและประÁÒณ¤‹Òàล¢ÂกกำลÑง

·Ñ¡ÉÐ/¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Õè¹Óä»ÊÙ‹
¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Õè¤§·¹ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹¨ÐÊÒÁÒÃ¶...
1. Ê×è Í ÊÒรà¾×è Í Í ¸ิ º ÒÂ¤วÒÁÊ ำ¤Ñ Þ ¢ Íงàล¢Âก
กำลัง
2. นำàÊนÍàร×èÍงàล¢ÂกกำลÑง
3. แÊ´ง·ÑกÉะกÒรใªŒà·¤âนâลÂÕà¾×èÍกÒรÈÖกÉÒ
เกี่ยวกับเลขยกกำลัง
4. นำ¤วÒÁรู·Œ Òง¤ณิµÈÒÊµรÁ ÒประÂØกµË ร×Íàª×Íè Á
âÂงäปใªŒในªÕวิµจริง

¢Ñé¹·Õè 2 ÀÒÃÐ§Ò¹áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ«Öè§à»š¹ËÅÑ¡°Ò¹·ÕèáÊ´§Ç‹Ò¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÁÕ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
µÒÁ·Õè¡ÓË¹´äÇŒÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§
1. ÀÒÃÐ§Ò¹·Õè¹Ñ¡àÃÕÂ¹µŒÍ§»¯ÔºÑµิ
1. ร‹วÁป¯ิºµÑ กิ จิ กรรÁประกÍºกÒรàรÕÂนรàŒู ร×Íè งรÒกในระººจำนวนจริงและจำนวนจริงในรปู กรณฑ
2. ร‹วÁป¯ิºÑµิกิจกรรÁประกÍºกÒรàรÕÂนรูŒàร×èÍงàล¢ÂกกำลÑง·ÕèÁÕàล¢ªÕéกำลÑงàปšนจำนวนµรรกÂะ
3. ร‹วÁป¯ิºÑµิกิจกรรÁ½ƒก½น·ÑกÉะµÒÁแ¼นกÒรจÑ´กÒรàรÕÂนรูŒËน‹วÂกÒรàรÕÂนรูŒ·Õè1
4. ร‹วÁป¯ิºÑµิกิจกรรÁ½ƒก·ÑกÉะกÒรใªŒÀÒÉÒ ÊÑÞลÑกÉณ·Òง¤ณิµÈÒÊµร แÊ´ง¤วÒÁËÁÒÂและ
นำàÊนÍ
5. แºººÑน·Öก¼ลกÒรÍÀิปรÒÂ
6. ºÑน·Öก¤วÒÁรูŒ
7. กÒรนำàÊนÍแ¿‡ÁÊะÊÁ¼ลงÒน
2. ÇÔ¸Õ¡ÒÃáÅÐà¤Ã×èÍ§Á×Í»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
2.1 ÇÔ¸Õ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
1) กÒร·´ÊÍº
2) กÒรÊน·นÒ«Ñก¶ÒÁ
3) กÒรประàÁิน¼ลงÒน/กิจกรรÁàปšนรÒÂ
ºØ¤¤ลËร×ÍàปšนกลØ‹Á
4) กÒรประàÁิน´ŒÒน¤Øณ¸รรÁจริÂ¸รรÁ
และ¤‹ÒนิÂÁ
5) กÒรประàÁิน´ŒÒน·ÑกÉะ/กระºวนกÒร

2.2 à¤Ã×èÍ§Á×Í»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
1) แºº·´ÊÍºก‹ÍนàรÕÂนและËลÑงàรÕÂน
2) แºººÑน·ÖกกÒรÊน·นÒ«Ñก¶ÒÁ
3) แººประàÁิน¼ ลงÒน/กิจกรรÁàปšนรÒÂ
ºØ¤¤ลËร×ÍàปšนกลØ‹Á
4) แººประàÁิน´ ÒŒ น¤ณ
Ø ¸รรÁจริÂ¸รรÁ
และ¤‹ÒนิÂÁ
5) แººประàÁิน´ŒÒน·ÑกÉะ/กระºวนกÒร

3. ÊÔè§·ÕèÁØ‹§»ÃÐàÁÔ¹
3.1 ¤วÒÁÊÒÁÒร¶6´ŒÒนä´Œแก‹กÒรÍ¸ิºÒÂªÕแé จงกÒรแปล¤วÒÁและµ¤Õ วÒÁกÒรประÂØกµ´ ´Ñ แปลง
และนำäปใªŒกÒรÁÁÕ ÁØ ÁÍง·ËÕè ลÒกËลÒÂกÒรใËŒ¤ วÒÁÊำ¤ÑÞใÊ‹ใจใน¤วÒÁรูÊŒ กÖ ¢ Íง¼ÍŒู น×è แ ละกÒร
รูŒจÑกµนàÍง
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3.2 ÊÁรร¶นะÊำ¤ÑÞàª‹น¤วÒÁÊÒÁÒร¶ในกÒรÊ×èÍÊÒรกÒร¤ิ´กÒรแกŒป˜ÞËÒกÒรใªŒ·ÑกÉะªÕวิµ
  และกÒรใªŒà·¤âนâลÂÕ
3.3 ¤ØณลÑกÉณะÍÑน¾ÖงประÊง¤ àª‹นÁÕวินÑÂใ½†àรÕÂนรูŒ àปšนÍÂู‹¾Íà¾ÕÂงรÑกªÒµิ ÈÒÊน กÉÑµริÂ
  รÑก¤วÒÁàปšนä·ÂÁÕจิµÊÒ¸Òรณะ

¢Ñé¹·Õè 3 á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 4 àÅ¢Â¡¡ÓÅÑ§

àÇÅÒ 12 ªÑèÇâÁ§

á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 13 รÒกในระººจำนวนจริงและจำนวนจริงในรูปกรณฑ

6

á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 14 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเปนจำนวนตรรกยะ

6
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 13
รากที่ n ในระบบจำนวนจริงและจำนวนจริงในรูปกรณฑ
¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¤³ÔµÈÒÊµÃ
Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 4 àÅ¢Â¡¡ÓÅÑ§

ªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 4 ÀÒ¤àÃÕÂ¹·Õè 1
àÇÅÒ 6 ªÑèÇâÁ§

1. สาระสำคัญ

àล¢ÂกกำลÑง· ÁÕè àÕ ล¢ªÕกé ำลÑงàปšนจ ำนวนàµçÁแ ·นจำนวนใ´จำนวนËนÖงè ä´Œใน·ำนÍงà´ÕÂวกÑนก Êç ÒÁÒร¶
à¢ÕÂนจำนวนใËŒÍÂู‹ในรูปàล¢ÂกกำลÑงä´Œàª‹นกÑน

2. ตัวชี้วัดชั้นป


















1.ÁÕ¤วÒÁ¤ิ´รวºÂÍ´àกÕèÂวกÑºจำนวนจริง·ÕèÍÂูในรูปàล¢ÂกกำลÑง·ÕèÁÕàล¢ªÕéกำลÑงàปšนจำนวน
µรรกÂะและจำนวนจริง·ÕèÍÂู‹ในรูปกรณฑ(¤1.1Á.4–6/3)
2.à¢ŒÒใจ¤วÒÁËÁÒÂและËÒ¼ลลÑ¾¸·Õèàกิ´จÒกกÒรºวก กÒรลº กÒร¤ูณ กÒรËÒรจำนวนจริง
จำนวนจริง·ÕèÍÂู‹ในรูปàล¢ÂกกำลÑง·ÕèÁÕàล¢ªÕéกำลÑงàปšนจำนวนµรรกÂะ และจำนวนจริง·ÕèÍÂู‹ใน
รูปกรณฑ(¤1.2Á.4–6/1)
3.ËÒ¤Ò‹ ป ระÁÒณ¢Íงจำนวนจริง· ÍÕè Âูใ‹ นรปู ก รณฑและจำนวนจริง· ÍÕè Âูใ‹ นรปู àล¢ÂกกำลÑงâ´ÂใªŒ
วิ¸ÕกÒร¤ำนวณ·ÕèàËÁÒะÊÁ(¤1.3Á.4–6/1)
4.แกŒÊÁกÒรและÍÊÁกÒรµÑวแปรà´ÕÂว´ÕกรÕäÁ‹àกินÊÍง(¤4.2Á.4–6/3)
5.ใªŒวิ¸ÕกÒร·ÕèËลÒกËลÒÂแกŒป˜ÞËÒ(¤6.1Á.4–6/1)
6.ใªŒ¤วÒÁรูŒ ·ÑกÉะ และกระºวนกÒร·Òง¤ณิµÈÒÊµรและà·¤âนâลÂÕในกÒรแกŒป˜ÞËÒใน
Ê¶ÒนกÒรณµ‹Òงæä´ŒÍÂ‹ÒงàËÁÒะÊÁ(¤6.1Á.4–6/2)
7.ใËŒàËµØ¼ลประกÍºกÒรµÑ´ÊินใจและÊรØป¼ลä´ŒÍÂ‹ÒงàËÁÒะÊÁ(¤6.1Á.4–6/3)
8.ใªŒÀÒÉÒและÊÑÞลÑกÉณ·Òง¤ณิµÈÒÊµรในกÒรÊ×èÍÊÒร กÒรÊ×èÍ¤วÒÁËÁÒÂ และกÒรนำàÊนÍ
ä´ŒÍÂ‹Òง¶ูกµŒÍงและªÑ´àจน(¤6.1Á.4–6/4)
9.àª×èÍÁâÂง¤วÒÁรูŒµ‹Òงæใน¤ณิµÈÒÊµรแ ละนำ¤วÒÁรูŒËลÑกกÒรกระºวนกÒร·Òง¤ณิµÈÒÊµร
äปàª×èÍÁâÂงกÑºÈÒÊµรÍ×èนæ(¤6.1Á.4–6/5)
10.ÁÕ¤วÒÁ¤ิ´ริàริèÁÊรŒÒงÊรร¤(¤6.1Á.4–6/6)

3. จุดประสงคการเรียนรู



1.à¢ÕÂนรÒก·Õènในระººจำนวนจริงและจำนวนจริงในรูปกรณฑä´Œ(K)
2.Í¸ิºÒÂËลÑกàกณฑกÒรËÒ¼ลºวก¼ลµ‹Òง¼ล¤ูณและ¼ลËÒร¢Íงจำนวนจริงในรปู กรณฑä´Œ(K)

¤ู‹Á×Í¤รูแ¼นกÒรจÑ´กÒรàรÕÂนรูŒ¤ณิµÈÒÊµรÁ.4àล‹Á1






3.จำแนกวิ¸ÕกÒรประÁÒณ¤‹Ò¢Íงจำนวน·ÕèÍÂู‹ในรูปกรณฑä´Œ(K)
4.·ำงÒนàปšนระàºÕÂºàรÕÂºรŒÍÂรÍº¤ÍºและÁÕ¤วÒÁàª×èÍÁÑèนในµนàÍง(A)
5.กÒร·ำงÒนàปšนกลØ‹ÁกÒรใËŒàËµØ¼ลกÒรÊ×èÍÊÒรและกÒรÊ×èÍ¤วÒÁËÁÒÂ(P)
6.กÒรนำàÊนÍและกÒรàª×èÍÁâÂงËลÑกกÒร¤วÒÁรูŒ·Òง¤ณิµÈÒÊµรกÑºÈÒÊµรÍ×èน(P)

4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู
´ŒÒ¹¤ÇÒÁÃÙŒ (K)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1.ÊÑงàกµจÒกกÒร«Ñก¶ÒÁ กÒร – แºººÑน·Öก¼ลกÒรÍÀิปรÒÂ
 แÊ´ง¤วÒÁ¤ิ´àËçน กÒรใËŒ – แºººÑน·Öก¤วÒÁรูŒ
 ¢Œ Í àÊนÍแ นะก ÒรÍ Àิ ป รÒÂ
 ร‹วÁกÑน
2.µรวจ¼ลกÒรป¯ิºÑµิµÒÁกิจ- – กิจกรรÁ½ƒก·ÑกÉะ4.1
 กรรÁ½ƒก·ÑกÉะ4.1
3.µรวจ¼ลกÒร·ำแºº·´ÊÍº – แºº·´ÊÍºก‹ÍนàรÕÂน
 ก‹ÍนàรÕÂน

à¡³±¡ÒÃÇÑ´
¼‹Òนàกณฑà©ลÕèÂ3¢Öéนäป

¼‹Òนàกณฑà©ลÕèÂ3¢Öéนäป
–

´ŒÒ¹¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ áÅÐ¤‹Ò¹ÔÂÁ (A)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1. ÊÑงàกµ¾ÄµิกรรÁ¢ณะ·ำงÒน – แººประàÁิน¾ÄµิกรรÁ¢ณะ
 ร‹วÁกÑºกลØ‹Á
 ·ำงÒนร‹วÁกÑºกลØ‹Á
2. ประàÁิน¾ÄµิกรรÁµÒÁรÒÂ – แººประàÁิน´ŒÒน¤Øณ¸รรÁ
 กÒรป ระàÁิ น ´ Œ Ò น¤Ø ณ ¸รรÁ  จริÂ¸รรÁและ¤‹ÒนิÂÁ
 จริÂ¸รรÁและ¤‹ÒนิÂÁ

à¡³±¡ÒÃÇÑ´
¼‹Òนàกณฑà©ลÕèÂ3¢Öéนäป
¼‹Òนàกณฑà©ลÕèÂ3¢Öéนäป

´ŒÒ¹·Ñ¡ÉÐ/¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ (P)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1. ÊÑงàกµ¾ÄµิกรรÁกÒรÊ×èÍÊÒร – แ ººประàÁิ น ´ Œ Ò น·Ñ ก Éะ/
 กÒรàª×èÍÁâÂงËลÑกกÒร¤วÒÁรูŒ กระบวนการ
 ·Òง¤ณิµÈÒÊµร
2. ประàÁิน¾ÄµิกรรÁµÒÁรÒÂ
 กÒรป ระàÁิ น ´ Œ Ò น·Ñ ก Éะ/
กระบวนการ
3.ÊÑ ง àกµ¢ณะป¯ิ ºÑ µิ µ ÒÁกิ จ - – กิจกรรÁ½ƒก·ÑกÉะ4.1
 กรรÁ½ƒก·ÑกÉะ4.1

à¡³±¡ÒÃÇÑ´
¼‹Òนàกณฑà©ลÕèÂ3¢Öéนäป

¼‹Òนàกณฑà©ลÕèÂ3¢Öéนäป
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5. สาระการเรียนรู




1.รÒก·Õènในระººจำนวนจริงและจำนวนจริงในรูปกรณฑ
2.กÒรËÒ¼ลºวก¼ลµ‹Òง¼ล¤ูณและ¼ลËÒร¢Íงจำนวนจริงในรูปกรณฑ
3.ประÁÒณ¤‹Ò¢Íงจำนวน·ÕèÍÂู‹ในรูปกรณฑ

6. แนวทางบูรณาการ




ÀÒÉÒä·Â
   

ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ
   

ÀÒÉÒµ‹Ò§»ÃÐà·È
   

¡ÒÃ§Ò¹ÍÒªÕ¾Ï

นำàÊนÍรÒกในระººจำนวนจริงและจำนวนจริงในรูปกรณฑ´ŒวÂวิ¸Õ
µ‹Òงæ
àปรÕÂºà·ÕÂºรÒกในระººจำนวนจริงแ ละจำนวนจริงในรปู ก รณฑ´ŒวÂ
วิ¸ÕกÒรµ‹Òงæและàล×ÍกใªŒä´ŒÍÂ‹ÒงàËÁÒะÊÁ
นำàÊนÍรÒกในระººจำนวนจริงและจำนวนจริงในรูปกรณฑ´ŒวÂวิ¸Õ
µ‹Òงæ´ŒวÂÀÒÉÒµ‹Òงประà·È
นำàÊนÍ¤วÒÁรูŒàกÕèÂวกÑºรÒกในระººจำนวนจริงและจำนวนจริงใน
รÙป¡Ã³±â´ÂãªŒ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ

7. กระบวนการจัดการเรียนรู
¢Ñé¹·Õè 1 ¹Óà¢ŒÒÊÙ‹º·àÃÕÂ¹

1.นÑกàรÕÂน·ำแºº·´ÊÍºก‹ÍนàรÕÂนËน‹วÂกÒรàรÕÂนรูŒ·Õè1จำนวน15¢ŒÍàวลÒ15นÒ·Õ

2.¤รูและนÑกàรÕÂนร‹วÁกÑนÊน·นÒàร×èÍงระººจำนวนจริงและ·º·วนàล¢ÂกกำลÑง
¢Ñé¹·Õè 2 ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

1.¤รูใËŒ¤วÒÁรูŒในà¾ิèÁàµิÁในàร×èÍง
  1)àร×èÍงรÒก·Õènในระººจำนวนจริงและจำนวนจริงในรูปกรณฑ
  2)กÒรËÒ¼ลºวก¼ลµ‹Òง¼ล¤ูณและ¼ลËÒร¢Íงกรณฑ
  3)กÒรประÁÒณ¤‹Òจำนวน·Õèµิ´กรณฑ

2.¤รูÂกµÑวÍÂ‹ÒงประกÍºใËŒนÑกàรÕÂนàËçนªÑ´àจน2-3µÑวÍÂ‹Òงในแµ‹ละËÑว¢ŒÍ

3.นÑกàรÕÂนกลØ‹Áà´ิÁÈÖกÉÒµÑวÍÂ‹Òง·Õè¤รูÂกÁÒประกÍºและÈÖกÉÒà¾ิèÁàµิÁàร×èÍงรÒก·Õènในระºº

 จำนวนจริงและจำนวนจริงในรูปกรณฑจÒกËนÑงÊ×ÍàรÕÂนรÒÂวิªÒ¾×éน°Òน¤ณิµÈÒÊµรÁ.4

 àล‹Á1/Ê×èÍกÒรàรÕÂนรูŒ¤ณิµÈÒÊµรÊÁºูรณแººÁ.4àล‹Á1(ºริÉÑ·ÊำนÑก¾ิÁ¾วÑ²นÒ¾Òนิª

 จำกÑ´)Ëร×ÍËนÑงÊ×Íµ‹Òงæ·ÕèàกÕèÂว¢ŒÍงและºÑน·Öก¤วÒÁรูŒในแºººÑน·Öก¤วÒÁรูŒ

4.แµ‹ละกลØ‹ÁÊ‹งµÑวแ·นÁÒนำàÊนÍ¼ลจÒกกÒรÈÖกÉÒจน¤รº·ØกกลØ‹Á

5.นÑกàรÕÂนและ¤รูร‹วÁกÑนÍÀิปรÒÂกÒรนำàÊนÍ¢Íง·ØกกลØ‹ÁÊรØป¼ลกÒรÍÀิปรÒÂและºÑน·ÖกÊรØป

 ¼ลกÒรÍÀิปรÒÂลงในแºººÑน·ÖกกÒรÍÀิปรÒÂ â´ÂÁÕ¤รูàปšน¼ูŒใËŒ¤ำแนะนำà¾×èÍ¤วÒÁ¶ูกµŒÍง

 และÊÁºูรณ¢Íงàน×éÍËÒ

¤ู‹Á×Í¤รูแ¼นกÒรจÑ´กÒรàรÕÂนรูŒ¤ณิµÈÒÊµรÁ.4àล‹Á1
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¢Ñé¹·Õè 3 ½ƒ¡½¹¼ÙŒàÃÕÂ¹

 ใËŒนÑกàรÕÂน·ำกิจกรรÁ¾Ñ²นÒกÒรàรÕÂนรูŒ 4.1 ËนŒÒ 92 ในËนÑงÊ×ÍàรÕÂน รÒÂวิªÒ¾×éน°Òน

¤ณิµÈÒÊµรÁ.4àล‹Á1
¢Ñé¹·Õè 4 ¡ÒÃ¹Óä»ãªŒ

นÑกàรÕÂนและ¤รูร‹วÁกÑนÊน·นÒµÒÁËÑว¢ŒÍ·Õèร‹วÁกÑนกิจกรรÁà¾×èÍนำà¢ŒÒÊู‹àร×èÍง àล¢ÂกกำลÑง·ÕèÁÕ
เลขชี้กำลังเปนจำนวนตรรกยะ
¢Ñé¹·Õè 5 ÊÃØ»¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÇºÂÍ´
 นÑกàรÕÂนª‹วÂกÑนÍÀิปรÒÂและÊรØปº·àรÕÂน รÒก·Õè n ในระººจำนวนจริงและจำนวนจริงใน

รูปกรณฑâ´ÂÁÕ¤รูàปšน¼ูŒใËŒ¤ำแนะนำà¾×èÍ¤วÒÁ¶ูกµŒÍงและÊÁºูรณ¢Íงàน×éÍËÒ

8. กิจกรรมเสนอแนะ

นÑกàรÕÂนกลØ‹Áà´ิÁµÑéงâจ·ÂàกÕèÂวกÑº รÒก·Õè n ในระººจำนวนจริงและจำนวนจริงในรูปกรณฑ
กลØ‹Áละ 20 ¢ŒÍ¾รŒÍÁà©ลÂ ¤รูÍÒจ¤Ñ´àล×Íกâจ·ÂºÒงÊ‹วนÁÒจÑ´·ำàปšนแºº·´ÊÍºประจำËน‹วÂกÒร
àรÕÂนรูŒµ‹Íäป

9. ส�อ/แหลงการเรียนรู






1.ËนÑงÊ×ÍàรÕÂนรÒÂวิªÒ¾×นé °Òน¤ณิµÈÒÊµรÁ.1àล‹Á2(ºริÉ·Ñ ÊำนÑก¾ิÁ¾ว²
Ñ นÒ¾ÒนิªจำกÑ´)
2.Ê×Íè กÒรàรÕÂนรูŒ ¤ณิµÈÒÊµรÊÁºูรณแººÁ.1àล‹Á2(ºริÉ·Ñ ÊำนÑก¾ิÁ¾ว²
Ñ นÒ¾ÒนิªจำกÑ´)
áËÅ‹§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒà¾ÔèÁàµÔÁ
1.ËนÑงÊ×ÍàÊริÁ¤วÒÁรูŒ¤ณิµÈÒÊµร
2.ºØ¤¤ลµ‹Òงæàª‹น¤รูà¾×èÍนÞÒµิ¼ูŒรูŒ´ŒÒน¤ณิµÈÒÊµร
3.Íินà·Íรàนçµ¢ŒÍÁูลในกÒรÈÖกÉÒàร×èÍงàล¢ÂกกำลÑง

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
1. ¤วÒÁÊำàรçจในกÒรจÑ´กÒรàรÕÂนรูŒ
 แนว·ÒงกÒร¾Ñ²นÒ
2. ป˜ÞËÒ/ÍØปÊรร¤ในกÒรจÑ´กÒรàรÕÂนรูŒ
แนว·ÒงแกŒä¢ป˜ÞËÒ
3.Êิèง·ÕèäÁ‹ä´Œป¯ิºÑµิµÒÁแ¼น
àËµØ¼ล
4.กÒรปรÑºปรØงแ¼นกÒรจÑ´กÒรàรÕÂนรูŒ
 ¼ูŒÊÍน/แ·น

ลงª×èÍ

/

/

¼ูŒÊÍน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 14

เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเปนจำนวนตรรกยะ
¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¤³ÔµÈÒÊµÃ
Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 4 àÅ¢Â¡¡ÓÅÑ§

ªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 4 ÀÒ¤àÃÕÂ¹·Õè 1
àÇÅÒ 6 ªÑèÇâÁ§

1. สาระสำคัญ

àล¢ÂกกำลÑง·ÕèÁÕàล¢ªÕéกำลÑงàปšนจำนวนàµçÁใ´ æ «Öèงàล¢ÂกกำลÑง·ÕèÁÕàล¢ªÕéกำลÑง àปšนจำนวนàµçÁ
ใ´æนÕéกÒรËÒ¼ลºวก¼ลµ‹Òง¼ล¤ูณและ¼ลËÒรàล¢ÂกและประÁÒณ¤‹Òàล¢ÂกกำลÑง

2. ตัวชี้วัดชั้นป


















1.ÁÕ¤วÒÁ¤ิ´รวºÂÍ´àกÕèÂวกÑºจำนวนจริง·ÕèÍÂูในรูปàล¢ÂกกำลÑง·ÕèÁÕàล¢ªÕéกำลÑงàปšนจำนวน
µรรกÂะและจำนวนจริง·ÕèÍÂู‹ในรูปกรณฑ(¤1.1Á.4–6/3)
2.à¢ŒÒใจ¤วÒÁËÁÒÂและËÒ¼ลลÑ¾¸·Õèàกิ´จÒกกÒรºวก กÒรลº กÒร¤ูณ กÒรËÒรจำนวนจริง
จำนวนจริง·ÕèÍÂู‹ในรูปàล¢ÂกกำลÑง·ÕèÁÕàล¢ªÕéกำลÑงàปšนจำนวนµรรกÂะ และจำนวนจริง·ÕèÍÂู‹ใน
รูปกรณฑ(¤1.2Á.4–6/1)
3.ËÒ¤Ò‹ ป ระÁÒณ¢Íงจำนวนจริง· ÍÕè Âูใ‹ นรปู ก รณฑและจำนวนจริง· ÍÕè Âูใ‹ นรปู àล¢ÂกกำลÑงâ´ÂใªŒ
วิ¸ÕกÒร¤ำนวณ·ÕèàËÁÒะÊÁ(¤1.3Á.4–6/1)
4.แกŒÊÁกÒรและÍÊÁกÒรµÑวแปรà´ÕÂว´ÕกรÕäÁ‹àกินÊÍง(¤4.2Á.4–6/3)
5.ใªŒวิ¸ÕกÒร·ÕèËลÒกËลÒÂแกŒป˜ÞËÒ(¤6.1Á.4–6/1)
6.ใªŒ¤วÒÁรูŒ ·ÑกÉะ และกระºวนกÒร·Òง¤ณิµÈÒÊµรและà·¤âนâลÂÕในกÒรแกŒป˜ÞËÒใน
Ê¶ÒนกÒรณµ‹Òงæä´ŒÍÂ‹ÒงàËÁÒะÊÁ(¤6.1Á.4–6/2)
7.ใËŒàËµØ¼ลประกÍºกÒรµÑ´ÊินใจและÊรØป¼ลä´ŒÍÂ‹ÒงàËÁÒะÊÁ(¤6.1Á.4–6/3)
8.ใªŒÀÒÉÒและÊÑÞลÑกÉณ·Òง¤ณิµÈÒÊµรในกÒรÊ×èÍÊÒร กÒรÊ×èÍ¤วÒÁËÁÒÂ และกÒรนำàÊนÍ
ä´ŒÍÂ‹Òง¶ูกµŒÍงและªÑ´àจน(¤6.1Á.4–6/4)
9.àª×èÍÁâÂง¤วÒÁรูŒµ‹Òงæใน¤ณิµÈÒÊµรแ ละนำ¤วÒÁรูŒËลÑกกÒรกระºวนกÒร·Òง¤ณิµÈÒÊµร
äปàª×èÍÁâÂงกÑºÈÒÊµรÍ×èนæ(¤6.1Á.4–6/5)
10.ÁÕ¤วÒÁ¤ิ´ริàริèÁÊรŒÒงÊรร¤(¤6.1Á.4–6/6)

3. จุดประสงคการเรียนรู

1.ÊÒÁÒร¶Í¸ิºÒÂ¤วÒÁËÁÒÂàล¢ÂกกำลÑงä´Œ(K)
2.ÊÒÁÒร¶ºรรÂÒÂÊÁºÑµิ¢Íงàล¢ÂกกำลÑง·Õèàล¢ªÕéกำลÑงàปšนจำนวนàµçÁºวกä´Œ(K)
 3.แÊ´งวิ¸ÕกÒรËÒ¼ลºวก¼ลµ‹Òง¼ล¤ูณและ¼ลËÒรàล¢ÂกกำลÑงä´Œ(K)
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4.ºÍกประÁÒณ¤‹Òàล¢ÂกกำลÑงä´Œ(K)
5.·ำงÒนàปšนระàºÕÂºàรÕÂºรŒÍÂรÍº¤ÍºและÁÕ¤วÒÁàª×èÍÁÑèนในµนàÍง(A)
6.กÒร·ำงÒนàปšนกลØ‹ÁกÒรใËŒàËµØ¼ลกÒรÊ×èÍÊÒรและกÒรÊ×èÍ¤วÒÁËÁÒÂ(P)
7.กÒรนำàÊนÍและกÒรàª×èÍÁâÂงËลÑกกÒร¤วÒÁรูŒ·Òง¤ณิµÈÒÊµรกÑºÈÒÊµรÍ×èน(P)

4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู
´ŒÒ¹¤ÇÒÁÃÙŒ (K)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1. ÊÑงàกµกÒร«Ñก¶ÒÁกÒรแÊ´ง – แºººÑน·Öก¼ลกÒรÍÀิปรÒÂ
 ¤วÒÁ¤ิ´àËçนกÒรใËŒ¢ŒÍàÊนÍ – แºººÑน·Öก¤วÒÁรูŒ
 แนะและกÒรÍÀิปรÒÂรว‹ ÁกนÑ
2.µรวจ¼ลกÒรป¯ิºÑµิµÒÁกิจ- – กิจกรรÁ½กƒ · กÑ Éะ4.2
 กรรÁ½ƒก·ÑกÉะ4.2
3.µรวจ¼ลกÒร·ำแºº·´ÊÍº – แºº·´ÊÍºว´Ñ ¤ วÒÁรูปŒ ระจำ
 วÑ´¤วÒÁรูŒประจำËน‹วÂ
 Ëน‹วÂ
4.กÒร·ำแºº·´ÊÍºËลÑงàรÕÂน – แºº·´ÊÍºËลÑงàรÕÂน

à¡³±¡ÒÃÇÑ´
¼‹Òนàกณฑà©ลÕèÂ3¢Öéนäป

¼‹Òนàกณฑà©ลÕèÂ3¢Öéนäป
¼‹Òนàกณฑà©ลÕèÂ75%
¼‹Òนàกณฑà©ลÕèÂ50%

´ŒÒ¹¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ áÅÐ¤‹Ò¹ÔÂÁ (A)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1. ÊÑงàกµ¾ÄµิกรรÁ¢ณะ·ำงÒน – แººประàÁิน¾ÄµิกรรÁ¢ณะ
 ร‹วÁกÑºกลØ‹Á
 ·ำงÒนร‹วÁกÑºกลØ‹Á
2. ประàÁิน¾ÄµิกรรÁµÒÁรÒÂ – แººประàÁิน´ŒÒน¤Øณ¸รรÁ
 กÒรป ระàÁิ น ´ Œ Ò น¤Ø ณ ¸รรÁ  จริÂ¸รรÁและ¤‹ÒนิÂÁ
 จริÂ¸รรÁและ¤‹ÒนิÂÁ

à¡³±¡ÒÃÇÑ´
¼‹Òนàกณฑà©ลÕèÂ3¢Öéนäป
¼‹Òนàกณฑà©ลÕèÂ3¢Öéนäป

´ŒÒ¹·Ñ¡ÉÐ/¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ (P)
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1. ÊÑงàกµ¾ÄµิกรรÁกÒรÊ×èÍÊÒร – แ ººประàÁิ น ´ Œ Ò น·Ñ ก Éะ/
 กÒรàª×èÍÁâÂงËลÑกกÒร¤วÒÁรูŒ กระบวนการ
 ·Òง¤ณิµÈÒÊµร
2. ประàÁิน¾ÄµิกรรÁµÒÁรÒÂ
 กÒรป ระàÁิ น ´ Œ Ò น·Ñ ก Éะ/
กระบวนการ

à¡³±¡ÒÃÇÑ´
¼‹Òนàกณฑà©ลÕèÂ3¢Öéนäป
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3.ÊÑ ง àกµ¢ณะป¯ิ ºÑµิµ ÒÁกิ จ - –  กิจกรรÁ½ƒก·กÑ Éะ4.2
 กรรÁ½ƒก·ÑกÉะ4.2
4.ประàÁินแ¿‡ÁÊ ะÊÁ¼ลงÒน – แºººÑน·Öก¤ วÒÁ¤ิ´àËçนàกÕÂè ว
 กÑºก ÒรประàÁินª นéิ งÒนในแ¿‡Á
 ÊะÊÁ¼ลงÒน
– แººประàÁินแ¿‡ÁÊะÊÁ¼ล
งาน

¼‹Òนàกณฑà©ลÕèÂ3¢Öéนäป
¼‹Òนàกณฑà©ลÕèÂ3¢Öéนäป

¼‹Òนàกณฑà©ลÕèÂ3¢Öéนäป

5. สาระการเรียนรู





1.¤วÒÁËÁÒÂàล¢ÂกกำลÑง
2.ÊÁºÑµิ¢Íงàล¢ÂกกำลÑง·Õèàล¢ªÕéกำลÑงàปšนจำนวนàµçÁºวก
3.กÒรËÒ¼ลºวก¼ลµ‹Òง¼ล¤ูณและ¼ลËÒรàล¢ÂกกำลÑง
4.ประÁÒณ¤‹Òàล¢ÂกกำลÑง

6. แนวทางบูรณาการ
ÀÒÉÒä·Â
ÊÑ§¤ÁÈÖ¡ÉÒÏ




ÈÔÅ»Ð
ÀÒÉÒµ‹Ò§»ÃÐà·È
   
¡ÒÃ§Ò¹ÍÒªÕ¾Ï
   

นำàÊนÍàล¢ÂกกำลÑง·ÕèÁÕàล¢ªÕéกำลÑงàปšนจำนวนµรรกÂะ´ŒวÂวิ¸Õµ‹Òงæ
นำ¤วÒÁรูŒàร×èÍงàล¢ÂกกำลÑง·ÕèÁÕàล¢ªÕéกำลÑงàปšนจำนวนµรรกÂะäปใªŒในªÕวิµ
ประจำวัน
ประ´ิÉ°ใº¤วÒÁรูŒàร×èÍงàล¢ÂกกำลÑง·ÕèÁÕàล¢ªÕéกำลÑงàปšนจำนวนµรรกÂะ
นำàÊนÍàล¢ÂกกำลÑง· ÁÕè àÕ ล¢ªÕกé ำลÑงàปšนจ ำนวนµรรกÂะ´ŒวÂว¸ิ µÕ Ò‹ งæ´ŒวÂ
ÀÒÉÒµ‹Òงประà·È
·ำแ¼‹น¾Ñº ใº¤วÒÁรูŒàกÕèÂวกÑºàล¢ÂกกำลÑง·ÕèÁÕàล¢ªÕéกำลÑงàปšนจำนวน
µรรกÂะâ´ÂใªŒ¤ÍÁ¾ิวàµÍร

7. กระบวนการจัดการเรียนรู
¢Ñé¹·Õè 1 ¹Óà¢ŒÒÊÙ‹º·àÃÕÂ¹
 1.นÑกàรÕÂนและ¤รูรว‹ ÁกÑน·º·วนàร×Íè งรÒก·èÕ nในระººจำนวนจริงและจำนวนจริงในรปู กรณฑ
 2.นÑกàรÕÂนและ¤รู·วน¤วÒÁËÁÒÂ¢Íงàล¢ÂกกำลÑงÍÂ‹Òงง‹ÒÂæâ´ÂนÑกàรÕÂนกลØ‹Áà´ินร‹วÁกÑนµÑéง

 ¤ำ¶ÒÁกลØ‹Áละ2–3¶ÒÁà¾×èÍนกลØ‹ÁÍ×èนâ´ÂกลØ‹Áใ´·ÕèÊÒÁÒร¶µÍº¤ำ¶ÒÁ¢Íงà¾×èÍนกลØ‹ÁÍ×èน

 ä´ŒÁÒก·ÕèÊØ´จะàปšน½†ÒÂªนะ¤รู¤วรªÁàªÂใน¤วÒÁÊÒÁÒร¶¢ÍงกลØ‹Á
¢Ñé¹·Õè 2 ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

1.นÑกàรÕÂนกลØÁ‹ à´ิÁÈ กÖ ÉÒàล×ÍกÈกÖ ÉÒËวÑ ¢ŒÍàล¢ÂกกำลÑง· ÁÕè àÕ ล¢ªÕกé ำลÑงàปšนจ ำนวนàµçÁËร×Íก Òรºวก

 ลº¤ูณËÒรàล¢ÂกกำลÑงและกÒรประÁÒณ¤‹Òàล¢ÂกกำลÑงจÒกËนÑงÊ×ÍàรÕÂนรÒÂวิªÒ¾×éน°Òน
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 ¤ณิµÈÒÊµร Á.4àล‹Á1/Ê×èÍกÒรàรÕÂนรูŒ ¤ณิµÈÒÊµร ÊÁºูรณแººÁ.4àล‹Á1(ºริÉÑ·
 ÊำนÑก¾ิÁ¾ว ²
Ñ นÒ¾ÒนิªจำกÑ´)Ëร×ÍË นÑงÊ×Íµ Ò‹ งæ·Õàè กÕÂè ว¢ŒÍงและºนÑ ·Öก¤ วÒÁรูใŒ นแºººนÑ ·Öก
 ¤วÒÁรูŒ
2.แµ‹ละกลØ‹ÁÊ‹งµÑวแ·นÁÒนำàÊนÍ¼ลจÒกกÒรÈÖกÉÒจน¤รº·ØกกลØ‹Á
3.นÑกàรÕÂนและ¤รูร‹วÁกÑนÍÀิปรÒÂกÒรนำàÊนÍ¢Íง·ØกกลØ‹ÁÊรØป¼ลกÒรÍÀิปรÒÂและºÑน·ÖกÊรØป
 ¼ลกÒรÍÀิปรÒÂลงในแºººÑน·ÖกกÒรÍÀิปรÒÂ â´ÂÁÕ¤รูàปšน¼ูŒใËŒ¤ำแนะนำà¾×èÍ¤วÒÁ¶ูกµŒÍง
 และÊÁºูรณ¢Íงàน×éÍËÒ
¢Ñé¹·Õè 3 ½ƒ¡½¹¼ÙŒàÃÕÂ¹
 ใËŒนÑกàรÕÂน·ำกิจกรรÁ¾Ñ²นÒกÒรàรÕÂนรูŒ 4.2 ËนŒÒ 100 ในËนÑงÊ×ÍàรÕÂน รÒÂวิªÒ¾×éน°Òน

¤ณิµÈÒÊµรÁ.4àล‹Á1
¢Ñé¹·Õè 4 ¡ÒÃ¹Óä»ãªŒ

นÑกàรÕÂนและ¤รูร‹วÁกÑนÊน·นÒµÒÁËÑว¢ŒÍ·Õèร‹วÁกÑนกิจกรรÁà¾×èÍนำà¢ŒÒÊู‹àร×èÍง àล¢ÂกกำลÑง·ÕèÁÕ
เลขชี้กำลังเปนจำนวนตรรกยะ
¢Ñé¹·Õè 5 ÊÃØ»¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÇºÂÍ´
 นÑกàรÕÂนª‹วÂกÑนÍÀิปรÒÂและÊรØปº·àรÕÂน àล¢ÂกกำลÑง·ÕèÁÕàล¢ªÕéกำลÑงàปšนจำนวนàµçÁ และ

กÒรºวกลº¤ูณËÒรàล¢ÂกกำลÑงและกÒรประÁÒณ¤‹Òàล¢ÂกกำลÑงâ´ÂÁÕ¤รูàปšน¼ูŒใËŒ¤ำแนะนำ

à¾×èÍ¤วÒÁ¶ูกµŒÍงและÊÁºูรณ¢Íงàน×éÍËÒ

8. กิจกรรมเสนอแนะ

นÑกàรÕÂนกลØ‹Áà´ิÁµÑéงâจ·ÂàกÕèÂวกÑº àล¢ÂกกำลÑง·ÕèÁÕàล¢ªÕéกำลÑงàปšนจำนวนàµçÁ และกÒรºวก ลº
¤ูณËÒรàล¢ÂกกำลÑงและกÒรประÁÒณ¤‹Òàล¢ÂกกำลÑงËÑว¢ŒÍละ20¢ŒÍ¾รŒÍÁà©ลÂ¤รูÍÒจ¤Ñ´àล×Íก
âจ·ÂºÒงÊ‹วนÁÒจÑ´·ำàปšนแºº·´ÊÍºประจำËน‹วÂกÒรàรÕÂนรูŒµ‹Íäป

9. ส�อ/แหลงการเรียนรู






1.ËนÑงÊ×ÍàรÕÂนรÒÂวิªÒ¾นé× °Òน¤ณิµÈÒÊµรÁ.4àล‹Á1(ºริÉ·Ñ ÊำนÑก¾ิÁ¾ว²
Ñ นÒ¾ÒนิªจำกÑ´)
2.Ê×Íè กÒรàรÕÂนรูŒ ¤ณิµÈÒÊµรÊÁºูรณแººÁ.4àล‹Á1(ºริÉ·Ñ ÊำนÑก¾ิÁ¾ว²
Ñ นÒ¾ÒนิªจำกÑ´)
áËÅ‹§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒà¾ÔèÁàµÔÁ
1.ËนÑงÊ×ÍàÊริÁ¤วÒÁรูŒ¤ณิµÈÒÊµร
2.ºØ¤¤ลµ‹Òงæàª‹น¤รูà¾×èÍนÞÒµิ¼ูŒรูŒ´ŒÒน¤ณิµÈÒÊµร
3.Íินà·Íรàนçµ¢ŒÍÁูลในกÒรÈÖกÉÒàร×èÍงàล¢ÂกกำลÑง
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¤ู‹Á×Í¤รูแ¼นกÒรจÑ´กÒรàรÕÂนรูŒ¤ณิµÈÒÊµรÁ.4àล‹Á1

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
1. ¤วÒÁÊำàรçจในกÒรจÑ´กÒรàรÕÂนรูŒ
 แนว·ÒงกÒร¾Ñ²นÒ
2. ป˜ÞËÒ/ÍØปÊรร¤ในกÒรจÑ´กÒรàรÕÂนรูŒ
แนว·ÒงแกŒä¢ป˜ÞËÒ
3.Êิèง·ÕèäÁ‹ä´Œป¯ิºÑµิµÒÁแ¼น
àËµØ¼ล
4.กÒรปรÑºปรØงแ¼นกÒรจÑ´กÒรàรÕÂนรูŒ
 ¼ูŒÊÍน/แ·น

ลงª×èÍ

/

/

¼ูŒÊÍน

