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การจัดการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
เรื่อง บทประยุกต์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดย
นางเกศแก้ว ฤทธาพรม
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
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จุดประสงค์
หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้แล้ว นักเรียนสามารถ
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.

ด้านความรู้ (K)
นักเรียนสามารถอภิปรายผลงานได้
นักเรียนสามารถหาคาตอบได้
ด้านทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ (P)
นักเรียนสามารถสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ได้
นักเรียนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
ด้านคุณลักษณะ (A)
นักเรียนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (มีวินัย)
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทางาน (ใฝ่เรียนรู้)
นักเรียนมีความตั้งใจและพยายามในการทางาน (มุ่งมั่นในการทางาน)
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การจัดการเรียนรู้
แผนที่ 1
การเตรียมความพร้อม
1. เตรียมความพร้อม
ครูเรียกชื่อนักเรียน สารวจอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน
ทดสอบก่อนเรียน
2. ชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียน
ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียน เนื้อหา การจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและ
ประเมินผล และมารยาทในการสอบ
3. ทดสอบก่อนเรียน
นักเรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน จานวน 30 ข้อ โดยใช้
เวลาประมาณ 40 นาที
ค้นคว้าหาความรู้
4. ค้นคว้าหาความรู้
4.1 นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
4.2 นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง การจัดการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT
4.3 นักเรียนซักถามข้อสงสัย ครูอธิบายแนะนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ และการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT
สรุปผล
5. สรุปผล
5.1 นักเรียนเขียน Mind Mapping เพื่อสรุปเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์
5.2 นักเรียนเขียน Mind Mapping เพื่อสรุปเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
4 MAT
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แผนที่ 2
ขั้นที่ 1 การสร้างประสบการณ์
1.1 ครูเรียกชื่อนักเรียน สารวจอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน
1.2 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่องที่จะเรียนให้นักเรียนทราบ
1.3 นักเรียนแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน (โดยแบ่งแบบเจาะจงตามคะแนน
การทดสอบก่อนเรียน แต่ละกลุ่มจะมีคนเก่ง 1 คน ปานกลาง 3 คน และอ่อน 1 คน)
1.4 ครูแจกไม้ขีดไฟให้นักเรียนทั้ง 6 กลุ่ม กลุ่มละ 12 ก้าน
1.5 ครูติดแถบประโยค ดังนี้
“กรุณาเรียงไม้ขีดไฟให้เป็นรูปสามเหลี่ยม”
1.6 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิด แล้วทาตามแถบประโยคบนกระดาน
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ประสบการณ์
2.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทน ออกมานาเขียนรูปการต่อไม้ขีดไฟบนกระดาน รูปที่
เกิดขึ้นอาจเป็นดังนี้

2.2 นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงลักษณะและรูปร่างของรูปสามเหลี่ยมที่แต่ละกลุ่มเขียน
ไว้บนกระดาน ครูใช้คาถาม ดังนี้
- รูปสามเหลี่ยมที่เกิดของแต่ละกลุ่ม มีจานวนเท่าไร (ตอบตามจริง)
- รูปสามเหลี่ยมที่เกิดของแต่ละกลุ่ม มีลักษณะอย่างไร (ตอบตามจริง)
2.3 นักเรียนร่วมกันอภิปรายในหัวข้อ “รูปสามเหลี่ยมในชีวิตประจาวัน”
2.4 นักเรียนเขียนสิ่งที่เป็นรูปสามเหลี่ยมในชีวิตประจาวันบนกระดาน
ขั้นที่ 3 การพัฒนาประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด
3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดร่วมกันอภิปรายในหัวข้อ “รูปเรขาคณิตใน
ชีวิตประจาวัน”
3.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิด ช่วยกันจัดแบ่งรูปเรขาคณิตแบบต่างๆ แล้วเขียน
เป็น Mind Mapping เพื่อสรุปเป็นความคิดรวบยอด เช่น รูปสามเหลี่ยม ได้แก่ ใบไม้, กระเป๋าเงิน,
ป้ายจราจร, หลังคาจั่ว เป็นต้น รูปสี่เหลี่ยม ได้แก่ โทรทัศน์, โทรศัพท์, กระดาน, หน้าต่าง เป็นต้น
รูปวงกลม ได้แก่ นาฬิกา, พัดลม, ขวดน้า เป็นต้น
ขั้นที่ 4 การพัฒนาความรู้ความคิดด้วยข้อมูล
4.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้เรื่อง ไม้ขีดไฟ
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4.2 ครูแนะนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรูปเรขาคณิตแบบต่างๆ พร้อมทั้งยกตัวอย่าง
ประกอบ เช่น รูปร่างคน สามารถต่อได้หลายแบบ หลายวิธี รูปคนผู้ชายกับรูปคนผู้หญิงก็มีความ
แตกต่างกัน
ขั้นที่ 5 การปฏิบัติตามแนวคิดที่กาหนด
5.1 ครูแจกใบงานที่ 1 ให้นักเรียนทุกกลุ่ม
5.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มต่อไม้ขีดไฟเป็นรายบุคคล แล้วบันทึกผลลงในใบงานที่ 1
ขั้นที่ 6 การสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเอง
6.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มแต่ละคนนาผลงานของตนเองในใบงานที่ 1 มาให้เพื่อนๆ ร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง
6.2 นักเรียนแต่ละคนแก้ไขความผิดพลาดของตนเอง เช่น รูปใดที่ต่อไม้ขีดไฟขาดหรือ
เกินก็ควรแก้ไขให้ถูกต้อง
6.3 ครูตั้งคาถาม
- ถ้านักเรียนไม่มีไม้ขีดไฟ นักเรียนจะใช้อุปกรณ์ใดแทนไม้ขีดไฟได้บ้าง
- ถ้านักเรียนจะต่อรูปร่างต่างๆ โดยที่ใช้อุปกรณ์อื่นแทนไม้ขีดไฟ และต้อง
ทางานที่สนามฟุตบอลนักเรียนจะทาอย่างไร
6.4 นักเรียนในแต่ละกลุ่มอภิปรายถึงคาถาม และร่วมกันวางแผนเพื่อปฏิบัติกิจกรรม
ขั้นที่ 7 การวิเคราะห์ผลงานและแนวทางในการนาไปประยุกต์ใช้
7.1 นักเรียนแต่ละคนนาเสนอแนวคิดของตนเองในกลุ่ม แล้วร่วมกันสรุปหลอมรวมเป็น
ความคิดของกลุ่ม และบันทึกผลลงในใบงานที่ 1
7.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติงานจริงที่สนามฟุตบอลและสนามฟุตซอล
ขั้นที่ 8 การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด
8.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอแนวคิดในการจัดทา และจัดแสดงผลงานให้กลุ่มอื่นๆ ดู
8.2 นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มต่างๆ ตามความสนใจ
8.3 นักเรียนทาแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ภายในเวลา 3 นาที

แผนที่ 3
ขั้นที่ 1 การสร้างประสบการณ์
1.1 ครูเรียกชื่อนักเรียน สารวจอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน
1.2 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่องที่จะเรียนให้นักเรียนทราบ
1.3 นักเรียนแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน (โดยการจับฉลากหมายเลข 1 – 6)
1.4 ครูนาแผนภาพให้นักเรียนสังเกต ดังนี้
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1.5 นักเรียนร่วมกันอภิปรายลักษณะของสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในภาพ เช่น จานวนจุด
ระยะห่างระหว่างจุด
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ประสบการณ์
2.1 ครูแจกแผนภาพจาลองให้นักเรียนทุกกลุ่ม
2.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเพื่อหาคาตอบในหัวข้อ “ทาได้หรือไม่”
- ปัญหา คือ ให้ลากเส้นตรงเชื่อมจุดทั้งสี่จุดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีข้อแม้ว่า
ห้ามตัดกระดาษ
2.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหา
2.4 ครูและนักเรียนร่วมกันพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของแนวคิดที่ได้ของแต่ละกลุ่ม
2.5 ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย ดังนี้
2



4

4





ม้วนกระดาษให้ปลายทั้งสองข้างติดกัน
แล้วลากเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุด
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2.6 ครูนาภาพมาให้นักเรียนดู ดังนี้
A

ก

B

ข

2.7 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันพิจารณาถึงความยาวของส่วนของเส้นตรงทั้งสองยาว
เท่ากันหรือไม่
2.8 นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอแนวคิดร่วมกันพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของแนวคิด
ที่ได้ของแต่ละกลุ่ม
ขั้นที่ 3 การพัฒนาประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด
3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดช่วยกันยกตัวอย่างภาพเกี่ยวกับเส้นสายตาที่ต้อง
ใช้เครื่องมือในการวัดมาตรวจสอบ เช่น รูปไหนสูงกว่า

3.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดช่วยกันยกตัวอย่างภาพเกี่ยวกับเส้นสายตาที่ต้อง
ใช้เครื่องมือในการวัดมาตรวจสอบ เช่น วงกลมใหญ่และวงกลมเล็ก
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3.3 นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปเป็นความคิดรวบยอด
ขั้นที่ 4 การพัฒนาความรู้ความคิดด้วยข้อมูล
4.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้เรื่อง จุดภายใน ภายนอกและเส้นสายตา ครู
แนะนาเพิ่มเติม เช่น การลากส่วนของเส้นตรงเส้นหนึ่งจากจุดนั้นมาข้างนอกรูปทางใดทางหนึ่ง และ
การระบายสี
4.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิด เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับจุดภายใน ภายนอกและเส้น
สายตา เพื่อให้ทุกคนในกลุ่มเข้าใจยิ่งขึ้น
ขั้นที่ 5 การปฏิบัติตามแนวคิดที่กาหนด
5.1 นักเรียนวางแผนการสร้างจุดภายใน 5 จุด และจุดภายนอก 5 จุด ในใบงานที่ 2
ข้อที่ 1
5.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการทางาน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในกลุ่ม
โดยทุกคนต้องเขียนจุดภายในคนละ 1 จุด และจุดภายนอกคนละ 1 จุด
ขั้นที่ 6 การสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเอง
6.1 นักเรียนแต่ละคนนาผลงานของตนเองในใบงานที่ 2 มาให้เพื่อนๆ ภายในกลุ่ม
ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
6.2 นักเรียนแต่ละคนแก้ไขความผิดพลาดของตนเอง
6.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทาใบงานที่ 2 ข้อที่ 2 และข้อที่ 3
ขั้นที่ 7 การวิเคราะห์ผลงานและแนวทางในการนาไปประยุกต์ใช้
7.1 ครูให้นักเรียนวางแผนการสร้างเขาวงกตลงในกระดาษบรูฟ
7.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการทางาน แบ่งหน้าที่ และเลือกอุปกรณ์ในการทางาน
7.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างเขาวงกตลงในกระดาษบรูฟ
ขั้นที่ 8 การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด
8.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานและแนวคิดหน้าชั้นเรียน
8.2 จัดแสดงผลงานให้กลุ่มอื่นๆ ได้ดู โดยจัดเป็นป้ายนิเทศหน้าห้องเรียน
8.3 นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มต่างๆ ตามความสนใจ
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แผนที่ 4
ขั้นที่ 1 การสร้างประสบการณ์
1.1 ครูเรียกชื่อนักเรียน สารวจอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน
1.2 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่องที่จะเรียนให้นักเรียนทราบ
1.3 นักเรียนแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน (โดยแบ่งตามเลขที่ 1 – 5, 6 – 10, ...)
1.4 ครูนาชิ้นส่วนรูปเรขาคณิต 7 ชิ้น มาให้นักเรียนสังเกต ดังนี้

1.5 ครูตั้งคาถาม
- รูปเรขาคณิตที่นักเรียนสังเกต มีรูปอะไรบ้าง
1.6 ครูติดรูปเรขาคณิต 1 ชิ้น ส่วนอีก 6 ชิ้น ให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ชิ้น
1.7 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาติดรูปเรขาคณิตต่อจากครู ทีละกลุ่ม
จนครบทุกกลุ่ม
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ประสบการณ์
2.1 ครูให้นักเรียนอาสาสมัคร 2 คน มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะและรูปร่าง
ของรูปเรขาคณิตทั้ง 7 ชิ้น เหมือนกับรูปอะไร ให้ตั้งชื่อ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ
2.2 นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นถึงความสมเหตุสมผลของชื่อ
และลักษณะรูปร่างที่เกิดขึ้น
ขั้นที่ 3 การพัฒนาประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด
3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดเกี่ยวกับขนาดและรูปร่างของรูปเรขาคณิต 7 ชิ้น
โดยครูใช้คาถามกระตุ้นสมอง ดังนี้
- รูปเรขาคณิตทั้ง 7 ชิ้น มีรูปใดบ้างที่เป็นรูปสามเหลี่ยม
- รูปเรขาคณิตทั้ง 7 ชิ้น มีรูปใดบ้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม
- รูปเรขาคณิตทั้ง 7 ชิ้น รูปใดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
- รูปใดบ้างที่มีขนาดเท่ากัน
- ขนาดของรูปเรขาคณิตทั้ง 7 ชิ้น มีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้าง
3.2 นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปเป็นความคิดรวบยอด (รูปเรขาคณิตทั้ง 7 ชิ้น เมื่อ
นามาประกอบกันตามรูปแบบ จะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปใหญ่รูปหนึ่ง ดังนี้)
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ขั้นที่ 4 การพัฒนาความรู้ความคิดด้วยข้อมูล
4.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้เรื่อง แทนแกรม ครูแนะนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
สร้างรูปต่างๆ จากรูปเรขาคณิต 7 ชิ้น
4.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรูปต่างๆ จากรูปเรขาคณิต
7 ชิ้น
ขั้นที่ 5 การปฏิบัติตามแนวคิดที่กาหนด
5.1 ครูแจกใบงานที่ 3 ให้นักเรียนทุกกลุ่ม
5.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการต่อรูปร่างต่างๆ โดยแต่ละคนเขียนการต่อรูปร่าง
ต่างๆ คนละ 1 รูป ลงในใบงาน
ขั้นที่ 6 การสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเอง
6.1 นักเรียนแต่ละคนนาผลงานของตนเองในใบงานที่ 3 มาให้เพื่อนๆ ภายในกลุ่ม
ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
6.2 นักเรียนแต่ละคนแก้ไขความผิดพลาดของตนเอง
ขั้นที่ 7 การวิเคราะห์ผลงานและแนวทางในการนาไปประยุกต์ใช้
7.1 นักเรียนแต่ละคนนาเสนอแนวคิดของตนเองในกลุ่ม แล้วร่วมกันสรุปหลอมรวมเป็น
ความคิดของกลุ่ม และบันทึกผลลงในใบงานที่ 3
7.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการทางาน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในกลุ่ม เลือก
อุปกรณ์ในการสร้างรูปเรขาคณิตทั้ง 7 ชิ้น จากกระดาษ A4 แล้วตัดให้ได้กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด
21  21 cm
7.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มนารูปเรขาคณิตทั้ง 7 ชิ้น แล้วนาไปต่อให้เกิดรูปต่างๆ
ขั้นที่ 8 การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด
8.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอแนวคิดในการจัดทา และจัดแสดงผลงานให้กลุ่มอื่นๆ ดู
8.2 นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มต่างๆ ตามความสนใจ
8.3 นักเรียนทาแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ภายในเวลา 3 นาที

แผนที่ 5
ขั้นที่ 1 การสร้างประสบการณ์
1.1 ครูเรียกชื่อนักเรียน สารวจอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน
1.2 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่องที่จะเรียนให้นักเรียนทราบ
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1.3 นักเรียนแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน (โดยแบ่งตามเลขที่ สลับชายหญิง)
1.4 ครูนาแผนภูมิเพลงสูตรคูณ ให้นักเรียนศึกษา ดังนี้
เพลงสูตรคูณ
ผู้แต่ง นางเกศแก้ว ฤทธาพรม
ทานอง เพลงนม
เนื้อร้อง นางเกศแก้ว ฤทธาพรม
สูตรคูณนั้นง่ายหนา
พวกเรามาท่องกันเถอะ
ฝึกท่องไว้เยอะเยอะ
มาท่องกันเถอะพวกเรา
2 คูณ 1 เป็น 2
2 คูณ 2 เป็น 4
2 คูณ 3 เป็น 6
2 คูณ 4 เป็น 8
2 คูณ 5 เป็น 10
2 คูณ 6 เป็น 12
2 คูณ 7 เป็น 14
2 คูณ 8 เป็น 16
1.5 ครูร2้องเพลงสู
ต
รคู
ณ
ให้
น
ก
ั
เรี
ย
นฟั
ง
คูณ 9 เป็น 18
21 คูรอบ
ณ 10 เป็น 20
1.6 นักเรี2 ยคูนร้
งเพลงสู
ณอ11
เป็น ต22รคูณ 1 รอบ 2 คูณ 12 เป็น 24
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์
เมื่อเราท่ประสบการณ์
องจบแล้ว
โอ้น้องแก้วจาไว้ให้ดี
2.1 ครูให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับเนื้อเพลง
2.2 นักเรียนทบทวนการคูณจากเนื้อเพลง โดยครูติดแถบประโยคสัญลักษณ์การคูณ
ดังนี้
25
28
23
29
24
27
26
2.3 นักเรียนร่วมกันหาคาตอบ
ขั้นที่ 3 การพัฒนาประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด
3.1 ครูเปลี่ยนตัวเลขในเนื้อเพลง ดังนี้
3 คูณ 1 เป็น 3
4 คูณ 1 เป็น 4
5 คูณ 1 เป็น 5
6 คูณ 1 เป็น 6
7 คูณ 1 เป็น 7
8 คูณ 1 เป็น 8
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3.2 นักเรียนร้องเพลงทีละกลุ่ม จากตัวเลขที่กาหนดให้ โดยกลุ่มที่ 1 ร้องเพลง 3 คูณ 1
เป็น 3 กลุ่มที่ 2 ร้องเพลง 4 คูณ 1 เป็น 4 กลุ่มที่ 3 ร้องเพลง 5 คูณ 1 เป็น 5 ฯลฯ จนครบทุกกลุ่ม
ขั้นที่ 4 การพัฒนาความรู้ความคิดด้วยข้อมูล
4.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้เรื่อง สูตรคูณ ครูแนะนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ท่องสูตรคูณถอยหลัง
4.2 นักเรียนฝึกท่องสูตรคูณถอยหลัง แม่ 12 ถึง แม่ 2 ดังนี้
12 คูณ 12 เป็น 144
12 คูณ 11 เป็น 132
12 คูณ 10 เป็น 120
12 คูณ 9 เป็น 108 …….ต่อไปเรื่อยๆ
4.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการท่องสูตรคูณถอยหลัง
4.4 นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้เรื่อง ตารางเนเปียร์ แล้วอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับ
การคูณแบบตารางเนเปียร์ ครูแนะนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางเนเปียร์
ขั้นที่ 5 การปฏิบัติตามแนวคิดที่กาหนด
5.1 ครูแจกใบงานที่ 4.1 ให้นักเรียนทุกกลุ่ม
5.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการเขียนลูกศรแสดงการเรียงลาดับเลขโดดในหลัก
หน่วยของผลคูณในสูตรคูณ โดยให้นักเรียนในกลุ่มเขียนลูกศรคนละ 1 แม่เท่านั้น
ขั้นที่ 6 การสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเอง
6.1 นักเรียนแต่ละคนนาผลงานของตนเองในใบงานที่ 4.1 มาให้เพื่อนๆ ภายในกลุ่ม
ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง นักเรียนแต่ละคนแก้ไขความผิดพลาดของตนเอง
6.2 ครูแจกใบงานที่ 4.2
6.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันหาคาตอบการคูณโดยใช้ตารางเนเปียร์
ขั้นที่ 7 การวิเคราะห์ผลงานและแนวทางในการนาไปประยุกต์ใช้
7.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดวางแผนการเต้นอารบิกประกอบการท่องสูตรคูณ
7.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มเต้นอารบิกประกอบการท่องสูตรคูณ
ขั้นที่ 8 การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด
8.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอแนวคิดในการคิดท่าเต้นอารบิกประกอบการท่องสูตร
คูณ
8.2 นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มต่างๆ เกี่ยวกับการเต้นอารบิก
ประกอบการท่องสูตรคูณ และการคูณแบบตารางเนเปียร์
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แผนที่ 6
ขั้นที่ 1 การสร้างประสบการณ์
1.1 ครูเรียกชื่อนักเรียน สารวจอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน
1.2 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่องที่จะเรียนให้นักเรียนทราบ
1.3 นักเรียนแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน (โดยการนับเลข 1 – 6)
1.4 ครูติดแผนภูมิเพลง ห.ร.ม. ดังนี้
เพลง ห.ร.ม.
ผู้แต่ง นางเกศแก้ว ฤทธาพรม
ทานอง เพลงช้าง
เนื้อร้อง นางเกศแก้ว ฤทธาพรม
หอ รอ มอ
หารร่วมมากนั้นยากไม่เบา
การแยกตัวประกอบกับหารสั้น

รู้จัก หอ รอ มอ หรือเปล่า
ต้องให้พวกเราคิดช่วยกัน
หาตัวร่วมนั้นก็ง่ายดี

1.5 ครูร้องเพลง ห.ร.ม. ให้นักเรียนฟัง 1 รอบ
1.6 นักเรียนร้องเพลง ห.ร.ม. 1 รอบ
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ประสบการณ์
2.1 นักเรียนร่วมกันอภิปรายเนื้อหาจากเนื้อเพลง ดังนี้
- ห.ร.ม. คือ อะไร (ตัวหารร่วมมาก)
- การหา ห.ร.ม. มีวธิ ีการใดบ้าง (การหาตัวหารร่วม, แยกตัวประกอบ, การหารสั้น)
2.2 ครูติดแถบประโยค ดังนี้
- จงหา ห.ร.ม. 12 และ 18
2.3 นักเรียนร่วมกันหา ห.ร.ม. 12 และ 18 โดยแต่ละกลุ่มเลือกเพียง 1 วิธีเท่านั้น
2.4 นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับคาตอบที่ได้ของแต่ละกลุ่ม และวิธีการหาคาตอบ
ขั้นที่ 3 การพัฒนาประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด
3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดเกี่ยวกับวิธีการหา ห.ร.ม. โดยครูใช้คาถามกระตุ้น
สมอง ดังนี้
- วิธีการหาคาตอบของ ห.ร.ม. ที่นักเรียนรู้จักมีวิธีการใดบ้าง
- ยกตัวอย่างการหา ห.ร.ม. วิธีละ 1 ตัวอย่าง
3.2 นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปเป็นความคิดรวบยอด
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ขั้นที่ 4 การพัฒนาความรู้ความคิดด้วยข้อมูล
4.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้เรื่อง การหา ห.ร.ม. แบบยุคลิด ครูแนะนา
เพิ่มเติม
4.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการหา ห.ร.ม. แบบยุคลิด
ขั้นที่ 5 การปฏิบัติตามแนวคิดที่กาหนด
5.1 ครูแจกใบงานที่ 5 ให้นักเรียนทุกกลุ่ม
5.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการทางาน และทาใบงานที่ 5 ข้อที่ 1
ขั้นที่ 6 การสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเอง
6.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
6.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มแก้ไขความผิดพลาดของผลงาน
ขั้นที่ 7 การวิเคราะห์ผลงานและแนวทางในการนาไปประยุกต์ใช้
7.1 นักเรียนแต่ละคนนาเสนอแนวคิดของตนเองในกลุ่ม แล้วร่วมกันสรุปหลอมรวมเป็น
ความคิดของกลุ่ม
7.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มทาใบงานที่ 5 ข้อที่ 2
ขั้นที่ 8 การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด
8.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอแนวคิดในการจัดทา และจัดแสดงผลงานให้กลุ่มอื่นๆ ดู
8.2 นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มต่างๆ ตามความสนใจ
8.3 นักเรียนทาแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ภายในเวลา 3 นาที

แผนที่ 7
ขั้นที่ 1 การสร้างประสบการณ์
1.1 ครูเรียกชื่อนักเรียน สารวจอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน
1.2 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่องที่จะเรียนให้นักเรียนทราบ
1.3 นักเรียนแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน (โดยแบ่งอิสระตามความชอบใจ)
1.4 ครูอ่านนิทานให้นักเรียนฟัง ดังนี้
นิทาน เรื่อง ความสงสัยของดอกแก้ว
ผู้แต่ง นางเกศแก้ว ฤทธาพรม
ดอกแก้วกับดอกหญ้าเป็นเพื่อนกัน เช้าวันเสาร์ทั้งสองไปเที่ยวที่ตลาด พบข้อความที่ติดไว้ที่
หน้าธนาคารว่า เงินฝากประจาดอกเบี้ย อัตรา 4 % ต่อปี กู้ซื้อบ้านดอกเบี้ยอัตรา 7 % ต่อปี ทั้งสอง
คนเกิดความสงสัย เช้าวันจันทร์ ดอกแก้วจึงนาข้อสงสัยมาถามครูน้อยหน่า
ครูน้อยหน่าแนะนาให้นักเรียนช่วยกันคิดหาคาตอบ
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1.5 ครูตั้งคาถาม
- เงินฝากประจาดอกเบี้ย อัตรา 4 % ต่อปี มีความหมายว่าอย่างไร
(ถ้าฝากเงิน 100 บาท ครบ 1 ปี จะได้รับดอกเบี้ย 4 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับ
ทั้งหมด 104 บาท)
- กู้ซื้อบ้านดอกเบี้ย อัตรา 7 % ต่อปี มีความหมายว่าอย่างไร
(ถ้ากู้เงิน 100 บาท ครบ 1 ปี ต้องเสียดอกเบี้ย 7 บาท ต้องจ่ายเงินทั้งหมด 107
บาท)
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ประสบการณ์
2.1 ครูนาป้ายราคาสินค้ามาให้นักเรียนศึกษา ดังนี้
ร้าน ก
เสื้อราคา 300 บาท ลดราคา 15 %

ร้าน ข
เสื้อราคา 280 บาท ลดราคา 10 %

2.2 ครูตั้งคาถาม
- นักเรียนจะเลือกซื้อเสื้อร้านไหน เพราะเหตุใด
2.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเพื่อหาคาตอบ
(ร้าน ก เสื้อราคา 300 บาท ลดราคา 15 % คิดเป็นเสื้อราคา 100 ขายในราคา 85 บาท)
(ดังนั้น ร้าน ก คิดเป็น 300  85/100  255 บาท)
(ร้าน ข เสื้อราคา 280 บาท ลดราคา 10 % คิดเป็นเสื้อราคา 100 ขายในราคา 90 บาท)
(ดังนั้น ร้าน ข คิดเป็น 280  90/100  252 บาท)
2.4 นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานาเสนอคาตอบและเหตุผล
2.5 นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ
ขั้นที่ 3 การพัฒนาประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด
3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดเกี่ยวกับร้อยละ โดยครูใช้คาถามกระตุ้นสมอง
ดังนี้
- ร้อยละ หรือ % หมายความว่าอย่างไร
(จานวนที่มีส่วนเป็นร้อยส่วนเท่าๆ กัน เช่น ร้อยละ 5 คือ 5 )
100

- ขายลดราคา หมายความว่าอย่างไร
(ราคาติดไว้ ลบ ราคาขายไป)
- ดอกเบี้ย คืออะไร
(ผลกาไรที่เกิดจากการเงิน)
- การคิดดอกเบี้ย คิดจากรายการใดบ้าง
(การฝากเงิน และการกู้ยืมเงิน)
3.2 นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปเป็นความคิดรวบยอด
4MAT...
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ขั้นที่ 4 การพัฒนาความรู้ความคิดด้วยข้อมูล
4.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้เรื่อง ธนาคารออมสิน ครูแนะนาเพิ่มเติม
4.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายเกี่ยวกับร้อยละ
ขั้นที่ 5 การปฏิบัติตามแนวคิดที่กาหนด
5.1 ครูแจกใบงานที่ 6 ให้นักเรียนทุกกลุ่ม
5.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการทางาน และทาใบงานที่ 6 ข้อที่ 1
ขั้นที่ 6 การสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเอง
6.1 นักเรียนแต่ละคนนาผลงานของตนเองในใบงานที่ 6 ข้อที่ 1 มาให้เพื่อนๆ ภายใน
กลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
6.2 นักเรียนแต่ละคนแก้ไขความผิดพลาดของตนเอง
ขั้นที่ 7 การวิเคราะห์ผลงานและแนวทางในการนาไปประยุกต์ใช้
7.1 นักเรียนแต่ละคนนาเสนอแนวคิดของตนเองในกลุ่ม แล้วร่วมกันสรุปหลอมรวมเป็น
ความคิดของกลุ่ม และบันทึกผลลงในใบงานที่ 6.1
7.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มทาใบงานที่ 6.2 ข้อที่ 2
ขั้นที่ 8 การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด
8.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอแนวคิดในการจัดทา และจัดแสดงผลงานให้กลุ่มอื่นๆ ดู
8.2 นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มต่างๆ ตามความสนใจ
8.3 นักเรียนทาแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ภายในเวลา 3 นาที

แผนที่ 8
ขั้นที่ 1 การสร้างประสบการณ์
1.1 ครูเรียกชื่อนักเรียน สารวจอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน
1.2 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่องที่จะเรียนให้นักเรียนทราบ
1.3 นักเรียนแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน (โดยแบ่งตามความสูง)
1.4 ครูนาแผนภูมิอัตราการแลกเปลี่ยนเงินของประเทศในอาเซียนมาให้นักเรียนสังเกต
และศึกษา
1.5 ครูตั้งคาถาม
- ประเทศสมาชิกอาเซียนมีกี่ประเทศ
(10 ประเทศ)
- ธนบัตรของแต่ละประเทศมีลักษณะเป็นอย่างไร
(ไม่เหมือนกัน เพราะ...ตอบตามความคิดเห็น....)
- สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนมีหน่วยอย่างไร
[บรูไน (ดอลล่าร์บรูไน), กัมพูชา (เรียล), อินโดนีเซีย (รูเปียห์), ลาว (กีบ),
มาเลเซีย (ริงกิต), พม่า (จ๊าด), ฟิลิปปินส์ (เปโซ), ไทย (บาท),
4MAT...
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สิงคโปร์ (ดอลล่าร์สิงคโปร์) และเวียดนาม(ด่ง)]
- ค่าสกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นอย่างไร
(ไม่เท่ากัน เพราะ..ตอบตามความคิดเห็น....)
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ประสบการณ์
2.1 ครูติดแถบประโยค ดังนี้
เงินไทย 1 บาท
ถ้ามีเงินไทย 10 บาท

แลกเงินกัมพูชาได้เท่าไร
จะแลกเงินกัมพูชาได้เท่าไร

2.2 นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินไทย
กับเงินกัมพูชา (เงินไทย 1 บาท เท่ากับ เงินกัมพูชา 150 เรียล)
(เงินไทย 10 บาท เท่ากับ เงินกัมพูชา 1,500 เรียล)
2.3 ครูติดแถบประโยค ดังนี้
เงินไทย 5 บาท
ถ้ามีเงินไทย 10 บาท

แลกเงินพม่าได้เท่าไร
จะแลกเงินพม่าได้เท่าไร

2.4 นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินไทย
กับเงินพม่า
(เงินไทย 5 บาท เท่ากับ เงินพม่า 1 จ๊าด)
(เงินไทย 10 บาท เท่ากับ เงินพม่า 2 จ๊าด)
ขั้นที่ 3 การพัฒนาประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด
3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดเกี่ยวกับค่าเงินสกุลต่างๆ โดยครูใช้คาถามกระตุ้น
สมอง ดังนี้
- ค่าเงินสกุลใดมีค่ามากที่สุด เพราะเหตุใด
(เงินบรูไน เพราะ อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลล่าร์บรูไน เท่ากับ 25.10 บาท)
- ค่าเงินสกุลใดมีค่าน้อยที่สุด เพราะเหตุใด
(เงินเวียดนาม เพราะ อัตราแลกเปลี่ยน 900 ด่งเท่ากับ 1.64 บาท)
- ถ้านักเรียนต้องการแลกเงินสกุลต่างๆ ต้องทาอย่างไรบ้าง
(เทียบบัญญัติไตรยางศ์)
- ทาไมต้องมีการกาหนดอัตราการแลกเงิน
(เพราะค่าของเงินแต่ละประเทศมีค่าแตกต่างกัน)
3.2 นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปเป็นความคิดรวบยอด
ขั้นที่ 4 การพัฒนาความรู้ความคิดด้วยข้อมูล
4.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้เรื่อง อัตราการแลกเงินอาเซียน ครูแนะนา
เพิ่มเติม
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4.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายเกี่ยวกับอัตราการแลกเงินอาเซียน
ขั้นที่ 5 การปฏิบัติตามแนวคิดที่กาหนด
5.1 ครูแจกใบงานที่ 7 ให้นักเรียนทุกกลุ่ม
5.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการทางาน และทาใบงานที่ 7 ข้อที่ 1
ขั้นที่ 6 การสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเอง
6.1 นักเรียนแต่ละคนนาผลงานของตนเองในใบงานที่ 7 ข้อที่ 1 มาให้เพื่อนๆ ภายใน
กลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
6.2 นักเรียนแต่ละคนแก้ไขความผิดพลาดของตนเอง
ขั้นที่ 7 การวิเคราะห์ผลงานและแนวทางในการนาไปประยุกต์ใช้
7.1 นักเรียนแต่ละคนนาเสนอแนวคิดของตนเองในกลุ่ม แล้วร่วมกันสรุปหลอมรวมเป็น
ความคิดของกลุ่ม และบันทึกผลลงในใบงานที่ 7
7.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มทาใบงานที่ 7 ข้อที่ 2
ขั้นที่ 8 การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด
8.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอแนวคิดในการจัดทา และจัดแสดงผลงานให้กลุ่มอื่นๆ ดู
8.2 นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มต่างๆ ตามความสนใจ
8.3 นักเรียนทาแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ภายในเวลา 3 นาที

แผนที่ 9
ขั้นที่ 1 การสร้างประสบการณ์
1.1 ครูเรียกชื่อนักเรียน สารวจอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน
1.2 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่องที่จะเรียนให้นักเรียนทราบ
1.3 นักเรียนแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน (โดยแบ่งแบบเจาะจงตามคะแนน
การทดสอบก่อนเรียน แต่ละกลุ่มจะมีคนเก่ง 1 คน ปานกลาง 3 คน และอ่อน 1 คน)
1.4 ครูให้นักเรียนอาสาสมัครจานวน 3 คน ออกมาวาดรูปสี่เหลี่ยมบนกระดาน
(อาจจะได้ดังนี้)

1.5 ครูตั้งคาถาม
- มีรูปสี่เหลี่ยมมีด้านกี่ด้าน และมีมุมกี่มุม (4 ด้าน 4 มุม)
- มีรูปสี่เหลี่ยมมีลักษณะอย่างไร (ตอบตามความคิดเห็น)
1.6 นักเรียนแสดงความคิดเห็นสั้นๆ เกี่ยวกับชนิดของรูปสี่เหลี่ยม
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ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ประสบการณ์
2.1 ครูเขียนจุดที่เกิดบนมุมของรูปสี่เหลี่ยม 4 จุด

2.2 ครูตั้งคาถาม
- มีรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่รูป (1 รูป)
- มีจุดเกิดขึ้นทั้งหมดกี่จุด (4 จุด)
- มีด้านทั้งหมดกี่ด้าน (4 ด้าน)
2.3 ครูวาดรูปเพิ่มเติมและเขียนจุดเพิ่มเติม ดังนี้

2.4 ครูตั้งคาถาม
- มีรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่รูป (2 รูป)
- มีจุดเกิดขึ้นทั้งหมดกี่จุด (7 จุด)
- มีด้านทั้งหมดกี่ด้าน (8 ด้าน)
2.5 ครูตั้งคาถาม
- จงหาผลลัพธ์ของ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
2.6 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันหาคาตอบ และนาเสนอวิธีในการคิดหาคาตอบ
(คาตอบ คือ 55)
(แนวคิด 1 + 10  11  5  55)
(แนวคิด n  (n  1)  55)
2

2.7 นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ
และวิธีคิด
ขั้นที่ 3 การพัฒนาประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด
3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดเกี่ยวกับการค้นหาแบบรูปเพื่อแก้ปัญหา โดยครูใช้
คาถามกระตุ้นสมอง ดังนี้
- นักเรียนจะมีวิธีการใดบ้างในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
3.2 นักเรียนร่วมกันเขียนแผนที่ความคิด เพื่อสรุปและยกตัวอย่างแบบรูป ตามความ
เข้าใจของแต่ละกลุ่ม
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ขั้นที่ 4 การพัฒนาความรู้ความคิดด้วยข้อมูล
4.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้เรื่อง การค้นหาแบบรูป ครูแนะนาเพิ่มเติม
4.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการค้นหาแบบรูป
ขั้นที่ 5 การปฏิบัติตามแนวคิดที่กาหนด
5.1 ครูแจกใบงานที่ 8 ให้นักเรียนทุกกลุ่ม
5.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการทางาน และทาใบงานที่ 8
ขั้นที่ 6 การสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเอง
6.1 นักเรียนแต่ละคนนาผลงานของตนเองในใบงานที่ 8 มาให้เพื่อนๆ ภายในกลุ่ม
ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
6.2 นักเรียนแต่ละคนแก้ไขความผิดพลาดของตนเอง
ขั้นที่ 7 การวิเคราะห์ผลงานและแนวทางในการนาไปประยุกต์ใช้
7.1 นักเรียนแต่ละคนนาเสนอแนวคิดของตนเองในกลุ่ม แล้วร่วมกันสรุปหลอมรวมเป็น
ความคิดของกลุ่ม
7.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มทาใบงานที่ 8 กิจกรรมกลุ่ม
ขั้นที่ 8 การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด
8.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอแนวคิดในการจัดทา และจัดแสดงผลงานให้กลุ่มอื่นๆ ดู
8.2 นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มต่างๆ ตามความสนใจ
8.3 นักเรียนทาแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ภายในเวลา 3 นาที

แผนที่ 10
ขั้นที่ 1 การสร้างประสบการณ์
1.1 ครูเรียกชื่อนักเรียน สารวจอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน
1.2 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่องที่จะเรียนให้นักเรียนทราบ
1.3 นักเรียนแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน (โดยแบ่งตามเวรประจาวัน 5 กลุ่ม
และเวรห้องโสตทัศนูปกรณ์อีก 1 กลุ่ม รวมเป็น 6 กลุ่ม)
1.4 ครูติดแผนภูมิปริศนา ดังนี้
1
2
3
1.5 นักเรียนเล่นเกม “ไขปริศนา”
1.6 ครูทายปริศนาข้อที่ 1 ในแนวตั้ง หมายถึง ช้า (ใช้กับเวลา), ไม่บ่อย
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1.7 ครูทายปริศนาข้อที่ 2 ในแนวนอน หมายถึง แม่ของแม่
1.8 ครูทายปริศนาข้อที่ 3 ในแนวนอน หมายถึง การเอนตัวลงกับพื้นหรือที่ใดที่หนึ่ง,
ทอดตัวลง
1.9 ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยปริศนาทั้ง 3 ข้อ ดังนี้
1
น
2

ย
3

า

ย

น

อ

น

ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ประสบการณ์
2.1 ครูให้นักเรียนเขียนคาทั้งสามคาบนกระดาน แล้วอ่านออกเสียง (นาน, ยาย, นอน)
2.2 ครูตั้งคาถาม
- คาทั้งสามคา มีลักษณะเหมือนหรือต่างกัน อย่างไรบ้าง
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจ โดยการวิเคราะห์จากประสบการณ์)
- ถ้านักเรียนเขียนคาทั้งสามคา เรียงย้อนกลับจากหลังไปหน้าจะเป็นอย่างไร
(อ่านออกเสียงเหมือนเดิม)
- ถ้านักเรียนคิดว่า มีคาอื่นๆ อีกหรือไม่ มีคาใดบ้าง (ตอบตามความคิดเห็น)
2. 3 นักเรียนหาคาอื่นๆ เพิ่มเติมให้ได้มากที่สุด เช่น กนก, นวน, กอก
ขั้นที่ 3 การพัฒนาประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด
3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิด โดยครูใช้คาถามกระตุ้นสมอง ดังนี้
- นอกจากคาในภาษาไทยแล้ว คาในภาษาอังกฤษที่มีลักษณะแบบนี้ มีอีกหรือไม่
(มี เช่น MOM, DAD เป็นต้น)
- นักเรียนจะมีวิธีการหาคาที่มีลักษณะแบบนี้ได้อย่างไร
(ตอบตามความคิดเห็น)
3.2 นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปเป็นความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคาหรือวลีที่สามารถ
เขียนตัวอักษรเรียงย้อนกลับจากหลังไปหน้าหรือจากขวาไปซ้าย แล้วยังคงอ่านออกเสียงได้เหมือนเดิม
ขั้นที่ 4 การพัฒนาความรู้ความคิดด้วยข้อมูล
4.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้เรื่อง พาลินโดรม ครูแนะนาเพิ่มเติม
4.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้เรื่อง แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ครูแนะนา
เพิ่มเติม
ขั้นที่ 5 การปฏิบัติตามแนวคิดที่กาหนด
5.1 ครูแจกใบงานที่ 9 ให้นักเรียนทุกกลุ่ม
5.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มทาใบงานที่ 9 ข้อที่ 1 และข้อที่ 2
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ขั้นที่ 6 การสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเอง
6.1 นักเรียนแต่ละคนนาผลงานของตนเองในใบงานที่ 9 มาให้เพื่อนๆ ภายในกลุ่ม
ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
6.2 นักเรียนแต่ละคนแก้ไขความผิดพลาดของตนเอง
ขั้นที่ 7 การวิเคราะห์ผลงานและแนวทางในการนาไปประยุกต์ใช้
7.1 นักเรียนแต่ละคนนาเสนอแนวคิดของตนเองในกลุ่ม แล้วร่วมกันสรุปหลอมรวมเป็น
ความคิดของกลุ่ม
7.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนเพื่อทาใบงานที่ 9 ข้อที่ 3 และข้อที่ 4
7.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มทาใบงานที่ 9 ข้อที่ 3 และข้อที่ 4
ขั้นที่ 8 การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด
8.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอแนวคิดในการจัดทา และจัดแสดงผลงานให้กลุ่มอื่นๆ ดู
8.2 นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มต่างๆ ตามความสนใจ
8.3 นักเรียนทาแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ภายในเวลา 3 นาที

แผนที่ 11
การเตรียมความพร้อม
1. เตรียมความพร้อม
ครูเรียกชื่อนักเรียน สารวจอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน
ทดสอบหลังเรียน
2. ชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียน
ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการทดสอบ เนื้อหา แนวทางการวัดและประเมินผล
3. ทบทวนก่อนสอบ
ทบทวนเกี่ยวกับ มารยาทในการสอบ ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT โดยให้นักเรียนเขียนสรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ และการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT
4. ทดสอบหลังเรียน
นักเรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน จานวน 30 ข้อ โดยใช้
เวลาประมาณ 40 นาที
5. ทาแบบสอบถาม
นักเรียนทาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์
สรุปผลและแจ้งผลการศึกษา
6. สรุปผลและแจ้งผลการศึกษา
4MAT...

23
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน และ
การทาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
4 MAT เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ นักเรียนซักถามข้อสงสัย
ครูอธิบายแนะนาเพิ่มเติมและแจ้งผลการศึกษา

บรรณานุกรม
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