
 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยย่อยที่ 3 
การออกแบบกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ 

ด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ PISA 
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หน่วยย่อยที่ 3 
การออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ 

ด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ PISA 
 

1. สาระส าคัญ 

 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สามารถท าให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายทั้งด้านความรู้ 
ความสามารถ และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ต้องด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ของ PISA ประกอบด้วย การคิดสถานการณ์ปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์จากบริบทโลกชีวิตจริง 
การใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา การตีความและประเมินผลลัพธ์ทาง
คณิตศาสตร์ที่สมเหตุสมผลกับบริบทของปัญหา 
2. วัตถุประสงค์ของการอบรม 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์และออกแบบกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ PISA ได้ 
3. เนื้อหาการอบรม 

 3.1 การสร้างสถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 3.2 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหา 
 3.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้จากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

4. เวลา 
 จ านวน  6 ชั่วโมง 
5. กิจกรรมการอบรมและเวลาที่ใช้ 

ที ่ กิจกรรม ส่ือ เวลา 
1 วิเคราะห์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากวีดีทัศน์ 

1.1 ผู้เข้ารับการอบรมชมวีดีทัศน์ตัวอย่างกิจกรรม
การเรียนการสอนตามกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 
1.2  ผู้เข้ารับการอบรมท าใบงานที่ 3.1                      
การวิเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ บทบาท
นักเรียนในการเรียนรู้และบทบาทครูแล้วบันทึกใน
แบบบันทึกการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ 

1. วีดีทัศน์ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 
2. ใบงานที่ 3.1 การวิเคราะห์ขั้นตอน         
การจัดการเรียนรู้จากการชมวีดีทัศน์ 
 

30 
นาท ี
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ที ่ กิจกรรม ส่ือ เวลา 

จากวีดีทัศน์ 
1.3 วิทยากรเสริมเติมเต็ม 

2 ฝึกออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากสถานการณ์
ปัญหา (ตัวอย่างข้อสอบPISA) 
2.1 วิทยากรน าเสนอใบงานที่ 3.1 ชิงช้าสวรรค์
ค าถามที่ 1 แล้วให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกวิเคราะห์
ตามข้ันตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและท าความเข้าใจสถานการณ์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ชิงช้าสวรรค์   
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ลักษณะของข้อสอบ(เนื้อหา
ทางคณิตศาสตร์ บริบท กระบวนการ รูปแบบของ
ข้อสอบ และเจตนาของค าถาม) สมรรถนะ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
และความคิดรวบยอด 
ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
ทางคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์
แล้วบันทึกในแบบบันทึกใบงานที่ 3.2 (1) 
2.2 ผู้เข้ารับการอบรมฝึกออกแบบกิจกรรมพัฒนา
สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์แล้วบันทึกในแบบบันทึก 
ใบงานที่ 3.2 (สถานการณ์ที่ 1 – 3) 
3.3 แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน  
3.4 วิทยากรเสริมเติมเต็ม  

1. ใบงานที่ 3.2   
สถานการณ์ที่ 1 :  ชิงช้าสวรรค์ 
สถานการณ์ที่ 2  :  ร้านไอศกรีม 
สถานการณ์ที่ 3  :  แฟลชไดรฟ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.30 
ชั่วโมง 

3 การสร้างสถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
3.1 วิทยากรน าเสนอบทความหรือสถานการณ์ 
ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมในการน ามาสร้าง
สถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
3.2 ผู้เข้ารับการอบรมศึกษา 
     -ใบความรู้ที่  1.1 – 1.7 
 

1. ตัวอย่างบทความหรือสถานการณ์  
2-3 สถานการณ์ 
2. PowerPoint ตัวอย่างบทความ 
ข้อมูล หรือสถานการณ์  2 – 3 
สถานการณ์ และลักษณะขอบทความ 
ข้อมูล หรือสถานการณ์ ที่เหมาะสมใน
การน ามาเป็นสถานการณ์ปัญหาทาง

2 
ชั่วโมง 
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ที ่ กิจกรรม ส่ือ เวลา 

     - มาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัดกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  
3.3 ผู้เข้ารับการอบรมอภิปรายและสรุปความรู้ที่ได้
จากการศึกษาใบความรู ้
3.3 ผู้เข้ารับการอบรมฝึกสร้างสถานการณ์ปัญหา
ด้วยการปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่   
3.4 ผู้เข้ารับการอบรมน าเสนอผลงานการสร้าง
สถานการณ์ปัญหา 
3.5 วิทยากรเสริมเติมเต็ม 
 

คณิตศาสตร์ 
3. มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ัดกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551  
4. ใบความรู้ที่ 1.1 – 1.7 
5. ใบงานที่ 3.3 สร้างสถานการณ์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ (3.1.1-3.1.5) 
6. PowerPoint : 
- ความสามารถด้านการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ตามกรอบโครงสร้างการ
ประเมินคณิตศาสตร์ของ PISA 
-กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ PISA 

4 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของ PISA 
4.1 ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มท าใบงานที่ 3.4                     
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ              
ทางคณิตศาสตร์ของ PISA 
4.2 ผู้เข้ารับการอบรมน าเสนอผลงาน 
4.3 วิทยากรเสริมเติมเต็ม 
 

1. ใบงานที่ 3.4 การออกแบบกิจกรรม 
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ของ PISA 
2.PowerPoint การออกแบบกิจกรรม        
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ของ PISA 
 

2 
ชั่วโมง 

 
5. สื่อประกอบการฝึกอบรม 
 กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้จากวีดีทัศน์การเรียนการสอนตามกระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์
 1. วีดีทัศน์ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

2. ใบงานที่ 3.1 การวิเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้จากการชมวีดีทัศน์ 
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กิจกรรมที่ 2 ฝึกออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางคณิตศาสตร์จากสถานการณ์ปัญหา 
(ตัวอย่างข้อสอบ PISA) 

 1. ใบงานที่ 3.2   
สถานการณ์ที่ 1 :  ชิงช้าสวรรค์  
สถานการณ์ที่ 2  :  ร้านไอศกรีม 
สถานการณ์ที่ 3  :  แฟลชไดรฟ์  

กิจกรรมที่ 3 การสร้างสถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  1. ตัวอย่างบทความหรือสถานการณ์ 2-3 สถานการณ์ 
  2. PowerPoint ตัวอย่างบทความ ข้อมูล หรือสถานการณ์  2 – 3 สถานการณ์ และลักษณะขอ
บทความ ข้อมูล หรือสถานการณ์ ที่เหมาะสมในการน ามาเป็นสถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  3. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
  4. ใบความรู้ที่ 1.1 – 1.7 
  5. ใบงานที่ 3.3 สร้างสถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์   
  6. PowerPoint : 
   - ความสามารถด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ตามกรอบโครงสร้างการประเมินคณิตศาสตร์ของ PISA 
   - กระบวนการทางคณิตศาสตรข์อง PISA     
  กิจกรรมที่ 4 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของ PISA   
 1. ใบงานที่ 3.4 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ PISA 
  2.PowerPoint การออกแบบกิจกรรม        การเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของ PISA 

7. การประเมินผลการอบรม 
  7.1 ประเมินผลงานและการน าเสนอผลงานการสร้างสถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์จาก
บทความหรือสถานการณ์ 
      7.2 ประเมินผลงานและการน าเสนอผลงานการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ของ PISA 


