
  



กรอบการน าเสนอผลงานที่ประสบความส าเร ็จ  
 

1. ช ื่อผลงานที่มีวธิกีารปฏบิัติทีป่ระสบผลส าเรจ็  Great Model กลวิธีพิชิตผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์  

 
2. ช ื่อผู้น  าเสนอผลงาน นางสาวกาญจนา เครือแตง ครูโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 

 
3. ความเปน็มา หลักการ/ แนวคดิ ทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัผลงานที่ประสบความส าเรจ็   

วิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาหรือศาสตร์แห่งการคิด และมีความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพ              

ทางสมองในด้านการคิด การให้เหตุผล การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ดังที่สุรชัย ขวัญเมือง (2522 : 2)                  

ได้กล่าวไว้ว่า คณิตศาสตร์ เป็นวิชาหนึ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นวิชาที่จะช่วยพัฒนาความคิด

ของผู้เรียน ให้เป็นคนคิดอย่างมีเหตุผล และมีทักษะในการคิดคํานวณอันจะนําไปสู่การแก้ปัญหาได้ 

คณิตศาสตร์เก่ียวของกับการดําเนินชีวิตประจําวันมากมาย เช่น ในการดูเวลา การคํานวณระยะทาง             

การซ้ือขาย การทําบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแม้แต่การเล่นกีฬา  

คณิตศาสตร์นอกจากจะมีความสําคัญในการช่วยพัฒนาความคิดของผู้ เรียนแล้ว  

คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือนําไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในวิทยาการแขนงต่างๆอีกด้วย ดังที่                         

บุญทัน อยู่ชมบุญ (2529: 1) ได้กล่าวว่าคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือนําไปสู่ความเจริญก้าวหน้า                       

ทางวิทยาศาสตร์ เทคนิค เศรษฐกิจและสังคมตลอดจนเป็นพ้ืนฐานสําหรับการค้นคว้าวิจัย ทุกประเภท 

กล่าวได้ว่า ความเจริญในวิทยาการทุกแขนงต้องอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์ทั้งสิ้น และเป็นที่ยอมรับ

ว่าคณิตศาสตร์เป็นปัจจัยที่สามัญที่สุด ในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ 

และที่สําคัญคณิตศาสตร์เป็นรากฐานของวิทยาการสาขาต่างๆ เพ่ือทําให้วิทยาการต่างๆ ก้าวหน้า 

ดังที่ ยุพิน พิพิธกุล (2524:1) ได้กล่าวว่า คณิตศาสตร์ฝึกให้คนคิดอย่างมีระเบียบและเป็นรากฐานของ

วิทยาการหลายสาขา  

ปัญหาที่สําคัญที่ในปัจจุบันนั้นเริ่มพบเห็นกันในการจัดการเรียนการสอน คือ ผลสัมฤทธิ์                

ทางการเรียนของนักเรียนตํ่าลง โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ ซ่ึงคณิตศาสตร์ถือเป็นวิชาที่มีบทบาทสําคัญ            

ต่อมนุษย์ในการใช้ชีวิตประจําวันรวมทั้งการพัฒนาความคิดของมนุษย์ด้วย  เพราะทําให้มนุษย์มี                  

ความคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีระบบ  อย่างมีเหตุมีผล  สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์  

วางแผนคาดการณ์   ตัดสินและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  ดังนั้น คณิตศาสตร์จึงเป็นวิชาที่มี

ความสําคัญอย่างยิ่ง ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของอีกหลากหลายสาขาวิชาในศาสตร์อ่ืนๆ  และในการสอน



คณิตศาสตร์นั้นก็เป็นภาระหนักต่อผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ เพราะนักเรียนแต่ละคนมีความรู้ความสามารถ

ในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน และการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ผู้เรียนมักจะไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ ซ่ึงทําให้ครูนั้น

ต้องค้นหาวิธีการสอนที่เหมาะสมและหลากหลายที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ความเข้าใจข องผู้เรียน  

และลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในชั้นเรียน รวมทั้งทัศคติในการเรียนคณิตศาสตร์เป็นไปในทางที่ ดีขึ้น 

จากการศึกษาเอกสารต่างๆ เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สรุปได้ว่า สิ่งที่ช่วยในการ

จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีความน่าสนใจ คือ เพลงต่างๆ สื่อการเรียนการสอนต่างๆ  ชุดการ

เรียนการสอนสําเร็จรูป เกมคณิตศาสตร์ต่างๆ เป็นต้น ซ่ึงสิ่งเหล่านี้เป็นตัวช่วยให้การเรียนการสอนมีชีวิต

และช่วยให้ผู้เรียนเกิดการสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะการจัดการเรียนการสอนนั้นไม่น่าเบื่อ 

ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  และที่สําคัญที่สุดคือผลการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์ดีขึ้นด้วย  

ในฐานะที่เป็นครูสอนคณิตศาสตร์ จึงได้วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 

พบว่า ครูขาดรูปแบบการสอนที่เหมาะสม ขาดเทคนิควิธีการสอนที่เป็นกระบวนการคิด จากสภาพปัญหา

ดังกล่าวครูผู้สอนจึงได้ กําหนดแนวทางแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ตํ่า โดยคิดวิธีการสอน 

GREAT MODEL มาใช้เป็นรูปแบบการสอน อันจะนําไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

4. ว ัตถุประสงคแ์ละเปา้หมายของผลงาน  

4.1 วัตถุประสงค  ์

  4.1.1 เพ่ือสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ตามรูปแบบ GREAT MODLE 

4.1.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 

4.1.3 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งด้านความรู้ ทักษะ

กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

4.2 เป้าหมาย 

4.2.1 เชิงปริมาณ  
           4.2.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 10 คน 
   4.2.1.2 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 4 คน 

4.2.2 เชิงคุณภาพ  
   4.2.2.1 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ มีรูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

ตามรูปแบบ GREAT MODLE 



4.2.2.2 นักเรียนมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น  

ร้อยละ 4 

 

5. กระบวนการพฒันาผลงาน หรอืขั้นตอนการด าเนินงาน 

5.1 การออกแบบผลงาน 

5.1.1 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

5.1.2 นําวงจรควบคุมคุณภาพการทํางาน PDCA ของเดมม่ิง (Demming)  

เข้ามาใช้ในการทํางานและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5.1.3 สร้างรูปแบบการสอน Great Model ใช้ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้   

1. Get : G ขั้นไดร้บัความพรอ้ม ให้นักเรียนได้รับการกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น 

เกิดความพร้อมในการเรียน ดึงความสนใจจากนักเรียน โดยใช้ เพลง เกม หรือกิจกรรมต่างๆ 

2. Read : R ขั้นเร ียนร ูจ้ากการไดอ้่าน ให้นักเรียนได้อ่าน ได้เรียนรู้ ความสําคัญของ

เรื่องที่จะจัดการเรียนรู้ โดยใช้ใบความรู้ บทความ หรือเนื้อหาจากเพลง 

3. E-learning : E ขั้นเร ียนร ู ้ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

อินเทอร์เน็ต(Internet) เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถและความ

สนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนซ่ึงประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและ

มัลติมีเดียอ่ืน ๆ  

4. Active : A ขั้นฝึกฝนอยา่งคลอ่งแคลว่ ให้นักเรียนได้ฝึกฝนจากสื่อมัลติมิเดีย  

ฝึกจากแบบฝึกทักษะ จนคล่องแคล่ว 

5. Test : T ขั้นทดสอบ ให้นักเรียนทดสอบ โดยใช้แบบทดสอบ จํานวน 8 ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5.2 การด าเนินงาน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5.3 ประสิทธภิาพของงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ผลการด าเนนิงาน 

6.1 ผลที่เกิดตามวัตถุประสงค  ์

6.1.1 ได้นวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ตามรูปแบบ GREAT MODLE 

6.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้น ร้อยละ 5.35 

6.1.3 นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 6.2 ผลสัมฤทธ ิข์องงาน 

หลังจากการใช้วิธีการสอนคณิตศาสตร์ตามรูปแบบ Great Model ส่งผลดีโดยตรง             

ต่อผู้เรียน เนื่องจาก ผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ของนักเรียนเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5.76 

 

7. ประโยชนข์องผลงาน 

7.1 ผลที่เกิดกบันกัเรยีน 

นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น ร้อยละ 5.76 

7.2 ผลที่เกิดกบัคร ู

 ครูมีนวัตกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีเยี่ยม ตามรูปแบบ GREAT MODLE 



7.3 ประโยชนต์่อการพฒันางาน 

7.3.1 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ สามารถนํารูปแบบ GREAT MODLE ไปใช้ในการสอนวิชา

คณิตศาสตร์ ในชั้นอ่ืนได้ 

7.3.2 สามารถนํารูปแบบ GREAT MODLE ที่สร้างขึ้น ไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิชาอ่ืนๆได้  

 7.3.3 สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนางานกับครูท่านอ่ืนได้ 

8. ปัจจัยความส าเรจ็  

8.1 ผู้บริหารโรงเรียน มีการสนับสนุนและส่งเสริม ครู นักเรียน และเพ่ือนร่วมงานทุกคน  

ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ GREAT MODLE ให้ประสบผลสําเร็จ 

8.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  หลังจากได้รับกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ 

GREAT MODLE นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 5.35 

9. บทเรยีนทีไ่ดร้บั 

 9.1 ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของโรงเรียนวัดทุ่งน้อย มีแนวทางที่ชัดเจน คือ                             

ใช้รูปแบบ GREAT MODLE เป็นนวัตกรรม  

 9.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้น  

 9.3 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ GREAT MODLE 

10. การ เผยแพรผ่ลงาน 

 10.1 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน 

 10.2 เผยแพร่ผลงานบน Facebook โรงเรียน 

10.3 เผยแพร่ต่อชุมชนผ่านการประชุมผู้ปกครอง 
10.4 เผยแพร่ต่อชุมชนผ่านการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
10.5 เผยแพร่ต่อเพ่ือนร่วมงานในโรงเรียน 
10.6 เผยแพร่ต่อเพ่ือนร่วมงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  
10.7เผยแพร่ต่อเพ่ือนร่วมงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ อ่ืน 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  



ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้รูปแบบการสอน แบบ Great Model 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 เรื่อง รูปเรขาคณิต     จ านวน 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง มุม      เวลา 1 ชั่วโมง 
ผู้สอน นางสาวกาญจนา เครือแตง         ใช้สอนวันที่....................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรยีนร ู/้ตวัชี้วัด  
 ค 2.2 ป.4/1 จําแนกชนิดของมุม บอกชื่อมุม ส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม 

2. จ ุดประสงคก์ารเรยีนร ู ้  
1) เข้าใจลักษณะของมุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน มุมกลับ และมุมตรง (K) 

2) บอกส่วนประกอบของมุมได้ (P) 
3) บอกลักษณะของมุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน มุมกลับ และมุมตรงได้  (P)  

4) จําแนกมุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน มุมกลับ และมุมตรงได้ (P) 
5) เรียกชื่อมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงมุมแต่ละชนิดได้ถูกต้อง (P) 
6) รับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย (A)  

 

3. สาระการเรยีนร ู ้
สาระการเรยีนร ูแ้กนกลาง 
    มุม 

o ส่วนประกอบของมุม 

o การเรียกชื่อมุม 

o สัญลักษณ์แสดงมุม 

o ชนิดของมุม 
 

 

  



4. สาระส  าคญั/ความคดิรวบยอด 
 มุมเกิดจากรังสีสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกัน เรียกจุดปลายว่า จุดยอดมุมและเรียกรังสีแต่ละ
เส้นว่า แขนของมุม มุมแบ่งออกเป็น 5 ชนิด คือ มุมแหลม  มุมฉาก  มุมป้าน  มุมตรง และมุมกลับ โดยมี

ขนาดแตกต่างกันตามชนิดของมุม 
 

5. สมรรถนะส  าคญัของผูเ้รยีนและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค  ์
สมรรถนะส าค ัญของผู้เร ียน  ค ุณลักษณะอันพึงประสงค ์ 

1.  ความสามารถในการสื่อสาร 

2.  ความสามารถในการคิด 
    - ทักษะการระบุ  
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

1. มีวินัย    

2. ใฝ่เรียนรู้   
3. มุ่งม่ันในการทํางาน 

6. กิจกรรมการเรยีนร ู ้
 แนวคดิ/รปูแบบการสอน/วธิกีารสอน/เทคนคิ : Great Model 
  
1. Get : G ขั้นไดร้บัความพรอ้ม  

 

1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน จากนั้นทบทวนความรู้เรื่อง เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง และรังสี โดยสุ่ม
ตัวแทนนักเรียนออกมาวาดรูปพร้อมทั้งต้ังชื่อและเขียนสัญลักษณ์ โดยให้นักเรียนในชั้นเรียน
ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของคําตอบ 

2.  ครูแนะนําเพลง มุม โดยการเปิดเพลง และสอนให้นักเรียนร้องตาม 
 

 
 
 

 
 
  



  
2. Read : R ขั้นเร ียนร ูจ้ากการไดอ้่าน  

3.  นักเรียนร่วมกัน อ่าน อภิปรายเนื้อเพลง  
 

 
 

 
 
 

 
 

   -  มุมฉาก  มีขนาด  90  องศา  
   - มุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉาก เรียกว่า มุมแหลม  
   -  มุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉาก แต่เล็กกว่าสองมุมฉาก เรียกว่า มุมป้าน  

   -  มุมที่มีขนาดสองมุมฉาก เรียกว่า  มุมตรง  
   -  มุมที่มีขนาดใหญ่กว่าสองมุมฉาก แต่เล็กกว่าสี่มุมฉาก เรียกว่า  มุมกลับ 

 จากนั้นนักเรียนอภิปรายมุมที่นักเรียนเคยรู้จัก ว่าชื่ออะไร และมีลักษณะอย่างไร จากนั้นครู
เขียน 

คําตอบของนักเรียนบนกระดานดําและให้นักเรียนออกมาวาดรูปมุมที่เคยเห็นบนกระดาน แต่ครูยัง

ไม่เฉลยว่าคําตอบใดถูกต้อง 
3. E-learning : E ขั้นเร ียนร ู ้ 

 

4. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน จากนั้นแจกรูปภาพให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ชุด จากนั้นให้

นักเรียนช่วยกันหาคําตอบในแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ หนังสือใน
ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต สื่อมัลติมีเดียต่างๆ หรือสแกน QR Code จากหนังสือเรียน คณิตศาสตร์ 

ป.4 เล่ม 1 หน้า 125 (อจท.)เป็นต้น เพ่ือตอบคําถามต่อไปนี้ 
  -  ส่วนประกอบของมุมมีอะไรบ้าง 
  -  ภาพที่ครูแจกให้เป็นมุมใดบ้าง  

  -  มุมชนิดต่างๆ มีลักษณะเป็นอย่างไร  



 รูปภาพที่ครูแจกให้นักเรียนมีดังนี้ 

         

 
 

        

   
 

        
 
 

 
 
 

 



4. Active : A ขั้นฝึกฝนอยา่งคลอ่งแคลว่ 
5. ครูให้นักเรียนเขียนคําตอบลงในด้านหลังของรูปภาพที่ครูกําหนด  

6. ครูให้เวลานักเรียนทํากิจกรรมประมาณ 20 นาที โดยอนุญาตให้นักเรียนไปหาข้อมูลจากแหล่ง
ความรู้ต่าง ๆ ได้   

 7. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มตอบคําถามที่ 1 คือ ส่วนประกอบของมุมมีอะไรบ้าง จากนั้น
เขียนคําตอบ   ของนักเรียนบนกระดานดํา 
  8.  ครูอธิบายเพ่ิมเติมว่า มุมเกิดจากรังสี 2 เส้นที่มีจุดเริ่มต้นเป็นจุดเดียวกันมาต่อกัน จากนั้นครู

วาดรูปมุมบนกระดาน ดังนี้ 
 

 
 
  9.  ครูต้ังคําถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 

   -  จุดใดคือจุดเริ่มต้นของมุม (แนวตอบ จุด ข ) 
   -  จุดเริ่มต้นของมุมเรียกว่าอะไร (แนวตอบ จุดยอดมุม) 

   -  รังสีแต่ละเส้นเรียกว่า (แนวตอบ แขนของมุม) 
  10. นักเรียนและครูช่วยกันตรวจสอบว่ากลุ่มใดตอบคําถามได้ถูกต้อง จากนั้นให้คะแนนกลุ่มละ 10 
คะแนน 

  11. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเรื่องการเขียนสัญลักษณ์แทนมุม ดังนี้ 
   - จุด ข เป็นจุดยอดมุม 

   - ขก⃗⃗⃗   และ ขค⃗⃗⃗   เป็นแขนของมุม 

   -  มุมนี้เรียกว่า มุม กขค หรือ มุม คขก หรือ มุม ข 
   -  สามารถใช้ ^ เป็นสัญลักษณ์ของมุม เขียนไว้เหนือตัวอักษรที่เป็นจุดยอดมุม หรือ เขียนไว้ 

หน้าตัวอักษร     เช่น มุม กขค เขียนแทนด้วย กข̂ค หรือ คข̂ก  มุม ข เขียนแทนด้วย ข̂ 
  12. นักเรียนแต่ละกลุ่มรวมคะแนน จากนั้นประกาศกลุ่มที่เป็นผู้ชนะ พร้อมทั้งให้กําลังใจนักเรียน

กลุ่มอ่ืนๆ 
 

5. Test : T ขั้นทดสอบ 

   13. นักเรียนทําแบบทดสอบ 8 ข้อ จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบทดสอบ 

 

ข 

ก 

ค 



7. การ วัดและประเมนิผล 
รายการวัด วิธ ีการ  เคร ื่องมือ เกณฑ ์การประเมิน 

ประเมินระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
     1) พฤติกรรม 

        การทํางาน 
        รายบุคคล 

 
 
- สังเกตพฤติกรรม 

  การทํางานรายบุคคล 

 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรม  

  การทํางานรายบุคคล 

 
 
ระดับคุณภาพ 2  

ผ่านเกณฑ์ 

     2) พฤติกรรม 

         การทํางานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 

  การทํางานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  

  การทํางานกลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2  

ผ่านเกณฑ์ 

     3) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 

 

- สังเกตความมีวินัย   
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งม่ัน 

  ในการทํางาน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            

  อันพึงประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

 
8. ส ื่อ/แหลง่การเรยีนร ู ้
    8.1 สื่อการ เร ียนร ู้ 

1) หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 รูปเรขาคณิต 
2) แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 รูปเรขาคณิต 

3) รูปภาพ 
   4) เพลงมุม 
    8.2 แหล่งการ เร ียนร ู้ 

  1) ห้องสมุด  
  2) อินเทอร์เน็ต    

  3) QR Code เรื่อง ส่วนประกอบของมุมและชนิดของมุม  
 
 

 
 

 
 



 

เฉลยกิจกรรมจากร ูปภาพ  
 

        
        มุมฉาก         มุมป้าน                                 มุมป้าน  

         

   
               มุมแหลม                              มุมฉาก                                    มุมกลับ 

           
        มุมตรง                                       มุมกลับ  
 
 

 
 
 

 
 



 

แบบทดสอบ 
 

ให้นักเรยีนบอกชือ่ และชนดิของมุม 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



  



  
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสอนโดยใช้รูปแบบ Great Model 

 

 

 บทค ัดยอ่  

ชื่องานวิจยั การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 

2563 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ GREAT MODEL 
ผู้ว ิจัย  นางสาวกาญจนา  เครือแตง  

 

บทค ัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุระสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน           

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา2562(ก่อน) และปีการศึกษา 2563(หลัง) การใช้รูปแบบการสอน                      

แบบ GREAT MODEL กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปี

การศึกษา 2562 จํานวน 10 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 จํานวน 9 คน  

ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จากการศึกษากลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ได้แก่ รูปแบบการสอน Great Model สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละและค่าเฉลี่ย 

 ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                       
หลังใช้รูปแบบการสอนแบบ GREAT MODEL สูงกว่าก่อนใช้รูปแบบการสอนแบบ GREAT MODEL 

 
 

 

 

  



เผยแพร ่ผลงานบนเว็บไซต์โร งเร ียน  

  



เผยแพร ่ผลงานบน Facebook โร งเร ียน 

 

  



 

 

เผยแพร ่ต่อช ุมชน ผ่านการประช ุมผู้ปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เผยแพร ่ต่อช ุมชน ผ่านการประช ุมคณะกรรมการสถานศ ึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



เผยแพร่ต่อเพ่ือนร่วมงานในโรงเรียน 



เผยแพร่ต่อเพ่ือนร่วมงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
  



เผยแพร่ต่อเพ่ือนร่วมงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีอ่ืน 
 


