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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
   
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่3 พ.ศ. 2553 มาตรา 22  มี
เจตนารมณ์ให้บุคคลมีสิทธิเสมอภาคกันในการได้รับกาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี  ที่รัฐจะต้องจัด
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษา  ต้องยึดหลักทุกคนมีความสามารถในการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมผู้เรียนให้
สามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีคุณภาพ 
นอกจากเป็นคนดี  มีคุณธรรมแล้ว  ก็ต้องมีสติปัญญา  จึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีคุณภาพอย่างแท้จริง   
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล  ทั้งทางด้านร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกความเป็นพลเมืองไทย 
และเป็นพลโลก  ยึดมั่นในการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้
และทักษะพื้นฐาน  รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ 
  วิชาคณิตศาสตร์  เป็นวิชาที่ว่าด้วยความเป็นตรรกะ  มีบทบาทและความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการ
พัฒนากระบวนการคิดของมนุษย์  ท าให้มนุษย์เกิดความคิดอย่างสร้างสรรค์  มีเหตุผล  คิดอย่างเป็นระบบ  มี
แบบแผน  สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรอบคอบ  ช่วยในการวางแผน  ตัดสินใจ
ในการแก้ปัญหา  และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสาขาด้านอ่ืนๆ  คณิตศาสตร์จึงเป็นสาขาวิชาที่มี
ประโยชน์มากต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน  ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน
จะเห็นว่ากระบวนการคิดเป็นเครื่องมือส าคัญที่ผู้เรียนสามารถน าติดตัวไปใช้  ในการพัฒนาตนเองในการเรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ ในการท างานและการด ารงชีวิต  การให้เหตุผลซึ่งเป็นทักษะหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างมี
เหตุผล  คิดอย่างเป็นระบบ  สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ  สามารถ
คาดการณ์  วางแผน  ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและ  ดังนั้นการคิดอย่างมีเหตุผลจึงเป็นหัวใจ
ส าคัญของการสอนคณิตศาสตร์   
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิด (Open Approach)  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นกระบวนการคิดของนักเรียน  โดยการใช้สถานการณ์ปัญหาแบบปัญหาปลายเปิดที่สอดแทรกเนื้อหาทาง
คณิตศาสตร์  เพ่ือให้นักเรียนใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา ท าให้นักเรียนได้
เรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยตนเอง  ซึ่งมีข้ันตอนการจัดกิจกรรม  4  ขั้นตอน  ได้แก่ 1. ขั้นน าเสนอสถานการณ์
ปัญหาปลายเปิด  2. ขั้นนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  3. ขั้นอภิปรายและขยายแนวคิด  4. ขั้นสรุป (เชื่อมโยง
แนวคิดของนักเรียน)  ซึ่งการเรียนการสอนวิธีการแบบเปิดนี้  เน้นให้ผู้เรียนร่วมมือกันวิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหา  จึงท าให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม  และค าตอบที่ได้จากการแก้ปัญหาเป็นค าตอบที่
หลากหลาย  ในการพิจารณาคาตอบของปัญหาปลายเปิด  ไม่ใช่ตัดสินเฉพาะความถูกผิดของคาตอบ  แต่จะมี
การพิจารณาถึงเหตุผลว่ามีความสมเหตุสมผลมากน้อยเพียงใด  นักเรียนจึงสามารถแสดงแนวคิดได้อย่างเต็มที่
โดยไม่กังวลว่าจะถูกหรือผิด  และใช้เป็นประเด็นที่จะใช้ในการร่วมอภิปรายในชั้นเรียนเพ่ือให้นักเรียนบรรลุ
เป้าหมายของบทเรียนได้ 
  จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์ปัญหาปลายเปิด  เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม 
เชิงสร้างสรรค์  และการคิดแบบคณิตศาสตร์ของนักเรียนไปพร้อมๆกันในระหว่างการแก้ปัญหา  ทั้งการ 
ท ากิจกรรมและการคิดแบบคณิตศาสตร์ของนักเรียนจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่  ดังนั้นในการ 
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จัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์ปัญหาปลายเปิด  นักเรียนแต่ละคนจะมีอิสระในการท ากิจกรรม 
รวมทั้งมีอิสระในการคิด  เพ่ือความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาของตนเอง  โดยความก้าวหน้าของการ 
แก้ปัญหานั้นขึ้นอยู่กับความสามารถ  ความสนใจและอารมณ์ของนักเรียนแต่ละคน  นอกจากนี้ 
สถานการณ์ปัญหาปลายเปิดช่วยให้นักเรียนพัฒนาตนเองในด้านคุณลักษณะของความเป็นมนุษย์  และ 
สติปัญญาทางด้านคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย  มีการตั้งสมมติฐานว่าในระหว่างการท ากิจกรรมเดียวกัน 
นักเรียนมีความสามารถสูงกว่าจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ได้มากข้ึน  ส่วนนกัเรียนที่มี 
ความสามารถต่ ากว่าก็ยังคงสนุกกับกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ตามความสามารถ  ความสนใจและอารมณ์ 
ของตนเอง   
 นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)เป็นแนวคิดอย่างหนึ่งที่ครูในประเทศญี่ปุ่นใช้เพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพมาเป็นเวลานาน  เป็นแนวคิดท่ีสามารถช่วยให้ครูพัฒนาตนเองไปพร้อมๆ กับพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียน  สติกเลอร์  และฮีเบริ์ต (1999)ได้สะท้อนผลการพัฒนาครูแบบ Lesson Study ของญี่ปุ่นที่
ประสบความส าเร็จและเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของครูในห้องเรียนตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาของ 
ญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ดังนี้ 
   1. เป็นรูปแบบที่อยู่บนพ้ืนฐานการพัฒนาที่ต่อเนื่อง 
   2. เป็นรูปแบบที่คงไว้ และรักษาเป้าหมายเพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก 
   3. เป็นรูปแบบที่เน้นการพัฒนาการสอนในบริบทของห้องเรียนที่ท าการสอนอยู่เป็นหลัก 
   4. เป็นรูปแบบที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มครู 
   5. ครูผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาแบบ Lesson  Study มองบทบาทตัวเองว่าเป็นผู้ที่มีส่วน
สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสอนและขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาวิชาชีพด้านการสอนของตนเอง 
  จากลักษณะเด่นของ Lesson Study ที่ประกอบด้วยการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป การพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และเน้นการเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนเป็นส าคัญ  จ าเป็นต้องอาศัยนวัตกรรมบางอย่างที่จะ
เปลี่ยนแปลงชั้นเรียนได้  โดยบูรณาการเข้ากับแนวคิดเรื่องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นแนวคิดของรูปแบบ
การสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นวิธีการแบบเปิด (Open Approach Method)  โนดะ (Nohda, 2000) ได้พัฒนา
รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ ของญี่ปุ่นที่เราเรียกว่าวิธีการแบบเปิด(Open Approach) โดยเน้นกระบวนการ
แก้ปัญหาเป็นสื่อในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะการคิดของผู้เรียน  เป้าหมายของการสอนแบบ
วิธีการแบบเปิดคือ  มุ่งให้ผู้เรียนทุกคนเรียนคณิตศาสตร์  ด้วยพลังและความสามารถของแต่ละบุคคล  โดยมุ่ง
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาหรือสร้างและพัฒนาผลงานทางคณิตศาสตร์  และกระบวนการของตนเองอย่างมี
คุณภาพ  ครูผู้สอนที่ใช้รูปแบบการสอนดังกล่าวนี้  จ าเป็นต้องพยายามท าความเข้าใจแนวคิดของนักเรียนให้
มากที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้  เพ่ือเป็นแนวทางให้ครูได้กระตุ้นและสนับสนุนและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้
เขาพัฒนาการเรียนรู้ของเขาเองได้เต็มตามศักยภาพ  วิธีการแบบเปิดยึดหลัก  3  ประการ  ดังนี้ 
   1. กิจกรรมการเรียนการสอนต้องตอบสนองต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระของผู้เรียน 
   2. เป็นไปตามหรือสอดคล้องธรรมชาติของความรู้ทางคณิตศาสตร์  ซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นระบบ
และเป็นเชิงหลักการและทฤษฎี 
  3. ขึ้นอยู่กับความสะดวกหรือเป็นอ านาจในการตัดสินใจของครูผู้สอน 
 การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)  ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่  
    1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันของทีมการศึกษาชั้นเรียน  (Collaboratively Design 
Research Lessons (Plan))  
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   2. การสอนในชั้นเรียนและการสังเกตการสอนร่วมกันของทีมการศึกษาชั้นเรียน 
(Collaboratively Observing the Research Lessons (Do))  
  3. การสะท้อนผลหรือการอภิปรายร่วมกันของทีมการศึกษาชั้นเรียน (Collaboratively 
Reflection or Post-discussion (See)) โดยลักษณะของการการน าการศึกษาชั้นเรียนมาใช้  คือ  เป็นการ
บูรณการวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ในฐานะที่เป็นวิธีการสอนเข้ามาไว้ในกระบวนการของการศึกษา
ชั้นเรียนในขั้นตอนการร่วมสังเกตการจัดการเรียนรู้ 
 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  ได้เข้า
ร่วมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยการสนับสนุนจาก
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  และคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพ่ือพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นของครูในการจัดการเรียนการสอน ที่สามารถพัฒนาให้นักเรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่  21  ซึ่ง
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมได้ร่วมกันพิจารณาเลือกพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู  ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน(Lesson  Study)  และการ
จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการแบบเปิด(Open  Approach)  เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนและยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
  1.  เพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด(Open  Approach)  และการศึกษา
ชั้นเรียน (Lesson Study) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  จ านวน 17 คน โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
  1.  กลุ่มเป้าหมาย  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  จ านวน 17 คน โรงเรียน
บ้านโคกสีวิทยาเสริม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1 
  2.  สาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ตามโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม   
  3.  ในการที่ครูร่วมกันท าแผนการจัดการเรียนรู้  จ านวน  3  คน  ประกอบด้วย 
  - นางวิไลลักษณ์  มีมา  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
  - นายประพันธ์  โภคาแสง  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
  - นางสาวจิดาภา  จันทร์เพ็ง  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2   
  4. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2564 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.  ได้แนวทางการพัฒนาการท างานของครูโดยใช้กระบวนการการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study) 
  2.  ได้น าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การสอนแบบเปิด (Open Approach) มาใช้ในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืนๆ หรือระดับชั้นอ่ืนๆ 
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  3.  นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้  และได้ใช้ศักยภาพในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างต่อเนื่อง 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ประกอบด้วย  
   1. แผนการจัดการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เรื่อง  การหาพื้นที่รูปหลาย
เหลี่ยม 
   2. แบบสังเกตการจัดการเรียนการสอนโดยครูผู้สอน  
  3. แบบสังเกตการจัดการเรียนการสอนโดยครูผู้ร่วมศึกษา 
 
วิธีด าเนินการศึกษา 
  1. ขั้นตอนการศึกษาชั้นเรียน(Lesson  Study)  มีดังนี้ 
   ขั้นตอนที่  1  ครูร่วมกันท าแผนการจัดการเรียนรู้  โดยการวิเคราะห์หลักสูตร  มาตรฐานการ
เรียนรู้  ร่วมมือการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  ออกแบบสื่อและการวัดผล  เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน  และวางแผนการสังเกตชั้นเรียนและจดบันทึกปรากฏการณ์ทั้งหมดที่เกิดข้ึนในชั้นเรียน 
   ขั้นตอนที่  2  การสังเกตและสะท้อนผลชั้นเรียน  โดยผู้บริหารหรือครูฝ่ายวิชาการ  และครูร่วม
กิจกรรมการสะท้อนผลชั้นเรียน  ซ่ึงจัดสะท้อนผลทันทีหลังจากการจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้น   
   ขั้นตอนที่ 3  สรุปผลการเรียนรู้ของครู  โดยผู้บริหาร  ครูฝ่ายวิชาการ  ครูผู้สอนและครูร่วม
กิจกรรมการสะท้อนผลชั้นเรียน  จัดสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหลังเลิกเรียน  และน าผลในการสะท้อนไปพัฒนาการ
การจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
 2. ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการแบบเปิด(Open  Approach) 
  ครูผู้สอนได้ท าการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เรื่อง  การหาพ้ืนที่รูป
หลายเหลี่ยม  ในวันที่  23  มกราคม  2564  โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรม  ดังนี้ 
  ขั้นที่  1  ขั้นน าเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด   
   ขั้นที่  2  ขั้นนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง   
   ขั้นที่  3  ขั้นอภิปรายและขยายแนวคิด   
  ขั้นที่  4  ขั้นสรุป (เชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียน)   
 
สรุปผลการศึกษา 
  การศึกษาครั้งนี้ เป็นเพื่อศึกษาบทบาทผู้บริหาร  ครูและนักเรียนในการศึกษาชั้นเรียน (Lesson 
Study)และการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการแบบเปิด(Open  Approach)  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผลการด าเนินการที่ได้  คือ 
   1. ครูมีการเปลี่ยนแปลงตนเองในห้องเรียนจากผู้สอนเป็นผู้ตรวจตรา ผู้อ านวยความสะดวก
ให้กับนักเรียน  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  ร่วมกันคิดวางแผนการจัดการเรียนรู้กันเป็นทีม  มีการสังเกตการ
สอนสะท้อนผล  เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุง  พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
   2. นักเรียนมีอิสระในการคิดหาค าตอบด้วยตนเอง เกิดทักษะกระบวนการคิด มีความคิดที่
หลากหลายคิดเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  รู้จักการแก้ปัญหา  มีระบบการ
ท างานกลุ่ม  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  มีความสุขในการท ากิจกรรม 
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  3.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิดโดยสอนร่วมกับวิธีการศึกษาชั้นเรียน  ช่วยท า
ให้นักเรียนดึงกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์  ของนักเรียนออกมาได้อย่างหลากหลาย  อีกท้ังสร้างความ
สนใจให้กับนักเรียนท าให้นักเรียนเกิดความอยากรู้  อยากเห็น  ไม่กลัวทีจ่ะตอบค าถาม  เปิดโอกาสให้นักเรียน
ที่มีความสามารถแตกต่างกัน ได้ร่วมคิดค้นหาค าตอบที่หลากหลายด้วยตัวของเขาเอง   นอกจากนี้ครูยัง
สามารถเห็นกระบวนการคิดของนักเรียนได้อย่างชัดเจนจากมุมมองของครูและผู้สังเกตการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  ส่งผลให้ครูผู้สอนเข้าใจ  กระบวนการคิดของนักเรียนและสามารถปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้เหมาะกับนักเรียนในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
  1.  น าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด(Open  Approach)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสา
สตร์  ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นอื่น  
  2. น าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด(Open  Approach)  ไปใช้วางแผนการจัดการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
 3. น าการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการแบบเปิด(Open  Approach)  ไปจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับเทคนิคอ่ืน  เช่น  การสอบแบบ  BBL  การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้  การสอนคอนสตรัคติวิสต์   
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ภาคผนวก 
      -  รูปภาพการจัดกิจกรรม 
      -  แผนการจัดการเรียนรู ้
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รูปภาพการประชุมร่วมกับเขียนแผนการสอน 
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รูปภาพการประชุมร่วมกับเขียนแผนการสอน 
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รูปภาพ  การจัดการเรยีนการสอน 
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รูปภาพ  การจัดการเรยีนการสอน 
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รูปภาพ  การจัดการเรยีนการสอน 
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รูปภาพ  การสังเกตการจัดการเรียนการสอน 
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รูปภาพ  การประชุมสะท้อนผลการจัดการเรยีนการสอน 
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รายงานการจัดการเรียนการสอน 
ด้วยวิธีการแบบเปิด(Open  Approach) 
และการศึกษาชั้นเรียน(Lesson  Study) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิไลลักษณ์  มีมา 
 
 
 

โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ค าน า 
 
  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  ได้เข้า
ร่วมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยการสนับสนุนจาก
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  และคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพ่ือพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นของครูในการจัดการเรียนการสอน  และพัฒนาให้นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้  ซ่ึงรายงาน
การใช้จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการแบบเปิด(Open  Approach)  และการศึกษาชั้นเรียน(Lesson  Study)     
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  นี้  เป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงานตามโครงการ
ดังกล่าว  เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
                         วิไลลักษณ์  มีมา 


