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บทคัดยอ 

 หองเรยีนคณิตศาสตรกับการออกแบบการเรียนรูที่เปนสากลเปนบทความที่มวีัตถุประสงค 

เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรที่มีการออกแบบการเรียนรูที่เปนสากล โดยม ี

สาระสําคัญ คือ 1) การจัดการเรียนรูจําเปนตองคํานึงถึงประโยชนแกนักเรียนทุกคน เนื่องจาก 

ในปจจุบันนี้ พบวา นักเรยีนในแตละโรงเรยีนมีความแตกตางกันหลายดาน ทัง้ดานความสามารถ 

ทางการเรียน อารมณและสังคม รวมทั้งดานวัฒนธรรม 2) การจัดการเรียนรูในหองเรียนควรมี 

การออกแบบการเรียนรูที่เปนสากล ซึ่งมีความยืดหยุน 3 ประการคือ ยืดหยุนในการนําเสนอ 

ดวยวิธีการหลากหลาย ยืดหยุนในดานการกระทําและการแสดงออกโดยการใหโอกาส 

ในการแสดงออกที่หลากหลายและยดืหยุนในการมสีวนรวม ซึ่งเปนการเสรมิสรางความสนใจโดย 

ใหอสิระในการเลอืก การสนับสนุนใหมคีวามพยายามในการทํางาน และการเสรมิสรางทักษะการ 

กํากับตนเอง 

 แนวทางการจัดการเรียนรูในหองเรยีนคณติศาสตรที่ควรคํานงึถึง คอื การจัดการเรยีนรู 

จําเปนตองใหนักเรียนทุกคนเขาถึงบทเรียนตามศักยภาพของแตละบุคคล โดยใชสื่อการเรียนรู  

ที่หลากหลาย อกีทัง้การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับนักเรยีนแตละคนแตละประเภท รวมทั้ง 

สรางบรรยากาศที่ดี เอื้อตอการเรียนรู ทําใหนักเรียนสบายใจและมีความสุขในการเรียน  

การออกแบบการเรียนรูที่เปนสากลจะชวยใหนักเรียนในหองเรยีนคณิตศาสตรที่มีความแตกตางกัน 

หลากหลายสามารถเขาถงึบทเรยีนไดทุกคน อันจะทําใหเกดิประโยชนอยางยิ่งตอการจัดการเรียนรู 

คณติศาสตรและการพัฒนานักเรยีนใหเรยีนรูไดเต็มศักยภาพและมคีวามสุขในการเรยีนทุกคน 

 คําสําคัญ: หองเรียนคณติศาสตร การออกแบบการเรียนรูท่ีเปนสากล กจิกรรมการจัดการเรียนรู 
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Abstract 

 This research on “mathematics classroom with the universal design for learning” is  

intended to give guidance for managing the teaching and learning of mathematics up to  

international standards. The main points are 1) in managing education it is essential to consider  

the benefit to each individual student. Nowadays, students from each school are different in  

various aspects: learning ability, emotional quotient, social quotient, and cultural competence;  

and 2) teaching and learning of mathematics should be universally designed, with 3 aspects  

of flexibility: flexibility in various styles of representation, flexibility in action and expression,  

and flexibility in engagement; this could enhance students’ interest to choose, encourage them  

to put more effort into work, and raise their self-supervising skills. 

 Teaching and learning activities in mathematics classrooms need to be tailored to  

each student’s learning potential by utilizing instructional media, appropriate assessment of  

learning outcomes for each type of student, and providing the creativity of an appropriate  

learning environment that allows them to study happily. Universal learning design in  

mathematics classroom will definitely help all students with differing levels of abilities,  

making them more able to learn and understand. Finally, it provides a great advantage for  

the management of the teaching and learning of mathematics and the development of students  

to achieve their full learning potential and happiness. 

 Keywords: Mathematics Classroom, Universal Design for Learning, Teaching and Learning Activities 
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บทนํา 

 เมื่อกลาวถงึ “หองเรยีนคณิตศาสตร” คนสวนใหญมักจะนึกถึงภาพหองเรียนที่มีตัวเลข 

หรอืสูตรคณติศาสตรเต็มกระดานและครูจรงิจังกับการสอนคณิตศาสตร สวนนักเรยีนนัน้ขึ้นอยูกับ 

สภาพของแตละหองเรียน บางหองเรียนนักเรียนตั้งใจเรียน บางหองเรียนนักเรียนอาจคุยกันเลนกัน  

ไมสนใจเรียน เมื่อครูสอนเสร็จจะสั่งการบาน นักเรียนทุกคนก็ตองทาํแบบฝกหัดสงครูตามที่ 

กําหนดไมวาจะเปนนักเรยีนประเภทใด ถงึกําหนดสอบก็จะสอบเหมือนกันทุกคน ปญหาที่พบ คอื  

นักเรยีนปกตทิี่เรยีนออน สอบไมผานเกณฑ นักเรยีนที่บกพรองทางการเรยีนรูและนักเรยีนออทิสติก 

ที่เรยีนชาไมสามารถทําขอสอบได นักเรยีนทัง้หลายที่สอบคณิตศาสตรไมผานตางมคีวามกังวลตอ 

การเรียนคณิตศาสตรกลัวคณิตศาสตรเห็นวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ยากและคิดวาคนเกงเทานัน้  

ที่จะสามารถเรยีนได ทําใหนักเรยีนเหลานี้เกดิความรูสกึทอถอย เบื่อหนาย ไมอยากเรียนคณติศาสตร 

และอาจนําไปสูการมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค กาวราว เกเร กอกวนช้ันเรียน ทําใหบรรยากาศ 

ในหองเรยีนคณติศาสตรเปนบรรยากาศที่ไมด ีไมเอื้อตอการเรยีนรูและไมมคีวามสุขในการเรยีน 

 เมื่อหองเรียนประกอบดวยนักเรียนที่มีความแตกตางกันหลายประเภทซึ่งเรียนรวมกัน  

ครูจําเปนตองออกแบบการเรียนรูที่ใหนักเรียนทุกคนเขาถึงบทเรียนใหเหมาะสมกับสภาพและ 

ระดับความสามารถของนักเรียน การออกแบบการเรยีนรูที่เปนสากล (Universal Design for Learning)  

หรือเรียกยอ ๆ วา UDL เปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยใหนักเรียนทุกคน ทุกประเภทเขาถึงบทเรียน  

เพื่อใหนักเรียนทุกคน ไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ ผูเขียนจึงขอนําเสนอเนื้อหาเกี ่ยวกับ 

การออกแบบการเรียนรูที่เปนสากล หลักการและสิ่งที่ครูควรคํานึงถงึในการจัดการเรยีนรู หองเรยีน 

คณติศาสตรที่ออกแบบการเรียนรูที่เปนสากล ประโยชนที่เกิดจากการจัดการเรียนรูที่มกีารออกแบบ 

การเรยีนรูที่เปนสากล เพื่อใหเห็นความสําคัญและความจําเปนในการจัดการเรยีนรูที่มีการออกแบบ 

การเรยีนรูที่เปนสากล อันจะนําไปสูการพัฒนานักเรยีนใหเกดิการเรยีนรูตามศักยภาพของตนและ 

มคีวามสุขในการเรยีนทุกคน 
 

การออกแบบการเรยีนรูที่เปนสากล 

 หลักการของการออกแบบการเรียนรูที่เปนสากล (Universal Design for Learning)  

มรีากฐานมาจากศาสตรทางดานสถาปตยกรรมและประสาทวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการรับรู (Cognitive  

Neuroscience) ในวงการการศกึษาพิเศษไดนําแนวคิดเรื่องการออกแบบการเรยีนรูที่เปนสากลมาใช  

โดยเปนการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อการตอบสนองตอความตองการของผูเรียนที่มีความตองการ 

หลากหลาย โดยมีหลักการวา การออกแบบการเรียนรูที่เปนสากลนั้น ตองขึ้นอยูบนพื้นฐานของ 

ความเขาใจวาผูเรียนแตละคนมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกตางกันและมีความตองการที่แตกตางกัน 

ดวย ซึ่งการนําเรื่องการออกแบบการเรียนรูที่เปนสากลไปใชในการศึกษาพิเศษก็เพื่อสรางสรรค 
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สภาพแวดลอมทางการเรียนรูใหเหมาะสมกับความตองการของผูเรียนในแตละคนและสงเสริม  

ใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองไดเต็มที่ตามศักยภาพ (Eagleton, 2008 อางถึงใน  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา, 2555) 

 ถาพิจารณาการออกแบบการเรียนรูที่เปนสากลซึ่งมีจุดเริ่มตนมาจากสถาปนิกที่ 

ออกแบบเครื่องใชตาง ๆ โดยคํานึงถึงรูปราง ขนาด ประโยชนใชสอย และคุมคานั้น เมื่อนําหลักการนี้ 

มาใชทางการศึกษายอมเปนเรื่องของการออกแบบเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนทุกคน  

ไดแก การสอนที่ใชสื่อและวธิกีารแบบตาง ๆ เชน การบรรยาย การใหรวมกันอภปิราย การทํางานกลุม  

การสอนโดยใชอินเทอรเน็ต การใชหองปฏิบัติการ การออกฝกภาคสนาม รวมทั้งการออกแบบ 

หลักสูตรที่สนองตอนักเรยีนหลายระดับความสามารถในหองเรยีน 
 

ความหมายของการออกแบบการเรยีนรูที่เปนสากล 

 คณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพทศกึษาศาสตรรวมสมัย สํานักงานราชบัณฑติยสภา  

(2555) ใหความหมายของการออกแบบการเรยีนรูที่เปนสากลวา การออกแบบการเรียนรูที่เปนสากล  

หมายถึง การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและอุปกรณที่สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถ 

แตกตางกันบรรลุเปาหมายการเรียนรูดวยหลักการสําคัญคือความยืดหยุน โดยครูใชวิธีการที ่

หลากหลายในการนําเสนอบทเรยีน ผูเรยีนมวีธิกีารทีห่ลากหลายในการมสีวนรวม แสดงออกและ 

การตอบสนองตอกระบวนการเรยีนรู 

 นอกจากนี้ สุดาพร ปญญาพฤกษ (2558) ไดกลาวถึงการออกแบบการเรียนรูที่เปนสากล  

วา เปนการจัดการเรียนรูที่ออกแบบที่ใหความสําคัญกับผูเรียนที่มีรางกาย สติปญญาที่บกพรอง  

อันเปนการจัดการเรียนรูที่มีลักษณะรวมกัน โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชความหลากหลาย  

ทั้งใชเสียง ใชการมองเห็น เปนตน และการจัดกิจกรรมนั้นตองสนองกับความสนใจและทัศนคต ิ

ของผูเรยีนที่มคีวามหลากหลายดวย ซึ่งเปนการจัดการเรยีนรูที่สามารถใชไดกับทุกคน 

 การออกแบบการเรียนรูที่เปนสากล (Universal Design for Learning) สวนใหญจะพบ 

ในการจัดการศึกษาสําหรับกลุมการศึกษาพิเศษ โดยเฉพาะนักเรียน ที่มีความบกพรองทาง 

การเรียนรูนักเรียนที่มีความบกพรองทางอารมณ หรือแมกระทั่งนักเรียน ที่มีความหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรมในระดับอุดมศึกษาก็ยังคํานึงถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาสําหรับ 

คนพิการหรือผูมีความจําเปนพิเศษใหไดเรียนรูอยางมีความสุขและไดรับการชวยเหลือ 

ใหศึกษาไดอยางเต็มศักยภาพ แตเมื่อพิจารณานิยามของการออกแบบการเรียนรูที่เปนสากล  

ซึ่งออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อการเรยีนรูที่สงเสริมใหนักเรียนที่มีความสามารถ 

แตกตางกันบรรลุเปาหมายการเรียนรู ผูเขยีนจงึขอนําหลักการดังกลาวมาใชในการจัดการเรียนรู 

สําหรับหองเรียนทั่วไปที่มีความแตกตางของนักเรียนทั้งในดานนักเรียนปกติ นักเรียนที่มี 
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ความตองการพิเศษ และแมกระทั่งนักเรียนที่เรียนเกงหรือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

ซึ่งมักถูกลมื ทําใหขาดโอกาสในการพัฒนานักเรยีนเหลานี้ใหมีความรู ความสามารถอยางเต็มศักยภาพ  

ซึ่งสอดคลองกับ ฮิชคอก เมเออรโรสและแจ็คสัน (Hitchcock, Meyer, Rose, & Jackson, 2002  

อางถงึใน สวนสื่อการศกึษาเพื่อคนพกิาร ศูนยเทคโนโลยทีางการศกึษา, 2561) ที่กลาวถงึช้ันเรียน 

ในปจจุบันนี้วา มีความแตกตางอยางไมนาเช่ือทั้งยังเปนที่รวมของนักเรียน จากตางวัฒนธรรม 

ซึ่งมภูีมหิลงัทางเศรษฐกิจสังคม และกลุมของความพกิารที่แตกตางกัน ในทางตรงกันขาม การเรียน 

ในหลักสูตรดั้งเดิมนั้นเปนแบบที่เรียกวา “ขนาดเดียวใสไดทุกคน” (One-size-fits-all) ซึ่งไดรับ 

การออกแบบมาใหเหมาะกับความตองการของนักเรียนที่เปน “แบบฉบับ” (Typical) ผลลัพธคือ 

อุปสรรคนานัปการ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่หลุดออกไปจากการจัดหมวดหมูที่จํากัดอยูในวงแคบ  

เปนตนวา อุปสรรคที่มาขัดขวางการเขาถึงการมสีวนรวม และโอกาสความกาวหนาในหลักสูตรปกติ 

 ดังนั้นหลักสูตรและการจัดการเรียนรูจึงตองมีความยืดหยุนและทาทายครูใหสามารถ 

จัดการเรยีนรูที่ใหนักเรยีนทุกคนเขาถงึการเรยีนรูไดโดยไมตองมกีารปรับหลักสูตรอกี 
 

หลักการของการออกแบบการเรยีนรูที่เปนสากล 

 CAST (2011) ไดกลาวถงึหลักการของการออกแบบการเรยีนรูที่เปนสากล ดังนี้ 

 1. การนําเสนอ (Representation) การนําเสนอดวยวิธีการหลากหลายที่มีความยืดหยุน 

เพื่อดงึดูดความสนใจนักเรียนโดยใชขอมูลหลายรูปแบบซึ่งเปนการสนับสนุนการเรยีนรูใหไดผล ดังนี้ 

  1.1 การใชรูปแบบของขอมูลที่หลากหลายในการรับรู โดยการใชวิธีการปรับขอมูล/ 

ความรูใหเหมาะสม ใชความหลากหลายสําหรับขอมูลตาง ๆ เชน ขอมูลเสียง ขอมูลภาพหรือ 

ขอมูลที่สัมผัสได 

  1.2 การใชภาษาและสัญลักษณที่หลากหลาย ซึ่งเนนการใชคําศัพทและสัญลักษณ 

ที่เขาใจงาย ใชไวยากรณและโครงสรางที่เขาใจงาย สงเสรมิใหรูจักการตีความเนื้อหา เครื่องหมาย  

สัญลักษณทางคณติศาสตร ความเขาใจระหวางภาษา และการเรยีนรูผานทางสื่อประสม 

  1.3 การสรางโอกาสใหผูเรยีนไดทบทวนความรูความเขาใจจากการเรยีนโดยการกระตุน 

ความรูเดิม เนนรูปแบบที่ ชัดเจน คุณลักษณะที่สําคัญและความสัมพันธ การประมวลผล  

การสรางภาพ และการจัดการ รวมทั้งเพิ่มการถายโอนและการสรุป 

 จากการนําเสนอดวยวิธีการที่หลากหลายทําใหนักเรียนมีความรู ความคิดริเริ่มและ 

แกปญหาไดด ี
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 2. การกระทําและการแสดงออก (Action and Expression) การใหโอกาสในการแสดงออก

ที่หลากหลาย ไดแก การใชรางกาย การใชคําพูด หรือการใชการทํางานของสมองระดับสูง  

เพื่อสนับสนุนการเรยีนรูโดยใชกลวธิตีาง ๆ ดังนี้ 

  2.1 ทางเลือกในการกระทําทางกาย โดยการใชวิธีการตาง ๆ ในการตอบคําถาม  

การใชเครื่องมอืและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม 

  2.2 ทางเลือกในการแสดงออกและการสื่อสาร โดยการใชสื่อประสมในการสื่อสาร 

ใชเครื่องมือหลากหลายในการสรางและจัดองคประกอบตาง ๆ และสรางความคลองแคลวดวย 

การปฏบิัติ 

  2.3 ทางเลือกในการบริหาร โดยการกําหนดเปาหมายที่เหมาะสมสนับสนุน 

การวางแผนและการพัฒนากลวธิีตาง ๆ  ในการจัดการเรียนรู อํานวยความสะดวกในการจัดการขอมูล 

และแหลงขอมูล และสงเสรมิความสามารถในการตรวจสอบความกาวหนาของการจัดการเรยีนรู 

  จากการใหโอกาสในการแสดงออกที่หลากหลาย ทําใหนักเรียนมีเปาหมายอยางมี 

ทศิทางและมกีลวธิใีนการเรยีนรู 

 3. การมสีวนรวม (Engagement) เปนการเสรมิสรางแรงจูงใจ ดังนี้ 

  3.1 สรางความสนใจโดยใหอิสระในการเลือก สงเสริมความสัมพันธ คานิยม  

ความถูกตอง ลดการทําใหเกดิความกลัว และความกังวลใจ 

  3.2 สนับสนุนใหมคีวามพยายามในการทํางานอยางตอเนื่อง โดยการทําใหเปาหมาย 

และวัตถุประสงคมลีักษณะเฉพาะมากขึ้นใชวธิีการที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการทาทาย 

สนับสนุนการรวมมอืและการอยูรวมกัน และเพิ่มผลสะทอนที่มุงเนนการเรียนรู 

  3.3 สงเสรมิทักษะการกํากับตนเองเพิ่มประสทิธิภาพของแรงจูงใจอํานวยความสะดวก 

ในเรื่องทักษะ กลวิธีการจัดการของแตละบุคคล และพัฒนาการประเมินและการสะทอนตนเอง 

จากการมสีวนรวม ทําใหนักเรยีนมแีรงจูงใจและมีความมุงม่ันในการเรยีนรู 
 

การออกแบบการเรยีนรูที่เปนสากลในหองเรยีนคณิตศาสตร 

 หองเรียนคณิตศาสตร โดยปกติจะประกอบดวยนักเรียนปกติที่มีนักเรียนที่เรียนเกง  

เรียนปานกลางและเรียนออน และอาจมีนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสัน้เรียนอยูในหองเรียนรวมดวย  

หลายโรงเรยีนมีหองเรยีนเสรมิวิชาการ สําหรับนักเรยีนที่มีความตองการพิเศษ ซึ่งไดแก นักเรยีน 

ที่มีความบกพรองทางการเรียนรูและนักเรียนออทิสติก บางโรงเรียนอาจจัดนักเรียนออทิสติก 

เขาเรยีนรวมกับนักเรยีนในช้ันเรียนปกต ิบางโรงเรียนอาจจัดนักเรยีนที่บกพรองทางการเรียนรูเรียน 

รวมกับนักเรยีนปกต ิทัง้นี้ ขึ้นอยูกับสภาพและบรบิทของโรงเรยีนแตละโรงเรยีน ผูเขยีนขอนําเสนอ 

หองเรียนที่มีนักเรียนปกติซึ่งประกอบดวยนักเรียนที่เรียนเกง เรียนปานกลาง และเรียนออน และ 
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มีนักเรียนที่บกพรองทางการเรียนรูเรยีนรวมกับนักเรียนปกต ิเพื่อจะไดออกแบบการเรียนรูที่เปน

สากลไดเหมาะสมกับนักเรยีนที่มลีักษณะเหลานี้ 

 หองเรียนคณิตศาสตรที่มีการออกแบบการเรียนรูที่เปนสากลควรคํานึงถึงการจัด 

การเรียนรูที่ใหนักเรียนทุกคนเขาถงึบทเรยีนตามศักยภาพของแตละบุคคล โดยใชสื่อการเรยีนรู 

ที่หลากหลาย อกีทั้งการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับนักเรยีนแตละคนแตละประเภท รวมทั้ง

สรางบรรยากาศที่ด ีเอื้อตอการเรียนรู ทําใหนักเรยีนสบายใจและมีความสุขในการเรียน การออกแบบ

หองเรยีนคณติศาสตรจึงควรคํานงึถงึสิ่งตอไปนี้ 

 1. การจัดการเรยีนรู 

  การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรที่มีการออกแบบการเรียนรูที่เปนสากล ควรมี 

ความยืดหยุนในการนําเสนอดวยวิธีการหลากหลาย การใหโอกาสในการแสดงออกที่  

หลากหลาย และการมสีวนรวมโดยการสรางแรงจูงใจในการเรยีน ตัวอยางเชน การจัดการเรยีนรู 

เรื่อง “ความหมายของเศษสวน” ผูเขยีนขอนําเสนอการจัดการเรยีนรูสําหรับนักเรียนในหองเรียน

ทั่วไปที่ประกอบดวยนักเรยีนที่เรียนปานกลาง นักเรียนที่เรียนเกง นักเรียนที่เรียนออน และอาจมี

นักเรยีนที่บกพรองทาง การเรยีนรูรวมอยูดวย 
 

ตัวอยางการจัดการเรยีนรู เรื่อง “ความหมายของเศษสวน” 

ข้ันนําเขาสูบทเรยีน 

 1. ครูนําแตงโม 1 ผล มาวางบนโตะหนาหองเรียน แลวถามนักเรียนวา แตงโมนี้มีกี่ผล  

(นักเรยีนตอบ 1 ผล) 

 2. ครูผาแตงโมออกเปน 2 สวน แลวถามนักเรียนพรอมกับช้ีวา แตงโมสวนที่หนึ่งนี้มถีงึ  

1 ผล หรอืไม 

 

 

 

 

 3. ครูถามนักเรยีนวา เราเรยีกแตงโม 1 สวนนี้ วา เปนแตงโม 1 ผลไดหรอืไม 

 4. ครูโยงเขาสูเรื่องที่จะสอนวา เราจะมาเรียนรูเรื่องเศษสวน แลวถามนักเรียนตอไปวา  

นักเรียนอยากรูอะไรเกี่ยวกับเศษสวนบาง ครูใหนักเรียนบอกสิ่งที่อยากรูดวยวิธกีารตาง ๆ เชน  

บางคนอาจเขยีนบนกระดาน บางคนอาจเขยีนใสกระดาษ บางคนอาจออกมาบอกครูดวยวาจา 

สวนที่ 1 

สวนที่ 2 
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 5. ครูสรุปคําถามที่นักเรียนอยากรูเกี่ยวกับเศษสวนไวบนกระดาน แลวบอกนักเรียนวา 

จากคําถามของนักเรยีน เรามาชวยกันหาคําตอบเกี่ยวกับเศษสวนกัน 
 

ข้ันสอน 

 1. ครูใหนักเรยีนดูแผนภาพแสดงเศษสวนจํานวนตาง ๆ เพื่อใหเขาใจความหมายของเศษสวน  

ดังนี้ 

  1.1 ความหมายของ 
1
2
 

   1) ครูนํารูปสี่เหลี่ยม 1 รูป ใหนักเรยีนดูแลวใหนักเรยีนแรเงา 1 สวนจาก 2 สวน  

จากนั้น ถามวา ถาแบงรูปสี่เหลี่ยมเปน 2 สวน แลวแรเงา 1 สวน ดังนั้นสวนที่แรเงาคิดเปนกี่สวน 

จาก 2 สวน (นักเรียนตอบวา สวนที่แรเงาเปน 1 สวน จาก 2 สวน) สวนที่แรเงา เปน 1 ใน 2 ของรูป 

    1 ใน 2 เขยีนแทนดวย 
1
2
 

 

    
1
2
 อานวา เศษหนึ่งสวนสอง 

 

    1 เปนตัวเศษ 2 เปนตัวสวน 
 

   2) ครูเปลี่ยนจากรูปสี่เหลี่ยมเปนรูปสามเหลี่ยม รูปหกเหลี่ยมรูปวงกลม ฯลฯ  

แลวแบงรูปเหลานี้ออกเปน 2 สวน แลวใหนักเรยีนช้ีแสดงเศษสวน 
1
2
 

 

  1.2 ความหมายของ 
1
3
 

 

   ครูนํารูปสี่เหลี่ยม 1 รูป ใหนักเรียนดูแลวใหนักเรียนแรเงา 1 สวนจาก 3 สวน  

จากนั้นถามวา ถาแบงรูปสี่เหลี่ยมเปน 3 สวน แลวแรเงา 1 สวน ดังนั้นสวนที่แรเงาคิดเปน 

เศษสวนเทาไร (ตอบ 
1
3
) 

 
 

  1.3 ความหมายของ 1
4
 

   ครูนํารูปสี่เหลี่ยม 1 รูป ใหนักเรียนดูแลวใหนักเรียนแรเงา 1 สวนจาก 4 สวน 

จากนัน้ถามวาสวนที่แรเงาคดิเปนเศษสวนเทาไร (ตอบ 
1
4
) 

 

 

 

 

 
1
2

 
 

 
1
2

 
 

 

 
1
3

 
 

 
1
3

 
 

 
1
3

 
 

 

 
1
4

 

 
1
4

 

 
1
4

 

 

 
1
4
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 2. ครูเปลี่ยนรูปและเศษสวนหลาย ๆ จํานวน เพื่อใหนักเรียนเรียนรู เศษสวน จาก 

การทําโจทยหลาย ๆ ขอ โดยใหจับกลุมหรือจับคูกันแลวชวยกันคิด นอกจากแสดงโจทยโดยใช 

แผนภาพที่เปนรูปสี่เหลี่ยมแลว อาจเปลี่ยนโจทยเปนรูปสามเหลี่ยม หกเหลี่ยมและวงกลม (ดังรูป)  

จนนักเรยีนเกดิการเรยีนรูแนวคดิเศษสวนอยางชัดเจน 

 

                                                                               

                                 

 

 

 3. ใหนักเรยีนเช่ือมโยงความรู เรื่อง เศษสวนใหเขากับเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวติประจําวัน  

จะไดสามารถนําไปใชได เมื่ออยูในสถานการณจรงิ 

  3.1 ครูนําวุน 1 ช้ินที่มคีวามหนาเทากันทัง้ช้ิน ใหนักเรยีนสังเกตหนาตัดของวุนที่เปน 

รูปสี่เหลี่ยม แลวใหนักเรียนแบงเปน 3 สวน ถามนักเรียนวา วุน 1 สวน คิดเปนเศษสวนเทาไร  

จากนัน้เปลี่ยนคําถามโดยใหนักเรยีนหยบิวุน 
2
3
 ของวุนช้ินนี้ หรอือาจเพิ่มโจทยโดยตัดวุนออกเปน  

4 สวน แลวหาจํานวนวุนเปนเศษสวนตาง ๆ เชน 
1
4
, 
2
4
, 
3
4
 เปนตน 

  3.2 ครูเปลี่ยนเปนขนมเคกที่มีความหนาเทากันทั้งช้ิน ใหนักเรียนสังเกตหนาตัดของ 

ขนมเคกที่เปนรูปวงกลม แลวใหแบงเปน 6 สวน ใหนักเรียนแขงขันกันช้ี จํานวนขนมเคกในรูป 

เศษสวนตาง ๆ แลวตรวจสอบความถูกตอง 
 

ข้ันสรุป 

 ใหนักเรียนดูวีดิทัศนเกี่ยวกับ เรื่อง เศษสวนแลวอภิปรายรวมกันระหวางครูกับนักเรียน  

จนนักเรยีนเกดิความเขาใจแนวคดิชัดเจนแลวครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรยีนโดยรวม 

 จากการจัดการเรียนรูเรื่องความหมายของเศษสวน ครูสามารถนําเสนอความรูใหแก 

นักเรียนไดหลากหลายวิธีขึ้นอยูกับความสนใจและความเหมาะสมกับลักษณะของนักเรียน หรือ 

อาจใชหลายวธิใีนการนําเสนอความรู เพื่อเกดิความเขาใจมากขึ้น ดังนัน้ การออกแบบการเรียนรู 

ที่เปนสากลจงึสามารถออกแบบใหมคีวามยดืหยุนดังนี้ 

  1.1 ความยืดหยุนในการนําเสนอขอมูล/ความรู กลาวคือครูตองนําเสนอขอมูล/ความรู 

ใหแกนักเรยีนดวยวธิกีารนําเสนอหลายรูปแบบ เชน การใหนักเรยีนเห็นภาพ การใหนักเรยีนไดยนิเสยีง  

การใหเห็นของจริง การใหดูวีดทิัศน การสาธิตหรือการอธิบายโดยมสีื่อประกอบ เชน ครูนําเสนอ 

ความรูโดยใหนักเรียนดูแผนภาพหรอืครูอาจเพิ่มการนําเสนอความรูโดยใชของจรงิ เพื่อกระตุน 

ใหนักเรียนสนใจและเขาใจงายขึ้น เชน ครูนําวุนรูปสี่เหลี่ยม 1 ช้ิน มาใหนักเรียนแบงเปน 3 สวน  

รูปสามเหลี่ยม รูปหกเหลี่ยม รูปวงกลม 
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แลวถามนักเรียนวา วุน 1 สวน คดิเปนเศษสวนเทาไร จากนัน้ครูเปลี่ยนเปนขนมเคกหนาตัดรูปวงกลม  

แลวใหแบงเปน 6 สวน ใหนักเรยีนแขงขันกันช้ีจํานวนขนมเคกในรูปเศษสวนตาง ๆ แลวตรวจสอบ 

ความถูกตอง การนําเสนอขอมูลใหแกนักเรียนดวยความยืดหยุนนี้ จึงทําใหนักเรียนเกิดการเรยีนรู 

ไดดขีึ้น 

  1.2 ความยืดหยุนในการกระทําและการแสดงออก ความยืดหยุนในดานการให 

โอกาสในการกระทําและการแสดงออกที่หลากหลาย โดยใหนักเรยีนลงมือกระทํา กลาวคอื ครูตอง 

จัดกระบวนการที่หลากหลายในการใหนักเรยีนเกดิการเรียนรู อกีทั้งสรางบรรยากาศในหองเรียน 

ที่ครูตองยอมรับในความเปนตัวตนของนักเรียน เชน อาจจัดกิจกรรมใหนักเรียนบางคนลงมือ 

ทดลอง หรอืจัดกจิกรรมที่ใหบางคนพูด บางคนเขยีน บางคนออกแบบการทดลอง บางคนวาดรูป  

ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงการใหโอกาสนักเรียนเขาไปมีสวนรวมในการเรียนรูหรือลงมือกระทําตาม 

ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของนักเรยีน 

  ในขั้นนี้ ใหนักเรียนสื่อสารเพื่อแสดงถึงความเขาใจในบทเรียน โดยการใหนักเรียน 

สื่อสารดวยวิธีการตาง ๆ ตามความถนัด โดยไมจําเปนตองสื่อสารเหมือนกันทุกคน บางคนอาจ 

ใชวธิกีารพูด บางคนเขยีน บางคนวาดรูป เปนตน 

  จากการจัดการเรียนรูเรื่องเศษสวน ครูจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อใหนักเรียนได 

ลงมอืปฏบิัตแิละแสดงออกที่หลากหลาย เชน 

   1) กจิกรรมที่ใหนักเรยีนเขยีนรูปแสดงเศษสวนในรูปแบบตาง ๆ 
 

    

    

 

ภาพที่ 1 กจิกรรมที่ใหนักเรยีนเขยีนรูปแสดงเศษสวนจํานวนตาง ๆ กัน 
 

   2) กิจกรรมที่ใหนักเรียนบางคนทดลองโดยครูนําวุนรูปสี่เหลี่ยม 1 ช้ิน มาให 

นักเรียนทดลอง โดยใชมีดตัดแบงเปน 3 สวน แลวแสดงเศษสวนจํานวนตาง ๆ หรือนําขนมเคก 

หนาตัดที่รูปวงกลมช้ินใหญ 1 ช้ินใหนักเรียนชวยกันแบงเปน 4 สวน แลวช้ีจํานวนขนมเคกในรูป 

เศษสวนตาง ๆ หรือครูอาจนําริบบิ้นมา 1 เสน แลวใหนักเรียนตัดออกเปนสวน ๆ ตามจํานวน 

เศษสวนที่กําหนด เชน ตัดออกเปนเศษสวน 
1
7
, 
2
7
 และ 

3
7
 เปนตน 
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ภาพที่ 2 กจิกรรมที่ใหนักเรยีนทําการทดลอง 
 

 ในการทดลองนัน้ นักเรยีนบางคนอาจไมชอบเรียนรูจากของจริง ครูก็ไมจําเปนตองบังคับ 

ใหนักเรียนทุกคนทําเหมือนกัน ครูอาจเปลี่ยนไปใชวิธีอื่นที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได ซึ่งก็จะเกิด 

การเรียนรูแนวคดิเหมอืนกัน นอกจากนี้ครูอาจนําผลแตงโม ผลแอปเปล มาผาใหนักเรยีนดู หรอืให 

นักเรียนลองผาเอง โดยใหอิสระในการผา ซึ่งนักเรียนสามารถผาเปนกี่สวนก็ไดตามความสนใจ 

ในกลุมของนักเรยีน แลวใหแสดงเศษสวน จํานวนตาง ๆ ใหเพื่อนคนอื่นดู 

 เมื่อเขียนรูปแสดงเศษสวนหรือทําการทดลองแลว ใหนักเรียนออกมานําเสนอคาของ 

เศษสวนจํานวนตาง ๆ หนาช้ันเรยีน ในกรณนีี้นักเรยีนบางคนอาจใชวธิกีารสื่อสารโดยการพูดและ 

อธิบายใหเพื่อนฟงบางคนอาจสื่อสารโดยการใชวิธีเขียนรูปแสดงเศษสวนจํานวนตาง ๆ บน 

กระดาน หรือบางคนไมชอบออกมาแสดงตนหนาชั้นเรียน ก็อาจใชวิธีเขียนหรือวาดรูปใสใน 

กระดาษขนาด A4 แลวใหครูเปนผูนําผลงานไปอธิบายใหเพื่อนฟงก็ได การเปดโอกาสใหนักเรยีน 

นําเสนอดวยวิธกีารที่หลากหลายจะทําใหนักเรยีนสบายใจและไมรูสกึอดึอัดกังวลใจ 

  1.3 ความยดืหยุนในการมีสวนรวม ความยดืหยุนในการทํากจิกรรมซึ่งอาจจะสราง 

ความสนใจโดยใหอิสระในการเลือกการสนับสนุนใหมีความพยายามในการทํางาน และ 

การเสรมิสรางทักษะการกํากับตนเองม ีดังนี้ 

  ในการจัดการเรียนรู เรื่อง เศษสวน หลังจากที่ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเกิด 

การเรียนรูแนวคิด เรื่อง เศษสวนดวยวิธีการตาง ๆ ที่หลากหลาย มีการกระทําและแสดงตาม 

ความสนใจและความสามารถของนักเรียนแลว ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดใหเหมาะกับระดับ 

ความสามารถของนักเรียน โดยครูใหนักเรียนกลุมที่เรียนปานกลางทําแบบฝกหัดและสรางงาน 

เกี่ยวกับเรื่องความหมายของเศษสวน จากนั้นใหนักเรียนกลุมที่เรยีนเกงทําแบบฝกหัดที่มีความยาก 

และซับซอนกวาแบบฝกหัดของนักเรียนกลุมที่เรียนปานกลาง และใหศึกษาเกี่ยวกับความหมายของ 

เศษสวนโดยสามารถสืบคนจากเว็บไซตตาง ๆ แลวใหสรางงานเกี่ยวกับเศษสวนในคอมพิวเตอร  

สวนนักเรยีนกลุมที่เรียนออนครูใหมาน่ังรวมกันเพื่อตรวจสอบความเขาใจ แลวสอนเสริมโดยอาจยอย 

บทเรยีนเพื่อใหงายขึ้นจะไดทําใหนักเรยีนกลุมนี้เขาใจแนวคิดเรื่องเศษสวนชัดเจนขึ้น จากนัน้จงึให 

ทําแบบฝกหัด ซึ่งมีความงายและมีจํานวนขอนอยกวาของนักเรียนกลุมปานกลาง แตถานักเรียน 

คนใดตองการทําโจทยเพิ่มเตมิก็สามารถมาขอโจทยจากครูเพื่อทําเพิ่มได 

วุน ขนมเคก รบิบิ้น 
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  การจัดการเรียนรูที่มีความยืดหยุนตามความสามารถของนักเรียนเชนนี้ ชวยให 

นักเรียนทํางานไดอยางมีความสุข นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรูแนวคิดเดียวกัน แตระดับ 

ความลึกซึ้งและความยากของโจทยปญหาแตกตางกัน นักเรียนกลุมปานกลางสามารถทําได 

ตามเกณฑทั่วไปนักเรยีนกลุมออนทําโจทยไมมากและไมยาก แตก็ไดแนวคดิ เรื่อง ความหมายของ 

เศษสวน สวนนักเรียนกลุมเกง ครูตองกระตุนใหนักเรียนกลุมนี้อยากที่จะเรียนรูและทําโจทยปญหา 

ที่ยากและทาทายความสามารถ จนกระทั่งทํางานไดสําเร็จ โดยทัง้ 3 กลุมสามารถเรยีนรูและทําโจทย 

ปญหาและงานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จตามความสามารถของแตละบุคคล 

  หลังจากนั้นครูอาจใหนักเรียนทุกคนออกแบบโจทยเกี่ยวกับเศษสวนแลววาดรูป 

ตกแตงใหสวยงามตามความสนใจและความสามารถของแตละบคุคล ซึ่งเปนการสรางความสนใจ 

โดยใหอิสระในการเลือกทํางานตามความสนใจ โดยครูสนับสนุนใหนักเรียนมีความพยายาม 

ในการทํางานจนงานสําเร็จ เพื่อการนําเสนอตอไป อีกทั้งการมอบหมายงานใหนักเรียนทําเชนนี้ 

เปนการเสรมิสรางทักษะการกํากับตนเองไดเปนอยางด ีโดยงานของนักเรยีนแตละคนเปนไปตาม 

ความสนใจและความสามารถของแตละคน 
 

 
 

ภาพที่ 3 หองเรยีนคณติศาสตรที่ออกแบบการเรยีนรูที่เปนสากล 
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ตัวอยางงานสําหรับนักเรยีนแตละกลุมความสามารถ 
 

 1. นักเรยีนกลุมที่เรยีนปานกลางครูมอบหมายงานใหนักเรียนรับผิดชอบ ดังนี้ 

  1.1 ใหนักเรยีนนั่งทํางานที่โตะของนักเรยีนเองหรอือาจไปนั่งที่มุมที่วางของหองเรยีน 

  1.2 ใหนักเรยีนทําแบบฝกหัดในหนังสือเรยีนทุกขอ ถาทําไมไดสามารถมาถามครูได 

  1.3 เมื่อทําแบบฝกหัดเสร็จแลว ใหออกแบบเกี่ยวกับเศษสวนที่เคยพบเห็นใน 

ชีวติประจําวันหรอืแตงโจทยเกี่ยวกับเศษสวน โดยสามารถวาดรูปและตกแตงใหสวยงาม 

  1.4 นําผลงานมาแสดงที่บอรดของหองเรยีน 

 2. นักเรยีนกลุมที่เรยีนเกงครูมอบหมายงานใหนักเรยีนรับผิดชอบและทาทาย ดังนี้ 

  2.1 ใหนักเรยีนน่ังที่มุมคอมพวิเตอรของหองเรยีน 

  2.2 ใหนักเรยีนทําแบบฝกหัดในหนังสือเรียนทุกขอ เมื่อเสร็จแลว ใหคนหาโจทยปญหา 

เศษสวนในเว็บไซตคณติศาสตร สื่ออเิล็กทรอนกิสตาง ๆ 

  2.3 เมื่อทําแบบฝกหัดเสร็จแลว ใหออกแบบเกี่ยวกับเศษสวนในจินตนาการ โดย 

สามารถใชโปรแกรมตาง ๆ ในการออกแบบ วาดรูปและตกแตงใหสวยงามซึ่งผลงานนี้เนน 

ความคดิสรางสรรค 

  2.4 นําผลงานมาแสดงที่บอรดของหองเรยีน 

 3. นักเรยีนกลุมที่เรยีนออนครูชวยเสรมิและมอบหมายงานใหนักเรยีนรับผิดชอบ ดังนี้ 

  3.1 ใหนักเรยีนนั่งที่มุมหองบริเวณกระดานดําหรือตามความเหมาะสม โดยน่ังเปนกลุม 

  3.2 ครูจัดกจิกรรมใหกบันักเรยีนกลุมนี้ โดยยอยบทเรยีนใหละเอยีดมากขึ้น ใหนักเรยีน 

ศกึษาเพิ่มเตมิจากสื่อการเรียนรูที่นาสนใจ แลวตั้งคําถามถามนักเรยีนเกี่ยวกับความหมายของ 

เศษสวนและเพิ่มตัวอยางใหมากขึ้น และตรวจสอบความเขาใจของนักเรยีนทุกคน 

  3.3 ใหนักเรยีนทําแบบฝกหัดในหนังสอืเรยีนบางขอ แตใหครบทุกแนวคดิของเรื่อง 

ความหมายของเศษสวน 

  3.4 เมื่อทําแบบฝกหัดเสร็จแลว ใหออกแบบเกี่ยวกับเศษสวนที่เคยพบเห็นใน 

ชีวติประจําวัน โดยสามารถวาดรูปและตกแตงใหสวยงาม 

  3.5 นําผลงานมาแสดงที่บอรดของหองเรยีน 
 

 ในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนที่มีความแตกตางกันนั้น ครูจะตอง 

ออกแบบการเรยีนรูใหนักเรยีนทุกคน ทุกประเภทไมกลัวคณติศาสตร และเห็นวาคณติศาสตรเปน 

วิชาที่ไมไดยากเกินความสามารถ ใคร ๆ ก็สามารถเรียนได และนักเรียนเกิดความรูสึกที่ดีตอ 

คณติศาสตร อยากเรยีนคณติศาสตร ทําใหหองเรยีนคณติศาสตรกลายเปนหองเรยีนที่มปีระสทิธภิาพ 
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มีบรรยากาศที่ดี เอื้อตอการเรียนรู นักเรียนทุกคน ทุกประเภทสามารถเขาถึงบทเรียน และ 

มคีวามสุขในการเรยีน 

 2. บรรยากาศในหองเรยีน 

 การที่นักเรยีนมคีวามกระตือรอืรนและมคีวามสุขในการเรยีนนัน้ บรรยากาศในหองเรียน 

เปนสาเหตุสําคัญอยางหนึ่งที่ครูควรคํานงึถงึ การสรางบรรยากาศในหองเรียนสามารถทําไดโดย 

การเสรมิแรงใหแกนักเรยีน การยอมรับ ใหเกยีรตซิึ่งกันและกัน และการใชกระบวนการเรยีนรู 

แบบรวมมอื 

 ในการเสริมแรงนั้น จะทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกอยากเรียน มีความพึงพอใจและ 

มีความสุขในการเรียน ครูสามารถใชวิธีการเสริมแรงไดหลายรูปแบบตามความเหมาะสม  

การเสรมิแรงทางบวกเปนสิ่งที่ครูควรกระทํา เพราะจะชวยทําใหนักเรยีนมีความรูสกึที่ด ีไมตอตาน 

และเต็มใจปฏิบัติตามกฎกติกาของหองเรียน แตถานักเรียนยังไมยอมปฏิบัติตามกติกาและ 

ระเบียบของหองเรียนแลว ครูสามารถใชการเสริมแรงทางลบได สําหรับในเรื่องการยอมรับและ 

ใหเกียรติซึ่งกันและกันนั้น ครูตองใหเกียรตินักเรียนและนักเรียนก็ตองใหเกียรติเพื่อนนักเรียนดวย  

โดยครูตองยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล ใหโอกาสนักเรียนทุกคนเสมอกัน ไมย้ําจุดออน 

ไมพูดใหนักเรียนรูสึกดอย ไมทําใหรูสึกตางจากคนอื่น ครูตองมีความเช่ือวานักเรียนทุกคน 

สามารถพัฒนาตนเองและประสบความสําเร็จได นอกจากนี้ในเรื่องการใชกระบวนการเรียนรู 

แบบรวมมือนั้น ครูควรเนนการจัดกิจกรรมที่ใหนักเรียนทํางานกลุม โดยจัดกลุมแบบคละ 

ความสามารถ ใหนักเรียนที่เรียนเกงกวาชวยเหลือนักเรียนที่เรียนออนกวาและแบงหนาที่ 

การทํางานตามความสามารถ โดยใหสมาชิกทุกคนตองมคีวามรับผิดชอบรวมกันทํางานของกลุม 

จนสําเร็จ ดวยเหตุนี้บรรยากาศที่ดใีนหองเรียนคณิตศาสตร จะชวยทําใหนักเรยีนทุกคน ทุกประเภท 

มคีวามสุข และมคีวามกระตอืรอืรนในการเรยีน 

 3. สื่อการเรยีนรู 

 ในการออกแบบการเรียนรูที่เปนสากลนั้น สิ่งที่ครูตองคํานึงถึง คือ สื่อการเรียนรูที่มี 

ความปลอดภัยสําหรับนักเรียนทุกคน เอกสารประกอบการเรียนรูหรอืแบบฝกหัดตองมคีวามยืดหยุน  

เหมาะกับนักเรียนทุกประเภท และพัฒนาไปตามความสามารถของแตละคน นอกจากนี้ครู 

ควรปรับสื่อหรือสิ่งอํานวยความสะดวกใหเหมาะกับการจัดการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนทุกคน  

ทุกประเภทเรยีนรูจากสื่อการเรยีนรูไดเปนอยางดี 

 4. การประเมนิผล 

 การประเมนิผลควรเปนการสะทอนความคดิและผลงานของนักเรยีนเปนรายบุคคล โดย 

ประเมินผลดวยเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะกับนักเรยีนแตละประเภท เชน นักเรยีนที่เขยีนได  

ก็ใชการประเมินผลดวยขอสอบ บางคนเขียนไมคอยได ก็อาจประเมินผลโดยการตอบปากเปลา  
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เปนตน นอกจากนี้ในการจัดการเรยีนรูนัน้ ครูควรใหขอมูลปอนกลับแกนักเรยีน เพื่อใหนักเรยีนได 

รับทราบขอบกพรองของตนเอง หรอืสามารถประเมินตนเองได ประเมินการทํางานของกลุมได  

ซึ่งจะชวยใหนักเรยีนสามารถปรับปรุงแกไขขอบกพรองของตนเองไดทันทวงที 
 

ประโยชนที่เกิดจากการจัดการเรยีนรูที่มกีารออกแบบการเรยีนรูที่เปนสากล 

 การออกแบบการเรียนรูที่เปนสากล มีประโยชนสําหรับนักเรียนทุกคนในหองเรียน  

ในกรณีที่ชั้นเรียนมีนักเรียนจํานวนมาก ครูสามารถใชวิธีการแบงกลุมยอยเพื่อดําเนินการ 

ตามแนวคิดนี้ได การออกแบบการเรียนรูที่เปนสากลทําใหการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนที่มี 

ความแตกตางทุกคน ทุกประเภทสามารถเขาถึงบทเรียนตามศักยภาพของแตละบุคคล โดยได 

เรียนรูจากสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย อีกทั้งไดรับการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับนักเรียน 

แตละคนแตละประเภท รวมทั้งการอยูในหองเรียนที่มีบรรยากาศที่ดี เอื้อตอการเรียนรู ทําให 

นักเรียนสบายใจและมีความสุขในการเรียนไมกังวลตอการเรียนและไมกลัวคณิตศาสตร อีกทั้ง 

มีทัศนคตทิี่ดตีอการเรยีน อันจะทําใหเกดิประโยชนอยางยิ่งตอการจัดการเรยีนรูคณิตศาสตรและ 

การพัฒนานักเรยีนใหเรยีนรูไดเต็มศักยภาพและมคีวามสุขในการเรยีนทุกคน 
 

บทสรุป 

 หองเรียนคณิตศาสตรโดยทั่วไปประกอบดวยนักเรียนที่มีความแตกตางกัน โดยเฉพาะ 

ดานสติปญญา ซึ่งมีทั้งนักเรียนที่เรียนเกง นักเรียนที่เรียนปานกลางและนักเรียนที่เรียนออน  

รวมทั้งนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ถาครูจัดการเรียนรูใหมีลักษณะเหมือนกันจะเกิดปญหา 

คอื นักเรยีนบางคนไมสามารถเขาถงึบทเรยีน ทําใหไมประสบความสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตร 

และมีทัศนคติที่ไมดีตอคณิตศาสตร การออกแบบการเรียนรูที่เปนสากลจะชวยพัฒนานักเรียน 

ทุกคน ทุกประเภททีเ่รยีนรวมในหองเรยีนได ดังเชน หองเรยีนคณติศาสตรที่สอนเรื่องความหมาย 

ของเศษสวน ซึ่งครูออกแบบการเรยีนรูที่เปนสากลใหมคีวามยืดหยุนและเหมาะสมกบัความสามารถ 

ของนักเรียน คือ ยืดหยุนในการนําเสนอดวยวิธีการหลากหลาย ยืดหยุนในดานการกระทําและ 

การแสดงออกโดยการใหโอกาสในการแสดงออกที่หลากหลายและยืดหยุนในการมีสวนรวม ซึ่งเปน 

การสรางความสนใจโดยใหอสิระในการเลอืก การสนับสนุนใหมคีวามพยายามในการทํางาน และ 

การเสริมสรางทักษะการกํากับตนเองจากการเรียนรูดวยการออกแบบการเรียนรูที่เปนสากลนั้น  

จะชวยใหนักเรยีนทุกคนเขาถงึบทเรยีน และพัฒนาความรูความสามารถไดอยางเต็มศักยภาพ 

 ในการจัดการเรียนรูที่เปนสากล ครูควรออกแบบการเรียนรูที่ใหนักเรียนทุกคนไดรับ 

ประโยชนรวมกัน โดยการจัดกิจกรรมตองเนนการตอบสนองความตองการของนักเรียนแตละ 

บุคคลและนักเรียนทุกประเภทจัดวิธีการเรียนรูที่หลากหลายซึ่งชวยใหนักเรียนทุกคนมีโอกาส 

เขาถึงกิจกรรมหรือทุกคนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศของ 
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การเรียนรูที่ดี มีการใหเกียรติซึ่งกันและกันใชกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือมีสื่อการเรียนรู 

ที่เหมาะสมชวยใหเกิดการเรียนรู การประเมินผลนั้นควรประเมินความรูและทักษะของนักเรียน 

ดวยวธิกีารที่หลากหลายการออกแบบการเรยีนรูทีเ่ปนสากลนี้ จึงทําใหนักเรยีนสามารถเรยีนรูได 

อยางเต็มศักยภาพและมคีวามสุขในการเรียน อันจะทําใหเกดิประโยชนอยางยิ่งตอการจัดการเรียนรู 

คณติศาสตรและการพัฒนานักเรยีนใหเรยีนรูไดเต็มศักยภาพและมคีวามสุขในการเรยีนทุกคน 
 

เอกสารอางองิ 

คณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพทศึกษาศาสตรรวมสมัย สํานักงานราชบัณฑิตยสภา. (2555).  

 พจนานุกรมศัพทศกึษาศาสตร ฉบับราชบัณฑติยสถาน. กรุงเทพฯ: อรุณการพมิพ. 

สุดาพร ปญญาพฤกษ. (2558). การจัดการเรียนการสอนที่มุงความสําเร็จของนักเรียนทุกคนที่มี  

 ความแตกตาง. สบืคนจาก http://www.sudaponpang.blogspot.com/2015/06/blog-post_66.html 

สวนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา. (2561). การตอบสนองตอ 

 การเรียน การสอน (Response-to-Instruction) และการออกแบบการเรียนรูที่ใชไดทั่วไป/ 

 ที่เปนสากล (Universal Design for Learning): สองวธิทีี่อาจขัดแยงกนัไดในช้ันเรียนปกติ  

 ตอนที่ 2 จาก Web ศูนยสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ. สืบคนจาก 

 http://www.BRAILLE-CET.INTH 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา. (2555). เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการพัฒนา  

 ศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับ อุดมศึกษา  

 เรื่องการออกแบบการเรยีนรูที่เปนสากล. สบืคนจาก http://www.mua.go.th 

CAST. (2011). Universal Design for Learning Guidelines Version 2.0. Wakefield, MA: Author. 

  


	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part17
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part18
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part19
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part20
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part21
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part22
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part23
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part24
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part25
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part26
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part27
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part28
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part29
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part30
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part31
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part32

