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การบ6าน

ใหTลองหาสถานการณ)ที่เก่ียวขTองกับการประมาณคSาที่ไดTเรียนในช้ัน
เรียน โดยนักศึกษาจะเลือกสถานการณ)แบบใดก็ไดTตามที่ยกตัวอยSาง

• ใหTนักศึกษาเขียนอธิบายสถานการณ)

• จากนั้นตั้งปcญหาเก่ียวกับการประมาณคSา

• อธิบายหลักการประมาณคSาและตอบปcญหา / แสดงแนวคิดจาก
ปcญหาที่นักศึกษาตั้งขึ้น

ตัวอยSางที่นSาสนใจจะถูกอัพโหลดขึ้นบนแฟนเพจ และตัวอยSางเด็ด ๆ 
ที่นSาสนใจจะคัดเลือกมาออกเปjนขTอสอบกลางภาค

ปล. เทอมน้ีไมSมีคะแนนการบTาน / quiz แตSควรทำเพ่ือฝoกการคิดของนักศึกษาเอง

206100
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ทักษะการแก6ป?ญหา 206100
ทักษะแหBงศตวรรษท่ี 21 (21 Century Skills)

Ref. (1)—Fostering Social and Emotional Learning through Technology, World Economic Forum March 2016
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การแก6ป?ญหา 206100

รูปจาก Wikipedia

George Pólya (Pólya György) 
(December 13, 1887 – September 7, 1985) 



5

ข้ันตอนการแก6ป?ญหาของโพลยา 206100
ทำความเข6าใจป?ญหา

วางแผนแก6ป?ญหา

ทำตามแผนและแก6ป?ญหา

ตรวจสอบผลลัพธ_ท่ีได6

- โจทย_ถามหาอะไร
- โจทย_ให6ข6อมูลอะไรมาบ6าง

เลือกวิธีการแก6ป?ญหาท่ีเหมาะสม
• Trial & Error ?
• หา pattern

• Illustrate ขTอมูลที่มี

• สรTางแผนภาพ / ตาราง

• รSางภาพการแกTปcญหา

• เชื่อมโยงความรูTที่มีอยูSกSอน
• ตัดความเปjนไปไดTหลายกรณี

• ใชT sense

ตรวจสอบความสมเหตุสมผลจากคำตอบ 
เชSน ใชTการประมาณมาชSวยตรวจสอบ



ซ้ือเสื้อ 3 ตัว แตSละตัวราคาเทSา ๆ กัน

จะตTองจSายเงินท้ังหมดเทSาไร
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ชBวยคิดหนBอย 206100



ไปสหกรณ)เพื่อไปซื้อกระดาษ A4 พบวSา 

• กระดาษยี่หTอสองเอ แพ�คละ 100 แผSน 

จำหนSายราคาแพ�คละ 35 บาท

• กระดาษยี่หTอแนวคิด หนึ่งรีม (500 แผSน) 

จำหนSายราคารีมละ 125 บาท

ถTาตTองการใชTกระดาษ 1000 แผSน ควรซื้อกระดาษยี่หTอใดมาใชT 
(สมมติวSากระดาษสองยี่หTอใชTแทนกันไดT)
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ชBวยคิดหนBอย 206100



ตTองการส่ังอาหารบุฟเฟต)สำหรับจัดคSายรับนTองใหมSจากรTานอาหาร 
ภายใตTงบประมาณหัวละ 30 บาท

โดยรTานคTาใหTเลือกอาหารแตSละประเภท อยSางละหนึ่งอยSาง

ประเภทผัด ผัดผักรวม หรือ ผัดตับตTนหอม

ประเภทต6ม แกงจืดลูกรอก หรือ ตTมยำไกS

อาหารวBาง ซSาหริ่ม หรือ ผลไมTรวม

จะมีจำนวนวิธีในการจัดอาหารที่แตกตSางกันไดTก่ีวิธี
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ชBวยคิดหนBอย 206100
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บินคุ6ม คุณภาพครบ 206100

ใหTนักศึกษาแบSงกลุSมกลุSมละ 3 – 4 คน 
สมมติวSาเพ่ือนในกลุSมคนหน่ึง จะเดินทางไปเท่ียวท่ีประเทศจีน ชSวงเดือนกรกฎาคม

ใหTนักศึกษาวางแผนโดยใชTขั้นตอนการแกTปcญหาของโพลยา

เพ่ือใหTจองตั๋วเคร่ืองบินไดTในราคาท่ีถูกท่ีสุด

อยSาลืมวิเคราะห)วSา ขTอมูลใดขาด ขTอมูลใดเกิน 
ถTาขTอมูลใดขาดใหTถามเพ่ือนเพ่ิมเติม
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การบ6าน ฝากลองคิดดู 206100

โจทย)จากหนังสือ : 

สาขาคณิตศาสตร)ประถมศึกษา สสวท. (2545). เอกสารเสริมความรูTทางคณิตศาสตร) เร่ืองความรูTสึกเชิงจำนวน (Number Sense)
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สอนเด็กให6แก6ป?ญหาอยBางไร 206100

เอกสารใหTไปศึกษาเพิ่มเติม หนังสือ คูBมือการใช6หลักสูตร กลุBมสาระการเรียนรู6คณิตศาสตร_

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับประถมศึกษา หนTาที่ 62 - 70

(อัพโหลดไฟล)ไวTใหTในเว็บไซต)กระบวนวิชาแลTว)



บทที่ 4 
คณิตศาสตร)กับอารยธรรม
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ความรู6แบบองค_รวม 206100
แนวคิดแบบตะวันออก : จุดหมายปลายทางคือความสมดุลของธรรมชาติ, ความ

สมดุลของชุมชน และจริยธรรมเปjนเรื่องทับซTอนกันจนเปjนเรื่องเดียวกัน
มนุษย)มีความสำนึกเร่ืองเวลาวSา 

เมื่อวานน้ี วันน้ี พรุSงน้ีตSางกัน

สมัย ยอดอินทร) และคณะ (2551). ความรูTแบบองค)รวมและการบูรณาการแบบองค)รวม. คณะวิทยาศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหมS

เวลา

คณิตศาสตร)

วิทยาศาสตร)

สังคมศาสตร)

ประเพณีและมนุษยศาสตร)

ศาสนา-ปรัชญา - คSานิยม

อารยธรรม

วิถีชีวิต

จำนวน

จึงเกิดป�นี้ ป�หนTา ป�โนTน

เดือนหนTา เดือนโนTน ถัดไป
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206100พัฒนาการของคณิตศาสตร_กับชุมชนยุคตBาง ๆ

มนุษย_ยุคบุพกาล (ไมBต่ำกวBาสามแสนปr)
• มีความตTองการนับเพียงสาม
• รูTวSาเมื่อพระจันทร)เต็มดวงสามคร้ัง 

ธรรมชาติรอบตัวจะเปล่ียนไป

Homo habilis

มนุษย)ในยุค 2 ลTานป�กSอน
(ภาพจาก Wikipedia)

• พบขวานหินอายุประมาณ 2.5 ลTานป�

ชุมชนยุคลBาสัตว_ (ไมBต่ำกวBาสองแสนปr)

• เร่ิมรูTจักฤดูกาลและการใชTของมีคม
• รูTวSาเมื่อพระจันทร)เต็มดวงครบ 12 คร้ัง 

ธรรมชาติจะเวียนกลับมาดังเดิม

• รูTวSาการครบรอบดังกลSาวกินเวลาประมาณ 360 วัน เรียกวSาหน่ึงป�
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206100พัฒนาการของคณิตศาสตร_กับชุมชนยุคตBาง ๆ

ชุมชนยุคปฏิวัติเกษตรกรรมระยะต6น (ไมBต่ำกวBา 15,000 – 10,000 ปr)
• รูTวSารอบป�ฤดูกาลมี 365 วันหรือ 366 วัน
• รูTวSาฤดูกาลเกิดจากดวงอาทิตย)เปjนหลัก

• สรTางปฏิทินบอกฤดูกาลไดTแมSนยำขึ้น รูTวSาป�ฤดูกาล ป�ดาราคติ และป�

จันทรคติมีความแตกตSางกัน

อารยธรรมมายัน
ภาพจาก Wikipedia.org

ปฏิทินมายัน 
ภาพจาก https://www.timecenter.com/articles/the-mayan-

calendar-and-concept-of-time/
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206100พัฒนาการของคณิตศาสตร_กับชุมชนยุคตBาง ๆ

ยุคปฏิวัติเกษตรกรรมระยะกลาง (ไมBต่ำกวBา 10,000 – 500 ปr)
• รูTจักการสรTางปฏิทินสุริยคติ
• รูTจักการแบSงทTองฟ�าออกเปjน 12 ราศี เกิดปฏิทินสุริยคติหลายแบบ เชSน 

ปฏิทินจูเลียน ปฏิทินเกรกกอเรียน ปฏิทินอีสเทอร)นออร)โทด�อก

การแบSงทTองฟ�าออกเปjน 12 ราศีตามตำแหนSงท่ีพระอาทิตย)โคจรไปตามแตSละกลุSมดาว
ภาพจาก http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphere/ecliptic/zodiac
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206100คณิตศาสตร_ยุคกรีก

600 ปrกBอนคริสตศักราช

Pythagoras of Samos

(c. 580 B.C. ~ c. 500 B.C.)
Photo from : http://whatisthepyramid.com/2009/08/08/the-cult-of-pythagoras/

Mathematical Brotherhood
ภาพจาก Wikipedia.org
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206100คณิตศาสตร_ยุคกรีก

400 – 300 ปrกBอนคริสตศักราช

Plato (428/427 or 424/423 – 348/347 BC)
ภาพจาก Wikipedia.org

Platonic Solids

Cube

Tetrahedron 

DodecahedronOctahedron

Icosahedron

ทรงตันท่ีหนTาทุกหนTาเปjนรูป
หลายเหล่ียมดTานเทSามุมเทSา และ

แตSละหนTาเหมือนกัน
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206100คณิตศาสตร_ยุคกรีก

300 – 200 ปrกBอนคริสตศักราช

Euclid (c. 325 B.C. – c.270 B.C.) / Euclid of Alexandria 
ภาพจาก Wikipedia.org

Elements (13 books)
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206100คณิตศาสตร_ยุคกรีก

200 ปrกBอนคริสตศักราช

Archimedes of Syracuse (c. 287 – c. 212 BC)
ภาพจาก Wikipedia.org

Elements (13 books)

ภาพจาก https://fineartamerica.com/featured/archimedes-and-hydrostatics-science-source.html

https://pixabay.com

𝜋 =
ความยาวเส้นรอบวง

ความยาวเส้นผา่นศนูย์กลาง
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206100คณิตศาสตร_ยุคกรีก

200 – 100  ปrกBอนคริสตศักราช

Eratosthenes (c. 276 – c. 194 BC)
ภาพจาก Wikipedia.org

Seive of Eratosthenes

https://www.cut-the-knot.org
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206100ประวัติศาสตร_อ่ืน ๆ ท่ีนBาสนใจ

ประมาณ A.D. 650

• เร่ิมการใชTตัวเลข ”0” จากทางอินเดีย 
พบหลักฐานใน Bakhshali Manuscript

• หลังจากน้ันแพรSกระจายในอารยธรรม

ตSาง ๆ เชSน อาหรับ ยุโรป จีน

ประมาณ A.D. 1202

• Leonardo of Pisa (Fibonacci)
• เขียนหนังสือ Liber Abaci ซ่ึงแนะนำเลขฮินดู –

อารบกิ

• คTนพบลำดับฟ�โบนักชี (Fibonacci Sequence)

Leonardo of Pisa (Fibonacci) (c. 1175 – c. 1250)
ภาพจาก Wikipedia.org

Bakhshali Manuscript       ภาพจาก Wikipedia.org
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206100ประวัติศาสตร_อ่ืน ๆ ท่ีนBาสนใจ
Fibonacci Sequence
• ลำดับซ่ึงตัวหลังเปjนผลบวกของสองตัวกSอนหนTา 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, …



24

206100ประวัติศาสตร_อ่ืน ๆ ท่ีนBาสนใจ

ฟ?งก_ชันลอการิทึม

John Napier of Merchiston

( 1550 – 1617 )
ภาพจาก Wikipedia.org

Napier's Bones ภาพจาก Wikipedia.org

Slide rule ภาพจาก Wikipedia.org

William Oughtred (1575–1660)

ภาพจาก Wikipedia.org
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206100ประวัติศาสตร_อ่ืน ๆ ท่ีนBาสนใจ

กำเนิดเรขาคณิตวิเคราะห_

• นำเสนอเร่ืองดวงอาทิตย)
เปjนศูนย)กลางของเอกภพ

Nicolaus Copernicus 
(19 February 1473 – 24 May 1543)

ภาพจาก Wikipedia.org

• กฎการเคล่ือนท่ีของ
ดวงดาว 3 ขTอ

Johannes Kepler
(December 27, 1571 – November 15, 1630)

ภาพจาก Wikipedia.org

• บิดาแหSง Scientific method
• ทำการทดลองการตกของวัตถุ

ท่ีหอเอนเมืองป�ซา

Galileo Galilei
(15 February 1564– 8 January 1642)

ภาพจาก Wikipedia.org

ความพยายามในการอธิบายเหตุการณ_ทางดาราศาสตร_ ทำให6
สามารถอธิบายภาคตัดกรวยได6โดยใช6สมการทางคณิตศาสตร_



แนะนําวิชาเก่า 
(แต่เปิดใหม่ในรอบสิบกว่าปี)

206207 Solid Analytic Geometry
เรขาคณิตวิเคราะห์ทรงตัน
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาเรียน TuF 08.00 – 09.30 เปิดภาคการศึกษา 1/2562

ภาพประกอบจาก wikipedia

พ้ืนท่ีโฆษณาสำหรับผู6สนใจ 206100
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206100ประวัติศาสตร_อ่ืน ๆ ท่ีนBาสนใจ

กำเนิดแคลคูลัส (Calculus)

• กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน
• แสดงและยืนยันความคิดของเคปเลอร)วSา ดวงดาวมีเสTนทางการ

เคล่ือนท่ีเปjนวงรี

• ศึกษาแคลคูลัสจากปcญหาการเคล่ือนท่ี ดTวยการแบSงชSวงใหTเล็ก 
ๆ แลTวนำผลมารวมกันภายหลัง (แนวคิด Differentiation)

Sir Isaac Newton  (25 December 1642 – 20 March 1726)      ภาพจาก Wikipedia.org

• นำเสนอคำวSา “ฟcงก)ชัน”
• นำเสนอแนวคิดเก่ียวกับปริพันธ) (Integration)

• สรTางสัญลักษณ)ใชTในแคลคูลัส เชSน 
#
#$
, ∫

Gottfried Wilhelm (von) Leibniz  (1 July 1646 - 14 November 1716)   ภาพจาก Wikipedia.org
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206100แนะนำหนังสือ + วิทยานิพนธ_
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คำถามฝากให6คิด + ศึกษาตBอ 206100

คณิตศาสตร_เป�นเบ้ืองหลังและมีบทบาทอยBางไรในการพัฒนา
อารยธรรมของมนุษย_


