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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่1.1 

เร่ือง “ท าไมต้องเรียนคณติศาสตร์ ” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 

ท าไมต้องเรียนคณติศาสตร์  

     คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิง่ต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์  ท าใหม้นุษยมี์
ความคิดสร้างสรรค ์คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวเิคราะห์ปัญหา
หรือสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ ช่วยใหค้าดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ  แกปั้ญหา   
และน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  นอกจากน้ี คณิตศาสตร์ยงัเป็น
เคร่ืองมือในการศึกษาทางดา้นวทิยาศาสตร์ 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่1.2 

เร่ือง “เรียนรู้อะไรในคณติศาสตร์ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

เรียนรู้อะไรในคณติศาสตร์ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งใหเ้ยาวชนทุกคนไดเ้รียนรู้คณิตศาสตร์อยา่ง
ต่อเน่ืองตามศกัยภาพ โดยก าหนดสาระหลกัท่ีจ  าเป็นส าหรับผูเ้รียนทุกคน ดงัน้ี 
   จ  านวนและการด าเนินการ   ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจ านวน   
ระบบจ านวนจริง สมบติัเก่ียวกบัจ านวนจริง การด าเนินการของจ านวน อตัราส่วน  
ร้อยละ การแกปั้ญหาเก่ียวกบัจ านวน และการใชจ้  านวนในชีวติจริง 
   การวดั   ความยาว ระยะทาง น ้าหนกั พื้นท่ี ปริมาตร และความจุ   เงินและ
เวลา หน่วยวดัระบบต่าง  การคาดคะเนเก่ียวกบัการวดั  อตัราส่วนตรีโกณมิติ  การ
แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั  และการน าความรู้เก่ียวกบัการวดัไปใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ   
   เรขาคณิต   รูปเรขาคณิตและสมบติัของรูปเรขาคณิตหน่ึงมิติ  สองมิติ  และ
สามมิติ การนึกภาพ แบบจ าลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต  การแปลงทาง
เรขาคณิต (geometric transformation)  ในเร่ืองการเล่ือนขนาน  (translation)   การ
สะทอ้น (reflection) และการหมุน  (rotation) 

    พีชคณิต   แบบรูป  (pattern)  ความสัมพนัธ์  ฟังกช์นั  เซต  และการ
ด าเนินการของเซต  การใหเ้หตุผล  นิพจน ์ สมการ  ระบบสมการ อสมการ  กราฟ  
ล าดบัเลขคณิตอนุกรม  เลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต 
    การวเิคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น   การก าหนดประเดน็  การเขียนขอ้
ค าถาม  การก าหนดวธีิการศึกษา  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  การจดัระบบขอ้มูล  การ
น าเสนอขอ้มูล   ค่ากลางและการกระจายของขอ้มูล  การวเิคราะห์และการแปลความ
ขอ้มูล  การส ารวจความคิดเห็น  ความน่าจะเป็น  การใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความ
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น่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ และช่วยในการตดัสินใจในการด าเนิน
ชีวติประจ าวนั 
    ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์    การแกปั้ญหาดว้ยวธีิการท่ี
หลากหลาย  การใหเ้หตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการ
น าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์  และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบั
ศาสตร์อ่ืน ๆ และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที ่1  จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน  ค 1.1  เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใชจ้  านวนใน 
         ชีวติจริง  
มาตรฐาน  ค 1.2  เขา้ใจถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพนัธ ์
        ระหวา่ง การด าเนินการต่าง ๆ และสามารถใชก้ารด าเนินการในการ  

   แกปั้ญหา 
มาตรฐาน  ค 1.3  ใชก้ารประมาณค่าในการค านวณและแกปั้ญหา 
มาตรฐาน  ค 1.4  เขา้ใจระบบจ านวนและน าสมบติัเก่ียวกบัจ านวนไปใช ้

สาระที ่2  การวดั 
มาตรฐาน  ค 2.1  เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ี 

   ตอ้งการวดั 
มาตรฐาน  ค 2.2  แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั 

สาระที ่3  เรขาคณติ 
มาตรฐาน  ค 3.1  อธิบายและวเิคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ 
มาตรฐาน  ค 3.2  ใชก้ารนึกภาพ  (visualization)  ใชเ้หตุผลเก่ียวกบัปริภูมิ  (spatial  

   reasoning) และใชแ้บบจ าลองทางเรขาคณิต  ( geometric model) ใน 
   การแกปั้ญหา 

สาระที ่4   พชีคณติ 
มาตรฐาน  ค 4.1  เขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป (pattern)  ความสัมพนัธ์ และฟังกช์นั 
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มาตรฐาน  ค 4.2  ใชนิ้พจน ์สมการ  อสมการ กราฟ และตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์  
   (mathematical  model)  อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ  ตลอดจน 
   แปลความหมายและน าไปใชแ้กปั้ญหา 

สาระที ่5   การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน  ค 5.1  เขา้ใจและใชว้ธีิการทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
มาตรฐาน  ค 5.2  ใชว้ธีิการทางสถิติและความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ 

   ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
มาตรฐาน  ค 5.3  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตดัสินใจและ 

   แกปั้ญหา 

สาระที ่6   ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
มาตรฐาน  ค 6.1  มีความสามารถในการแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การส่ือสาร  การส่ือ 

ความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ 
ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ และมี 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

หมายเหตุ      1.  การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่ง 
    มีคุณภาพนั้นจะตอ้งใหมี้ความสมดุลระหวา่งสาระดา้นความรู้    

  ทกัษะและ  กระบวนการ ควบคู่ไปกบัคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี 
  พึงประสงค ์ไดแ้ก่ การท างานอยา่งมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ  
  มีความรับผดิชอบ มีวจิารณญาณ  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  พร้อมทั้ง 
  ตระหนกัในคุณค่าและมีเจตคติ ท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

                    2.  ในการวดัและประเมินผลดา้นทกัษะและกระบวนการ   สามารถประเมิน 
 ในระหวา่งการเรียนการสอน  หรือประเมินไปพร้อมกบัการประเมินดา้น 
  ความรู้   
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่1.3 

เร่ือง “คุณภาพผู้เรียน” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

คุณภาพผู้เรียน 

 จบช้ันประถมศึกษาปีที ่3  

   มีความรู้ความเขา้ใจและความรู้สึกเชิงจ านวนเก่ียวกบัจ านวนนบัไม่เกินหน่ึง
แสนและศนูย ์  และการด าเนินการของจ านวน สามารถแกปั้ญหาเก่ียวกบัการบวก  การ
ลบ  การคูณ และการหาร  พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได ้
   มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความยาว ระยะทาง น ้าหนกั ปริมาตร ความจุ 
เวลา และเงิน  สามารถวดัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม และน าความรู้เก่ียวกบัการวดัไป
ใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
   มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปสามเหล่ียม  รูปส่ีเหล่ียม  รูปวงกลม  รูปวงรี  
ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  ทรงกลม  ทรงกระบอก  รวมทั้งจุด  ส่วนของเส้นตรง  รังสี  
เส้นตรง และมุม 
   มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแบบรูปและอธิบายความสัมพนัธ์ได ้
   รวบรวมขอ้มูลและจ าแนกขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและส่ิงแวดลอ้มใกลต้วัท่ีพบ
เห็นในชีวติประจ าวนัและอภิปรายประเดน็ต่าง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งได ้

 ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา  ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ให้
เหตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม ใชภ้าษาและ
สัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการ
น าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
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จบช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

   มีความรู้ความเขา้ใจและความรู้สึกเชิงจ านวนเก่ียวกบัจ านวนนบัและศนูย ์
เศษส่วน ทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง  ร้อยละ  การด าเนินการของจ านวน สมบติัเก่ียวกบั
จ านวน สามารถแกปั้ญหาเก่ียวกบัการบวก การลบ การคูณ  และการหารจ านวนนบั  
เศษส่วน ทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนกัถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได ้สามารถหาค่าประมาณของจ านวนนบัและทศนิยมไม่เกิน
สามต าแหน่งได ้

  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความยาว ระยะทาง น ้าหนกั  พื้นท่ี ปริมาตร 
ความจุ เวลา  เงิน  ทิศ แผนผงั และขนาดของมุม  สามารถวดัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสม และน าความรู้เก่ียวกบัการวดัไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
   มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะและสมบติัของรูปสามเหล่ียม  รูป
ส่ีเหล่ียม   รูปวงกลม  ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม พีระมิค มุม และ
เส้นขนาน 
   มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแบบรูปและอธิบายความสัมพนัธ์ได ้แกปั้ญหา
เก่ียวกบัแบบรูป สามารถวเิคราะห์สถานการณ์ปัญหา พร้อมทั้งเขียนใหอ้ยูใ่นรูปของ
สมการเชิงเส้นท่ีมีตวัไม่ทราบค่าหน่ึงตวัและแกส้มการนั้นได ้
   ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา  ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ให้
เหตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย  และการน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสม  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์ 
อ่ืน ๆ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่1.4 

เร่ือง “อภิธานศัพท์ ” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
อภิธานศัพท์ 
การด าเนินการ (operation) 
 การด าเนินการในท่ีน้ี จะหมายถึงการด าเนินการของจ านวนและการด าเนินการของเซต ซ่ึง
การด าเนินการของจ านวนในท่ีน้ี ไดแ้ก่ การบวก การลบ การคูณ การหาร การยกก าลงั และการถอด
รากของจ านวนท่ีก าหนด การด าเนินการของเซตในท่ีน้ี ไดแ้ก่ ยเูนียน อินเตอร์เซกชนัและคอมพลี
เมนตข์องเซต 
การตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ (awareness of reasonableness of answer) 
 การตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ เป็นการส านึก เฉลียวใจ หรือฉุกคิดวา่
ค าตอบท่ีไดม้านั้นน่าจะถูกตอ้งหรือไม่ เป็นค าตอบท่ีเป็นไปไดห้รือเป็นไปไม่ได ้หรือเป็นค าตอบท่ี

ควรตอบหรือไม่  เช่น นกัเรียนคนหน่ึงตอบวา่    +     เท่ากบั    แสดงวา่นกัเรียนคนน้ีไม่

ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ  เพราะไม่ฉุกคิดวา่เม่ือมีอยูแ่ลว้คร่ึงหน่ึง  การเพิ่ม

จ านวนท่ีเป็นบวกเขา้ไป ผลลพัธ์ท่ีไดอ้อกมาตอ้งมากกวา่คร่ึง แต่ค าตอบท่ีได ้   นั้นนอ้ยกวา่คร่ึง 

ดงันั้น ค าตอบท่ีไดไ้ม่น่าจะถูกตอ้ง สมควรท่ีจะตอ้งคิดหาค าตอบใหม่ 
 ผูท่ี้มีความรู้สึกเชิงจ านวนดีจะเป็นผูท่ี้ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีไดจ้าก
การค านวณหรือการแกปั้ญหาไดดี้ การประมาณค่าเป็นวธีิหน่ึงท่ีอาจช่วยใหพ้ิจารณาไดว้า่ค  าตอบท่ี
ไดส้มเหตุสมผลหรือไม่ 
 

การนึกภาพ  (visualization) 

 การนึกภาพเป็นการนึกถึงหรือวเิคราะห์ภาพหรือรูปเรขาคณิตต่าง ๆ ในจินตนาการเพื่อคิด
หาค าตอบ หรือกระบวนการท่ีจะไดภ้าพหรือเกิดภาพท่ีปรากฏ เช่น 
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เม่ือตอ้งการหาปริมาตรและพื้นท่ีผวิของปริซึมในรูป ก  ถา้สามารถใชก้ารนึกภาพไดว้า่ปริซึม
ดงักล่าว ประกอบดว้ยปริซึม 2 แท่ง  ดงั รูป ข  หรือรูป ค  ก็อาจท าใหห้าปริซึมและพื้นท่ีผวิของ
ปริซึมในรูป ก ไดง่้ายข้ึน 

การประมาณ  (approximation) 

 การประมาณเป็นการหาค่าซ่ึงไม่ใชค้่าท่ีแทจ้ริง  แต่เป็นการหาค่าท่ีมีความละเอียดเพียง
พอท่ีจะน าไปใช ้เช่น ประมาณ 25.20  เป็น 25  หรือประมาณ 176  เป็น 180  หรือประมาณ18.45  
เป็น 20  เพื่อสะดวกในการค านวณ ค่าท่ีไดจ้ากการประมาณ เรียกวา่  ค่าประมาณ 

การประมาณค่า  (estimation) 

 การประมาณค่าเป็นการค านวณหาผลลพัธ์โดยประมาณ ดว้ยการประมาณแต่ละจ านวนท่ี
เก่ียวขอ้งก่อน แลว้จึงน ามาค านวณหาผลลพัธ์ การประมาณแต่ละจ านวนท่ีจะน ามาค านวณอาจใช้
หลกัการปัดเศษ หรือไม่ใชก้็ได ้ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 

การแปลงทางเรขาคณิต  (geometric transformation) 

 การแปลงทางเรขาคณิตในท่ีน้ี เนน้เฉพาะการเปล่ียนต าแหน่งของรูปเรขาคณิตท่ีลกัษณะ
และขนาดของรูปยงัคงเดิม ซ่ึงเป็นผลจากการเล่ือนขนาน (translation)  การสะทอ้น  (reflection) 
หรือการหมุน (rotation)  โดยไม่กล่าวถึงสมการหรือสูตรท่ีแสดงความสัมพนัธ์ในการแปลงนั้น 
 

การสืบเสาะ สังเกต และคาดการณ์เก่ียวกบัสมบติัทางเรขาคณิต 

 การสืบเสาะ สังเกต และคาดการณ์เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดส้ร้างองค์
ความรู้ข้ึนมาดว้ยตนเอง ในท่ีน้ีใชส้มบติัทางเรขาคณิตเป็นส่ือในการเรียนรู้ ผูส้อนควรก าหนด
กิจกรรมทางเรขาคณิตท่ีผูเ้รียนสามารถใชค้วามรู้พื้นฐานเดิมท่ีเคยเรียนมาเป็นฐาน  ในการต่อยอด
ความรู้ ดว้ยการส ารวจ สังเกต หาแบบรูป และสร้างขอ้ความคาดการณ์ท่ีอาจเป็นไปได ้อยา่งไรก็
ตามผูส้อนตอ้งใหผู้เ้รียนตรวจสอบวา่ ขอ้ความคาดการณ์นั้นถูกตอ้งหรือไม่ โดยอาจคน้ควา้หา
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ความรู้เพิ่มเติมขอ้ความคาดการณ์นั้นสอดคลอ้งกบัสมบติัทางเรขาคณิตหรือทฤษฎีบททางเรขาคณิต
ใดหรือไม่  ในการประเมินผลสามารถพิจารณาไดจ้ากการท ากิจกรรมของผูเ้รียน  

ความรู้สึกเชิงจ านวน  (number sence) 

 ความรู้สึกเชิงจ านวนเป็นสามญัส านึก และความเขา้ใจเก่ียวกบัจ านวนท่ีอาจพิจารณาใน
ดา้นต่าง ๆ เช่น 

   เขา้ใจความหมายของจ านวนท่ีใชบ้อกปริมาณ (เช่น ดินสอ 5 แท่ง) และใชบ้อกอนัดบั
ท่ี (เช่น วิง่เขา้เส้นชยัเป็นท่ี 5 )    

  เขา้ใจความสัมพนัธ์ท่ีหลากหลายของจ านวนใด ๆ กบัจ านวนอ่ืน ๆ เช่น 8 มากกวา่ 7อยู ่
1  แต่นอ้ยกวา่ 10 อยู ่ 2 

  เขา้ใจเก่ียวกบัขนาดของจ านวนใด ๆ เม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนอ่ืน ๆ  เช่น  8 ใกลเ้คียง
กบั  4  แต่   8  นอ้ยกวา่ 100  มาก 

  เขา้ใจผลท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการด าเนินการของจ านวน เช่น ค าตอบของ 65 + 42  ควร
มากกวา่ 100  เพราะวา่  65 >  60.42  > 40  และ  60 + 40  =  100 

 ใชเ้กณฑจ์ากประสบการณ์ในการเทียบเคียงถึงความสมเหตุสมผลของจ านวน เช่น การ
รายงานวา่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  คนหน่ึงสูง  250  เซนติเมตรนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้ 

 ความรู้สึกเชิงจ านวนสามารถพฒันาและส่งเสริมใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียนได ้โดยจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมซ่ึงรวมไปถึงการคิดในใจและการประมาณค่า ผูเ้รียนท่ีมี
ความรู้สึกเชิงจ านวนดี จะเป็นผูท่ี้สามารถตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีไดจ้ากการ
ค านวณและการแกปั้ญหาไดดี้  

ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์  (mathematical  model) 

 ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ ไดแ้ก่ ตาราง กราฟ นิพจน์ สมการ อสมการ ฟังกช์นั หรืออ่ืน ๆ ท่ี
เหมาะสมซ่ึงใชใ้นการอธิบายความสัมพนัธ์หรือช่วยแกปั้ญหาท่ีก าหนดให ้

ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  (mathematical  skill and process) 

 ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถท่ีจะน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้น
การเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในท่ีน้ี เนน้ท่ีทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ี
จ  าเป็นและตอ้งการพฒันาใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียนไดแ้ก่ ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถ
ในการใหเ้หตุผล ความสามารถในการส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าเสนอ 
ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้และการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
 ในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ผูส้อนตอ้งสอดแทรกทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์เขา้กบัการเรียนการสอนดา้นเน้ือหา  ดว้ยการใหน้กัเรียนท ากิจกรรม หรือ                   
ตั้งค  าถามท่ีกระตุน้ใหน้กัเรียนคิด อธิบาย และใหเ้หตุผล เช่น ใหน้กัเรียนแกปั้ญหาโดยใชค้วามรู้ท่ี
เรียนมาแลว้หรือใหน้กัเรียนเรียนรู้ผา่นการแกปั้ญหา ใหน้กัเรียนใชค้วามรู้ทางพีชคณิตในการ
แกปั้ญหาหรืออธิบายเหตุผลทางเรขาคณิตใหน้กัเรียนใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์อธิบายสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั หรือกระตุน้ใหน้กัเรียนใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ในการสร้างสรรคผ์ลงาน
ท่ีหลากหลายและแตกต่างจากคนอ่ืน  รวมทั้งการแกปั้ญหาท่ีแตกต่างจากคนอ่ืนดว้ย  
 การประเมินผลดา้นทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถประเมินไดจ้าก
กิจกรรมท่ีนกัเรียนท า จากแบบฝึกหดั จากการเขียนอนุทิน หรือขอ้สอบท่ีเป็นค าถามปลายเปิดท่ีให้
โอกาสนกัเรียนแสดงความสามารถ 

แบบจ าลองทางเรขาคณิต  (geometric   model) 

 แบบจ าลองทางเรขาคณิต ไดแ้ก่ รูปเรขาคณิตท่ีใชใ้นการแสดง การอธิบายความสัมพนัธ์
หรือช่วยแกปั้ญหาท่ีก าหนดให้ 

แบบรูป  (pattern) 

 แบบรูปเป็นความสัมพนัธ์ท่ีแสดงลกัษณะส าคญัร่วมกนัของชุดของจ านวนรูปเรขาคณิต 
หรืออ่ืน ๆ การใหผู้เ้รียนไดฝึ้กสังเกตและวเิคราะห์แบบรูปเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยส่งเสริมใหเ้กิด
กระบวนการสร้างองคค์วามรู้ทางคณิตศาสตร์ กล่าวคือ สังเกต ส ารวจ คาดการณ์ และใหเ้หตุผล
สนบัสนุนหรือคา้นการคาดการณ์ 

 ตวัอยา่งเช่น  ในระดบัประถมศึกษา เม่ือก าหนดชุดของรูปเรขาคณิต   
และถา้ความสัมพนัธ์เป็นเช่นน้ีเร่ือยไป ผูเ้รียนน่าจะคาดการณ์ไดว้า่รูปต่อไปในแบบรูปน้ีควรเป็น  

  ดว้ยเหตุผลท่ีวา่มีการเขียนรูปสามเหล่ียมและรูปส่ีเหล่ียมสลบักนัคร้ังละหน่ึงรูป 
 เช่นเดียวกนัเม่ือมีแบบรูปชุดของจ านวน  101   1001   10001  100001  และถา้
ความสัมพนัธ์เป็นเช่นน้ีเร่ือยไป ผูเ้รียนน่าจะคาดการณ์ไดว้า่จ  านวนถดัไปควรเป็น  1000001 ดว้ย
เหตุผลท่ีวา่ตวัเลขท่ีแสดงจ านวนถดัไปไดม้าจากการเติม  0  เพิ่มข้ึนมาหน่ึงตวัในระหวา่งเลขโดด 1  
ท่ีอยูห่วัทา้ย 
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 ในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน แบบรูปท่ีก าหนดใหผู้เ้รียนสังเกตและวเิคราะห์ควรเป็นแบบรูปท่ี
สามารถน าไปสู่การเขียนทัว่ไปโดยใชต้วัแปรในลกัษณะเป็นฟังกช์นัหรือความสัมพนัธ์อ่ืนเชิง
คณิตศาสตร์ เช่น เม่ือก าหนดแบบรูป  1  3  5  7  9  11   มาใหแ้ละถา้ความสัมพนัธ์เป็นเช่นน้ีเร่ือยไป 
ผูเ้รียนควรเขียนรูปทัว่ไปของจ านวนในแบบรูปไดเ้ป็น  2n  -  1  เม่ือ  n  =  1,  2,  3,… 

 

รูปเรขาคณิต   (geometric   figure) 

 รูปเรขาคณิตเป็นรูปท่ีประกอบดว้ย  จุด  เส้นตรง   เส้นโคง้ ระนาบ ฯลฯ   อยา่งนอ้ยหน่ึง
อยา่ง 
   ตวัอยา่งของรูปเรขาคณิตหน่ึงมิติ  ไดแ้ก่ เส้นตรง  ส่วนของเส้นตรง และรังสี  
  ตวัอยา่งของรูปเรขาคณิตสองมิติ ไดแ้ก่ มุม  วงกลม  รูปสามเหล่ียม  และรูปส่ีเหล่ียม 
   ตวัอยา่งของรูปเรขาคณิตสามมิติ ไดแ้ก่ ทรงกรม ลูกบาศก ์ปริซึม  และพีระมิด 

สันตรง   (straightedge) 

 เส้นตรงเป็นเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเขียนเส้นในแนวตรง เช่น ใชเ้ขียนส่วนของ
เส้นตรงและรังสี ปกติบนเส้นตรงจะไม่มีมาตราวดั  (measure)  ก ากบัไว ้อยา่งไรก็ตามในการเรียน
การสอนอนุโลมใหใ้ชไ้มบ้รรทดัแทนสันตรงไดโ้ดยถือเสมือนวา่ไม่มีมาตราวดั  
 

เหตุผลเก่ียวกบัปริภูมิ  (spatial  reasoning) 

 เหตุผลเก่ียวกบัปริภูมิในท่ีน้ี เป็นการใชค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสมบติัต่าง ๆ ของรูป
เรขาคณิตและความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปเรขาคณิต  มาใหเ้หตุผลหรืออธิบายปรากฏการณ์หรือ
แกปั้ญหาทางเรขาคณิต 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่1.5 

เร่ือง “จากหลกัสูตร สู่การจัดการเรียนรู้” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
จากหลกัสูตร สู่การจัดการเรียนรู้ 
ครูควรรู้อะไร 
 การออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัช้ีวดั มีสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นั้น  ตอ้งให้
ความส าคญักบัส่ิงท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนรู้อะไรและท าอะไร ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
ครูผูส้อนควรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั ดงัน้ี  

1. การจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตวัช้ีวดั  เป็นส่ิงก าหนดใหรู้้วา่ผูเ้รียนตอ้งรู้อะไรและท าอะไรได ้
ดงันั้นครูผูส้อนตอ้งศึกษาและวเิคราะห์ใหรู้้วา่ ในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดัของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ก าหนดไว ้ 
ดงันั้นครูผูส้อนตอ้งรู้เป้าหมาย หรือส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดกบัผูเ้รียนในมาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั 
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหช้ดัเจน ก่อนน าไปออกแบบการจดัการเรียนรู้และวางแผนการจดัการ
เรียนรู้ใหบ้รรลุมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั  

2. การจัดการเรียนรู้ทีน่ าไปสู่การพฒันาสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

การจดัการเรียนรู้ท่ีน าไปสู่การพฒันาสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน เป็นส่ิงท่ีครูผูส้อนจะตอ้ง
ค านึงถึงในกระบวนการจดัการเรียนรู้  ครูผูส้อนตอ้งศึกษาและวเิคราะห์ใหรู้้วา่ ในแต่ละมาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั จะน าพาผูเ้รียนใหเ้กิดสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 5 ประการตวัใด และจะท า
ใหเ้กิดไดอ้ยา่งไร  สมรรถนะดงักล่าวประกอบดว้ย ความสามารถในการส่ือสาร  ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ และความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลย ี ซ่ึงสมรรถนะดงักล่าวจะเกิดข้ึนดว้ยการสั่งสมประสบการณ์จากการเรียนรู้และ
ไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองผา่นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
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3. การจัดการเรียนรู้เพือ่น าไปสู่การพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ก าหนดไว ้8 ประการ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551  เพราะตอ้งการเนน้ย  ้าใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียนจนเป็นนิสัย สอดคลอ้งตาม

สภาพสังคมปัจจุบนั ครูผูส้อนสามารถน าไปพฒันาผูเ้รียนโดยสอดแทรกเขา้ไปกบัการจดั

กระบวนการเรียนรู้ นอกจากน้ียงัสามารถพฒันาผูเ้รียนผา่นกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษาและ

นอกสถานศึกษา ดว้ยการออกแบบกิจกรรมใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติับ่อย ๆ อยา่งต่อเน่ืองจนเป็น

นิสัย 

4. การจัดการเรียนรู้สู่การพฒันาผู้เรียน 

การจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการน าหลกัสูตรสู่การพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุ

ตามเป้าหมาย หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดใ้หห้ลกัการท่ีส าคญัใน

การจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 

1) การจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ียดึหลกัวา่  

ผูเ้รียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ โดยการจดัวธีิการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบั

ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน ใหส้ามารถพฒันาตนเองได ้ลงมือศึกษาคน้ควา้ คิดแกปั้ญหา และ

ปฏิบติังานเพื่อสร้างความรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยมีครูผูส้อนเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนจดัสถานการณ์เอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ 

2) การจัดการเรียนรู้ทีค่ านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล   การจดัการเรียนรู้ 

ตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดค้น้พบและแสดงออกถึงศกัยภาพของตนเอง ครูผูส้อนจึงควรมีขอ้มูล

ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ส าหรับใชใ้นการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้และน าไปพฒันาผูเ้รียนให้

เหมาะสมกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน 

3) การจัดการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกบัพฒันาการทางสมอง    เป็นการจดักิจกรรม 

การเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาอยา่งเหมาะสมกบัการท างานของสมอง ท่ีสอดคลอ้ง

กบัพฒันาการทางสมองในแต่ละช่วงวยั จะส่งผลใหผู้เ้รียนมีความสนใจ ความตั้งใจ มีจินตนาการ 

ความคิดสร้างสรรค ์ท างานและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 

5.  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัในการน าหลกัสูตรสู่การจดัการเรียนรู้ โดยมี  
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มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั เป็นเป้าหมายหลกัในการพฒันาผูเ้รียน จึงจ าเป็นตอ้งมีการวเิคราะห์

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั เพื่อก าหนดขอบข่ายสาระท่ีจะใชใ้นการจดัท าหน่วยการเรียนรู้ให้

ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และปฏิบติัไดต้ลอดแนว 

      การวเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั ท่ีน ามาเป็นเป้าหมายการจดัการเรียนรู้ในแต่
ละหน่วยการเรียนรู้ จะช่วยใหรู้้วา่มาตรฐานการเรียนรู้/ ตวัช้ีวดั มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร  ตวัช้ีวดั
ใดเป็นหลกั  ตวัช้ีวดัใดเป็นตวัเสริมหรือสนบัสนุน  ตวัช้ีวดัใดควรเรียนซ ้ าเพื่อใหเ้กิดทกัษะกบั
ผูเ้รียน  ตวัช้ีใดมีความยากง่าย ความซบัซอ้น ตวัช้ีวดัใดควรเรียนก่อน เรียนหลงั หรือเรียนช่วง    
เวลาใด  ซ่ึงช่วยใหค้รูผูส้อนเห็นการเช่ือมโยงของมาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดัท่ีก าหนด จุดเนน้ท่ี
ตอ้งการพฒันาผูเ้รียนและสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้และการวดัประเมินผลใหเ้ช่ือมโยงสัมพนัธ์
กนั 
    การออกแบบหน่วยการเรียนรู้องิมาตรฐาน   เป็นการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ท่ีมี
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั เป็นเป้าหมาย  และขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดของการใชห้ลกัสูตร
สถานศึกษา เพราะเป็นการน ามาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั ไปสู่การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียน  
ซ่ึงผูส้อนสามารถใชแ้นวคิดการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั (Backward Design) ใน
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 3  ขั้นตอนท่ีส าคญั ดงัน้ี  
  ขั้นตอนที ่1  การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้  เป็นขั้นตอนท่ีส าคญั ซ่ึงครูผูส้อน
ตอ้งก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั และน าพา
ไปสู่การพฒันาสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
  ขั้นตอนที ่2  การก าหนดหลกัฐานการเรียนรู้  จากเป้าหมายการเรียนรู้ การท่ีจะรู้วา่
ผูเ้รียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั  ตอ้งมีหลกัฐานร่องรอยของช้ินงาน /ภาระงาน เพื่อยนืยนั
วา่เกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ ซ่ึงอาจเป็นผลงานหรือผลการปฏิบติังานของผูเ้รียน  หรือการ
ผลิตช้ินงานไดอ้ยา่งสร้างสรรคด์ว้ยตนเองของผูเ้รียนเอง  
  ขั้นตอนที ่3  การออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้   เป็นการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายการเรียนรู้  สามารถสร้างช้ินงาน / ภาระงาน  ซ่ึง
เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีจะน าผูเ้รียนใหบ้รรลุเป้าหมาย และสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผูเ้รียนเกิดคุณภาพตามท่ี
ก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

6.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  
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จะตอ้งใชก้ระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ส าหรับเป็นเคร่ืองมือพฒันาผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายของ

หลกัสูตร ซ่ึงครูผูส้อนจ าตอ้งรู้และเขา้ใจแนวคิดการจดัการเรียนรู้และท่ีผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนของ

กระบวนการเรียนรู้แต่ละวธีิ กระบวนการเรียนรู้ดงักล่าว ไดแ้ก่  

1) กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

2) กระบวนการสร้างความรู้ 

3) กระบวนการคิด 

4) กระบวนการทางสังคม 

5) กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และแกปั้ญหา 

6) กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

7) กระบวนการปฏิบติั  ลงมือท าจริง 

8) กระบวนการจดัการ 

9) กระบวนการวจิยั 

10) กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง  

11) กระบวนการพฒันาลกัษณะนิสัย 

               ฯลฯ 

  ในการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ครูผูส้อนควรไดพ้ิจารณาถึง
ความสอดคลอ้งต่อเน่ืองกนัของกิจกรรม หรือกระบวนการแต่ละรูปแบบและควรมีการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ และคุณภาพในการจดัการเรียนรู้ของตน โดยมีแนวทางในการพิจารณา ดงัน้ี  

1. เป้าหมายของการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้ผูเ้รียนมีโอกาสไดฝึ้กปฏิบติัจริง เพื่อให้  

เกิดพฤติกรรมท่ีระบุไว ้หรือไม่เพียงใด 

2. กระบวนการเรียนรู้ท่ีจดัควรเป็นส่ิงท่ีใหผู้เ้รียนมีความพึงพอใจท่ีจะฝึกปฏิบติั  

และมีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัเป้าหมายในการเรียนรู้ 

3. กระบวนการเรียนรู้ท่ีจดัตอ้งอยูใ่นขอบข่ายความสามารถของผูเ้รียน ควรมี  

รูปแบบท่ีหลากหลายซ่ึงน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 

4. การจดักระบวนการเรียนรู้ ควรส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกโดยไม่มี  
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ความรู้สึกวา่ก าลงัถูกบงัคบัใหท้  า  เพราะการบงัคบัจะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดน้อ้ยกวา่การ

สนใจท่ีจะอยากเรียนรู้ดว้ยตนเอง กระบวนการเรียนรู้ท่ีจดัตอ้งตอบสนองความแตกต่างระหวา่ง

บุคคล และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชนและสังคม 

5. กระบวนการเรียนรู้ท่ีจดัข้ึนจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน ถา้ผูเ้รียนไดรั้บการ 

เสริมแรงและมองเห็นคุณค่าในส่ิงท่ีเรียนรู้ 

6. กระบวนการเรียนรู้ท่ีครูผูส้อนจดัจะท าใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดดี้ เม่ือมีการกระท า  

ซ ้ า ๆ อยา่งสม ่าเสมอ  และมีการน าเสนอสถานการณ์การเรียนรู้ท่ีคลา้ย ๆ กนั 

7.  ส่ือกบัการจัดการเรียนรู้ 
 ความส าคัญของส่ือการเรียนรู้    ส่ือมีบทบาทส าคญัท่ีท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 

โดยส่ือจะท าหนา้ท่ีถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึกและเพิ่มพนูทกัษะ ประสบการณ์ให้
ผูเ้รียน ปัจจุบนัส่ือการเรียนรู้มีอิทธิพลสูงต่อการกระตุน้ใหผู้เ้รียนกลายเป็นผูแ้สวงหาความรู้ดว้ย
ตนเองจนเกิดการพฒันาดา้นต่าง ๆ 

 ประเภทของส่ือการเรียนรู้   จ าแนกได ้3 ประเภท ดงัน้ี 
1) ส่ือส่ิงพิมพ ์  หมายถึง  หนงัสือและเอกสาส่ิงพิมพต่์าง ๆ เช่น   

นิตยสาร วารสาร  ต ารา หนงัสือเรียน  แผน่พบั โปสเตอร์ ภาพพลิก  เป็นตน้  

2) ส่ือเทคโนโลย ี  หมายถึง  ส่ือการเรียนรู้ท่ีผลิตข้ึนเพื่อใชคู้่กบั 

เคร่ืองมือโสตทศันวสัดุ  หรือเคร่ืองมือท่ีเป็นเทคโนโลยใีหม่ ๆ รวมถึงการใชอิ้นเทอร์เนต  

การศึกษาผา่นดาวเทียม เป็นตน้ 

3) ส่ืออ่ืน ๆ  เช่น ส่ือบุคคล รวมถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ส่ือธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอ้ม  ส่ือกิจกรรม/กระบวนการส่ือวสัดุ / เคร่ืองมือและอุปกรณ์  
  การเลอืกใช้ส่ือการเรียนรู้  มีหลกัในการเลือกส่ือการเรียนรู้ ดงัน้ี 

1) เลือกส่ือการเรียนรู้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัมาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั  

เน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ เน่ืองจากส่ือการเรียนรู้มีอยูม่ากมาย และมีขอ้ดีและขอ้จ ากดัใน

การใชแ้ตกต่างกนั 

  หนังสือเรียน  มีขอ้ดีท่ีมีสาระตามหลกัสูตรแกนกลาง ฯ เหมาะส าหรับใช้
ประกอบการจดัการเรียนรู้  การทบทวน และการอา้งอิง แต่มีขอ้จ ากดัท่ีไม่มีสาระในส่วนท่ีเป็น
จุดเนน้ของทอ้งถ่ิน / สถานศึกษา  หนงัสือเรียนอาจลา้สมยั หากมีขอ้คน้พบ/เหตุการณ์ใหม่ ๆ 
เกิดข้ึน 
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  ของจริง / ของตัวอย่าง  มีขอ้ดีท่ีแสดงคุณลกัษณะท่ีตอ้งการส่ือใหผู้เ้รียน
รับรู้ไดต้ามสภาพจริงผูเ้รียน สามารถสัมผสัไดด้ว้ยประสาทสัมผสัทั้ง  5 แต่มีขอ้จ ากดักรณีท่ีจดัหา
มาไดย้ากหรือราคาแพง 

  คอมพวิเตอร์ช่วยสอน   มีขอ้ดีท่ีผูเ้รียนโตต้อบกบับทเรียนได ้น าเสนอ
บทเรียนไดท้ั้งภาพและเสียงท าใหบ้ทเรียนน่าสนใจ  แต่ครูผูส้อนและผูเ้รียนตอ้งมีความรู้ในการใช้
คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมซอฟแวร์มีราคาแพง  

2) การเลือกส่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน  ครูผูส้อนตอ้งเลือกส่ือ  

การเรียนรู้ใหเ้หมาะสมโดยการวเิคราะห์ลกัษณะผูเ้รียน เพื่อไดรู้้พฒันาการดา้นต่าง ๆ ทั้งทางดา้น

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของผูเ้รียน 

 การใช้ส่ือการเรียนรู้    การใชส่ื้อการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อผูเ้รียน ครูผูส้อนตอ้งด าเนินการดงัน้ี 

1) เตรียมความพร้อมของครูผูส้อน  โดยศึกษาเน้ือหาสาระในส่ือการ  

เรียนรู้ท่ีไดเ้ลือกไว ้กรณีมีสาระไม่ครบถว้น อาจจดัท าใบความรู้ ใบงานเสริม  ทดลองใชส่ื้อการ

เรียนรู้หรือทดสอบ 

ประสิทธิภาพของส่ือวา่สร้างความเขา้ใจใหก้บัผูเ้รียนเพียงใด เหมาะสมกบัเวลาเรียนหรือไม่ และ
แกไ้ขปรับปรุงอะไรบา้ง ตรวจสอบอุปกรณ์เคร่ืองมือต่าง ๆ ใหค้รบถว้นอยูใ่นสภาพพร้อมใชเ้สมอ  

2) เตรียมจดัสภาพแวดลอ้ม  การใชส่ื้อการเรียนรู้บางประเภท ตอ้งจดัให้  

อยูใ่นสภาพทีเหมาะสมกบัสถานท่ีหรือหอ้งเรียนนั้น ๆ  

3) เตรียมความพร้อมผูเ้รียน ครูผูส้อนควรช้ีแจงใหผู้เ้รียนรู้เป้าหมายของ  

การเรียนรู้ โดยใชส่ื้อนั้น ๆ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้จากส่ือนั้น ๆ  หรือกรณีท่ีผูเ้รียน

ตอ้งใชส่ื้อดว้ยตนเอง ครูผูส้อนตอ้งแนะน าวกีารใชส่ื้อนั้นดว้ย  ท่ีส าคญัตอ้งบอกวา่ผูเ้รียนตอ้งท า

กิจกรรมอะไรบา้ง 

4) ด าเนินการใชส่ื้อการเรียนรู้  ในขณะจดัการเรียนการสอน ครูผูส้อน  

ตอ้งพิจารณาวา่ ผูเ้รียนมีปฏิกิริยาอยา่งไร  มีความตั้งใจ กระตือรือร้นในการเรียนหรือไม่ จะเป็น

ตวัช้ีวดัไดว้า่         ส่ือมีความเหมาะสมกบักิจกรรมและผูเ้รียนเพียงใด นอกจากน้ีควรมีการใช้

เคร่ืองมือหรือวธีิการต่าง ๆ ท่ีจะตรวจสอบวา่ส่ือการเรียนรู้มีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใด  

5) ประเมินการใชส่ื้อการเรียนรู้  เป็นการน าขอ้มูลจากการใชส่ื้อมา  
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วเิคราะห์ใหเ้กิดความชดัเจนวา่มีอุปสรรคจากการใชส่ื้ออยา่งไร มีความเหมาะสมกบักิจกรรมและ

ผูเ้รียนระดบัใด  การประเมินจะช่วยในการตดัสินใจเลือกใชส่ื้อการเรียนรู้ส าหรับการจดัการเรียนรู้

ในคร้ังต่อ ๆ ไป 

                   8.  การวดัและประเมินผลกบักระบวนการจัดการเรียนรู้ 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ถือเป็นกระบวนการท่ีส าคญัซ่ึงตอ้ง  

ปฏิบติัการควบคู่กบักระบวนการจดัการเรียนรู้ บนพื้นฐานของการวดัและประเมินผล ซ่ึงตอ้งใช้

หลายรูปแบบ ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงตอ้งอยูบ่นหลกัพื้นฐาน        

2 ประการ คือ การประเมินเพื่อพฒันา และเพื่อตดัสินผลการเรียน   ในการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้

ของผูเ้รียนจะประสบผลส าเร็จไดน้ั้น  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการพฒันาและประเมินผลเพื่อใหบ้รรลุ

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั สะทอ้นสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน และเกิดคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคซ่ึ์งเป็นเป้าหมายหลกัของการวดัและประเมินผล หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2551  ไดก้ าหนดการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ไว ้ 4  ระดบั  คือ ระดบัชั้นเรียน  

ระดบัสถานศึกษา  ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดบัชาติ 

     9.   การวจัิยเพือ่พฒันาการเรียนรู้ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่ง 

ใหก้ารจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 

คุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมในการด ารงชีวติใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุขได ้ 

ครูผูส้อนตอ้งตรวจสอบวา่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดัตามท่ีก าหนด

หรือไม่ มีอุปสรรคใดและตอ้งแกไ้ขอยา่งไร  กระบวนการดงักล่าวน้ีเป็นการน าการวจิยัเขา้มาเป็น

ส่วนหน่ึงของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 

ครูควรท าอย่างไร 
 การน าหลกัสูตรสู่การปฏิบติัในชั้นเรียน ครูผูส้อนตอ้งศึกษา วเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตวัช้ีวดัท่ีระบุคุณภาพวา่ผูเ้รียนรู้อะไร ท าอะไรได ้ไปสู่การออกแบบการจดัการเรียนรู้ และน าพา
ผูเ้รียนใหเ้กิดสมรรถนะส าคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยด าเนินการใหเ้ช่ือมโยงตั้งแต่
ระดบัชาติ  ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดบัสถานศึกษา  และระดบัชั้นเรียน  ตั้งแต่โครงสร้าง
รายวชิา  หน่วยการเรียนรู้  และการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้   
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 โครงสร้างรายวชิา    เป็นการก าหนดขอบเขตและล าดบัของหน่วยการเรียนรู้ ท่ีแสดงให้
เห็นภาพรวมของรายวชิา มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั สาระส าคญั/ความคิดรวบยอด  เวลาเรียน 
และน ้าหนกัคะแนนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ในรายวชิานั้น ๆ มีองคป์ระกอบดงัน้ี  
 
     โครงสร้างรายวชิา  
                                            ช่ือรายวชิา.............................................................. 
      ระดบั  ประถมศึกษา        ชั้น ..................................   เวลารวม.......................................   ชัว่โมง 
 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
มฐ.การเรียนรู้/

ตวัช้ีวดั 
สาระส าคญั/ความคิด   

รวบยอด 
เวลา 

น ้าหนกั 
คะแนน 

      
      
      
 

แนวคิดในการเขียนองค์ประกอบของโครงสร้างรายวชิา  
หน่วยที ่ เขียนหมายเลขล าดบัของหน่วยการเรียนรู้ ตั้งแต่หน่วยแรกถึงหน่วยสุดทา้ย การ

จดัล าดบัของหน่วยการเรียนรู้ ควรค านึงล าดบัการเรียนรู้ และพฒันาการของผูเ้รียน ในรายวชิาท่ี
จ  าเป็นตอ้งอาศยัความรู้พื้นฐาน หรือจ าเป็นตอ้งเรียนรายวชิาอ่ืนมาก่อนเรียนรายวชิาน้ี จ  าเป็นตอ้งมี
หน่วยการเรียนรู้เพื่อทบทวนการเรียนรู้ หรือทกัษะพื้นฐานท่ีใชใ้นรายวชิาก่อน  

การจดักลุ่มตวัช้ีวดัเพื่อจดัท าหน่วยการเรียนรู้ สามารถพิจารณาไดห้ลายวธีิ ไดแ้ก่  
1) จดักลุ่มความรู้ และทกัษะกระบวนการตามท่ีระบุในค าอธิบายรายวชิา 

2) จดักลุ่มความคิดหลกั ซ่ึงหลอมรวมเป็นสาระส าคญั / ความคิดรวบยอด 

3) จดักลุ่มตามธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
 การตั้งช่ือหน่วยการเรียนรู้มีหลกัคิด ดงัน้ี 

1) น่าสนใจ อาจเป็นประเด็นปัญหา ขอ้ค าถาม หรือขอ้โตแ้ยง้ท่ีส าคญั  

2) สอดคลอ้งกบัชีวติประจ าวนัและสังคมของผูเ้รียน 

3) เหมาะสมกบัวยั ความสนใจและความสามารถของผูเ้รียน 

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวดั   ในโครงสร้างรายวชิาใหร้ะบุเฉพาะรหสัของตวัช้ีวดั  
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ส าหรับการอา้งอิง กลบัไปท่ีมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 
 สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด    ไดจ้ากการวเิคราะห์แก่นความรู้แต่ละมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตวัช้ีวดั รวมถึงสาระการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดัในหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ  ซ่ึงสาระส าคญั / ความคิดรวบยอดน้ี  ถือเป็น
หัวใจ ท่ีจะน าไปก าหนดแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยนั้น ๆ  
 เวลา   การก าหนดเวลาของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ใชห้ลกัการคิดเวลาเรียนรวมเป็น
หลกัการแบ่งเวลา ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มากนอ้ยเพียงใดมีหลกัคิด ดงัน้ี 

1) จ านวนตวัช้ีวดั หากมีตวัช้ีวดัจ านวนมากยอ่มใชเ้วลาในการเรียนรู้มาก  

2) สาระส าคญั / ความคิดรวบยอด มีความยาก-ง่าย ในการน าไปพฒันาผูเ้รียน 

เพียงใด เป็นความตอ้งการจ าเป็นของสถานศึกษาหรือไม่ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งใหค้วามส าคญัและให้

เวลาในการจดัการเรียนรู้มากตามไปดว้ย 

3) วธีิการและกระบวนการเรียนรู้ท่ีจะน ามาใชใ้หผู้เ้รียนบรรลุมาตรฐานการ  

เรียนรู้ / ตวัช้ีวดั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของการจดัการเรียนรู้ของครูแต่ละคน เช่น หากวางแผนใชว้ธีิ

การศึกษานอกหอ้งเรียน มีการศึกษาคน้ควา้เชิงลึก หน่วยการเรียนรู้ลกัษณะน้ียอ่มใชเ้วลามากข้ึน 

 น า้หนักคะแนน   เพื่อความสะดวกในการน าไปใชก้ าหนดคะแนนรวมรายปีในระดบั
ประถมศึกษารวมทั้งส้ิน 100 คะแนน  และเม่ือจ าแนกคะแนนน้ีเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ คะแนน
ดงักล่าวถือเป็น  “น ้าหนกัคะแนน”   และเป็นการบ่งบอกถึงความส าคญัของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
และเพื่อใชใ้นการประเมินระหวา่งเรียน (Formative  Evaluation)   และประเมินรวบยอด 
(Summative  Evaluation)  ของ หน่วยการเรียนรู้ การใหน้ ้าหนกัคะแนนของแต่ละหน่วย สามารถ
พิจารณาโดยใชห้ลกัคิดเช่นเดียวกบัการก าหนดเวลาเรียนของหน่วย  
 ขอ้ควรค านึงในการจดัท าโครงสร้างรายวชิา  ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้การ
พฒันาทกัษะกระบวนการควบคู่กนั เช่น คณิตศาสตร์  ตอ้งน าสาระท่ี 6 ทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์เขา้มาพฒันาผูเ้รียนควบคู่ไวทุ้กหน่วยการเรียนรู้  
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                     การก าหนดโครงสร้างรายวชิาและวางแผนการประเมินและการก าหนดสัดส่วนของ
คะแนน   

รหสัวิชา …ค๑๔๑๐๑……..        รายวิชาคณิตศาสตร์      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔     จ  านวน  ๑๖๐  ชัว่โมง 
สดัส่วนคะแนน ระหวา่งเรียน : ปลายปี =    ๗๐  :  ๓๐ 

หน่วยการเรียนรู้ที่  มฐ.การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั เวลา 
(ช่ัวโมง) 

คะแนน ภาระงาน/ช้ินงานรวบยอด 

 ๑  จ  านวนนบั ค ๑.๑ ป ๔/๑ 

๑๖ ๖ 
เมนูอาหาร 

 

ค ๑.๑ ป ๔/๒ 
ค ๑.๒ ป ๔/๒     
ค ๔.๑ ป ๔/๑ 

ค ๔.๑ ป ๔/๒ 

๒  การบวกและการลบ ค ๑.๒ ป ๔/๑ 
๘ ๓ สินคา้ราคาประหยดั 

ค ๖.๑ ป ๔/๕ 
๓  เรขาคณิต ค ๓.๑ ป ๔/๑ 

๒๐ ๑๔ ลายมหศัจรรย ์

ค ๓.๑ป ๔/๒ 
ค ๓.๑ป ๔/๓ 
ค ๓.๑ป ๔/๔ 
ค ๓.๑ป ๔/๕ 
ค ๓.๒ ป ๔/๑     
ค ๖.๑ ป๔/๕  
ค ๖.๑ ป๔/๖ 

๔  การคูณ ค ๑.๒ ป ๔/๑ 
๑๒ ๓ 

ใบสัง่ซ้ือหนงัสือ 
 

ค ๑.๒ ป ๔/๒ 
ค ๖.๑ ป ๔/๑ 

 ๕  การหาร ค ๑.๒ ป ๔/๑ 

๑๔ ๓ สถานการณ์จ าลอง 
การแบ่งเท่าๆกนั 

ค ๑.๒ ป ๔/๒ 
ค ๖.๑ ป ๔/๑ 
ค ๖.๑ ป  ๔/๖ 

๖  สถิติและความน่าจะเป็น        ค ๕.๑ ป ๔/๑ 

๑๖ ๑๐ แผนภูมิคนพอเพียง 

ค ๕.๑ ป  ๔/๒ 
ค ๕.๑ ป  ๔/๓ 
ค ๖.๑ ป ๔/๓ 
ค ๖.๑ ป ๔/๔ 
ค ๖.๑ ป  ๔/๖ 
 

ตัวอย่าง 
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หน่วยการเรียนรู้ที่  มฐ.การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั เวลา 
(ช่ัวโมง) 

คะแนน ภาระงาน/ช้ินงานรวบยอด 

๗  การวดั ค ๒.๑ ป ๔/๑ 
๑๒ ๕ กิจกรรมทา้พิสูจน์ ค ๒.๑ ป ๔/๔ 

ค ๒.๒ ป ๔/๑ 
๘  พ้ืนท่ี ค ๒.๑ ป ๔/๒     

๘ ๓ สวนถาดแสนสวย 
ค ๖.๑ ป ๔/๑ 

๙  เงิน ค ๒.๒ ป ๔/๒     
๘ ๕ รายรับรายจ่ายของฉนั ค ๖.๑ ป ๔/๒ 

ค ๖.๑ ป  ๔/๕ 
๑๐  เศษส่วน ค ๑.๑ ป ๔/๑ 

๘ ๔ แบ่งสรรปันส่วน ค ๑.๑ ป ๔/๒ 
ค ๑.๒ ป ๔/๓ 

๑๑  เวลา ค ๒.๑ ป ๔/๓ 
๑๒ ๕ สมุดภาพชีวิตใน ๑ วนั 

ค ๒.๒ ป ๔/๓ 
๑๒  ทศนิยม ค ๑.๑ ป ๔/๑    

๘ ๒ 
บญัชีค่าไฟฟ้า 

 
ค ๑.๑ ป ๔/๒    
ค ๖.๑ ป ๔/๑ 

๑๓  การบวก ลบ คูณ  หาร 
ระคน 

ค ๑.๒ ป ๔/๑ 

๘ ๗ 
แผน่พบัแนะน าสินคา้ 

ราคาถูก 

ค ๑.๒ ป ๔/๒ 
ค ๖.๑ ป ๔/๒ 
ค ๖.๑ ป ๔/๕ 
ค ๖.๑ ป ๔/๖ 

รวม ๑๕๐ ๗๐  
ปลายปี การทดสอบ ๒ ๒๐ 

แฟ้มสะสมงาน ๘ ๑๐ 
     รวม ๑๖๐ ๑๐๐ 

 
 

หมายเหตุ ระดบัประถมศึกษา  
๑. เม่ือเรียนจบภาคเรียนท่ี ๑ ควรจดัใหมี้การประเมินปลายภาค คะแนนจากการประเมิน

ปลายภาคนบัเป็นคะแนนระหวา่งเรียน 
๒. การประเมินปลายปีและปลายภาคจะประเมินดว้ยการทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบชนิด 

ต่างๆ และอาจมีหรือไม่มีการประเมินดว้ยภาระงาน/การปฏิบติัดว้ยก็ได ้ ทั้งน้ี ให้
ค  านึงถึงธรรมชาติวชิาเป็นหลกั 

ทีม่า      ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ตัวช้ีวดัสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ป.4 
สาระที ่1 จ านวนและการด าเนินการ  
มาตรฐาน ค 1.1   เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวติจริง 
ตัวช้ีวดั 

1 เขียนและอ่านตวัเลขฮินดูอารบิก  ตวัเลขไทย  และตวัหนงัสือแสดงจ านวนนบั ศูนย ์
เศษส่วน และทศนิยมหน่ึงต าแหน่ง 

2 เปรียบเทียบและเรียงล าดบัจ านวนนบั  และศูนย ์ เศษส่วน และทศนิยมหน่ึงต าแหน่ง 
มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจถึงผลทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพนัธ์ระหว่างการ  

 ด าเนินการต่างๆ และสามารถใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา  
ตัวช้ีวดั 

1. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนบัและศูนย ์พร้อมทั้งตระหนกัถึง
ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 

 2. วเิคราะห์และแสดงวธีิหาค าตอบของโจทยปั์ญหาและโจทยปั์ญหาระคนของจ านวนนบัและ
ศูนย ์พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ และสร้างโจทยไ์ด้ 

3. บวกและลบเศษส่วนท่ีมีตวัส่วนเท่ากนั 
มาตรฐาน ค 1.3  ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหา (ไม่มีตวัช้ีวดั ) 
มาตรฐาน ค  1.4  เข้าใจระบบจ านวนและน าสมบัติเกีย่วกบัจ านวนไปใช้(ไม่มีตวัช้ีวดั ) 
สาระที ่2  การวดั  
มาตรฐาน ค 2.1   เข้าใจพืน้ฐานเกีย่วกบัการวดั  วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงทีต้่องการวดั  
ตัวช้ีวดั 

1. บอกความสัมพนัธ์ของหน่วยการวดั  ความยาว  น ้าหนกั  ปริมาตร หรือความจุ และเวลา  
2. หาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
3. บอกเวลาบนหนา้ปัดนาฬิกา อ่านและเขียนเวลาโดยใชจุ้ด  และบอกระยะเวลา 
4. คาดคะเนความยาว  น ้าหนกั  ปริมาตร หรือความจุ 

มาตรฐาน ค 2.2   แก้ปัญหาเกีย่วกบัวดั 
ตัวช้ีวดั 
    1.   แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดัความยาว  การชัง่ การตวง  เงิน และเวลา 

2. เขียนบนัทึกรายรับรายจ่าย 
3. อ่านและเขียนบนัทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ท่ีระบุเวลา 
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สาระที ่3  เรขาคณติ  
มาตรฐาน ค 3.1   อธิบายและวเิคราะห์รูปเรขาคณติสองมิติและสามมิติ 
ตัวช้ีวดั 

1. บอกชนิดของมุม  ช่ือมุม  ส่วนประกอบของมุม และเขียนสัญลกัษณ์ 
2. บอกไดว้า่เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกนั  พร้อมทั้งใชส้ัญลกัษณ์แสดง

การขนาน 
3. บอกส่วนประกอบของรูปวงกลม 
4. บอกไดว้า่รูปใดหรือส่วนใดของส่ิงของมีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก และจ าแนก

ไดว้า่เป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสหรือรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ 
5. บอกไดว้า่รูปเรขาคณิตสองมิติรูปใดเป็นรูปท่ีมีแกนสมมาตร และบอกจ านวนแกน

สมมาตร 
มาตรฐาน ค 3.2   ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกีย่วกบัปริภูมิ (spatial reasoning) และ
ใช้แบบจ าลองทางเรขาคณติ (geometric model) ในการแก้ปัญหา 
ตัวช้ีวดั 

1. น ารูปเรขาคณิตมาประดิษฐเ์ป็นลวดลายต่างๆ 
สาระที ่4  พชีคณติ  
มาตรฐาน ค 4.1   เข้าใจและวเิคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพนัธ์ และฟังก์ชัน 
ตัวช้ีวดั 

1. บอกจ านวนและความสัมพนัธ์ในแบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงทีละเท่ากนั 
2. บอกรูปและความสัมพนัธ์ในแบบรูปของรูปท่ีก าหนดให้ 

มาตรฐาน ค 4.2   ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณติศาสตร์ (mathematical 
model) อืน่ๆ แทนสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนแปลความหมายและไปใช้แก้ปัญหา (ไม่มีตวัช้ีวดั) 
สาระที ่5  การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 5.1   เข้าใจและใช้วธีิการทางสถิติในการวเิคราะห์ข้อมูล 
ตัวช้ีวดั 

1.  รวบรวมและจ าแนกขอ้มูล 
2. อ่านขอ้มูลจากแผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิแท่ง และตาราง 
3. เขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง 
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มาตรฐาน ค 5.2   ใช้วธีิการทางสถิติและความรู้เกีย่วกบัความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผล(ไม่มีตวัช้ีวดั)มาตรฐาน ค 5.3   ใช้ความรู้เกีย่วกบัความน่าจะเป็นในการตัดสินใจและ
แก้ปัญหา(ไม่มีตวัช้ีวดั) 
สาระที ่6   ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
มาตรฐาน ค 6.1   มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล   การส่ือสาร การส่ือความหมาย
ทางคณติศาสตร์ และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณติศาสตร์และเช่ือมโยง
คณติศาสตร์กบัศาสตร์อืน่ๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
ตัวช้ีวดั  (ป.4-6) 

1.  ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหา 
2. ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาใน     
     สถานการณ์ต่างไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3.  ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจและสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4. ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย   และการ

น าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
5. เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ  
6. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่1.6 

เร่ือง “ข้ันตอนการจัดท าหน่วยการเรียนรู้องิมาตรฐาน” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
ข้ันตอนการจัดท าหน่วยการเรียนรู้องิมาตรฐาน 
 ความส าคัญของหน่วยการเรียนรู้ 
       หน่วยการเรียนรู้เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัของการน าหลกัสูตรสถานศึกษาเขา้สู่ชั้น
เรียน การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ตอ้งเป็นหน่วยการเรียนรู้ท่ีอิงมาตรฐานเช่นเดียวกบัหลกัสูตร 
ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครูผูส้อนสามารถพิจารณาเลือกออกแบบไดห้ลายวธีิ แต่ควร
ครอบคลุมขั้นตอนการออกแบบ  3  ขั้นตอน  ประกอบดว้ย การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 
หลกัฐานการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับแนวคิดหน่ึงท่ีสามารถน าไปเป็นแนวทางการ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้คือ การออกแบบยอ้นกลบั (Backward  Design) โดยในการก าหนด
เป้าหมายการเรียนรู้ ควรมีการก าหนดความเขา้ใจท่ีคงทน (Enduring  Understanding) ซ่ึงเป็นความรู้
ความเขา้ใจท่ีฝังแน่นติดอยูใ่นตวัผูเ้รียนอนัเกิดจากการเรียนรู้ท่ีผา่นกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้นั้น 
ๆ  ติดตวัผูเ้รียนไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้(Grant Wiggins and Jay McTighe  P.1950) 
                  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตอ้งเร่ิมจากการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของ
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดัท่ีสามารถน ามาจดักิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัได ้รวมทั้งการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ตอ้งสามารถน าพาผูเ้รียนใหเ้กิดสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์ดด้ว้ย  หน่วยการเรียนรู้ควรมีองคป์ระกอบส าคญัดงัน้ี 
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                          1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
                     2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั  ……………………..   
                         3. สาระส าคญั / ความคิดรวบยอด…………………….. 
                         4. สาระการเรียนรู้……………………………………. 
                           -  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
                           -  สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน (ถา้มี) 
                        5. สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน………………………. 
                        6. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์……………………….. 
                        7. ช้ินงาน / ภาระงาน………………………………. 
                        8. การวดัและประเมินผล…………………………… 
                        9. กิจกรรมการเรียนรู้………………………………. 
                       10. เวลาเรียน / จ านวนชัว่โมง 
          หลกัการส าคญัของการออกแบบหน่วยการเรียนรู้คือ ทุกองคป์ระกอบของหน่วยการเรียนรู้
ตอ้งเช่ือมโยงสัมพนัธ์กบัมาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั   
 
องค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้ 

1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้  ตอ้งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสาระส าคญั / ความคิดรวบยอด หรือ  
ประเด็นหลกัในหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ ดงันั้นช่ือหน่วยการเรียนรู้ควรมีลกัษณะดงัน้ี  
                     1.1  น่าสนใจ อาจเป็นประเด็นปัญหา ขอ้ค าถามหรือขอ้โตแ้ยง้ท่ีส าคญั  
                     1.2  สอดคลอ้งกบัชีวติประจ าวนัและสังคมของผูเ้รียน 
                     1.3  เหมาะสมกบัวยั ความสนใจและความสามารถของผูเ้รียน 
               2.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวดั 
                    มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั ท่ีน ามาจดัท าหน่วยการเรียนรู้ตอ้งมีความสัมพนัธ์
เช่ือมโยงกนัและน ามาจดักิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัได ้ ซ่ึงอาจมาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกนั
หรือต่างกลุ่มสาระ การเรียนรู้   มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดับางตวัอาจตอ้งฝึกซ ้ าเพื่อใหเ้กิดความ
ช านาญ จึงสามารถอยูใ่นหน่วยการเรียนรู้มากกวา่หน่ึงหน่วยการเรียนรู้ได ้เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บการ
พฒันาใหบ้รรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั  
                3. สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 

เป้าหมายการเรียนรู้ 

หลกัฐานการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
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                    สาระส าคญั / ความคิดรวบยอดไดจ้ากการวเิคราะห์แก่นความรู้แต่ละมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตวัช้ีวดั รวมถึงสาระการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั ในหน่วยการเรียนรู้  
 
                 4. สาระการเรียนรู้ 
                     สาระการเรียนรู้ท่ีน ามาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั 
ประกอบดว้ยสาระการเรียนรู้แกนกลาง และสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน (ถา้มี) 
                 5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
                     สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนวเิคราะห์ไดจ้ากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงเป็นผลจากการน ามาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั  มาจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ตลอดจนสอดคลอ้งกบัทกัษะ / กระบวนการตามธรรมชาติวชิา 
                  6. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
                      คุณลกัษณะอนัพึงประสงคว์เิคราะห์ไดจ้ากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551  เขตพื้นท่ีการศึกษา  สถานศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นผลจากการน า
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั มาจดักิจกรรมการเรียนรู้  
                  7. ช้ินงาน / ภาระงาน 
                       ช้ินงาน / ภาระงานท่ีก าหนด ตอ้งสะทอ้นถึงความสามารถของผูเ้รียนจากการใช้
ความรู้และทกัษะท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดัโดยผา่นกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
                        ช้ินงานหรือภาระงาน อาจเป็นส่ิงท่ีครูผูส้อนก าหนดให ้หรือครูผูส้อนและผูเ้รียน
ร่วมกนัก าหนดข้ึน เพื่อใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัในแต่ละหน่วยการเรียนรู้   ช้ินงาน / ภาระงานตอ้ง
แสดงใหเ้ห็นถึงพฒันาการในการเรียนรู้ของผูเ้รียน และเป็นร่องรอยหลกัฐานแสดงวา่ผูเ้รียนมี
ความรู้และทกัษะบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไวใ้นหน่วยการเรียนรู้  
                          ช้ินงาน / ภาระงาน อาจเกิดข้ึนไดใ้นระหวา่งการจดัการเรียนรู้  หรือ ช้ินงาน/ ภาระ
งาน   รวบยอด  แต่ตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้รียนไดน้ าความรู้และทกัษะท่ีไดเ้รียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้
นั้นออกมาใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
                             ตัวอย่างช้ินงาน / ภาระงาน 
                             ช้ินงาน  เช่น รายงาน เรียงความ จดหมาย โคลง กลอน หนงัสือเล่มเล็ก  ภาพวาด  
แผนผงั  แผนภาพ  แผนภูมิ  กราฟ  ตาราง งานประดิษฐ ์ งานแสดงนิทรรศการ  หุ่นจ าลอง  แฟ้ม
สะสมงาน ฯลฯ 
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                              ภาระงาน  เช่น การพดู / รายงานปากเปล่า  การอภิปราย  การอ่าน การกล่าว
รายงาน โตว้าที  ร้องเพลง   เล่นดนตรี  การเคล่ือนไหวร่างกาย ฯลฯ  
                              งานท่ีมีลกัษณะผสมผสานกนัระหวา่งช้ินงาน  /  ภาระงาน  เช่น โครงงาน  การ
ทดลอง    การสาธิต  ละครวดีีทศัน์ ฯลฯ 
                   
 

 8.  การวดัและประเมินผล 
                              การวดัและประเมินผล  ประกอบดว้ยการวดัและประเมินผลระหวา่งการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้  และการวดัและประเมินผลเม่ือส้ินสุดการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ในการก าหนด
วธีิการวดัและประเมินผล ตลอดจนเกณฑก์ารประเมิน ตอ้งเช่ือมโยงกบัมาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตวัช้ีวดัท่ีก าหนดในหน่วยการเรียนรู้  ครูผูส้อนและผูเ้รียนควรร่วมกนัสร้างเกณฑก์ารประเมิน
ช้ินงาน / ภาระงาน หรือการปฏิบติังาน เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพผูเ้รียน  
                   9.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
                              กิจกรรมการเรียนรู้เป็นการน าเทคนิค / วธีิการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงจะน าผูเ้รียนไปสู่
การสร้างช้ินงาน / ภาระงาน เกิดทกัษะ (สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน) กระบวนการตามธรรมชาติ
วชิา และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ใหบ้รรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั ซ่ึงก าหนดไวใ้น
หน่วยการเรียนรู้ 
                   10.  เวลาเรียน / จ านวนช่ัวโมงเรียน 
                             เวลาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะตอ้งวเิคราะห์ความ
เหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัจ านวนมาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั ท่ีปรากฏใน
หน่วยการเรียนรู้จากโครงสร้างรายวชิา 
  
การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
                 การจดัท าหน่วยการเรียนรู้มีแนวทางในการปฏิบติัดงัน้ี 
                  1.  สร้างความรู้ความเข้าใจ 
                      1.1  ควรท าความเขา้ใจกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช   
2551  จุดเนน้ คุณภาพผูเ้รียน สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินของเขตพื้นท่ีการศึกษา (ถา้มี) หลกัสูตร
สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผดิชอบและองคป์ระกอบท่ีส าคญัของหน่วยการเรียนรู้ 
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                      1.2  ควรรู้วา่ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีจะจดัการเรียนรู้นั้นประกอบไปดว้ย
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั จ  านวนเท่าไร สาระการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากค าอธิบายรายวชิา  สมรรถนะ
ส าคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร และธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
                       1.3  ควรรู้วธีิการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ซ่ึงสามารถจดัท าไดห้ลายลกัษณะ แต่ตอ้ง
ยดึมาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดัเป็นเป้าหมายส าคญัในการพฒันาผูเ้รียน หน่วยการเรียนรู้สามารถ
ออกแบบได ้ 2  วธีิ  คือ 
                               วธีิท่ี 1  ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ เร่ิมจากการวเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตวัช้ีวดั 
                               วธีิท่ี 2  ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ เร่ิมตน้จากการก าหนดประเด็น / หวัเร่ือง จาก
สภาพปัญหาหรือส่ิงท่ีผูเ้รียนสนใจ 
                   2.  วางแผนและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
                         เม่ือมีความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าหน่วยการเรียนรู้แลว้ ในขั้นต่อมาเป็นการวาง
แผนการจดัท าหน่วยการเรียนรู้ ครูผูส้อนตอ้งน าตวัช้ีวดัในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผดิชอบมา
พิจารณาวา่ ในแต่ละตวัช้ีวดั เม่ือน ามาจดัการเรียนรู้ ผูเ้รียนควรรู้อะไรและท าอะไรได ้ควบคู่กบัการ
วเิคราะห์สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนวา่ จะน าพาใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะใด จากสมรรถนะส าคญั
ของผูเ้รียนท่ีหลกัสูตรแกนกลางฯ ก าหนดไว ้ 5  ประการ  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์
หลกัสูตรแกนกลางฯ   ก าหนดไว ้8 คุณลกัษณะ  ในส่วนของคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ กรณีท่ี
วเิคราะห์แลว้ไม่ปรากฏคุณลกัษณะสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัในหลกัสูตรแกนกลาง ฯ อยา่งชดัเจน 
สามารถวเิคราะห์เพิ่มเติมไดจ้ากคุณลกัษณะท่ีเป็นจุดเนน้ของเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
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รายวชิา คณติศาสตร์       ช้ันประถมศึกษาปีที ่๔  
หน่วยการเรียนรู้ที ่๖   เร่ือง  สถิติและความน่าจะเป็น   เวลา ๑๖  ช่ัวโมง   
           คะแนน  ๑๐ คะแนน  
๑.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
มาตรฐานที ่ค ๕.๑      เข้าใจและใช้วธีิการทางสถิติในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ค ๕.๑ ป ๔/๑ รวบรวมและจ าแนกขอ้มูล    
  ค ๕.๑ ป ๔/๒ อ่านขอ้มูลจากแผนภูมิรูปภาพ   แผนภูมิแท่ง และตาราง 

ค ๕.๑ ป ๔/๓ เขียนแผนภูมิรูปภาพ   และแผนภูมิแท่ง  
มาตรฐานที ่ค ๖.๑     มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมาย
ทาง 

คณติศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณติศาสตร์และ 
เช่ือมโยงคณติศาสตร์กบัศาสตร์อืน่ ๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  

 ค ๖.๑ ป ๔/๓  ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจและสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ค ๖.๑ ป  ๔/๔ ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย 
และ   

การน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
ค ๖.๑ ป  ๔/๖ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  

๒.ความคิดรวบยอด 
 การรวบรวมและการจ าแนกขอ้มูลเป็นวธีิการทางสถิติเบ้ืองตน้  แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิ
แท่งและ 
             ตารางเป็นวธีิการน าเสนอขอ้มูลอยา่งหน่ึง 
๓.สาระการเรียนรู้ 
 ๓.๑  การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการจ าแนกขอ้มูล 
 ๓.๒ การอ่านแผนภูมิรูปภาพ การอ่านแผนภูมิแท่ง การอ่านตาราง  
 ๓.๓ การเขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง  
๔. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๔.๑  ความสามารถในการส่ือสาร 
 ๔.๒ ความสามารถในการคิด  

ตัวอย่างการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
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                     ทกัษะการคิด 
                         การจ าแนกประเภท     

           การระบุ   
           การแปลความ 

                       
๕. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๕.๑   ใฝ่เรียนรู้ 
 ๕.๒  มุ่งมัน่ในการท างาน   
๖. ภาระงาน/ช้ินงาน 
 ช่ือผลงาน “แผนภูมิคนพอเพยีง” 
๗. การวดัและประเมินผล 
 ๗.๑  การประเมินระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
  การอ่านขอ้มูลแผนภูมิภาพ แผนภูมิแท่ง และตาราง  
  ผลงานรวบรวมขอ้มูล การจดบนัทึกขอ้มูล  
 ๗.๒  การประเมินเม่ือส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู้  
  ช้ินงาน  “แผนภูมิคนพอเพยีง” 
  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  
๘. กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ๘.๑  ฝึกอ่านขอ้มูลจากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตาราง  โดยการใชค้  าถาม และฝึก
อ่านขอ้มูลเป็นรายกลุ่ม  รายบุคคล 
 ๘.๒ ใหน้กัเรียนรวบรวมและจ าแนกขอ้มูล  จากสถานการณ์จริงและน าเสนอผลงานท่ี
รวบรวมได ้
โดยฝึกปฏิบติัเป็นกลุ่มก่อนฝึกอบรมเป็นรายบุคคล เช่น วดัความสูง  น ้าหนกัของเพื่อน 5-6 คน   
ส ารวจไมด้อกสีแดงในโรงเรียน 
 ๘.๓ อธิบายองคป์ระกอบท่ีส าคญัของแผนภูมิ เช่น การก าหนดมาตราส่วน แกนแนวตั้ง 
แนวนอน 
 ๘.๔ ฝึกเขียนแผนภูมิรูปภาพ  และแผนภูมิแท่ง จากสถานการณ์ท่ีก าหนดเป็นรายกลุ่มและ
รายบุคคล 
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 ๘.๕ เขียนแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง เป็นรายบุคคล โดยการรวบรวมและแสดงขอ้มูล
เก่ียวกบัค่าใชจ่้ายของตนเองภายใน ๑ สัปดาห์ (สวยงาม น่าสนใจแสดงถึงความคิดสร้างสรรคข์อง
นกัเรียน พร้อมทั้งใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจในการเลือกใชข้อ้มูล)  

เกณฑ์การประเมิน     แนวทางการใหค้ะแนนช้ินงาน “แผนภูมิคนพอเพียง       คะแนนเตม็ ๓๐  
คะแนน 

รายการประเมิน ดี 
(๓) 

พอใช้ 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

น า้หนัก
คะแนน 

๑.องค์ประกอบของ
แผนภูมิ 

มีองคป์ระกอบส าคญั
ครบถว้น ไดแ้ก่ ช่ือ
แผนภูมิ มาตราส่วน ช่ือ
แกนนอน ช่ือแกนตั้ง 

ขาดองคป์ระกอบใด 
องคป์ระกอบหน่ึง 

ขาดองคป์ระกอบ
มากกวา่ ๑ รายการ 

๒ 

๒. ขนาดและ
ระยะห่างของ
แผนภูมิ 

ขนาดของรูปภาพแท่ง
ของแผนภูมิและ
ระยะห่างของแผนภูมิ
เท่ากนัทั้งหมด 

ขนาดรูปภาพ  แท่ง
ของแผนภูมิไม่
เท่ากนั ๑ แห่ง/
ระยะห่างของรูปภาพ 
แท่งของแผนภูมิไม่
เท่ากนั ๑ แห่ง  

ขนาดรูปภาพ  แท่ง
ของแผนภูมิไม่เท่ากนั
มากกวา่ ๑ แห่ง/
ระยะห่างของรูปภาพ 
แท่งของแผนภูมิไม่
เท่ากนัมากกวา่ ๑ แห่ง  

๓ 

๓. การก าหนด
มาตราส่วน 

การก าหนดมาตราส่วน
ไดเ้หมาะสมสอดคลอ้ง
กบัขอ้มูล 

การก าหนดมาตรา
ส่วนไม่เหมาะสมกบั
ขอ้มูล 

ไม่มีการก าหนดมาตรา
ส่วน 

๑ 

๔. ความครบถ้วน
ถูกต้องของข้อมูล 

มีการปฏิบติัครบ ๓ 
รายการ  
๑. ขอ้มูลท่ีเลือกมา

น าเสนอ มีจ านวน
ครบทุกรายการ 

๒. แผนภูมิท่ีน าเสนอมี
จ านวนถูกต้องทุก
รายการ 

๓. มีการให้เหตุผล
ประกอบ 

มีการปฏิบติังานขาด
รายการใดรายการ
หน่ึง 

มีการปฏิบติังานขาด
มากกวา่ ๑ รายการ 

๓ 
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รายการประเมิน ดี 
(๓) 

พอใช้ 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

น า้หนัก
คะแนน 

๕.ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ 

ผลงานบ่งบอกถึง
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
น่าสนใจ เช่น ภาพมีมิติ  
มีลวดลาย สีสันสวยงาม  

ผลงานบ่งบอกถึง
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์เพียง
เล็กนอ้ย เช่น  

ผลงานไม่บ่งบอกถึง
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์เช่นไม่มี
ลวดลาย     ไม่มีสีสัน 

๑ 

เกณฑ์การตัดสิน/ระดับคุณภาพ 
 คะแนน              ๒๖-๓๐           หมายถึง  ดีมาก  
 คะแนน  ๒๑-๒๕  หมายถึง              ดี  
 คะแนน  ๑๕-๒๐   หมายถึง  พอใช้  
 คะแนน  ๐-๑๔   หมายถึง   ปรับปรุง  
เกณฑ์การผ่าน      ผา่นระดบัพอใช้ 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่2.1 

เร่ือง “แนวทางการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
แนวการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัในการพฒันาศกัยภาพของบุคคลในดา้นการส่ือสาร การ
สืบเสาะ และเลือกสรรสารสนเทศ การตั้งขอ้สันนิษฐาน การใหเ้หตุผล การเลือกใชย้ทุธวธีิต่างๆ ใน
การแกปั้ญหา นอกจากน้ี คณิตศาสตร์ยงัเป็นพื้นฐานในการพฒันาทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ตลอดจนพื้นฐานในการพฒันาวชิาการอ่ืนๆ 
 ในการจดัการเรียนรู้กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และสามารถ
น าคณิตศาสตร์ไปประยกุตเ์พื่อพฒันาคุณภาพของชีวติและพฒันาคุณภาพของสังคมไทยใหดี้นั้น ผู ้
จดัควรค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นในหลายๆ ดา้น ไดแ้ก่ ความพร้อมของสถานศึกษา
ในดา้นบุคลากร ผูบ้ริหาร ผูส้อน ผูเ้รียน และส่ิงอ านวยความสะดวก การจดัสาระการเรียนรู้จะตอ้ง
จดัใหส้อดคลอ้งกบัสาระของกลุ่มคณิตศาสตร์ในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 
ท่ีก าหนดสาระการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับผูเ้รียนทุกคนไวด้งัน้ี 

1) จ านวน 
2) การวดั 
3) เรขาคณิต 
4) พีชคณิต 
5) การวเิคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น 
6) ทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 สถานศึกษาตอ้งจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และ
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร นอกจากน้ีสถานศึกษาสามารถจดัสาระการ
เรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนเพิ่มข้ึนจากท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรก็ได ้การ
จดัการเรียนรู้ท่ียดึผูเ้รียนเป็นส าคญั และมุ่งหวงัใหผู้เ้รียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่ม
คณิตศาสตร์ค านึงถึงองคป์ระกอบต่อไปน้ี 

 ปัจจยัส าคญัของการจดัการเรียนรู้ 
 แนวคิดพื้นฐานของการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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 รูปแบบของการจดัการเรียนรู้ 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่2.2 

เร่ือง “ปัจจัยส าคัญของการจัดการเรียนรู้” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
ปัจจัยส าคัญของการจัดการเรียนรู้ 

1)  ผู้บริหาร   
เป็นปัจจยัหลกัท่ีส าคญัท่ีจะท าใหก้ารจดัการเรียนรู้บรรลุมาตรฐาน การเรียนรู้ของทุกกลุ่มวชิา 

ผูบ้ริหารท่ีพร้อมในการส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใหบ้รรลุมาตรฐานควรเป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจถึง
ความส าคญัและธรรมชาติของวชิาคณิตศาสตร์ ศึกษาและท าความเขา้ใจถึงขอบข่ายและมาตรฐานของ
กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์อยา่งแทจ้ริง ทั้งดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ/กระบวนการ และดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ตลอดจนโครงสร้างแนวการจดัสาระการเรียนรู้ทั้งสาระท่ีจ าเป็นท่ีผูเ้รียนทุก
คนตอ้งเรียนและสาระท่ีสถานศึกษาจะจดัเพิ่มข้ึนใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูเ้รียน แนวการวดัผลและการประเมินผลและแนวการพฒันาส่ือการเรียนรู้ มีความเขา้ใจและสามารถ
ด าเนินการจดัท าหลกัสูตรของสถานศึกษาได้ 

นอกจากน้ี ผูบ้ริหารจะตอ้งใหก้ารสนบัสนุนเพื่อท่ีจะช่วยใหก้ารจดัการเรียนรู้บรรลุ
มาตรฐานในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1.1) งบประมาณ  ผูบ้ริหารตอ้งจดัสรรงบประมาณ จดัหาส่ือ/อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้พียงพอ 

1.2) การบริหาร  ผูบ้ริหารตอ้งมีการวางแผนงาน สอดส่องดูแล เป็นท่ีปรึกษาให้
ค  าแนะน า สร้างขวญัและก าลงัใจแก่ผูส้อน ส่งเสริมความสามารถของผูเ้รียนในทุกๆ ดา้น ใหค้วาม
ร่วมมือกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

1.3) การนิเทศ  ผูบ้ริหารตอ้งวางนโยบายการนิเทศภายในใหช้ดัเจน 
1.4) การประเมิน  ผูบ้ริหารควรเป็นนกับริหารเชิงสถิติ ประเมินผลการปฏิบติังานของ

ผูส้อนดว้ยความยติุธรรม 
1.5) การประสานงาน  ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูช่้วยประสานความร่วมมือกบัแหล่งวทิยาการ

ต่างๆ ทั้งในและนอกทอ้งถ่ิน มีวสิัยทศัน์ในการท างาน มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อชุมชน 
2)  ผู้สอน 
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ผูส้อนคณิตศาสตร์เป็นบุคคลท่ีมีบทบาทและความส าคญัยิง่ท่ีจะท าใหก้ารเรียนรู้คณิตศาสตร์
ของผูเ้รียนบรรลุมาตรฐานของกลุ่มคณิตศาสตร์ ผูส้อนคณิตศาสตร์  ควรมีความสามารถดงัน้ี  

2.1) มีความรู้และประสบการณ์ทางดา้นการจดัการเรียนรู้ มีความสามารถในการพฒันา
ความรู้และสร้างประสบการณ์ใหผู้เ้รียนเขา้ใจและปฏิบติัไดจ้ริง ความรู้ต่อเน่ืองของเน้ือหา สามารถ
เช่ือมโยงเน้ือหาในศาสตร์เดียวกนัและศาสตร์อ่ืนๆ รวมถึงการจดัเน้ือหาไดเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 

2.2) มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความส าคญั ธรรมชาติ/ลกัษณะเฉพาะของวชิา
คณิตศาสตร์ สามารถจดัสาระการเรียนรู้ทั้งดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ/กระบวนการ ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม ไดต้รงตามหลกัสูตร สามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ พฒันาส่ือการเรียนรู้
วดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ ใหไ้ดต้ามมาตรฐานการเรียนรู้ 

2.3) เป็นผูใ้ฝ่แสวงหาความรู้ ปรับปรุง และพฒันาตนเองใหก้า้วทนัวทิยาการใหม่ๆ อยู่
เสมอ มีความคิดสร้างสรรค ์

2.4) รู้จกัธรรมชาติ เขา้ใจความตอ้งการของผูเ้รียน เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ ไดล้งมือปฏิบติัจริง 

2.5) มีความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย ใชส่ื้อและ
เทคโนโลยอียา่งเหมาะสม ตลอดจนสร้างบรรยากาศใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 

2.6) เป็นผูส้อนท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวชิาชีพครู 
3)  ผู้เรียน 
ผูเ้รียนควรเลือกเรียนตามความสนใจ ตามความถนดัของตนเอง รู้จกัเรียนรู้ตามแบบ

ประชาธิปไตย เสาะแสวงหาความรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง  
4)  สภาพแวดล้อม  
ความพร้อมของสถานศึกษาและบรรยากาศภายในสถานศึกษาหรือภายในหอ้งเรียนเป็น

ส่วนหน่ึงในการท่ีจะเอ้ือและส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหบ้รรลุมาตรฐานการเรียนรู้ได้  
4.1) หอ้งเรียนท่ีช่วยส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ควรมีขนาดเหมาะสม มี

อากาศถ่ายเท มีแสงสวา่งเพียงพอ มีบรรยากาศทางวชิาการโดยมีความพร้อมในดา้นต่างๆ เช่น ความ
พร้อมของส่ือ/อุปกรณ์ในการเรียน โตะ๊เรียนเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้เป็นกลุ่มได ้มีอุปกรณ์หรือ
เคร่ืองใชส้ าหรับการปฏิบติักิจกรรม มีเอกสารส าหรับการคน้ควา้ อาจมีการจดัมุมคณิตศาสตร์ มีเกม
หรือปัญหาช่วยเร้าความสนใจใหอ้ยากคิด อยากลองท า 

4.2) สถานศึกษาควรจดัสภาพแวดลอ้มใหภ้ายในสถานศึกษาร่มร่ืน สะอาด มีความเป็น
ระเบียบ ปลอดภยั มีความสะดวกสบายดว้ยสาธารณูปโภคพอสมควร ถา้สถานศึกษาสามารถจดัใหมี้
หอ้งเฉพาะหรือ สถานท่ีเฉพาะท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เช่น หอ้งกิจกรรมคณิตศาสตร์ หรือ



 

39 

 
 

utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

รหัส UTQ-203: สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร:์ คณติศาสตร ์ ส าหรับชัน้ประถมศกึษา  

หอ้งปฏิบติัการคณิตศาสตร์ หรือสวนคณิตศาสตร์สร้างสรรค ์ก็จะเป็นการส่งเสริม ใหผู้เ้รียนอยาก
เรียนรู้คณิตศาสตร์มากข้ึน 
 นอกจากปัจจยั 4 ประการขา้งตน้แลว้  ผูป้กครองก็ยงัเป็นปัจจยัส าคญัในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนใหบ้รรลุมาตรฐานของหลกัสูตรดว้ย ผูป้กครองตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัทาง
สถานศึกษาในการดูแล และช่วยพฒันาผูเ้รียนใหเ้รียนรู้อยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่2.3 

เร่ือง “รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
แนวคิดพืน้ฐานของการจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
 หลกัการจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ท่ียดึผูเ้รียนเป็นส าคญั คือ การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน
ไดคิ้ดและแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ไดศึ้กษาคน้ควา้จากส่ือและเทคโนโลยต่ีางๆ โดยอิสระ ผูส้อนมีส่วน
ช่วยในการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียนโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ผูส้อนท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา ใหค้  าแนะน าและช้ีแนะใน
ขอ้บกพร่องของผูเ้รียน 
 การจดักิจกรรมประกอบการเรียนรู้ในลกัษณะใหเ้รียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม เป็นแนวการจดัการ
เรียนรู้แนวหน่ึงท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดร่้วมกนัคิด ร่วมกนัแกปั้ญหา ปรึกษาหารือ อภิปราย และ
แสดงความคิดเห็นดว้ยเหตุผลซ่ึงกนัและกนั ช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ/
กระบวนการคิด และมีประสบการณ์มากข้ึน ในการจดักลุ่มใหผู้เ้รียนร่วมกนัแกปั้ญหา อาจจดัเป็นกลุ่ม
เล็กๆ 2 คน หรือกลุ่มยอ่ย 4 - 5 คน หรืออาจจดัเป็นกิจกรรมใหผู้เ้รียนร่วมกนัแกปั้ญหาเป็นกลุ่มใหญ่
ทั้งชั้นเรียนก็ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขั้นตอนของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 ในขั้นด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ ส่ิงส าคญัท่ีผูส้อนควรค านึงถึงคือ
ความรู้พื้นฐานของผูเ้รียนส าหรับการเรียนรู้เน้ือหาสาระใหม่ ขั้นเตรียมความพร้อมเพื่อน าเขา้สู่
กิจกรรม ผูส้อนสามารถใชค้  าถามเช่ือมโยงเน้ือหาหรือเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าไปสู่เน้ือหาใหม่หรือ
ใชย้ทุธวธีิต่างๆ ในการทบทวนความรู้เดิม ในขั้นปฏิบติักิจกรรมผูส้อนอาจใชปั้ญหาซ่ึงมีความ
เช่ือมโยงกบัเร่ืองราวในขั้นเตรียมความพร้อม และใชย้ทุธวธีิต่างๆ ใหผู้เ้รียนสามารถสรุปหรือเขา้ใจ
หลกัการ แนวคิด กฎ สูตร สัจพจน์ ทฤษฎีบท หรือบทนิยมดว้ยตนเอง ในขณะท่ีผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรม
กลุ่ม ผูส้อนควรใหอิ้สระทางความคิดกบัผูเ้รียน แต่ผูส้อนควรหมุนเวยีนไปตามกลุ่มต่างๆ เพื่อคอย
สังเกต ตรวจสอบความเขา้ใจและใหค้ าแนะน าตามความจ าเป็น 
 การจดัโอกาสใหผู้เ้รียนไดอ้อกมาน าเสนอแนวคิดของผูเ้รียนแต่ละคนหรือแนวคิดของกลุ่มก็
เป็นส่ิงส าคญัท่ีผูส้อนควรปฏิบติัใหมี้บ่อยๆ เพราะในการน าเสนอแต่ละคร้ัง ผูเ้รียนมีโอกาสร่วมแสดง
แนวคิดเสริมเพิ่มเติมร่วมกนั หรือซกัถามหาขอ้อภิปรายขดัแยง้ดว้ยเหตุและผล ผูส้อนมีโอกาสเสริม
ความรู้ ขยายความหรือสรุปประเด็นส าคญัท่ีเป็นความคิดรวบยอดของสาระท่ีน าเสนอนั้น ท าใหก้าร
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เรียนรู้ขยายในวงกวา้งและลึกมากข้ึน ผูเ้รียนสามารถน าความรู้หรือแนวคิดท่ีไดจ้ากการน าเสนอนั้นไป
ประยกุตห์รือเป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัได ้ผลดีอีกประการหน่ึงของการท่ีผูเ้รียนไดอ้อกมาน าเสนอ
ผลงาน คือ ผูเ้รียนเกิดเจตคติท่ีดี มีความภูมิใจในผลงาน เกิดความรู้สึกอยากคิด อยากท า กลา้แสดงออก 
และจดจ าสาระท่ีตนเองไดอ้อกมาน าเสนอไดน้าน ส าหรับขั้นการฝึกทกัษะหรือฝึกปฏิบติั ผูเ้รียนควร
ไดฝึ้กเป็นรายบุคคล หรืออาจฝึกปฏิบติัเป็นกลุ่มก็ได ้ตามความเหมาะสมของสาระและกิจกรรม 
 เน่ืองจากลกัษณะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตอ้งอาศยัความรู้พื้นฐานท่ีต่อเน่ืองกนั ในการจดัการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กเล็ก ผูส้อนควรใหผู้เ้รียนมีโอกาสเรียนรู้จากการปฏิบติั/ท ากิจกรรม ได้
ฝึกทกัษะ/กระบวนการ โดยฝึกการสังเกต ฝึกใหเ้หตุผล และหาขอ้สรุปจากส่ือรูปธรรมหรือ
แบบจ าลองต่างๆ ก่อน และขยายวงความรู้สู่นามธรรมใหก้วา้งข้ึนสูงข้ึนตามความสามารถของผูเ้รียน 
ถา้สาระเน้ือหาหรือกิจกรรมท่ีผูส้อนจดัใหน้ั้นยากเกินไปหรือตอ้งอาศยัความรู้พื้นฐานท่ีสูงกวา่ท่ี
ผูเ้รียนมี ผูส้อนควรสร้างพื้นฐานความรู้ใหม่ อาจใชว้ธีิลดรูปของปัญหานั้นใหง่้ายกวา่เดิม หรือจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เสริมเพิ่มเติมใหอี้กก็ได้ 
 รูปแบบของการจัดการเรียนรู้ 
 รูปแบบของการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีหลายรูปแบบ ผูส้อนสามารถน าไปจดัให้
เหมาะสมกบัเน้ือหาและเวลาเรียนของผูเ้รียนไดด้งัน้ี 

1) การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง 
2) การเรียนรู้จากการใชค้  าถามประกอบการอธิบายและแสดงเหตุผล 
3) การเรียนรู้จากการศึกษาคน้ควา้ 
4) การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

 
1) การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

การเรียนรู้จากปฏิบติัจริง เป็นการเรียนรู้ท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนไดล้งมือท างานนั้นจริงๆ ไดรั้บ
ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติัจริง โดยใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์หรือส่ือรูปธรรมท่ีสามารถน าผูเ้รียนไปสู่การ
คน้พบหรือไดข้อ้สรุป ในการใชส่ื้อรูปธรรม ถา้ผูส้อนสอนดว้ยตนเองจะใชก้ารสาธิตประกอบค าถาม 
แต่ถา้ใหผู้เ้รียนเรียนดว้ยตนเองจะใชก้ารทดลอง โดยผูเ้รียนด าเนินการทดลองตามกิจกรรมท่ีผูส้อน
ก าหนดให ้ผูเ้รียนท่ีปฏิบติัการทดลองมีโอกาสฝึกใชท้กัษะ/กระบวนการต่างๆ เช่น การสังเกต การ
คาดคะเน การประมาณค่า การใชเ้คร่ืองมือ การบนัทึกขอ้มูล การอภิปราย การตั้งขอ้ความคาดการณ์
หรือขอ้สมมุติฐาน การสรุป 

กระบวนการด าเนินการทดลองหรือปฏิบติักิจกรรมทางคณิตศาสตร์ เปิดโอกาสใหผู้เ้รียน
ไดพ้ิสูจน์ ใชเ้หตุผล อา้งขอ้เทจ็จริง ตลอดจนไดฝึ้กทกัษะในการแกปั้ญหาใหม่ๆ การจดัการเรียนรู้
แบบน้ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีอิสระในการคิด และเลือกใชย้ทุธวธีิท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหา ขณะท่ี
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ผูเ้รียนท าการทดลอง ผูส้อนควรสังเกตแนวคิดของผูเ้รียนวา่เป็นไปอยา่งถูกตอ้งหรือไม่ ถา้เห็นวา่
ผูเ้รียนคิดไม่ตรงแนวทาง ควรตั้งค  าถามใหผู้เ้รียนคิดใหม่ ถึงแมจ้ะตอ้งใชเ้วลามากข้ึน เพราะผูเ้รียนจะ
ไดป้ระโยชน์จากการเรียนรู้ดว้ยตวัเองมากกวา่การเรียนรู้ท่ีผูส้อนบอกหรือสรุปผลให้ 

2) การเรียนรู้จากการใช้ค าถามประกอบการอธิบายและแสดงเหตุผล 
การเรียนรู้ท่ีผูส้อนใชค้  าถามประกอบการอธิบายและแสดงเหตุผลมีความจ าเป็นในการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ เพราะธรรมชาติของวชิาคณิตศาสตร์ตอ้งอาศยัค านิยาม บทนิยาม สัจพจน์ ทฤษฎี
บทต่างๆ เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ บางเน้ือหาผูส้อนตอ้งสร้างพื้นฐานในเน้ือหานั้นก่อน ดว้ยการ
อธิบายและแสดงเหตุผลใหข้อ้ตกลงในรูปของบทนิยาม เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจเบ้ืองตน้ แต่ในบาง
เน้ือหา ผูส้อนอาจใชค้  าถามก่อน ถา้นกัเรียนไม่เขา้ใจอาจอธิบายและแสดงเหตุผลเพิ่มเติม 

3) การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า 
การเรียนรู้จากการศึกษาคน้ควา้เป็นการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้

ในเร่ืองท่ีสนใจจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดยอิสระ สามารถศึกษาไดจ้ากส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือ
เทคโนโลยต่ีางๆ หรือจากการท าโครงงานคณิตศาสตร์ โดยผูส้อนมีส่วนช่วยเหลือใหค้  าปรึกษา 
แนะน าใหค้วามสนใจงานท่ีผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้มา ใหโ้อกาสผูเ้รียนไดน้ าเสนอผลงานต่อผูส้อน 
ผูเ้รียน ตลอดจนบุคคลทัว่ไป 

4) การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผูส้อนควรจดัสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาใหผู้เ้รียนเกิด

ความสงสัย เม่ือผูเ้รียนสังเกตจนพบปัญหานั้นแลว้ ผูส้อนควรส่งเสริมใหผู้เ้รียนพยายามท่ีจะคน้หา
สาเหตุดว้ยการตั้งค  าถามต่อเน่ือง และรวบรวมขอ้มูลมาอธิบาย การเรียนรู้ดงักล่าวเป็นการวเิคราะห์
จากปัญหามาหาสาเหตุ ใชค้  าถามสืบเสาะจนกระทัง่แกปั้ญหาหรือหาขอ้สรุปได ้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ประกอบดว้ยขั้นสังเกต ขั้นอธิบาย ขั้นคาดการณ์ 
ขั้นทดลอง และขั้นน าไปใช ้ขั้นตอนเหล่าน้ีจะช่วยฝึกกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ฝึกใหผู้เ้รียน
รู้จกัอภิปรายและท างานร่วมกนัอยา่งมีเหตุผล ฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัสังเกตและวเิคราะห์ปัญหาโดย
ละเอียด 
 ในการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผูส้อนควรเลือกใชรู้ปแบบของการจดัการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกบัเน้ือหาและเหมาะกบัผูเ้รียน การเรียนรู้เน้ือหาหน่ึงๆ อาจใชรู้ปแบบของการเรียนรู้
หลายรูปแบบผสมผสานกนัได ้และผูส้อนจะตอ้งค านึงถึงการบูรณาการดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ/
กระบวนการ และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม โดยสอดแทรกในการเรียนรู้ทุกเน้ือหา
สาระใหค้รบถว้นเพื่อใหบ้รรลุมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่2.4 

เร่ือง “การพฒันาทกัษะ/กระบวนการทางคณติศาสตร์” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
แนวการพฒันาทกัษะ/กระบวนการทางคณติศาสตร์ 
 ในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ในสาระการเรียนรู้กลุ่มคณิตศาสตร์ 
ไดก้ าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ดา้นทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็นไว ้5 มาตรฐานใน
การจดัการเรียนรู้ ผูส้อนจะตอ้งจดักิจกรรม ก าหนดสถานการณ์หรือปัญหา เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้
บรรลุมาตรฐานดา้นทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ดงักล่าว แนวการพฒันาทกัษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ  าเป็น  มีดงัน้ี 
  การพฒันาทกัษะ/กระบวนการแกปั้ญหา  
  การพฒันาทกัษะ/กระบวนการใหเ้หตุผล  

การพฒันาทกัษะ/กระบวนการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการ 
น าเสนอ 
การพฒันาทกัษะ/กระบวนการเช่ือมโยง 
การพฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

การพฒันาทกัษะ/กระบวนการแก้ปัญหา 
การจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะ/กระบวนการในการแกปั้ญหา นบัวา่เป็นเร่ืองยาก

พอสมควรส าหรับผูส้อน ผูเ้รียนส่วนใหญ่จะพฒันาไดดี้ในทกัษะการคิดค านวณ แต่เม่ือพบโจทย์
ปัญหามกัจะมีปัญหาในเร่ืองของทกัษะการอ่านท าความเขา้ใจโจทย ์การวเิคราะห์โจทย ์รวมถึงการ
หารูปแบบแนวคิดในการแกปั้ญหานั้น 

การจดัการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะ/กระบวนการแกปั้ญหาได ้ผูส้อนตอ้งใหโ้อกาส
ผูเ้รียนไดฝึ้กคิดดว้ยตนเองใหม้าก โดยจดัสถานการณ์หรือปัญหาหรือเกมท่ีน่าสนใจ ทา้ทายใหอ้ยาก
คิด เร่ิมดว้ยปัญหาท่ีเหมาะกบัศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคนหรือผูเ้รียนแต่ละกลุ่มโดยอาจเร่ิมดว้ย
ปัญหาท่ีผูเ้รียนสามารถใชค้วามรู้ท่ีเรียนมาแลว้มาประยกุตก่์อน ต่อจากนั้นจึงเพิ่มสถานการณ์หรือ
ปัญหาท่ีแตกต่างจากท่ีเคยพบมา ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความสามารถสูง ผูส้อนควรเพิ่มปัญหาท่ียากซ่ึง
ตอ้งใชค้วามรู้ท่ีซบัซอ้นหรือมากกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรใหน้กัเรียนไดฝึ้กคิดดว้ย 
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ในการเร่ิมตน้พฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในกระบวนการแกปั้ญหา ผูส้อนจะตอ้งสร้างพื้นฐาน
ใหผู้เ้รียนเกิดความคุน้เคยกบักระบวนการแกปั้ญหาซ่ึงมีอยู ่4 ขั้นตอนก่อน แลว้จึงฝึกทกัษะในการ
แกปั้ญหา 

กระบวนการแกปั้ญหา 4 ขั้นตอน มีดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 ท าความเขา้ใจปัญหาหรือวเิคราะห์ปัญหา 
ขั้นท่ี 2 วางแผนแกปั้ญหา 
ขั้นท่ี 3 ด าเนินการแกปั้ญหา 
ขั้นท่ี 4 ตรวจสอบหรือมองยอ้นกลบั 
ในกระบวนการแกปั้ญหา 4 ขั้นตอนน้ี ยงัอาศยัทกัษะอ่ืนๆ ประกอบดว้ย 
ขั้นที ่1 ขั้นท าความเขา้ใจปัญหาหรือวเิคราะห์ปัญหา ตอ้งอาศยัทกัษะท่ีส าคญัและจ าเป็นอีก

หลายประการ เช่น ทกัษะในการอ่านโจทยปั์ญหา ทกัษะการแปลความหมายทางภาษาซ่ึงผูเ้รียนควร
แยกแยะไดว้า่โจทยก์ าหนดอะไรใหแ้ละโจทยต์อ้งการใหห้าอะไร หรือพิสูจน์ขอ้ความใด 

ขั้นที ่2 ขั้นวางแผนแกปั้ญหา เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุด ตอ้งอาศยัทกัษะในการน าความรู้ 
หลกัการหรือทฤษฎีท่ีเรียนรู้มาแลว้ ทกัษะในการเลือกใชย้ทุธวธีิท่ีเหมาะสม เช่น เลือกใชก้ารเขียน
รูปหรือแผนภาพ ตาราง การสังเกตหาแบบรูปหรือความสัมพนัธ์ เป็นตน้ ในบางปัญหาอาจใชท้กัษะ
ในการประมาณค่า คาดการณ์ หรือคาดเดาค าตอบมาประกอบดว้ย ผูส้อนจะตอ้งหาวธีิฝึกวเิคราะห์
แนวคิดในขั้นน้ีใหม้าก 

ขั้นที ่3 ขั้นด าเนินการแกปั้ญหา ตอ้งอาศยัทกัษะในการคิดค านวณหรือการด าเนินการทาง
คณิตศาสตร์ ทกัษะในการพิสูจน์หรือการอธิบายและแสดงเหตุผล 

ขั้นที ่4 ขั้นตรวจสอบหรือมองยอ้นกลบั ตอ้งอาศยัทกัษะในการค านวณ การประมาณ
ค าตอบ การตรวจสอบผลลพัธ์ท่ีหาไดโ้ดยอาศยัความรู้สึกเชิงค านวณ ( number sense) หรือ
ความรู้สึกเชิงปริภูมิ ( spatial sense) ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์หรือปัญหา 

การจดัการเรียนรู้ท่ีใชก้ระบวนการแกปั้ญหาดงักล่าวน้ี ผูส้อนสามารถจดักิจกรรมใหผู้เ้รียน
เรียนรู้อยา่งค่อยเป็นค่อยไป โดยก าหนดประเด็นค าถามน าใหคิ้ด และหาค าตอบเป็นล าดบัเร่ือยไป
จนผูเ้รียนสามารถหาค าตอบได ้หลงัจากนั้นในปัญหาต่อๆ ไป ผูส้อนจึงค่อยๆ ลดประเด็นค าถามลง
จนสุดทา้ยเม่ือเห็นวา่ผูเ้รียนมีทกัษะในการแกปั้ญหาเพียงพอแลว้ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งใหป้ระเด็นค าถาม
ช้ีน าก็ได ้  
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ในการจดัใหเ้รียนรู้กระบวนการแกปั้ญหาตามล าดบัขั้นตอนนั้น เม่ือผูเ้รียนเขา้ใจ
กระบวนการแลว้ การพฒันาใหมี้ทกัษะ ผูส้อนควรเนน้ฝึกการวเิคราะห์แนวคิดอยา่งหลากหลายใน
ขั้นวางแผนแกปั้ญหาใหม้าก เพราะเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัและยากส าหรับผูเ้รียน 
 

ตัวอย่างการแก้ปัญหา 
 ก าหนดสถานการณ์ปัญหา “ไก่กบักระต่าย” ดงัน้ี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผูส้อนอาจให้ผูเ้รียนแต่ละคนหาค าตอบดว้ยแนวคิดของตวัเอง หรืออาจจดัเป็นกิจกรรมกลุ่มให้ผูเ้รียนช่วยกนัคิดหา
ค าตอบก็ได ้ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีผูเ้รียนสามารถหาค าตอบไดโ้ดยใชวิ้ธีต่างกนั เช่น  

 วธีิที ่1 :  ใช้แผนภาพ 

  1.  เร่ิมดว้ยการวาดภาพ 30 ภาพ แทนตวัของสัตวท์ั้งหมด 
  2.  สมมุติวา่ สัตวทุ์กตวัเป็นไก่ โดยเขียนขาของทุกตวัเป็น 2 ขา แลว้วาดขาเพิ่มไป
ท่ีรูปแทนกระต่าย จนจ านวนขาครบตามท่ีก าหนด 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แทนกระต่าย 1 ตวั          แทนไก่ 1 ตวั 
 

 ค าตอบ  คือ มีกระต่าย 13 ตวั  และไก่ 17 ตวั 
 

 

 

 

 พอ่ของนิตยาเล้ียงไก่กบักระต่ายไวจ้  านวนหน่ึง ปกติพอ่จะแยกเล้ียงไก่ไวใ้นเลา้ และเล้ียง
กระต่ายไวใ้นกรง  วนัหน่ึงพอ่ปล่อยใหไ้ก่กบักระต่ายออกมาวิง่เล่นในทุ่งหญา้หลงับา้น นิตยาออกมา
เดินเล่น เห็นเขา้จึงเขา้ไปถามพอ่ 

 นิตยา : คุณพอ่เล้ียงไก่กบักระต่ายไวอ้ยา่งละก่ีตวัคะ 
 พอ่ : ถา้ลูกอยากรู้ ตอ้งหาค าตอบเองนะ พอ่รู้วา่นบัไก่กบักระต่ายรวมกนัได ้30 ตวั 

    ถา้นบัขาไก่ กบักระต่ายรวมกนัจะได ้86 ขา  

 นิตยา : ไม่ยากเลยค่ะคุณพอ่ หนูหาค าตอบได ้
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วธีิที ่2  ใช้ตารางช่วยในการวเิคราะห์ 

 1.  ก าหนดจ านวนไก่ และกระต่ายรวมกนัเป็น 30 ตวัก่อน 

 2.  ค่อยๆ ลดหรือเพิ่มจ านวนตวัใหส้อดคลอ้งกบัจ านวนขาตามท่ีก าหนด  
  

จ านวนกระต่าย (ตัว) จ านวนขาของกระต่าย จ านวนไก่ (ตัว จ านวนขาของไก่ จ านวนขาทั้งหมด 

1 4 29 58 62 

5 20 25 50 70 

10 

11 

12 

13 

40 

44 

48 

52 

20 

19 

18 

17 

40 

38 

36 

34 

80 

82 

84 

86 

 

 

 

 

 

 ค  าคอย  คือ มีกระต่าย 13 ตวั และไก่ 17 ตวั  

 จะสังเกตเห็นวา่ ตามวธีิท่ี 2 ผูเ้รียนเร่ิมตน้ดว้ยการจบัคู่กระต่าย 1 ตวั  และไก่ 29 ตวัก่อน
แลว้หาจ านวนขาของสัตวท์ั้งหมด สังเกตผลลพัธ์ ใชท้กัษะการคาดเดา และการวเิคราะห์ค าตอบโดย
ขา้มขั้นตอนบางขั้นตอน จนกระทัง่ไดค้  าตอบตามตอ้งการ 
วธีิท่ี 3  ใชส้มการ 
 สมมุติใหมี้ไก่อยู ่ X ตวั 
 จะมีกระต่าย 30 - X  ตวั 
 จะไดจ้  านวนขาของไก่  2 x ขา  
 และจ านวนขาของกระต่าย 4(30  - X ) ขา 
 ปัญหาไดก้ าหนดใหจ้ านวนขาของไก่และกระต่ายรวมกนั 86 ขา  
 เขียนสมการและแกส้มการดงัน้ี  
  2x+ 4(30-x) = 86 
  2x+120 - 4x = 86 
   -2x = 86-120 

  X = 
2

34



  

 
  X = 17  
 ค าตอบ คือ มีไก่ 17 ตวั และกระต่าย 13 ตวั  

ไดจ้  านวนขาเท่ากบัท่ีโจทยก์ าหนด 
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 จากสถานการณ์ปัญหา “ไก่และกระต่าย” ท่ีใหเ้ป็นตวัอยา่งขา้งตน้น้ี ผูเ้รียนอาจแสดง
แนวคิดท่ีแตกต่างจากน้ีไดอี้ก ผูส้อนจะตอ้งใชดุ้ลยพินิจพิจารณาวธีิการต่างๆ ท่ีผูเ้รียนแสดงแนวคิด
โดยกล่าวชมเชยส่งเสริมแนวคิดนั้น ช้ีขอ้บกพร่อง ตลอดจนอธิบายและใหค้วามรู้เพิ่มเติม 

 ขั้นตอนท่ีส าคญัอีกขั้นตอนหน่ึงท่ีผูส้อนจะตอ้งเนน้อยูเ่สมอ คือ ขั้นตอนการตรวจสอบ
ค าตอบท่ีตอ้งค านวณจ านวนขาของไก่และขาของกระต่ายจากจ านวนตวัท่ีผูเ้รียนหาไดว้า่สอดคลอ้ง
กบัท่ีโจทยห์รือปัญหาก าหนดใหห้รือไม่  ดงัน้ี 

 ไก่ 17 ตวั มี 34 ขา  

 กระต่าย 13 ตวั มี 52 ขา  

 รวมจ านวนตวัได ้30 ตวั และจ านวนขาได ้86 ขา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของปัญหา  

 การพฒันาทกัษะ/กระบวนการให้เหตุผล 
 การจดัการเรียนรู้ ใหน้กัเรียนรู้จกัคิดและใหเ้หตุผลเป็นส่ิงส าคญั โดยทัว่ไปเขา้ใจกนัวา่การ
ฝึกใหรู้้จกัใหเ้หตุผลท่ีง่ายท่ีสุด คือ การฝึกจากการเรียนเรขาคณิตตามแบบยคุลิด เพราะมีโจทย์
เก่ียวกบัการใหเ้หตุผลมากมาย มีทั้งการใหเ้หตุผลอยา่งง่าย ปานกลาง และอยา่งยาก แต่ท่ีจริงแลว้
การฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดและใชเ้หตุผลอยา่งสมเหตุสมผลนั้น สามารถสอดแทรกได ้ในการเรียนรู้
ทุกเน้ือหาของวชิาคณิตศาสตร์และวชิาอ่ืนๆ ดว้ย 
 องคป์ระกอบหลกัท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถคิดอยา่งมีเหตุผลและรู้จกัใหเ้หตุผลมีดงัน้ี  

 1)  ควรใหผู้เ้รียนไดพ้บกบัโจทยห์รือปัญหาท่ีผูเ้รียนสนใจ เป็นปัญหาท่ีไม่ยากเกิน
ความสามารถของผูเ้รียนท่ีจะคิดและใหเ้หตุผลในการหาค าตอบได้ 
 2)  ใหผู้เ้รียนมีโอกาสและเป็นอิสระท่ีจะแสดงถึงความคิดเห็นในการใชแ้ละใหเ้หตุผลของ
ตนเอง 
 3)  ผูส้อนช่วยสรุปและช้ีแจงใหผู้เ้รียนเขา้ใจวา่ เหตุผลของผูเ้รียนถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์
หรือไม่ ขาดตกบกพร่องอยา่งไร 
 การเร่ิมตน้ท่ีจะส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู้ และเกิดทกัษะในการใหเ้หตุผล ผูส้อนควรจดั
สถานการณ์หรือปัญหาท่ีน่าสนใจใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติั ผูส้อนสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนและ
คอยช่วยเหลือโดยกระตุน้หรือช้ีแนะอยา่งกวา้ง ๆ โดยใชค้  าถามกระตุน้ดว้ยค าวา่ “ท าไม” 
“อยา่งไร” “เพราะเหตุใด” เป็นตน้ พร้อมทั้งใหข้อ้คิดเพิ่มเติมอีก เช่น “ถา้...แลว้”  ผูเ้รียนคิดวา่ 
ไม่ถูกตอ้ง แต่อาจใชค้  าพดูเสริมแรงและใหก้ าลงัใจวา่ ค  าตอบท่ีผูเ้รียนตอบมามีบางส่วนถูกตอ้ง 
ผูเ้รียนคนใดจะใหค้  าอธิบายหรือใหเ้หตุผลเพิ่มเติมของเพื่อนไดอี้กบา้ง  เพื่อใหผู้เ้รียนมีการเรียนรู้
ร่วมกนัมากยิง่ข้ึน 
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 ในการจดัการเรียนรู้ผูส้อนควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดคิ้ดอยา่งหลากหลาย โจทยปั์ญหา
หรือสถานการณ์ท่ีก าหนดใหค้วรเป็นปัญหาปลายเปิด (Open-ended problem) ท่ีผูเ้รียนสามารถ
แสดงความคิดเห็นหรือใหเ้หตุผลท่ีแตกต่างกนัได้ 
 

ตัวอย่างการให้เหตุผล 
 ก าหนดโจทยปั์ญหาดงัน้ี  
  
 

 

 

 

  

สมมุติวา่ ด.ช. ก่อ แสดงวธีิท าตามแนวคิด ดงัน้ี 

 ความยาวของไมไ้ผส่่วนท่ีอยูเ่หนือน ้าคิดเป็น 
3

1   ของ 2.85  = 0.95  เมตร 

 ความยาวของไมไ้ผส่่วนท่ีปักอยูใ่นน ้า   = 1.30  เมตร 
 ดงันั้น ไมไ้ผส่่วนท่ีปักอยูใ่นดินยาว  2.85-(0.95+1.30)  = 0.6 เมตร 
   ตอบ  0.6 เมตร  
 

 เด็กหญิงศรีเพญ็ แสดงความคิดเห็นวา่ โจทยข์อ้น้ีหาค าตอบ ไม่ได้  เพราะวา่โจทยก์ าหนด
ความลึกของน ้าโดยเฉล่ีย 1.30 เมตร ตรงต าแหน่งท่ีไมปั้กอยู ่ไม่ทราบวา่มีความลึกของน ้าเท่าไรแน่  
จึงไม่สามารถหาความยาวของไมส่้วนท่ีปักอยูใ่นดินได ้

 ผูส้อนอาจใชค้  าถามกระตุน้วา่ “ใครมีความคิดเห็นแตกต่างไปจากสองแนวคิดน้ีอีก
หรือไม่”  ถา้ไม่มีความเห็นเพิ่มเติมผูส้อน ควรถามความคิดเห็นต่อวา่ ค  าตอบของ ด.ญ.ศรีเพญ็ มี
เหตุผลท่ียอมรับไดห้รือไม่ 
 ในการฝึกใหผู้เ้รียนใหเ้หตุผลอยา่งสมเหตุสมผล ค าตอบของ ด.ญ.ศรีเพญ็ ถือวา่เป็นค าตอบ
ท่ีถูกตอ้งสมเหตุสมผลค าตอบหน่ึง 
 อาจมีผูเ้รียนบางแสดงความคิดเห็นวา่ วธีิท าของ ด.ช.ก่อ ยงัไม่ถูกตอ้ง เพราะเหตุวา่ 
ต าแหน่งท่ีไมปั้กอยูอ่าจปักอยูใ่นบริเวณท่ีต้ืนหรือลึกกวา่ 1.30 เมตร เพราะฉะนั้นความยาวของไม้
ส่วนท่ีปักอยูใ่นดินอาจมากกวา่หรือนอ้ยกวา่ 0.6 เมตร ก็ได ้ถา้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นเช่นน้ี 
ผูส้อนควรใชค้  าถามใหผู้เ้รียนคิดต่อวา่ผูเ้รียนจะแกไ้ขวธีิท าของด.ช.ก่อ อยา่งไร จึงจะไดค้  าตอบท่ี
ถูกตอ้งและสมเหตุสมผล 
 ผูเ้รียนอาจจะใหเ้หตุผลเพิ่มเติมโดยใชค้  าวา่ “ถา้” ในบรรทดัท่ีสองดงัน้ี 

ไมไ้ผล่  าหน่ึงยาว 2.85  เมตร  ปักอยูใ่นบึงแห่งหน่ึง ซ่ึงมีน ้าลึกโดยเฉล่ีย 1.30 เมตร  

ถา้ส่วนท่ีอยูเ่หนือน ้าคิดเป็น   
3

1   ของความยาวของไมไ้ผล่  าน้ี  ไมไ้ผส่่วนท่ีปักอยูใ่นดินยาวก่ีเมตร 
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 ถ้า ไมส่้วนท่ีปักอยูใ่นน ้ายาว 1.30 เมตร ไมส่้วนท่ีปักอยูใ่นดิน ก็จะยาว 0.6   
 หรือสรุปตรงค าตอบวา่ ไมส่้วนท่ีปักอยูใ่นดินยาว ประมาณ 0.6 เมตรก็ได ้

  

ตวัอยา่งการใหเ้หตุผลในกระบวนการแกปั้ญหาท่ีใชค้  าถามประกอบการหาค าตอบ 

  

ครูก าหนดโจทย ์จงท า ( x+3 y-2 z0)-2  เม่ือ x , y , z  ไม่เท่ากบั 0 ใหอ้ยูใ่นรูปอยา่งง่าย  
ค าถามของผู้สอน ขั้นตอนแสดงวธีิท า การให้เหตุผลของผู้เรียน 

1. จากโจทย ์นกัเรียนควรจะ
ลดรูปส่วนใดก่อน เพราะเหตุ
ใด 

( x+3 y-2 z0)-2  = ( x+3 y-2)-2 1. ลดรูป z0 ก่อน เพราะวา่  
เม่ือ z ≠ 0 จะได ้z = 1 
จะท าใหล้ดตวัแปรเหลือเพียง
สองตวั 

2. นกัเรียนจะใชส้มบติัใด
ต่อไป 

= (x-3)-2, (y-2)-2 2. จากสูตรท่ีเคยทราบวา่ (ab)n 
= anbn  เม่ือ a ≠ 0 และ b ≠ 0 

3. นกัเรียนจะใชส้มบติัใด
ต่อไปอีก 

= x6, y4 3. จากสูตรท่ีเคยทราบวา่  
(am)n =  amn เม่ือ a ≠ 0 

 

 การพฒันาทกัษะ/กระบวนการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณติศาสตร์และการน าเสนอ 

 การจดัการเรียนรู้เพื่อใหเ้กิดทกัษะการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการ
น าเสนอ ท าไดทุ้กเน้ือหาท่ีตอ้งการใหคิ้ดวเิคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อน าไปสู่การแกปั้ญหา เช่น ในวชิา
เรขาคณิตมีเน้ือหาท่ีตอ้งฝึกการวเิคราะห์ การใหเ้หตุผล และการพิสูจน์ ผูเ้รียนตอ้งฝึกทกัษะในการ
สังเกต การน าเสนอรูปภาพต่างๆ เพื่อส่ือความหมายแลว้น าความรู้ทางเรขาคณิตไปอธิบาย
ปรากฏการณ์และส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เพื่อส่ือความหมาย แลว้น าความรู้ทางเรขาคณิต ไปอธิบาย
ปรากฏการณ์และส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนั  
 การจดัการเรียนรู้เพื่อใหเ้กิดทกัษะการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการ
น าเสนอในวชิาพีชคณิต  เป็นการฝึกทกัษะใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดวเิคราะห์ปัญหา สามารถเขียนปัญหาใน
รูปแบบของตาราง กราฟ หรือขอ้ความ เพื่อส่ือสารความสัมพนัธ์ของจ านวนเหล่านั้น ขั้นตอนใน
การด าเนินการเร่ิมจากการก าหนดโจทยปั์ญหาใหผู้เ้รียนวเิคราะห์ ก าหนดตวัแปรเขียน
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรในรูปของสมการหรืออสมการตามเง่ือนไขท่ีโจทยก์ าหนด และด าเนินการ
แกปั้ญหาโดยวธีิการทางพืชคณิต 

 การจดัการเรียนรู้ใหเ้กิดทกัษะการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการ
น าเสนอมีแนวทางในการด าเนินการดงัน้ี 
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 1.  ก าหนดโจทยปั์ญหาท่ีน่าสนใจและเหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน  

 2.  ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัและแสดงความคิดเห็นดว้ยตนเอง โดยผูส้อนช่วยช้ีแนะ
แนวทางในการส่ือสาร ส่ือความหมาย และการน าเสนอ  
 การฝึกทกัษะ/กระบวนการน้ีตอ้งท าอยา่งต่อเน่ือง โดยสอดแทรกอยูทุ่กขั้นตอนของการ
จดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ใหผู้เ้รียนคิดตลอดเวลาท่ีเห็นปัญหาวา่ ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น จะมีวธีิ
แกปั้ญหาอยา่งไร  เขียนรูปแบบความสัมพนัธ์ของตวัแปรเป็นอยา่งไร จะใชภ้าพ ตารางหรือกราฟ
ใดช่วยในการส่ือสารความหมาย  
 

ตัวอย่างการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณติศาสตร์ และการน าเสนอ 

 ก าหนดสถานการณ์ดงัน้ี 

 ร้านคา้แห่งหน่ึงมีลูกจา้ง 3 คน คือ แดง นอ้ย และจิต โดยแต่ละคนเสนอค่าจา้งท างานชัว่ละ 
100 110 120 บาท ตามล าดบั และมีงาน 3 อยา่ง คือ a , b และ c 
 จ านวนชัว่โมงท่ีแดงท างาน a , b และ c คือ 7.5 , 8 และ 4.5 ชัว่โมงตามล าดบั 
 จ  านวนชัว่โมงท่ีนอ้ยท างาน a , b และ c คือ 6 , 8.5 และ 5 ชัว่โมงตามล าดบัและ 
 จ านวนชัว่โมงท่ีจิตท างาน a , b และ c คือ 6.5 , 7 และ 3.5 ชัว่โมงตามล าดบั 
 

 อยากทราบวา่นายจา้ง ควรใหลู้กจา้งคนใดท างานอยา่งใดท่ีสามารถท างานนั้นเสร็จและ
จ่ายเงินนอ้ยท่ีสุดและ  

ถา้นายจา้งตอ้งการรับลูกจา้เพื่อเขา้ท างานทั้งสามอยา่งเพียงหน่ึงคน เขาควรรับลูกจา้งคนใด
ท างานจึงจะจ่ายนอ้ยท่ีสุด 

ในการแกปั้ญหาน้ี ผูเ้รียนจะวเิคราะห์ ปัญหาและใชต้ารางช่วยในการส่ือสาร ส่ือ
ความหมายขอ้มูลท่ีก าหนดให ้ดงัตารางท่ี 1  

งาน 
จ านวนช่ัวโมงการท างาน 

แดง น้อย จิต 
a 
b 
c 

7.5 
8 

4.5 

6 
8.5 
5 

6.5 
7 

3.5 
ตารางที ่1 แสดงชัว่โมงการท างาน 

 จากนั้นผูเ้รียนช่วยกนัหาค าตอบและสร้างตารางใหม่ เพื่อแสดงจ านวนเงินท่ีนายจา้งตอ้ง
จ่ายจากการท างานทั้ง 3 อยา่ง ดงัตารางท่ี 2 

งาน จ านวนเงินทีน่ายจ้างต้องจ่าย (บาท) 
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แดง น้อย จิต 

a 

b 

c 

750 
800 
450 

660 
935 
550 

780 
840 
420 

รวม 2,000 2,145 2,040 
ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนเงินท่ีนายจา้งตอ้งจ่าย 

 

ผูเ้รียนสามารถใชต้ารางท่ี 2 น าเสนอค าคอนบดงัน้ี 

 ควรจา้งนอ้ยท างาน a เพราะจ่ายค่าจา้งนอ้ยท่ีสุด 
 ควรจา้งแดงท างาน b เพราะจ่ายค่านอ้ยท่ีสุด 
 ควรจา้งจิตท างาน c เพราะจ่ายค่าจา้งนอ้ยท่ีสุด 
 และควรจา้งแดงท างานทั้ง 3 อยา่ง เพราะจ่ายค่าจา้งในการท างานรวมทั้ง 3 อยา่งนอ้ยท่ีสุด  

 

การพฒันาทกัษะ/กระบวนการเช่ือมโยง 
 ในการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนมีความรู้และมีพื้นฐานในการท่ีจะ
น าไปศึกษาต่อนั้น จ  าเป็นตอ้งบูรณาการเน้ือหาต่างๆ ในวชิาคณิตศาสตร์เขา้ดว้ยกนั เช่น การใช้
ความรู้ในเร่ืองของเซตในการใหค้  าจ  ากดัความหรือบทนิยามในเร่ืองต่างๆ เช่น บทนิยามของ
ฟังกช์ัน่ในรูปของเซต บทนิยามของล าดบัในรูปของฟังกช์นั 

 นอกจากการเช่ือมโยงระหวา่งเน้ือหาต่างๆ ในคณิตศาสตร์ดว้ยกนัแลว้ ยงัมีการเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ โดยใชค้ณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้และใชใ้นการแกปั้ญหา 
เช่น ในเร่ืองการเงิน การคิดดอกเบ้ียทบตน้ ก็อาศยัความรู้ในเร่ืองเลขยกก าลงัและผลบวกของ
อนุกรม ในงานศิลปะและการออกแบบบางชนิดก็ใชค้วามรู้เก่ียวรูปเรขาคณิต 

 นอกจากนั้นแลว้ยงัมีการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นวชิาชีพบางอยา่ง
โดยตรง เช่น การตดัเยบ็เส้ือผา้ งานคหกรรมเก่ียวกบัอาหาร งานเกษตร งานออกแบบสร้างหีบห่อ
บรรจุภณัฑต่์างๆ รวมถึงการน าคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัชีวติความเป็นอยูป่ระจ า เช่น การซ้ือขาย 
การชัง่ ตวง วดั การค านวณระยะทางและเวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง การวางแผนในการออมเงินไวใ้ช้
ในช่วงบั้นปลายของชีวติ 

 องคป์ระกอบหลกัท่ีส่งเสริมการพฒันาการเรียนรู้ทกัษะ/กระบวนการเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ 
ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ มีดงัน้ี 

 1) มีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์อยา่งเด่นชดัในเร่ืองนั้น  
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 2) มีความรู้ในเน้ือหาท่ีจะน าไปเช่ือมโยงกบัสถานการณ์หรืองานอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการเป็นอยา่ง
ดี 
 3) มีทกัษะในการมองเห็นความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงระหวา่งความรู้และทกัษะ/กระบวนการ
ท่ีมีในเน้ือหานั้นกบังานท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
 4) มีทกัษะในการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อสร้างความสัมพนัธ์และเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ หรือคณิตศาสตร์กบัสถานการณ์ท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งดว้ย 

 5) มีความเขา้ใจในการแปลความหมายของค าตอบท่ีหาไดจ้ากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
วา่มีความเป็นไปไดห้รือสอดคลอ้งกบัสถานการณ์นั้นอยา่งสมเหตุสมผล 

 ในการจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะ/กระบวนการเช่ือมโยงความรู้คณิตศาสตร์นั้น 
ผูส้อนอาจจดักิจกรรมหรือสถานการณ์ปัญหาสอดแทรกในการเรียนรู้อยูเ่สมอ เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ห็น
การน าความรู้ เน้ือหาสาระ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาใชใ้นการเรียนรู้เน้ือหาใหม่หรือน า
ความรู้และกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาแกปั้ญหาในสถานการณ์ท่ีผูส้อนก าหนดข้ึน เพื่อให้
ผูเ้รียนเห็นความเช่ือมโยงของคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ หรือเห็นการน าคณิตศาสตร์ไปประยกุต์
ในชีวติประจ าวนั  
 เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้การปฏิบติัจริงและมีทกัษะกระบวนการการเช่ือมโยงความรู้น้ี ผูส้อนอาจ
มอบหมายงานหรือกิจกรรมใหผู้เ้รียนไปศึกษาคน้ควา้หาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมนั้น แลว้
น าเสนองานต่อผูส้อนและผูเ้รียน ใหมี้การอภิปรายและหาขอ้สรุปร่วมกนั 

 

ตัวอย่างการเช่ือมโยง 
 ก าหนดสถานการณ์ปัญหาดงัน้ี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากสถานการณ์ปัญหาขา้งตน้  จะเห็นวา่ผูเ้รียนตอ้งใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ในการ
ค านวณค่าเช่าท่ีดิน ตอ้งค านึงถึงราคาท่ีตอ้งการประหยดั ตอ้งใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ การ
น าเสนอเฉพาะค าตอบจากการค านวณของผูเ้รียนไม่ใช่ส่ิงส าคญัท่ีสุด ผูส้อนจะตอ้งใหค้วามส าคญั
ต่อแนวคิดและเหตุผลของผูเ้รียนแต่ละคนประกอบดว้ย  

 บริษทัก่อสร้างด ารงตอ้งการเช่าท่ีดินขนาด 2 ไร่ จ  านวน 1 แปลง ส าหรับเก็บวสัดุก่อสร้างทาง
ในราคาประหยดั และมีผูน้ าท่ีดินมาเสนอใหเ้ช่า 2 รายดงัน้ี 

 นายบุญ เสนอท่ีดิน 2 ไร่ 1 งาน คิดราคาค่าเช่าท่ีดินทั้งแปลงเดือนละ 7,000 บาท  

 นางลว้น เสนอท่ีดิน 5 ไร่ 3 งาน แบ่งท่ีดินใหเ้ช่าไดโ้ดยคิดค่าเช่าตารางวาละ 100 บาท ต่อปี  

 ถา้ผูเ้รียนเป็นเจา้ของบริษทัก่อสร้างด ารง ผูเ้รียนจะตกลงเช่าท่ีดินของใคร เพราะเหตุใด  
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 ตวัอยา่งค าตอบและเหตุผลของผูเ้รียนแต่ละคน อาจเป็นดงัน้ี  

 ด.ช.ก่อ ตอบวา่ ควรเช่าท่ีดินของนายบุญ ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายปีละ 84,000 บาท (7,000 × 12 = 

84,000)และไดท่ี้ดินมากกวา่ท่ีก าหนดไวอี้ก 1 งาน 
 ด.ญ.นิตยา ตอบวา่ ควรเช่าท่ีดินของนางลว้น ซ่ึงคิดวา่เช่า  2 ไร่ หรือ 800 ตารางวา เป็นเงิน
สด 80,000 ต่อปี ซ่ึงเป็นราคาเช่าท่ีถูกวา่เช่าท่ีดินของนายบุญ 

 ด.ญ.นุช ตอบวา่ ควรเช่าท่ีดินของนายบุญ ซ่ึงเม่ือคิดค่าเช่าเป็นตารางวาต่อปีแลว้ จะจ่าย

เพียงตารางวาละ 93 บาท ( )93
900

12000,7


  ซ่ึงถูกกวา่ค่าเช่าท่ีดินของนางลว้น 

 ผูส้อนอาจเปิดประเด็นใหผู้เ้รียนไดมี้การอภิปรายต่อไปน้ี ไดอี้กในประเด็นท่ีวา่ในชีวติจริง
แลว้ก่อนตดัสินใจลงทุนท ากิจการใด ผูล้งทุนจะไม่พิจารณาเฉพาะค่าเช่าเพียงอยา่งเดียว ตอ้ง
พิจารณาองคป์ระกอบอ่ืนๆ ดว้ย เช่น สภาพแวดลอ้ม ความสะดวกในเขา้ออก ท่ีดินอยูใ่กลห้รือไกล
จากบริษทัเพียงใด ประเด็นเหล่าน้ีจะช่วยท าใหผู้เ้รียนมีความคิดพิจารณาในวงกวา้งข้ึน สามารถน า
ความคิดเช่นน้ีไปประยกุตใ์นชีวติจริงได ้ เป็นการส่งเสริมทกัษะกระบวนการการใหเ้หตุผล 
ความคิดสร้างสรรค ์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ในดา้นการคิดอยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ  
กลา้แสดงความคิดเห็น และคิดอยา่งมีวจิารณญาณอีกดว้ย 
 ในการจดัการเรียนรู้ท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนมีการพฒันาการเรียนรู้ ผูส้อนควรจดักิจกรรมหรือ
ใหปั้ญหาท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดคิ้ด สามารถบอกแนวคิด และแสดงเหตุผลได ้ผูส้อนไม่ควรดู
เฉพาะค าตอบท่ีหาไดจ้ากการค านวณเท่านั้น ค าตอบของปัญหาอาจมีมากกวา่ 1 ค าตอบ ข้ึนอยูก่บั
การใหเ้หตุผลประกอบท่ีสมเหตุสมผลดว้ย 
 

การพฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
 บรรยากาศท่ีช่วยส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ไดแ้ก่ การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนคิดและ
น าเสนอแนวคิดของตนเองอยา่งอิสระภายใตก้ารใหค้  าปรึกษาแนะน าของผูส้อนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้สามารถเร่ิมตน้จากการน าเสนอปัญหาท่ีทา้ทาย น่าสนใจ เหมาะกบัวยัของผูเ้รียนและเป็น
ปัญหาท่ีผูเ้รียนสามารถน าความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ท่ีมีอยูม่าใชแ้กปั้ญหาได ้การแกปั้ญหา
ควรจดัเป็นกิจกรรมในลกัษณะร่วมกนัแกปั้ญหา ใหผู้เ้รียนไดอ้ภิปรายร่วมกนั การเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดเ้สนอแนวคิดหลายๆ แนวคิด เป็นการส่งเสริมเติมเตม็ ท าใหไ้ดแ้นวคิดในการแกปั้ญหาท่ี
สมบูรณ์และหลากหลาย 
 ปัญหาปลายเปิด ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีมีค าตอบหลายค าตอบหรือมีแนวคิดหรือวธีิการในการหา
ค าตอบไดห้ลายอยา่ง เป็นปัญหาท่ีช่วยส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องผูเ้รียน ส าหรับปัญหาท่ี
มีหลายค าตอบ เม่ือผูเ้รียนคนหน่ึงหาค าตอบหน่ึงไดแ้ลว้ ก็ยงัมีส่ิงทา้ทา้ยใหผู้เ้รียนคนอ่ืนๆ  คิดหา
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ค าตอบอ่ืนๆ ท่ีเหลืออยู ่ส าหรับปัญหาท่ีมีแนวคิดหรือวธีิการในการหาค าตอบไดห้ลายอยา่ง แมว้า่
ผูเ้รียนจะหาค าตอบได ้ผูส้อนตอ้งแสดงใหผู้เ้รียนตระหนกัถึงการใหค้วามส าคญักบัแนวคิดหรือ
วธีิการในหาค าตอบนั้นดว้ยการส่งเสริมและยอมรับแนวคิดหรือวธีิการอยา่งหลากหลายของผูเ้รียน 
ในการใหผู้เ้รียนไดมี้ประสบการณ์ในการเรียนรู้แนวคิดหรือวธีิการหลายๆ อยา่งในแกปั้ญหาหน่ึง
เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ามากกวา่การใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์ในการแกปั้ญหาหลายๆ ปัญหาโดยใชแ้นวคิด
หรือวธีิการเพียงอยา่งเดียว 
 นอกจากน้ีการใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสสร้างปัญหาข้ึนเองใหมี้โครงสร้างของปัญหาคลา้ยกบั
ปัญหาเดิมท่ีผูเ้รียนมีประสบการณ์ในการแกม้าแลว้  จะเป็นการช่วยใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจในปัญหา
เดิมอยา่งแทจ้ริง และเป็นการช่วยส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องผูเ้รียนอีกดว้ย  

 

ตัวอย่างปัญหาปลายเปิด 

 ตวัอยา่งปัญหาท่ีมีค าตอบไดห้ลายค าตอบ 

 “จงหาความยาวดา้นท่ีเป็นจ านวนเตม็ของรูปสามเหล่ียมหนา้จัว่ ท่ีมีความยาวรอบรูปเท่ากบั 
15 หน่วย”  
 ผูเ้รียนอาจแกปั้ญหาน้ีดว้ยการสมมุติความยาวของดา้นต่างๆ ของรูปสามเหล่ียมหนา้จัว่ ซ่ึง
ตอ้งใชค้วามรู้พื้นฐานท่ีวา่ “ผลบวกของความยาวของดา้นสองดา้นของรูปสามเหล่ียม ยอ่มยาวกวา่
ดา้นท่ีสาม” 

 
กรณทีี่ ด้านที1่ ด้านที ่2 ด้านที ่3 หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
6 
5 
4 
3 
2 

7 
6 
5 
4 
3 
2 

1 
3 
5 
7 
9 

11 

 
 
 
 
3+3 < 9 ไม่ใช่รูปสามเหล่ียม 
2 + 2 < 11 ไม่ใช่รูปสามเหล่ียม 

จากตารางขา้งตน้ จะมีค าตอบเพียง 4 ค าตอบเท่านั้น คือ กรณีท่ี 1-4 

 นอกจากน้ีผูเ้รียนท่ีมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัตวัแปร อาจใชก้ารก าหนดตวัแปร สร้างสมการ
และหาค าตอบของสมการดงัน้ี 
 ใหด้า้นท่ียาวเท่ากนัของรูปสามเหล่ียมหนา้จัว่ยาวดา้นละ X หน่วย 
 ดา้นท่ีสามยาว y หน่วย  
 จะไดส้มการ 2x + y = 15  
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 จากนั้นใชก้ารสมมุติค่าของ X แลว้หาค่าของ y ซ่ึงตอ้งอยูใ่นเง่ือนไข “ผลบวกของความ
ยาวของดา้นสองดา้นของรูปสามเหล่ียมยอ่มยาวกวา่ดา้นท่ีสาม” 
 ตวัอยา่งปัญหาท่ีสามารถแสดงแนวคิดหรือวธีิการในการแกปั้ญหาไดห้ลายอยา่ง  
 “พี่นอ้งสามคน มีอายหุ่างกนัคนละ 2 ปี เรียงตามล าดบัอายจุากนอ้ยไปหามาก คือ สมใจ 
สมหวงั และสมจิตร ทั้งสามคนมีอายรุวมกนัเท่ากบั 75 ปี จงหาอายขุองคนทั้งสาม”  
นวคิด 1 
 75 เป็นจ านวนค่ี ซ่ึงไดจ้ากผลบวกของจ านวนสามจ านวน แต่ละจ านวนท่ีอยูถ่ดักนัมีค่า
แตกต่างกนั 2 ดงันั้น ทั้งสามจ านวนเป็นจ านวนค่ี 
 สมมุติจ านวนแลว้ ตรวจสอบผลบวก  
 19 + 21 + 23 = 63 
 21 + 23 + 25 = 69 
 23 + 25 + 27 = 75  
 ค าตอบ  คือ สมใจ สมหวงัและสมจิตร มีอาย ุ23 25 และ 27 ปีตามล าดบั 
แนวคิด 2 
 อายขุองคนกลางคือ สมหวงั เป็นค่าเฉล่ียของอายขุองทั้งสามคน  

 หาค่าเฉล่ียของอายไุด ้75  ÷ 3 = 25 เป็นอายขุองสมหวงั 
 ดงันั้น สมใจมีอาย ุ25 – 2 = 23 ปี และสมจิตรมีอาย ุ25+2 = 27 ปี  
แนวคิด 3  
 สมมุติอายขุองนอ้งสุดทอ้ง คือ สมใจ มีอาย ุ X ปี  จะไดส้มหวงัและสมจิตร มีอาย ุ X  + 2 
และ X + 4 ปี ตามล าดบั 
  + ( + 2) + ( + 4)  = 75 
  3 + 6   = 75 
  3   = 75 – 6 
  3  = 69 
    = 23 
 ดงันั้น สมใจ สมหวงัและสมจิตร มีอาย ุ23 , 25 และ 27 ปี ตามล าดบั 
 
 นอกจากจะฝึกความคิดสร้างสรรคโ์ดยอาศยัโจทยปั์ญหาแลว้ ผูส้อนสามารถพฒันา
ความคิดสร้างสรรคใ์นการเรียนรู้ในกิจกรรมอ่ืนๆ ไดอี้ก เช่น กิจกรรมเก่ียวกบัการออกแบบ การต่อ
รูป การประดิษฐจ์ากเง่ือนไขท่ีก าหนดให้ 
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 การจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งหวงัใหผู้เ้รียนไดเ้กิดความรู้ มีทกัษะ/กระบวนการ มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม ผูส้อนจะตอ้งบูรณาการเน้ือหาและทกัษะกระบวนการเขา้ดว้ยกนั ตลอดจนจดักิจกรรม
สร้างเสริมใหน้กัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ ตระหนกัในคุณค่าของคณิตศาสตร์ ฝึกการ
ท างานท่ีเป็นระบบ มีระเบียบวนิยั รอบคอบ มีความรับผดิชอบ มีวจิารณญาณ และมีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่2.5 

เร่ือง “การแก้ปัญหาคณติศาสตร์” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
การพฒันาทกัษะ/กระบวนการทางคณติศาสตร์ 
 ในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ไดก้ าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ดา้นทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็นไว ้5 มาตรฐาน ใน
การจดัการเรียนรู้ ผูส้อนจะตอ้งจดักิจกรรม ก าหนดสถานการณ์หรือปัญหา เพื่อใหผู้เ้รียนไดบ้รรลุ
มาตรฐานดา้นทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ดงักล่าว แนวการพฒันาทกัษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ดงักล่าว แนวการพฒันาทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ  าเป็นมีดงัน้ี 
 การพฒันาทกัษะ/กระบวนการแกปั้ญหา  
 การพฒันาทกัษะ/กระบวนการใหเ้หตุผล  
 การพฒันาทกัษะ/กระบวนการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  
 การพฒันาทกัษะ/กระบวนการเช่ือมโยง  
 การพฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  

1. การพฒันาทกัษะ/กระบวนการแก้ปัญหา 
การจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะ/กระบวนการในการแกปั้ญหา นบัวา่เป็นเร่ืองยาก

พอสมควรส าหรับผูส้อน ผูเ้รียนส่วนใหญ่จะพฒันาไดดี้ในทกัษะการคิดค านวณ แต่เม่ือพบโจทย์
ปัญหามกัจะมีปัญหาในเร่ืองของทกัษะการอ่านท าความเขา้ใจโจทย ์การวเิคราะห์โจทย ์รวมถึงการ
หารูปแบบแนวคิดในการแกปั้ญหานั้น 

การจดัการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะ/กระบวนการแกปั้ญหาได ้ผูส้อนตอ้งใหโ้อกาส
ผูเ้รียนไดฝึ้กคิดดว้ยตนเองใหม้าก โดยจดัสถานการณ์หรือปัญหาหรือเกมท่ีน่าสนใจ ทา้ทายใหอ้ยาก
คิด เร่ิมดว้ยปัญหาท่ีเหมาะกบัศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคนหรือผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม โดยอาจเร่ิมดว้ย
ปัญหาท่ีผูเ้รียนสามารถใชค้วามรู้ท่ีเรียนมาแลว้มาประยกุตก่์อนต่อจากนั้นจึงเพิ่มสถานการณ์หรือ
ปัญหาท่ีแตกต่างจากท่ีเคยพบมา ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความสามารถสูงผูส้อนควรเพิ่มปัญหาท่ียากซ่ึง
ตอ้งใชค้วามรู้ท่ีซบัซอ้นหรือมากกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรใหน้กัเรียนไดฝึ้กคิดดว้ย 
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ในการเร่ิมตน้พฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในกระบวนการแกปั้ญหา ผูส้อนจะตอ้งสร้าง
พื้นฐานใหผู้เ้รียนเกิดความคุน้เคยกบักระบวนการแกปั้ญหาซ่ึงมีอยู ่4 ขั้นตอนก่อน แลว้จึงฝึกทกัษะ
ในการแกปั้ญหา 

 
กระบวนการแกปั้ญหา 4 ขั้นตอน มีดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1  ท าความเขา้ใจปัญหา หรือวเิคราะห์ปัญหา 
ขั้นท่ี 2  วางแผนแกปั้ญหา 
ขั้นท่ี 3  ด าเนินการแกปั้ญหา 
ขั้นท่ี 4  ตรวจสอบ หรือมองยอ้นกลบั 
ในกระบวนการแกปั้ญหา 4 ขั้นตอนน้ี ยงัอาศยัทกัษะอ่ืนๆ ประกอบดว้ย 
ขั้นที ่1  ขั้นท าความเขา้ใจปัญหาหรือวเิคราะห์ปัญหา ตอ้งอาศยัทกัษะท่ีส าคญัและ

จ าเป็นอีกหลายประการ เช่น ทกัษะในการอ่านโจทยปั์ญหา ทกัษะการแปลความหมายทางภาษา ซ่ึง
ผูเ้รียนควรแยกแยะไดว้า่โจทยก์ าหนดอะไรใหแ้ละโจทยต์อ้งการใหห้าอะไร หรือพิสูจน์ขอ้ความใด 

ขั้นที ่2   ขั้นวางแผนแกปั้ญหาเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุด ตอ้งอาศยัทกัษะในการน า
ความรู้ หลกัการหรือทฤษฎีท่ีเรียนรู้มาแลว้ ทกัษะในการเลือกใชย้ทุธวธีิท่ีเหมาะสม เช่น เลือกใช้
การเขียนรูปหรือแผนภาพ ตาราง การสังเกตหาแบบรูปหรือความสัมพนัธ์ เป็นตน้ ในบางปัญหา
อาจใชท้กัษะในการประมาณค่า คาดการณ์ หรือคาดเดาค าตอบมาประกอบดว้ย ผูส้อนจะตอ้งหาวธีิ
ฝึกวเิคราะห์แนวคิดในขั้นน้ีใหม้าก 

ขั้นที ่3  ขั้นด าเนินการแกปั้ญหา ตอ้งอาศยัทกัษะในการคิดค านวณหรือการด าเนินการ
ทางคณิตศาสตร์ ทกัษะในการพิสูจน์หรือการอธิบายและแสดงเหตุผล 

ขั้นที ่4  ขั้นตรวจสอบ หรือมองยอ้นกลบั ตอ้งอาศยัทกัษะในการค านวณ การประมาณ
ค าตอบ การตรวจสอบผลลพัธ์ท่ีหาไดโ้ดยอาศยัความรู้สึกเชิงจ านวน ( Number Sense) หรือ
ความรู้สึกเชิงปริภูมิ ( Spatial Sense) ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์หรือปัญหา 

การจดัการเรียนรู้ท่ีใชก้ระบวนการแกปั้ญหาดงักล่าวน้ี ผูส้อนสามารถจดักิจกรรมให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งค่อยเป็นค่อยไป โดยก าหนดประเด็นค าถามน าใหคิ้ดและหาค าตอบเป็นล าดบั
เร่ือยไปจนผูเ้รียนสามารถหาค าตอบได ้หลงัจากนั้นในปัญหาต่อๆ ไป ผูส้อนจึงค่อยๆ ลดประเด็น
ค าถามลงจนสุดทา้ยเม่ือเห็นวา่ผูเ้รียนมีทกัษะในการแกปั้ญหาเพียงพอแลว้ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งให้
ประเด็นค าถามช้ีน าก็ได ้
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ในการจดัการเรียนรู้กระบวนการแกปั้ญหาตามล าดบัขั้นตอนนั้น เม่ือผูเ้รียนเขา้ใจ
กระบวนการแลว้ การพฒันาใหมี้ทกัษะ ผูส้อนควรเนน้ฝึกการวเิคราะห์แนวคิดอยา่งหลากหลายใน
ขั้นวางแผนแกปั้ญหาหรือฝึกกลยทุธ์ในการแกปั้ญหาใหม้าก เพราะเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัและ
ยากส าหรับผูเ้รียน 

ค าวา่ กลยทุธ์ในการแกปั้ญหา หมายถึง การวางแผนอยา่งระมดัระวงัในการท างาน
แกปั้ญหาหรือศิลปะของการวางแผนแกปั้ญหา ในการแกปั้ญหามีกลยทุธ์ท่ีใชแ้กปั้ญหาอยูห่ลายวธีิ 
เช่น 

(1) การเดาและตรวจสอบ 
(2) การแจกแจงรายการหรือสร้างตาราง 
(3) การเขียนแบบรูป 
(4) การวาดรูปหรือสร้างแบบจ าลอง ใชส่ื้อ หรือวตัถุต่างๆ 
(5) การตดัออก 
(6) การท าใหอ้ยูใ่นรูปอยา่งง่าย 
(7) เลือกการด าเนินการและ/หรือเขียนสมการ 
(8) ใชก้ารหาเหตุผลท่ีสมเหตุสมผล 
(9) ท ายอ้นกลบั 
(1) กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการเดาและตรวจสอบ 
การเดาและตรวจสอบเป็นกลยทุธ์การแกปั้ญหาท่ีง่ายท่ีสุด การเดาโดยมีพื้นฐานจาก

ความรู้และประสบการณ์ การคิด แลว้ตรวจสอบ เม่ือพบวา่ค าตอบไม่ถูกตอ้งก็น าผลจากการเดาใน
คร้ังแรกมาวเิคราะห์เพื่อเป็นกรอบในการปรับการเดาในคร้ังต่อไปอยา่งมีเหตุผล ซ่ึงจะท าใหไ้ด้
ค  าตอบเร็วข้ึน การใชก้ลยทุธ์การเดาและตรวจสอบในลกัษณะดงักล่าว จะเป็นการเดาและ
ตรวจสอบท่ีมีคุณค่า ซ่ึงต่างจากการเดาแบบท่ีไม่ไดอ้าศยัการคิดแต่อยา่งใด กลยทุธ์การสอนอาจ
ด าเนินการดงัน้ี 

1) ใหน้กัเรียนคาดเดาค าตอบ 
2) ตรวจสอบการเดากบัเง่ือนไขต่างๆ ของปัญหา 
3) ใชข้อ้มูลท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบเพื่อท าใหก้ารเดามีประสิทธิภาพข้ึน 
4) ด าเนินกระบวนการต่อไปจนกระทัง่ไดค้  าตอบท่ีถูกตอ้ง 

ตัวอย่างปัญหาทีแ่ก้ปัญหาโดยอาศัยการเดาและตรวจสอบ 
 ฉนัคิดถึงจ านวนสองจ านวน ถา้น าจ านวนทั้งสองนั้นบวกกนัจะได ้136 แต่ถา้น าจ านวนมา
กลบดว้ยจ านวนนอ้ยจะได ้36 จงหาจ านวนสองจ านวนนั้น 
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แนวคิด  :  เดาและตรวจสอบ 
 1) เดาวา่จ านวนสองจ านวนนั้นคือ 100 และ 36 (ซ่ึงมีผลบวกเป็น 136)  
  100 + 36 = 136 เป็นจริงตามโจทย์  
  100 – 36 = 64 ผลลบมากไปไม่เป็นจริงตามโจทย์  
 2) ผลลบตอ้งนอ้ยลง จึงควรลดตวัตั้ง และเพิ่มตวัลบ เดาวา่จ านวนสองจ านวนคือ 90 และ 

46 (ซ่ึงผลบวกเป็น 136) 
  90 + 46 = 136 เป็นจริงตามโจทย์  
  90 – 46 = 44 ผลลบยงัมากไปไม่เป็นจริงตามโจทย ์
 3) ผลลบตอ้งนอ้ยลง จึงควรลดตวัตั้ง และเพิ่มตวัลบ เดาวา่จ านวนสองจ านวนคือ 80 และ 

56 (ซ่ึงผลบวกเป็น 136) 
  80 + 56 = 136 เป็นจริงตามโจทย์  
  80 – 56 = 24 ผลลบนอ้ยไปไม่เป็นจริงตามโจทย ์
 4) ผลลบนอ้ยเกินไป จึงควรเพิ่มตวัตั้ง และลดตวัลบ ตวัตั้งควรอยูร่ะหวา่ง 80 และ 90 เดา

วา่จ านวนทั้งสอง เป็น 85 และ 51 
 
  85 + 51 = 136 เป็นจริงตามโจทย์  
  85 – 51 = 34 ผลนอ้ยกวา่ท่ีโจทยก์ าหนดอยู ่2 
 5) ผลลบนอ้ยกวา่ท่ีโจทยก์ าหนดอยู ่2 จึงควรเพิ่มตวัตั้ง และลดตวัลบ เดาวา่จ านวนทั้ง

สอง เป็น 86 และ 50 
  86 + 50 = 136 เป็นจริงตามโจทย์  
  86 – 50 = 36 เป็นจริงตามโจทย ์
 จะเห็นไดว้า่ การเดาและตรวจสอบน้ีจะตอ้งเดา ตรวจสอบ และปรับปรุงการเดาไป
ตามล าดบัจนกระทัง่ไดค้  าตอบท่ีถูกตอ้ง 

 
(2) กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการแจกแจงรายการหรือสร้างตาราง 
การแจกแจงรายการ เป็นการเขียนรายการท่ีเกิดข้ึนบางกรณี หรือกรณีท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด 

และเพื่อใหค้รอบคลุมครบถว้นทุกกรณี การแจกแจงรายการจึงควรท าอยา่งเป็นระบบ อาจใชต้าราง
ช่วยในการแจกแจงรายการในบางปัญหา การใชต้ารางช่วยในการบนัทึกขอ้มูลจะช่วยใหห้าแบบรูป 
และกรณีทัว่ไปไดง่้ายข้ึน เห็นความสัมพนัธ์ของขอ้มูล หาค าตอบไดง่้ายข้ึน หรือจดัขอ้มูลไดอ้ยา่ง
เป็นระบบ ในการใชก้ลยทุธ์การสร้างตาราง ผูใ้ชจ้  าเป็นจะตอ้งตดัสินใจวา่จะเลือกใชต้ารางแบบใด 
แนวนอนควรใชแ้สดงอะไร และแนวตั้งควรใชแ้สดงอะไร 
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นกัเรียนส่วนมากมีความยุง่ยากในการหาค าตอบของปัญหาท่ีไม่สามารถแปลงโจทย์
ปัญหาเป็นประโยคสัญลกัษณ์ จึงไม่สามารถหาค าตอบได ้ถา้เขาไดรั้บการช้ีแนะกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม
ก็จะช่วยใหมี้แนวทางท่ีจะหาค าตอบไดง่้ายข้ึน กลยทุธ์การแกปั้ญหาโดยแจกแจงรายการหรือสร้าง
ตารางเป็นวธีิการหน่ึงท่ีใชก้นัอยูบ่่อยๆ 

 
ตัวอย่างปัญหาทีแ่ก้ปัญหาโดยใช้การแจกแจงรายการหรือสร้างตาราง 
 นกัเรียนกลุ่มหน่ึงตอ้งการซ้ือไมบ้รรทดัอนัละ 8 บาท อยา่งนอ้ย 5 อนั และดินสอแท่งละ 4 
บาท อยา่งนอ้ย 4 แท่ง ใหค้รบ 100 บาทพอดี จะมีวธีิการซ้ือไดอ้ยา่งไรบา้ง 
 
แนวคิด อาจทดลองแจกแจงรายการโดยเร่ิมจาก 
 ไมบ้รรทดั 5 อนั  เป็นเงิน 5   8 = 40 บาท 
 ดงันั้นเงินอีก 60 บาท จึงซ้ือดินสอได ้60  4 = 15 แท่ง 
 แลว้เขียนตาราง โดยสังเกตวา่เม่ือซ้ือไมบ้รรทดัเพิ่มข้ึนหน่ึงอนั จะตอ้งลดจ านวนดินสอลง
สองแท่ง ดงัน้ี 
 
 

ไม้บรรทดั ดินสอ รวมเงิน 

จ านวน (อนั) ราคา (บาท) จ านวน (แท่ง) ราคา (บาท) (บาท) 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

 5  8 = 40 
 6  8 = 48 
 7  8 = 56 
 8  8 = 64 
 9  8 = 72 
 10  8 = 80 

15 
13 
11 
9 
7 
5 

 15  4 = 60 
 13  4 = 52 
 11  4 = 44 
 9  4 = 36 
 7  4 = 28 
 5  4 = 20 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

 
(3) กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการใช้แบบรูป 
ในระดบัประถมศึกษามกัมีกิจกรรมท่ีก าหนดภาพหรือจ านวนใหอ้ยา่งมีระบบ ให้

นกัเรียนบอกวา่ภาพต่อไปจะเป็นอะไร หรือจ านวนต่อไปเป็นจ านวนใด นกัเรียนอาจใชต้ารางช่วย
ในการหาจ านวนรูปหรือความสัมพนัธ์ของจ านวนจากแบบรูป ใชก้ารวเิคราะห์และการสังเกตเพื่อ
สร้างเป็นกรณีทัว่ไป แบบรูปมีความส าคญัต่อการพฒันาความเขา้ใจมโนมติทางคณิตศาสตร์ใน
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หลายเร่ือง เช่น การนบั การนบัเพิ่ม การนบัลด ตารางการคูณ แนวการแกปั้ญหาบางปัญหาจะอาศยั
การสังเกตแบบรูป ซ่ึงจะท าใหห้าค าตอบของปัญหาไดโ้ดยง่าย แต่จะตอ้งตระหนกัวา่การก าหนด
แบบรูปโดยบอกจ านวนมาใหส้ามถึงส่ีจ  านวน แลว้ใหห้าจ านวนต่อๆ ไปน้ี ในทางคณิตศาสตร์การ
ใหเ้หตุผลจากการสังเกตขอ้มูล แลว้สรุปการใหเ้หตุผลเช่นน้ี เป็นการใหเ้หตุผลแบบอุปนยั ขอ้สรุป
ท่ีไดอ้าจจะถูกตอ้งหรือผดิก็ได ้ดงันั้นขอ้สรุปของแต่ละคนท่ีไดจึ้งเป็นขอ้สรุปตามขอ้มูลท่ีแต่ละคน
สังเกตเห็นความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยง จึงอาจเห็นต่างกนัไปได ้อยา่งไรก็ตาม ในเร่ืองแบบรูปของ
จ านวน หากก าหนดเง่ือนไขท่ีแน่นอน ชดัเจน ก็จะสามารถหารูปทัว่ไปของแบบรูปนั้นๆ ได ้ในการ
สอนแบบรูปจึงควรใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ ดงัน้ี 

1) การวเิคราะห์แบบรูปและหารูปทัว่ไปจากการสังเกต 
2) การตรวจสอบรูปทัว่ไปจากขอ้มูลท่ีมีอยู ่
3) การสร้างแบบแผนการพิสูจน์เพื่อตรวจสอบรูปทัว่ไป 

ตัวอย่างการแก้ปัญหาโดยใช้แบบรูป 
 จงหา 3 จ านวนถดัไปของแบบรูป  2 , 5 , 10 , 17 , 26 , 37 , ... 
 วเิคราะห์ 
   2  ,  5  ,  10  ,  17  ,  26  ,  37  ,  ...  
 ผลต่างขั้นท่ี 1    3      5       7       9      11 
 ผลต่างขั้นท่ี 2        2       2      2       2  
 ผลต่างขั้นท่ี 2  คงตวัเท่ากบั 2  
 ดงันั้นผลต่างขั้นท่ี 1 สามจ านวนถดัไปน่าจะเป็น 13 , 15 , 17 ตามล าดบั  
 และแบบรูป 2 , 5 , 10 , 17 , 26 , 37 , ... สามจ านวนถดัไปหาไดจ้าก  
 37 + 13 = 50, 50 + 15 = 65 และ 65 + 17 = 82 
  นัน่คือสามจ านวนถดัไปคือ 50, 65, 82  
 

(4) กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการวาดรูปหรือสร้างแบบจ าลอง ใช้ส่ือ หรือวตัถุต่างๆ 
ในทางคณิตศาสตร์ แบบจ าลองเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับใชอ้ธิบายมโน

มติทางคณิตศาสตร์ ในตอนน้ีจะไดก้ล่าวถึงการสร้างแบบจ าลองเพื่อช่วยในการแกปั้ญหา แต่จะเป็น
แบบจ าลองง่ายๆ เช่น การวาดรูป ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจปัญหาคณิตศาสตร์ไดง่้ายข้ึน 

กลยทุธ์ในการสร้างแบบจ าลองโดยใชส่ื้อของจริง หรือการวาดรูปเพื่อช่วยในการ
แกปั้ญหา อาจพิจารณาไดเ้ป็นสองขั้นตอน 

1) สร้างแบบจ าลองใหเ้หมาะกบัปัญหา 
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2) ใชแ้บบจ าลองท่ีเลือกสรรเป็นเคร่ืองมือในการแกปั้ญหา 
แบบจ าลองท่ีเหมาะสมส าหรับปัญหาท่ีก าหนดใหอ้าจมีมากกวา่หน่ึงแบบ การจะเลือก

แบบจ าลองใด ข้ึนอยูก่บัความสามารถในการรับรู้วา่อะไรเป็นส่ิงส าคญัในปัญหา ใชแ้บบจ าลองท่ี
เลือกสรรแลว้เป็นเคร่ืองมือในการแกปั้ญหา ในบางคร้ังตวัแบบจ าลองเองคือปัญหาท่ีตอ้งแก ้หรือ
บางคร้ังอาจใชแ้บบจ าลองเพื่อช่วยจดัระบบขอ้มูลในการแกปั้ญหา หรือช่วยใหเ้ขา้ใจเพิ่มข้ึน 
แบบจ าลองอาจช่วยใหเ้ห็นกระบวนการ ซ่ึงสามารถน ามาประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหา 

 
ตัวอย่างการแก้ปัญหาโดยใช้แบบจ าลอง 
 ลูกเสือเดินทางไกลโดยออกเดินทางจากโรงเรียนไปทางทิศตะวนัออก เป็นระยะทาง 5 
กิโลเมตร แลว้เดินทางไปทางใตเ้ป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร จากนั้นเดินทางไปทางทิศตะวนัออกเฉียง
ใตเ้ป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร และเดินทางไปทางทิศตะวนัตกเป็นระยะทาง 3.5 กิโลเมตร แลว้ตั้ง
ค่ายพกัแรม ค่ายพกัแรมอยูห่่างจากโรงเรียนประมาณก่ีกิโลเมตร 
แนวคิด :  จากโจทยอ์าจใชก้ารวาดรูปและหาค าตอบโดยการวดัไดด้งัน้ี 
 จากจุด ก ลาก กข  ไปทางทิศตะวนัออก ยาว 5 หน่วย จากจุด ข ลาก ขค  ไปทางทิศใต ้(ตั้ง
ฉากกบั กข ) และ ขค  ยาว 3 หน่วย จากจุด ค ลาก คง  ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้(ท ามุม 135 
องศา กบั คข  และ คง  ยาว 5 หน่วย) จากจุด ง ลาก งจ  ไปทางทิศตะวนัตก ยาว 3.5 หน่วย (ถา้สร้าง
ไดถู้กตอ้ง จะพบวา่จุด จ อยูใ่นแนวเดียวกบั ขค ) วดัระยะ จก  ไดป้ระมาณ 8.2 หน่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 ดงันั้น ค่ายพกัแรมอยูห่่างจากโรงเรียนประมาณ 8 กิโลเมตร  
 มีปัญหาทางคณิตศาสตร์มากมายแกไ้ดโ้ดยการใชส่ื้อวสัดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม เช่น กิจกรรม
ศึกษาคน้ควา้เพื่อหาปริมาตรของกรวย หรือของทรงกลม นกัเรียนอาจใชแ้นววธีิท่ีหลากหลายตาม
ความคิดของนกัเรียน และหากไม่สามารถคน้พบแนวทางในการหาค าตอบ ครูอาจแนะน าหรือ
ช้ีแนะใหน้กัเรียนใชส่ื้อหรืออุปกรณ์ท่ีเหมาะสมมาช่วยในการศึกษาคน้ควา้ และหาค าตอบของ
ปัญหานั้นๆ 
 

น ก ข 

ค 

ง จ 
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(5) กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการตัดออก 
การตดัออกเป็นกลยทุธ์หน่ึงท่ีนิยมใชแ้กปั้ญหาในชีวติประจ าวนั บางคนอาจใชก้ลยทุธ์

น้ีควบคู่กบัการเดาและตรวจสอบ หรือบางคนอาจใชใ้นเร่ืองของการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หรือ
เลือกใชบ้ริการต่างๆ เช่นการตดัสินใจเลือกยีห่อ้ส่ิงของโดยพิจารณาตดับางยีห่อ้ออกไปโดย
พิจารณาจากองคป์ระกอบต่างๆ เช่น ขนาด ราคา คุณภาพของสินคา้ บริการหลงัการขาย หรืออ่ืนๆ 
กระบวนการของการตดัออกอาจด าเนินการไดเ้ป็นลกัษณะต่างๆ เช่น 

1) เลือกใชร่้องรอยหรือเง่ือนไขของปัญหาอยา่งระมดัระวงั ตดัส่วนท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
ส่วนใหญ่ออกไป 

2) ใชก้ารใหเ้หตุผลทางตรงในกระบวนการของการตดัออก 
3) ใชว้ธีิอ่ืนๆ เช่น โดยตรวจค าตอบท่ีเป็นไปได ้และค าตอบท่ีมีขอ้ขดัแยง้กบัเง่ือนไข

ต่างๆ 
 
 
ตัวอย่างการแก้ปัญหาโดยการตัดออก 
 ก าหนดจ านวนต่อไปน้ีให ้จงหาจ านวนท่ีหารดว้ย 6 และ 5 ไดล้งตวั 
  4356  9084  5471  9346  4782  
   7623  2420  3474  1267  
  12678  2094  6540  4350  4140  
   5330  3215  4456  9989  
แนวคิด : 1.  มีเง่ือนไขอยู ่2 เง่ือนไข เราอาจพิจารณาเง่ือนไขท่ีสอง (หารดว้ย 5 ลงตวั) ก่อนก็ได ้
เน่ืองจากง่ายต่อการตดัออก ส าหรับจ านวนท่ีสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขขอ้ 2) คือจ านวนท่ีลงทา้ยดว้ย 5 
หรือ 0 (จึงตดัจ านวนท่ีหลกัหน่วยไม่เป็น 5 หรือ 0 ออก) จ านวนท่ีเหลือไดแ้ก่ 2420  6540  4350  
4140  5330 และ 3215 
  2.   จ านวนท่ีหารดว้ย 6 ไดล้งตวั ไดแ้ก่ 6540  4350  4140 
 

(6) กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการท าให้อยู่ในรูปอย่างง่าย 
การท าปัญหาใหอ้ยูใ่นรูปอยา่งง่าย ท าใหส้ามารถเขา้ใจปัญหาและมองเห็นวธีิหา

ค าตอบไดง่้ายข้ึน เช่น การลดขนาดของจ านวนใหน้อ้ยลง การแบ่งปัญหาท่ีซบัซอ้นเป็นส่วนยอ่ย
หรือการปรับปัญหาใหอ้ยูใ่นรูปสถานการณ์ท่ีคุน้เคย 
ตัวอย่างการแก้ปัญหาทีท่ าให้อยู่ในรูปอย่างง่าย 



 

65 

 
 

utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

รหัส UTQ-203: สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร:์ คณติศาสตร ์ ส าหรับชัน้ประถมศกึษา  

 ผูน้ าประเทศจากสิบประเทศมาประชุมร่วมกนั เม่ือผูน้ าแต่ละคนตอ้งจบัมือกบัผูน้ าอีกเกา้
ประเทศ จะมีการจบัมือกนัทั้งหมดก่ีคร้ัง 
 แนวคิด 
 แบ่งปัญหาเป็นปัญหายอ่ยท่ีอาจแกไ้ดใ้นแต่ละส่วน หรือแกจ้ากส่วนยอ่ยหน่ึง เพื่อน าไปสู่
อีกส่วนยอ่ยหน่ึงตามล าดบั หรือเร่ิมตน้ดว้ยกรณีของปัญหาท่ีง่ายกวา่และท ากรณีต่อๆ ไป 
 
  คน 2 คน จบัมือกนั 1 คร้ัง  
 
  เม่ือมีผูน้ าเพิ่มอีก 1 คน จะจบัมือเพิ่มอีก 2 คร้ัง  
  นัน่คือ คน 3 คน จบัมือกนั 1 + 2 = 3 คร้ัง 
 
  เม่ือมีผูน้ าเพิ่มอีก 1 คน จะจบัมือเพิ่มอีก 3 คร้ัง  
  นัน่คือ คน 4 คน จบัมือกนั 1 + 2 + 3 = 6 คร้ัง 
 
  เม่ือมีผูน้ าเพิ่มอีก 1 คน จะจบัมือเพิ่มอีก 4 คร้ัง 
  นัน่คือ คน 5 คน จบัมือกนั 1 + 2 + 3 + 4 = 10 คร้ัง 
  
  

  

  จ  านวนผูน้ า   จ  านวนคร้ังของการจบัมือ  
 2 1  
 3 1 + 2 = 3 
 4 1 + 2 + 3 = 6 
 5 1 + 2 + 3 + 4 = 10 
 6 1 + 2 + 3 + 4 +5 = 15 
 7 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21 
 8 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28 
 9 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36 
 10 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 
45 
 ถา้มีผูน้ าของประเทศ มาประชุม 15 คน ผูน้ าทั้งหมดตอ้งจบัมือกบัผูน้ าคนอ่ืนๆ ทุกคน จะมี
การจบัมือทั้งหมดก่ีคร้ัง 
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(7) กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยใช้การเลอืกการด าเนินการหรือการเขียนสมการ 
ตัวอย่างการแก้ปัญหาโดยใช้การเลอืกการด าเนินการ หรือการเขียนสมการ 
 ถา้น าลูกเต๋ามาวางซอ้นกนั 8 ลูก โดยใหเ้ห็นแต่ดา้นขา้งเพียงหนา้เดียวและดา้นบน
ดงัรูป จงหาวา่ผลบวกของจ านวนจุดจากหนา้ท่ีมองไม่เห็นเป็นเท่าไร 
แนวคิด :  อาจหาค าตอบไดจ้าก 8 คูณดว้ย 21 แลว้ลบดว้ยผลบวกของจ านวนจุดจากหนา้ท่ี
มองเห็น เน่ืองจากผลบวกของจ านวนจุดบนหนา้ลูกเต๋าแต่ละลูกเท่ากบั 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 
6 = 21 และลูกเต๋ามี 8 ลูก ดงันั้น ผลบวกของจ านวนจุดจากหนา้ท่ีมองไม่เห็นจึงเท่ากบั (8 
 21) ลบดว้ยผลบวกของจ านวนจุดจากหนา้ท่ีมองเห็น 
 ในกรณีน้ี ผลรวมของจ านวนจุดจากหนา้ท่ีมองเห็น เท่ากบั 6 + 3 + 5 + 1 + 4 + 2 + 3 + 5 + 
1 = 30 จะไดผ้ลบวกของจ านวนจากหนา้ท่ีมองไม่เห็น คือ (8  21) – 30 = 168 – 30 = 138 
 ถา้มีลูกเต๋า n ลูก และผลรวมของจ านวนจุดจากหนา้ท่ีลูกเต๋าท่ีมองเห็นเป็น a ให ้x เป็น
ผลรวมของจ านวนจุดจากหนา้ลูกเต๋าท่ีมองไม่เห็น จะเขียนสมการเพื่อหาผลรวมของจ านวนจุดจาก
หนา้ลูกเต๋าท่ีมองไม่เห็นไดเ้ป็น x = (n  21) – a 
 

(8) กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยใช้การหาเหตุผลทีส่มเหตุสมผล 
การแกปั้ญหาต่างๆ โดยปกติมกัตอ้งอาศยัการหาเหตุผลท่ีสมเหตุสมผล 

ตัวอย่างการแก้ปัญหาทีใ่ช้การให้เหตุผลทีส่มเหตุสมผล 
 บริษทัโคเน้ือเกษตรกรรมไทย จงัหวดัขอนแก่น มีโคเน้ืออยู ่10,000 ตวั ตอ้งการขนส่งโค
เน้ือทั้งหมดไปกรุงเทพมหานคร จงตอบค าถามต่อไปน้ีพร้อมทั้งใหเ้หตุผล 

1) ถา้บริษทัมีรถส าหรับบรรทุกโคเน้ืออยู ่4 คนั มีคนขบัรถอยู ่4 คน คาดวา่จะตอ้งใชเ้วลา
ในการขนส่งก่ีวนั เพราะเหตุใด 

2) ถา้ใชค้นขบัรถ 100 คน และรถบรรทุก 100 คน จะใชเ้วลาในการขนส่งประมาณก่ีวนั 
3) ถา้ตอ้งการขนส่งโคเน้ือใหเ้สร็จส้ินภายใน 10 วนั จะมีทางเป็นไปไดห้รือไม่ อยา่งไร 
ในการตอบค าถามขอ้น้ี นกัเรียนจะตอ้งศึกษาขอ้มูลอีกหลายประการ เช่น จ านวนโคเน้ือท่ี

จะบรรทุกไดใ้นแต่ละเท่ียว ระยะทางจากบริษทัโคเน้ือขอนแก่นถึงปลายทางกรุงเทพมหานคร หรือ 
เวลาท่ีใชใ้นการเดินทางในแต่ละเท่ียว หรือเวลาท่ีคนขบัรถท างานในแต่ละวนั เป็นตน้ 
 

(9) กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการท าย้อนกลบั 
ตัวอย่างการแก้ปัญหาทีใ่ช้กลยุทธ์การท าย้อนกลบั 
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 ในการเล่นเกมผลรวมเป็น 60 มีกติกาวา่ ใหน้กัเรียนสองคนสลบักนัเลือกจ านวนคร่ังละ
หน่ึงจ านวนจาก 1,2,3,4 หรือ 5 และช่วยกนัหาผลบวกจากจ านวนท่ีเลือกมาทุกคร้ัง สลบักนัเลือก
จ านวนไปเร่ือยๆ จนกระทัง่ใครเลือกจ านวนแลว้มีผลบวกเป็น 60 จะเป็นผูช้นะ จงตอบค าถาม
ต่อไปน้ี 
จะเล่นเกมอยา่งไรจึงจะเป็นผูช้นะอยา่งแน่นอน 
แนวคิด :  สมมุติ A และ B เล่นเกม โดย A เป็นผูเ้ล่นก่อน ดงันั้น B จะเป็นผูช้นะโดยผลบวกของ
จ านวนท่ี A และ B หยบิคร้ังสุดทา้ยรวมเป็น 60 แบบแผนการเล่นเม่ือพิจารณายอ้นกลบัเป็นดงัน้ี 

ผลบวกก่อนหนา้ + (ผลบวกจ านวนของ A และ B) = 60 
  + 6  =  60 
  + 6  =  54 
  + 6  =  48 
  + 6  =  42 
    
    
    
  + 6  =  12 
   6  =  6 

 เม่ือพิจารณายอ้นกลบั จากผลบวกคร้ังก่อน รวมกบัผลบวกของจ านวนของ A และ B ได้
ผลลพัธ์เป็น 60 และผลลพัธ์ในคร้ังก่อนหนา้เป็น 54, 48, 42, 36, 30, 24, 18, 12 และ 6 ตามล าดบั 
ดงันั้น B จะตอ้งเลือกจ านวนท่ีเม่ือรวมกบัจ านวนท่ี A เลือกแลว้จะได ้6 เสมอ ซ่ึงจะไดผ้ลรวม
ตามล าดบัดงัน้ี 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 
 
ตัวอย่างการแก้ปัญหาโดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ 
 ก าหนดสถานการณ์ปัญหา “ไก่กบักระต่าย” ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พอ่ของนิตยาเล้ียงไก่กบักระต่ายไวจ้  านวนหน่ึง ปกติพอ่จะแยกเล้ียงไก่ไวใ้นเลา้และเล้ียงกระต่าย
ไวใ้นกรง วนัหน่ึงพอ่ปล่อยใหไ้ก่กบักระต่ายออกมาวิง่เล่นในทุ่งหญา้หลงับา้น นิตยาออกมาเดินเล่นเห็น
เขา้จึงเขา้ไปถามพอ่ 
 นิตยา  :   คุณพอ่เล้ียงไก่กบักระต่ายไวอ้ยา่งละก่ีตวัคะ 
 พอ่ :   ถา้ลูกอยากรู้ตอ้งหาค าตอบเองนะ พอ่รู้วา่นบัไก่กบักระต่ายรวมกนัได ้30 ตวั ถา้นบั

ขาไก่กบักระต่ายรวมกนั จะได ้86 ขา 
 นิตยา : ไม่ยากเลยค่ะคุณพอ่ หนูหาค าตอบได ้
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 ผูส้อนอาจใหผู้เ้รียนแต่ละคนหาค าตอบดว้ยแนวคิดของตวัเอง หรืออาจจดัเป็นกิจกรรม
กลุ่มใหผู้เ้รียนช่วยกนัคิดหาค าตอบก็ได ้ซ่ึงปัญหาน้ีผูเ้รียนสามารถหาค าตอบไดโ้ดยใชว้ธีิต่างกนั 
เช่น 
 
วธีิที ่1 : ใช้แผนภาพ 
 1.  เร่ิมดว้ยการวาดภาพ 30 ภาพ แทนตวัของสัตวท์ั้งหมด 
 2.  สมมติวา่สัตวทุ์กตวัเป็นไก่โดยเขียนขาของทุกตวัเป็น 2 ขา แลว้วาดขาเพิ่มไปท่ีรูปแทน

กระต่ายจนจ านวนขาครบตามท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 ค  าตอบ คือ มีกระต่าย 13 ตวั และไก่ 17 ตวั  
 
วธีิที ่2 : ใช้ตารางช่วยในการวเิคราะห์ 
 1.  ก าหนดจ านวนไก่ และกระต่ายรวมกนัเป็น 30 ตวัก่อน 
 2.  ค่อยๆ ลดหรือเพิ่มจ านวนตวัใหส้อดคลอ้งกบัจ านวนขาตามท่ีก าหนด  

จ านวน
กระต่าย 

(ตัว) 

จ านวนขาของ 
กระต่าย 

จ านวนไก่ 
(ตัว) 

จ านวนขาของ 
ไก่ 

จ านวน 
ขาทั้งหมด 

1 4 29 58 62 
5 20 25 50 70 

10 
11 
12 
13 

40 
44 
48 
52 

20 
19 
18 
17 

40 
38 
36 
34 

80 
82 
84 
86 

 
 

แทนกระต่าย 1 ตวั 

แทนไก่ 1 ตวั 

ขา้มขั้น 

ขา้มขั้น 

ไดจ้  านวนขาเท่ากบัท่ี
โจทยก์ าหนด 
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 ค  าตอบ คือ มีกระต่าย 13 ตวั และไก่ 17 ตวั  
 จะสังเกตเห็นวา่ ตามวธีิท่ี 2 ผูเ้รียนเร่ิมตน้ดว้ยการจบัคู่กระต่าย 1 ตวั และไก่ 29 ตวัก่อน 
แลว้หาจ านวนขาของสัตวท์ั้งหมด สังเกตผลลพัธ์ ใชท้กัษะการคาดเดา และการวเิคราะห์ค าตอบโดย
ขา้มขั้นตอนบางขั้นตอน จนกระทัง่ไดค้  าตอบตามตอ้งการ 
 
วธีิที ่3 : ใช้สมการ 
 สมมุติใหมี้ไก่อยู ่x ตวั 
 จะมีกระต่าย 30 – x ตวั 
 จะไดจ้  านวนขาของไก่ 2 x ขา 
 และจ านวนขาของกระต่าย 4(30 – x) ขา 
 ปัญหาไดก้ าหนดใหจ้ านวนขาของไก่และกระต่ายรวมกนั 86 ขา  
 เขียนสมการและแกส้มการดงัน้ี  
 2x + 4(30 – x) = 86 
 2x + 120 – 4x = 86 
 -2x = 86-120 

 x = 
2

34



 

 x = 17 
 ค าตอบ คือ มีไก่ 17 ตวั และกระต่าย 13 ตวั 
 จากสถานการณ์ปัญหา “ไก่และกระต่าย ” ท่ีใหเ้ป็นตวัอยา่งขา้งตน้น้ี ผูเ้รียนอาจแสดง
แนวคิดท่ีแตกต่างจากน้ีไดอี้ก ผูส้อนจะตอ้งใชดุ้ลพินิจพิจารณาวธีิการต่างๆ ท่ีผูเ้รียนแสดงแนวคิด 
โดยกล่าวชมเชยส่งเสริมแนวคิดนั้น ช้ีขอ้บกพร่อง ตลอดจนอธิบายและใหค้วามรู้เพิ่มเติม 
 ขั้นตอนท่ีส าคญัอีกขั้นตอนหน่ึงท่ีผูส้อนจะตอ้งเนน้อยูเ่สนอคือ ขั้นตอนการตรวจสอบ
ค าตอบท่ีตอ้งค านวณจ านวนขาของไก่และขาของกระต่ายจากจ านวนตวัท่ีผูเ้รียนหาไดว้า่สอดคลอ้ง
กบัท่ีโจทยห์รือปัญหาก าหนดใหห้รือไม่ ดงัน้ี 
  ไก่ 17 ตวั มี 34 ขา  
  กระต่าย 13 ตวั มี 52 ขา  
  รวมจ านวนตวัได ้30 ตวั และจ านวนขาได ้86 ขา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ
ปัญหา 
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2. การพฒันาทกัษะ/กระบวนการให้เหตุผล 
การจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดและใหเ้หตุผลเป็นส่ิงส าคญั โดยทัว่ไปเขา้ใจกนัวา่

การฝึกใหรู้้จกัใหเ้หตุผลท่ีง่ายท่ีสุด คือ การฝึกจากการเรียนเรขาคณิตตามแบบยคุลิด เพราะมีโจทย์
เก่ียวกบัการใหเ้หตุผลมากมาย มีทั้งการใหเ้หตุผลอยา่งง่าย ปานกลาง และอยา่งยาก แต่ท่ีจริงแลว้
การฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดและใหเ้หตุผลอยา่งสมเหตุสมผลนั้นสามารถสอดแทรกไดใ้นการเรียนรู้ทุก
เน้ือหาของคณิตศาสตร์และวชิาอ่ืนๆ ดว้ย 

องคป์ระกอบหลกัท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถคิดอยา่งมีเหตุผลและรู้จกัใหเ้หตุผลมี
ดงัน้ี 

1)  ควรใหผู้เ้รียนไดพ้บกบัโจทยห์รือปัญหาท่ีผูเ้รียนสนใจ เป็นปัญหาท่ีไม่ยากเกิน
ความสามารถของผูเ้รียนท่ีจะคิดและใหเ้หตุผลในการหาค าตอบได ้

2)  ใหผู้เ้รียนมีโอกาสและเป็นอิสระท่ีจะแสดงออกถึงความคิดเห็นในการใชแ้ละให้
เหตุผลของตนเอง 

3)  ผูส้อนช่วยสรุปและช้ีแจงใหผู้เ้รียนเขา้ใจวา่ เหตุผลของผูเ้รียนถูกตอ้งตาม
หลกัเกณฑห์รือไม่ ขาดตกบกพร่องอยา่งไร 

การเร่ิมตน้ท่ีจะส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู้และเกิดทกัษะในการใหเ้หตุผล ผูส้อนควรจดั
สถานการณ์หรือปัญหาท่ีน่าสนใจใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติั ผูส้อนสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนและ
คอยช่วยเหลือโดยกระตุน้หรือช้ีแนะอยา่งกวา้งๆ โดยใชค้  าถามกระตุน้ดว้ยค าวา่ “ท าไม” “อยา่งไร” 
“เพราะเหตุใด ” เป็นตน้ พร้อมทั้งใหข้อ้คิดเพิ่มเติมอีก เช่น “ถา้..................แลว้ ผูเ้รียนคิดวา่
....................จะเป็นอยา่งไร ” ผูเ้รียนท่ีใหเ้หตุผลไดไ้ม่สมบูรณ์ ผูส้อนจะตอ้งไม่ตดัสินดว้ยค าวา่ ไม่
ถูกตอ้ง แต่อาจใชค้  าพดูเสริมแรงและใหก้ าลงัใจวา่ ค  าตอบท่ีผูเ้รียนตอบมามีบางส่วนถูกตอ้ง ผูเ้รียน
คนใดจะใหค้  าอธิบายหรือใหเ้หตุผลเพิ่มเติมของเพื่อนไดอี้กบา้ง เพื่อใหผู้เ้รียนมีการเรียนรู้ร่วมกนั
มากยิง่ข้ึน 

ในการจดัการเรียนรู้ ผูส้อนควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดคิ้ดอยา่งหลากหลาย โจทย์
ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีก าหนดใหค้วรเป็นปัญหาปลายเปิด ( Open-ended Problem) ท่ีผูเ้รียน
สามารถแสดงความคิดเห็น หรือใหเ้หตุผลท่ีแตกต่างกนัได ้
 
ตัวอย่างการให้เหตุผล 
 ก าหนดโจทยปั์ญหา ดงัน้ี 
 
 
 

ไมไ้ผล่  าหน่ึงยาว 2.85 เมตร ปักอยูใ่นบึงแห่งหน่ึง ซ่ึงมีน ้าลึกโดยเฉล่ีย 1.30 เมตร 

ถา้ส่วนท่ีอยูเ่หนือน ้าคิดเป็น 
3
1
 ของความยาวของไมไ้ผล่  าน้ี ไมไ้ผส่่วนท่ีปักอยูใ่นดินยาวก่ีเมตร 
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 สมมุติวา่ ด.ช.ก่อ แสดงวธีิท าตามแนวคิด ดงัน้ี  

 ความยาวของไมไ้ผส่่วนท่ีอยูเ่หนือน ้าคิดเป็น 
3
1

 ของ 2.85 = 0.95 เมตร  

 ความยาวของไมไ้ผส่่วนท่ีปักอยูใ่นน ้าเท่ากบั   1.30 เมตร  
 ดงันั้นไมไ้ผส่่วนท่ีปักอยูใ่นดินยาว 2.85 – (0.95 + 1.30) = 0.6 เมตร  
      ตอบ  ๐.๖ เมตร 
 ด.ญ.ศรีเพญ็  แสดงความคิดเห็นวา่ โจทยข์อ้น้ีหาค าตอบ ไม่ได้ เพราะวา่โจทยก์ าหนดความ
ลึกของน ้าโดยเฉล่ีย 1.30 เมตร ตรงต าแหน่งท่ีไมปั้กอยู ่ไม่ทราบวา่มีความลึกของน ้าเท่าไรแน่ จึงไม่
สามารถหาความยาวของไมส่้วนท่ีปักอยูใ่นดินได ้
 ผูส้อนอาจใชค้  าถามกระตุน้วา่ “ใครมีความคิดเห็นแตกต่างไปจากสองแนวคิดน้ีอีก
หรือไม่” ถา้ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม ผูส้อนควรถามความคิดเห็นต่อวา่ ค  าตอบของศรีเพญ็มีเหตุผลท่ี
ยอมรับไดห้รือไม ่
 ในการฝึกใหผู้เ้รียนใหเ้หตุผลอยา่งสมเหตุสมผล ค าตอบของ ด.ญ.ศรีเพญ็ ถือวา่เป็นค าตอบ
ท่ีถูกตอ้งสมเหตุสมผลค าตอบหน่ึง 
 อาจมีผูเ้รียนบางคนแสดงความคิดเห็นวา่ วธีิท าของ ด.ช.ก่อ ยงัไม่ถูกตอ้ง เพราะเหตุวา่
ต าแหน่งท่ีไมปั้กอยูอ่าจปักอยูใ่นบริเวณท่ีต้ืน หรือลึกกวา่ 1.30 เมตร เพราะฉะนั้นความยาวของไม้
ส่วนท่ีปักอยูใ่นดินอาจมากกวา่หรือนอ้ยกวา่ 0.6 เมตรก็ได ้ถา้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นเช่นน้ี ผูส้อน
ควรใชค้  าถามใหผู้เ้รียนคิดต่อวา่ผูเ้รียนจะแกไ้ขวธีิท าของ ด.ช.ก่อ อยา่งไรจึงจะไดค้  าตอบท่ีถูกตอ้ง
และสมเหตุสมผล 
 ผูเ้รียนอาจจะใหเ้หตุผลเพิ่มเติมโดยใชค้  าวา่ “ถา้” ในบรรทดัท่ีสอง ดงัน้ี 
 ถ้า ไมส่้วนท่ีปักอยูใ่นน ้ายาว 1.30 เมตร ไมส่้วนท่ีปักอยูใ่นดินก็จะยาว 0.6 เมตร 
 หรือสรุปตรงค าตอบวา่ ไมส่้วนท่ีปักอยูใ่นดินยาว ประมาณ 0.6 เมตรก็ได ้
 

3. การพฒันาทกัษะ/กระบวนการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณติศาสตร์ และการ
น าเสนอ 

การจดัการเรียนรู้เพื่อใหเ้กิดทกัษะการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และ
การน าเสนอ ท าไดทุ้กเน้ือหาท่ีตอ้งการใหคิ้ดวเิคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อน าไปสู่การแกปั้ญหา เช่น ใน
เรขาคณิตมีเน้ือหาท่ีตอ้งฝึกการวเิคราะห์ การใหเ้หตุผลและการพิสูจน์ ผูเ้รียนตอ้งฝึกทกัษะในการ
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สังเกต การน าเสนอรูปภาพต่างๆ เพื่อส่ือความหมาย แลว้น าความรู้ทางเรขาคณิตไปอธิบาย
ปรากฏการณ์และส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนั 

การจดัการเรียนรู้เพื่อใหเ้กิดทกัษะการส่ือการ การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และ
การน าเสนอในพีชคณิต เป็นการฝึกทกัษะใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดวเิคราะห์ปัญหา สามารถเขียนปัญหาใน
รูปแบบของตาราง กราฟ หรือขอ้ความ เพื่อส่ือสารความสัมพนัธ์ของจ านวนเหล่านั้น ขั้นตอนใน
การด าเนินการ เร่ิมจากการก าหนดโจทยปั์ญหาใหผู้เ้รียนวเิคราะห์ ก าหนดตวัแปร เขียน
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรในรูปของสมการหรืออสมการตามเง่ือนไขท่ีโจทยก์ าหนด และด าเนินการ
แกปั้ญหาโดยใชว้ธีิการทางพีชคณิต 

การจดัการเรียนรู้ใหเ้กิดทกัษะการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการ
น าเสนอมีแนวทางในการด าเนินการดงัน้ี 

1.  ก าหนดโจทยปั์ญหาท่ีน่าสนใจและเหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน 
2.  ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัและแสดงความคิดเห็นดว้ยตนเอง โดยผูส้อนช่วยช้ีแนะ

แนวทางในการส่ือสาร ส่ือความหมาย และการน าเสนอ 
การฝึกทกัษะ/กระบวนการน้ีตอ้งท าอยา่งต่อเน่ือง โดยสอดแทรกอยูทุ่กขั้นตอนของ

การจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ใหผู้เ้รียนคิดตลอดเวลาท่ีเห็นปัญหาวา่ ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น จะมีวธีิ
แกปั้ญหาอยา่งไร เขียนรูปแบบความสัมพนัธ์ของตวัแปรเป็นอยา่งไร จะใชภ้าพ ตาราง หรือกราฟ
ใดช่วยในการส่ือสารความหมาย 
 
ตัวอย่างการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณติศาสตร์ และการน าเสนอ 
 ก าหนดสถานการณ์ดงัน้ี 
 
 

ใหผู้เ้รียนแสดงวธีิหาค าตอบ ผูเ้รียนอาจแสดงวธีิหาค าตอบได ้ดงัน้ี 
 
วธีิที ่1 แสดงด้วยการปฏิบัติจริง  
 
 
 
 
 

 น าถัว่เขียว 5 กิโลกรัม มาแบ่งใส่ถุง แลว้ชัง่ใหไ้ดถุ้งละ 2 ขีด นบัจ านวนถุงได ้25 ถุง  

ถัว่เขียว 5 กิโลกรัม ถา้แบ่งใส่ถุง ถุงละ 2 ขีด จะไดถ้ัว่เขียวก่ีถุง 
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วธีิที ่2 แสดงด้วยรูป  
      ถุงละ 2 ขีด 5 ถุง หนกั 10 ขีด หรือ 1 กิโลกรัม 
      1 กิโลกรัม  
      1 กิโลกรัม  
      1 กิโลกรัม  
      1 กิโลกรัม  
 

จากรูป ถัว่เขียว 5 กิโลกรัม แบ่งใส่ถุง ถุงละ 2 ขีด จะได ้25 ถุง 
วธีิที ่3 แสดงด้วยรูปและการคิดค านวณ  
 
 
 
 
 จากรูป ถัว่เขียว 1 กิโลกรัม แบ่งใส่ถุง ถุงละ 2 ขีด จะได ้5 ถุง  
 ดงันั้น ถา้ถัว่เขียว 5 กิโลกรัม แบ่งใส่ถุง ถุงละ 2 ขีด จะได ้5  5 = 25 ถุง 
วธีิที ่4 แสดงด้วยการคิดค านวณ  
 วธีิท า 1 กิโลกรัม เท่ากบั 10 ขีด 
  5 กิโลกรัม เท่ากบั 5  10 = 50 ขีด 
  ถัว่เขียว 5 กิโลกรัม เท่ากบั 50  
  แบ่งใส่ถุง ถุงละ 2 ขีด  
  ดงันั้น จะไดถ้ัว่เขียว 50  2 = 25 ถุง 
 

4. การพฒันาทกัษะ/กระบวนการเช่ือมโยง 
ในการเรียนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนมีความรู้และมีพื้นฐานใน

การท่ีจะน าไปศึกษาต่อนั้นจ าเป็นตอ้งบูรณาการเน้ือหาต่างๆ ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เขา้
ดว้ยกนั เช่น การใชค้วามรู้ในเร่ืองเซตในการใหค้  าจ  ากดัความหรือบทนิยามในเร่ืองต่างๆ เช่น บท
นิยามของฟังกช์นัในรูปของเซต บทนิยามของล าดบัในรูปของฟังกช์นั 

นอกจากการเช่ือมโยงระหวา่งเน้ือหาต่างๆ ในคณิตศาสตร์ดว้ยกนัแลว้ ยงัมีการ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ โดยใชค้ณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้และใชใ้นการ
แกปั้ญหา เช่น ในงานศิลปะและการออกแบบบางชนิดก็ใชค้วามรู้เก่ียวกบัรูปเรขาคณิต 

นอกจากนั้นแลว้ยงัมีการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นวชิาชีพบางอยา่ง
โดยตรง เช่น การตดัเยบ็เส้ือผา้ งานคหกรรมเก่ียวกบัอาหาร งานเกษตร งานออกแบบสร้างหีบห่อ
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บรรจุภณัฑต่์างๆ รวมถึงการน าคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัชีวติความเป็นอยูป่ระจ าวนั เช่น การซ้ือ
ขาย การชัง่ ตวง วดั การค านวณระยะทางและเวลาท่ีใชง้านการเดินทาง การวางแผนในการออมเงิน
ไวใ้ชใ้นช่วงบั้นปลายของชีวติ 

องคป์ระกอบหลกัท่ีส่งเสริมการพฒันาการเรียนรู้ทกัษะ/กระบวนการเช่ือมโยงความรู้
ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ มีดงัน้ี 

1)  มีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์อยา่งเด่นชดัในเร่ืองนั้น 
2)  มีความรู้ในเน้ือหาท่ีจะน าไปเช่ือมโยงกบัสถานการณ์หรืองานอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการเป็น

อยา่งดี 
3)  มีทกัษะในการมองเห็นความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงระหวา่งความรู้และทกัษะ/

กระบวนการท่ีมีในเน้ือหานั้นกบังานท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
4)  มีทกัษะในการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อสร้างความสัมพนัธ์และ

เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ หรือคณิตศาสตร์กบัสถานการณ์ท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งดว้ย 
5)  มีความเขา้ใจในการแปลความหมายของค าตอบท่ีหาไดจ้ากแบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร์วา่มีความเป็นไปไดห้รือสอดคลอ้งกบัสถานการณ์นั้นอยา่งสมเหตุสมผล 
ในการจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะ/กระบวนการเช่ือมโยงความรู้

คณิตศาสตร์นั้น ผูส้อนอาจจดักิจกรรมหรือสถานการณ์ปัญหาสอดแทรกในการเรียนรู้อยูเ่สมอ 
เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นการน าความรู้ เน้ือหาสาระ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาใชใ้นการ
เรียนรู้เน้ือหาใหม่ หรือน าความรู้และกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาแกปั้ญหาในสถานการณ์ท่ี
ผูส้อนก าหนดข้ึนเพื่อใหผู้เ้รียนเห็นความเช่ือมโยงของคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ หรือเห็นการน า
คณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้การปฏิบติัจริง และมีทกัษะกระบวนการการเช่ือมโยงความรู้น้ี 
ผูส้อนอาจมอบหมายงานหรือกิจกรรมใหผู้เ้รียนไปศึกษาคน้ควา้หาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม
นั้น แลว้น าเสนองานต่อผูส้อนและผูเ้รียน ใหมี้การอภิปรายและหาขอ้สรุปร่วมกนั 

 
 

ตัวอย่างการเช่ือมโยง 
 ก าหนดสถานการณ์ปัญหาดงัน้ี 
 
 
 
 

 บริษทัก่อสร้างด ารงตอ้งการเช่าท่ีดินขนาด 2 ไร่ จ  านวน 1 แปลง ส าหรับเก็บวสัดุก่อสร้างทาง ใน
ราคาประหยดั และมีผูน้ าท่ีดินมาเสนอใหเ้ช่า 2 ราย ดงัน้ี 
 นายบุญ เสนอท่ีดิน 2 ไร่ 1 งาน คิดราคาค่าเช่าท่ีดินทั้งแปลงเดือนละ 7,000 บาท  
 นางลว้น เสนอท่ีดิน 5 ไร่ 3 งาน แบ่งท่ีดินใหเ้ช่าไดโ้ดยคิดค่าเช่าตารางวาละ 100 บาทต่อปี  
 ถา้ผูเ้รียนเป็นเจา้ของบริษทัก่อสร้างด ารง ผูเ้รียนจะตกลงเช่าท่ีดินของใคร เพราะเหตุใด  
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 จากสถานการณ์ปัญหาขา้งตน้ จะเห็นวา่ผูเ้รียนตอ้งใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ในการ
ค านวณค่าเช่าท่ีดิน ตอ้งค านึงถึงราคาท่ีตอ้งการประหยดั ตอ้งใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ การ
น าเสนอเฉพาะค าตอบจากการค านวณของผูเ้รียนไม่ใช่ส่ิงส าคญัท่ีสุด ผูส้อนจะตอ้งใหค้วามส าคญั
ต่อแนวคิดและเหตุผลของผูเ้รียนแต่ละคนประกอบดว้ย 
 ตวัอยา่งค าตอบและเหตุผลของผูเ้รียนอาจเป็นดงัน้ี  
 ด.ช.ก่อ ตอบวา่ ควรเช่าท่ีดินของนายบุญ ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายปีละ 84,000 บาท (7000  12 = 
84000) และไดท่ี้ดินมากกวา่ท่ีก าหนดไวอี้ก 1 งาน 
 ด.ญ.นิตยา ตอบวา่ ควรเช่าท่ีดินของนางลว้น ซ่ึงคิดค่าเช่า 2 ไร่ หรือ 800 ตารางวา เป็นเงิน 
80,000 ต่อปี ซ่ึงเป็นราคาเช่าท่ีถูกกวา่เช่าท่ีดินของนายบุญ 
 ด.ญ.นุช ตอบวา่ ควรเช่าท่ีดินของนายบุญ ซ่ึงเม่ือคิดค่าเช่าเป็นตารางวาต่อปีแลว้ จะจ่าย

เพียงตารางวาละ 93 บาท ( 93
900

127000



) ซ่ึงถูกกวา่ค่าเช่าท่ีดินของนางลว้น 

 ผูส้อนอาจเปิดประเด็นใหผู้เ้รียนไดมี้การอภิปรายต่อในเร่ืองน้ีไดอี้กในประเด็นท่ีวา่ในชีวติ
จริงแลว้ก่อนตดัสินใจลงทุนท ากิจการใด ผูล้งทุนจะไม่พิจารณาเฉพาะค่าเช่าเพียงอยา่งเดียว ตอ้ง
พิจารณาองคป์ระกอบอ่ืนๆ ดว้ย เช่น สภาพแวดลอ้ม ความสะดวกในการเขา้ออก ท่ีดินอยูใ่กลห้รือ
ไกลจากบริษทัเพียงใด ประเด็นเหล่าน้ีจะช่วยท าใหผู้เ้รียนมีความคิดพิจารณาในวงกวา้งข้ึน สามารถ
น าความคิดเช่นน้ีไปประยกุตใ์นชีวติจริงได ้เป็นการส่งเสริมทกัษะกระบวนการการใหเ้หตุผล 
ความคิดสร้างสรรค ์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ในดา้นการคิดอยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ 
กลา้แสดงความคิดเห็นและคิดอยา่งมีวจิารณญาณอีกดว้ย 
 ในการจดัการเรียนรู้ท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนมีการพฒันาการเรียนรู้ ผูส้อนควรจดักิจกรรมหรือ
ใหปั้ญหาท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดคิ้ด สามารถบอกแนวคิด และแสดงเหตุผลได ้ผูส้อนไม่ควรดู
เฉพาะค าตอบท่ีหาไดจ้ากการค านวณเท่านั้น ค าตอบของปัญหาอาจมีมากกวา่ 1 ค าตอบ ข้ึนอยูก่บั
การใหเ้หตุผลประกอบท่ีสมเหตุสมผลดว้ย 
 

5. การพฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
บรรยากาศท่ีช่วยส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรคไ์ดแ้ก่การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนคิด

และน าเสนอแนวคิดของตนเองอยา่งอิสระภายใตก้ารใหค้  าปรึกษาแนะน าของผูส้อน การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้สามารถเร่ิมตน้จากการน าเสนอปัญหาท่ีทา้ทาย น่าสนใจ เหมาะกบัวยัของผูเ้รียน
และเป็นปัญหาท่ีผูเ้รียนสามารถน าความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีมีอยูม่าใชแ้กปั้ญหาได ้การ
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แกปั้ญหาควรจดัเป็นกิจกรรมในลกัษณะร่วมกนัแกปั้ญหา ใหผู้เ้รียนไดอ้ภิปรายร่วมกนั การเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้สนอแนวคิดหลายๆ แนวคิด เป็นการช่วยเสริมเติมเตม็ ท าใหไ้ดแ้นวคิดในการ
แกปั้ญหาท่ีสมบูรณ์และหลากหลาย 

ปัญหาปลายเปิด ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีมีค าตอบหลายค าตอบ หรือมีแนวคิดหรือวธีิการใน
การหาค าตอบไดห้ลายอยา่ง เป็นปัญหาท่ีช่วยส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องผูเ้รียน ส าหรับ
ปัญหาท่ีมีหลายค าตอบ เม่ือผูเ้รียนคนหน่ึงหาค าตอบหน่ึงไดแ้ลว้ ก็ยงัมีส่ิงทา้ทายใหผู้เ้รียนคนอ่ืนๆ 
คิดหาค าตอบอ่ืนๆ ท่ีเหลืออยู ่ส าหรับปัญหาท่ีมีแนวคิดหรือวธีิการในการหาค าตอบไดห้ลายอยา่ง 
แมว้า่ผูเ้รียนจะหาค าตอบได ้ผูส้อนตอ้งแสดงใหผู้เ้รียนตระหนกัถึงการใหค้วามส าคญักบัแนวคิด
หรือวธีิการในการหาค าตอบนั้นดว้ย ในการเรียนรู้แนวคิดหรือวธีิการหลายๆ อยา่งในการแกปั้ญหา
ปัญหาหน่ึง เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ามากกวา่การใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์ในการแกปั้ญหาหลายๆ ปัญหา
โดยใชแ้นวคิดหรือวธีิการเพียงอยา่งเดียว 

นอกจากน้ีการใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสสร้างปัญหาข้ึนเองใหมี้โครงสร้างของปัญหาคลา้ย
กบัปัญหาเดิมท่ีผูเ้รียนมีประสบการณ์ในการแกม้าแลว้ จะเป็นการช่วยใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจใน
ปัญหาเดิมอยา่งแทจ้ริง และเป็นการช่วยส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องผูเ้รียนอีกดว้ย 

 
ตัวอย่างปัญหาปลายเปิด 
 ตวัอยา่งปัญหาท่ีมีค าตอบไดห้ลายค าตอบ 
 
 
 ผูเ้รียนอาจแกปั้ญหาน้ีดว้ยการสมมุติความยาวของดา้นต่างๆ ของรูปสามเหล่ียมหนา้จัว่ ซ่ึง
ตอ้งใชค้วามรู้พื้นฐานท่ีวา่ “ผลบวกของความยาวดา้นสองดา้นของรูปสามเหล่ียมยอ่มยาวกวา่ดา้นท่ี
สาม” 

กรณทีี่ ด้านที ่1 ด้านที ่2 ด้านที ่3 หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
6 
5 
4 
3 
2 

7 
6 
5 
4 
3 
2 

1 
3 
5 
7 
9 

11 

 
 
 
 
3 + 3 < 9 ไม่ใช่รูปสามเหล่ียม 
2 + 2 < 11 ไม่ใช่รูปสามเหล่ียม 

 จากตารางขา้งตน้ จะมีค าตอบเพียง 4 ค าตอบเท่านั้น คือกรณีท่ี 1 – 4 

จงหาความยาวดา้นท่ีเป็นจ านวนเตม็ของรูปสามเหล่ียมหนา้จัว่ ท่ีมีความยาวรอบรูปเท่ากบั 15 หน่วย  
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 นอกจากจะฝึกความคิดสร้างสรรคโ์ดยอาศยัโจทยปั์ญหาแลว้ ผูส้อนสามารถพฒันา
ความคิดสร้างสรรคใ์นการเรียนรู้ในกิจกรรมอ่ืนๆ ไดอี้ก เช่น กิจกรรมเก่ียวกบัการออกแบบ การต่อ
รูป การประดิษฐจ์ากเง่ือนไขท่ีก าหนดให ้
 การจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งหวงัใหผู้เ้รียนไดเ้กิดความรู้ มีทกัษะ/กระบวนการ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม ผูส้อนจะตอ้งบูรณาการเน้ือหาและทกัษะกระบวนการเขา้ดว้ยกนัตลอดจนจดั
กิจกรรมสร้างเสริมใหน้กัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ ตระหนกัในคุณค่าของคณิตศาสตร์ ฝึก
การท างานท่ีเป็นระบบ มีระเบียบวนิยั รอบคอบ มีความรับผดิชอบ มีวจิารณญาณ และมีความ
เช่ือมัน่ในตนเอง 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่3.1 

เร่ือง “ส่ือและแหล่งเรียนรู้ ลกัษณะของส่ือและการพฒันาส่ือการเรียนรู้” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
ส่ือการเรียนรู้ 
ความส าคัญของส่ือการเรียนรู้ 
 ส่ือเป็นเคร่ืองมือของการเรียนรู้ การพฒันาส่ือท่ีท าใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็น
ส่ิงส าคญั เน่ืองจากในยคุปัจจุบนัขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ การใชเ้ทคโนโลยแีละการส่ือสารไดท้  าให้
ผูค้นจ าเป็นตอ้งพฒันาตนเองใหส้ามารถรับรู้เร่ืองราวใหม่ๆ ดว้ยตนเอง และพฒันาศกัยภาพทางการคิด 
ซ่ึงไดแ้ก่ การคิดอยา่งสร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ การคิดอยา่งมีเหตุผล การคิดให้
หลากหลาย ดงันั้นส่ือท่ีดีจึงควรเป็นส่ิงท่ีช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนรู้จกัการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองอีก
ดว้ย 
 
ลกัษณะของส่ือการเรียนรู้ 
 ส่ิงท่ีอยูร่อบตวัถือเป็นส่ือการเรียนรู้ไดท้ั้งส้ิน ไม่วา่ส่ิงนั้นจะเป็นคน สัตว ์พืช ส่ิงของ 
สถานท่ี เหตุการณ์ หรือกิจกรรม ส่ือการเรียนรู้ในกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์อาจจ าแนกเป็นประเภทต่างๆ 
ตามลกัษณะของส่ือดงัน้ี 
 วสัดุ 

1) วสัดุส่ิงพิมพ์ ไดแ้ก่ หนงัสือเรียน คู่มือครู วารสาร หนงัสืออ่านเพิ่มเติม หนงัสืออ่าน
ประกอบ ใบโฆษณา หนงัสือพิมพ ์ปฏิทิน และเอกสารประกอบการเรียน (ใบกิจกรรม ใบงาน 
บทเรียนการ์ตูน บทเรียนส าเร็จรูป บทเรียนโปรแกรม) ฯลฯ 

2) วสัดุประดิษฐ์  ไดแ้ก่ ชุดการเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กระเป๋าผนงั แผนภูมิ บตัรค า 
บทเรียนวดีิทศัน์ บตัรตวัเลข กระดานตะปู แผน่โปร่งใส นาฬิกาจ าลอง ตรายาง บตัรรูปสัตว ์
แบบจ าลอง (ทรงกระบอก ทรงกลม กรวย ปริซึม พีระมิด) ฯลฯ 

3) วสัดุถาวร ไดแ้ก่ วงเวยีน ไมโ้ปรแทรกเตอร์ ไมฉ้าก เคร่ืองชัง่ เคร่ืองตวง เคร่ืองวดั 
ลูกคิด กระดุมแม่เหล็ก กระดานแม่เหล็ก ป้ายนิเทศ กระดานด า 

4) วสัดุส้ินเปลือง ไดแ้ก่ ชอลก์ กระดาษสี ปากกาเมจิก ดินสอสี ฯลฯ 
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 อุปกรณ์ ไดแ้ก่ เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ โทรทศัน์ วดีิทศัน์ เคร่ืองคิดเลข เคร่ืองคิดเลข
กราฟิก คอมพิวเตอร์ แถบบนัทึกเสียง สไลด ์ฯลฯ 
 กจิกรรม ไดแ้ก่ การแสดง การทดลอง การสาธิต นิทรรศการ โครงงาน นนัทนาการ (เพลง 
เกม ค าประพนัธ์ ของเล่นต่างๆ ทางคณิตศาสตร์) ฯลฯ 
 ส่ิงแวดล้อม เป็นส่ือท่ีอยูล่อ้มรอบตวัเรา 

1) ส่ือธรรมชาติ ไดแ้ก่ เปลือกหอย ใบไม ้ผลไม ้ก่ิงไม ้กอ้นหิน ดวงจนัทร์ ดวงอาทิตย ์ทุ่ง
นา ป่าไม ้ทะเล ภูเขา แม่น ้า ฯลฯ 

2) ส่ือสถานท่ี ไดแ้ก่ หอ้งเรียน หอ้งสมุด ระเบียง หนา้จัว่บา้น สนาม ท่ีอ่านหนงัสือพิมพ์
ประจ าหมู่บา้น ศูนยข์อ้มูลของทางราชการ ร้ัว ฯลฯ 

3) ส่ือบุคคล ไดแ้ก่ ผูส้อน ผูเ้รียน บุคคลอ่ืนๆ 
 

การเลอืกใช้ส่ือการเรียนรู้ 
 ส่ือการเรียนรู้แต่ละประเภทมีลกัษณะแตกต่างกนัไป ส่ือการเรียนรู้ประเภทหน่ึงๆ อาจจะ
เหมาะกบัเน้ือหาสาระเฉพาะเร่ือง หรืออาจใชใ้นการเรียนการสอนทัว่ไป ส่ือบางอยา่งอาจจดัท าข้ึน
ใชเ้ฉพาะตามความตอ้งการของผูส้อนในทอ้งถ่ิน ดงันั้นผูส้อนจะตอ้งรู้จกัเลือกใชส่ื้อการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกบัเน้ือหาสาระและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ อีกทั้งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน โดยมี
แนวการด าเนินการเลือกใชส่ื้อดงัน้ี 

 วเิคราะห์หลกัสูตร โดยวเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ผล
การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายปี/รายภาค และสาระการเรียนรู้ เพื่อก าหนดส่ือการเรียนใหเ้หมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

 ส ารวจ รวบรวมส่ือการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อใหมี้ส่ือท่ีหลากหลายและ
เพียงพอ 

 วเิคราะห์ส่ือการเรียนรู้ ผูส้อนควรพิจารณาส่ือการเรียนรู้ท่ีไดร้วบรวมมาจากแหล่ง
ต่างๆ วา่สามารถน ามาใชใ้นการเรียนรู้ไดห้รือไม่ โดยพิจารณาในประเด็นต่างๆ ต่อไปน้ี 

- การเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ 
- การพฒันาเจคติและค่านิยม 
- การน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
- ความถูกตอ้งเหมาะสมตามหลกัวชิา เวลาเรียน และวฒิุภาวะของผูเ้รียน 
- ความเหมาะสมในการเสนอเน้ือหา มีการเรียงล าดบัตามขั้นตอน การเรียนรู้ชดัเจน 

เช่น มีตวัอยา่ง ภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ 
- การใชภ้าษาถูกตอ้งตามหลกัภาษา ส่ือความหมายชดัเจน 
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- กิจกรรมส่งเสริมการฝึกปฏิบติัหรือการน าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั เช่น 
ค าถามหรือสถานการณ์สมมติท่ีท าใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดวเิคราะห์วจิารณ์ หรือบูรณาการความรู้ต่างๆ มา
ใชแ้กปั้ญหา 
 วธีิการเลือกใชส่ื้อการเรียนรู้ ไม่มีสูตรส าเร็จและไม่มีเง่ือนไขวา่ผูส้อนจะตอ้งมีความรู้ใน
การผลิตส่ือดว้ยตนเอง แต่ผูส้อนควรมีความสามารถในการเลือกใชส่ื้อ จดัเตรียมส่ือ และรู้จกั
น ามาใชเ้พื่อเพิ่มพนูประสิทธิผลของการเรียนการสอนโดยตระหนกัวา่ส่ือการเรียนรู้ท่ีน ามาใช้
อ านวยประโยชน์ต่อผูเ้รียนไดม้ากท่ีสุด และอยูใ่นวสิัยท่ีผูส้อนจะสามารถน ามาใชไ้ดดี้ท่ีสุด 
 
 
 
 

การพฒันาส่ือการเรียนรู้ 
 ส่ือการเรียนรู้เป็นปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีจะช่วยใหส้ถานศึกษาจดัการเรียนรู้ใหบ้รรลุตาม
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ผูส้อนมีบทบาทส าคญัในการสร้าง/เลือกส่ือการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบั
สาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ในการด าเนินการสอน ผูส้อนจะตอ้งจดัท าแผนการเรียนรู้ซ่ึงจะตอ้งใชส่ื้อประกอบการจดั
กิจกรรมโดยเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัเน้ือหา วฒิุภาวะ และความสนใจของผูเ้รียน หลงัจากท่ี
น าไปใชแ้ลว้ตอ้งประเมินประสิทธิภาพของส่ือและมีการพฒันาปรับปรุงใหดี้ข้ึนเพื่อใชใ้นการสอน
คร้ังต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

81 

 
 

utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

รหัส UTQ-203: สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร:์ คณติศาสตร ์ ส าหรับชัน้ประถมศกึษา  

 

UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่3.2 

เร่ือง “แหล่งเรียนรู้ เวบ็ไซต์ต่างๆ ทางคณติศาสตร์” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
 เวบ็ไซตต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งการเรียนรู้ท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อการจดัการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัส่ือดิจิทลั Learning Object ตวัอยา่ง เช่น 

 www.ipst.ac.th (สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีหรือ สสวท.) 
 http://202.29.77.139/primath/home/index.asp (สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา 

สสวท.) 
 http://web.ku.ac.th/schoolnet/f-snet2.htm (เครือข่ายเพื่อโรงเรียนไทย หรือ School net 

: หมวดคณิตศาสตร์) 
 http://www.kanchanapisek.or.th (เครือข่ายกาญจนาภิเษก:โครงการสารานุกรมไทย

ส าหรับเยาวชน เล่ม 6) 
 http://www.mc41.com (ศูนยก์ารเรียนคณิตศาสตร์ Online) 
 http://thaigsp.ipst.ac.th (โครงการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอน

โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad :GSP) 
 http://www.dynamicgeometry.com (แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบั GSP) 
 http://www.peda.com (โปรแกรม Poly Pro ท่ีแสดงรูปเลขาคณิตสองมิติ และสามมิติ

ในมุมมองต่างๆ) 
 http://www.mathsnet.net/geometry/solid/index.html (ส่ือการสอนคณิตศาสตร์ดิจิทลัท่ี

ผูใ้ชส้ามารถโตต้อบกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได)้ 
 http://www.nctm.org (สมาคมครูคณิตศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา) 
 http://learningobject.ipst.ac.th (Learning Objects ทางคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ของ

ไทยโดย สสวท.) 
 http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html (Learning Objects ทางคณิตศาสตร์ของ

ต่างประเทศ) 
 http://www.google.co.th (ดรรชนีการคน้หาแหล่งขอ้มูล/ความรู้อยา่งรวดเร็ว) 
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 http://www.math.or.th (สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ)์ 
 

 สถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) www.ipst.ac.th 

 
เวบ็ไซตน้ี์เป็นของสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) ซ่ึงเป็น

องคก์รอิสระ สังกดักระทรวงศึกษาธิการ มีหนา้ท่ีในการจดัท าหลกัสูตร หนงัสือเรียน คู่มือครู แบบ
ฝึกทกัษะ ออกแบบส่ืออุปกรณ์ ศึกษา วจิยัและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษาทางดา้น
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ตลอดจนเป็นผูน้ าทางดา้นเทคโนโลยทีางการศึกษา ท่าน
สามารถติดต่อข่าวสารต่างๆ ทางดา้นการศึกษาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และมีขอ้มูลท่ีท่าน
สามารถดาวน์โหลดไปใชป้ระโยชน์ได ้เช่น คู่มือการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี(เฉพาะในส่วนของสาระเทคโนโลยแีละการออกแบบ) 
คู่มือประเมินผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ บทความต่างๆ 
รายงานการวจิยั การแข่งขนัโอลิมปิกวชิาการ เป็นตน้ 

 สาขาคณติศาสตร์ประถมศึกษา http://www2.ipst.ac.th/primath/home/index.asp 

 

เวบ็ไซตน้ี์เป็นเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวกบัการศึกษาทางคณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษา ภายใน
เวบ็ไซตป์ระกอบดว้ยเน้ือหาสาระต่างๆ ทางคณิตศาสตร์มากมาย เช่น เอกสารเสริมความรู้ ข่าวสาร
การอบรมครู ฯ ส่ือการสอนท่ีใหม่ๆ เกมคณิตศาสตร์ออนไลน์ กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ 
มีบทความเสริมความรู้ส าหรับครูคณิตศาสตร์ นอกจากนั้นยงัมีเวบ็บอร์ดเป็นส่ือกลางในการ
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สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัไดอ้ยา่งไม่จ  ากดั และมีเวบ็ลิงคท่ี์น าท่านไปสู่แหล่งความรู้อ่ืนๆ 
อีกมากมาย 
 

 โครงการพฒันาเนือ้หาความรู้ส าหรับเครือข่ายเพือ่โรงเรียนไทย (Digital Library) 
หรือเครือข่าย School net http://web.ku.ac.th/schoolnet/f-snet2.htm 

 
เวบ็ไซตน้ี์เป็นเวบ็ไซตท่ี์รวบรวมความรู้ทางดา้นคณิตศาสตร์แขนงต่างๆ มากมาย เช่น 

ความเป็นมาของวชิาคณิตศาสตร์ ประวติันกัคณิตศาสตร์ท่ีส าคญัของโลก เช่น เธลิส (Thales) พีทา
โกรัส (Pythagorus) ยคุลิด (Euclid) มีเอกสารเสริมความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ ความเป็นมาของ
ปฏิทินการหาค่าของพาย () บทความท่ีน่าสนใจ ส่ือ/เกมต่างๆ ศพัทบ์ญัญติัและความหมายของค า
ท่ีใชใ้นวชิาคณิตศาสตร์ ท่ีมาของสูตร กฎ บทนิยามทฤษฎีบทท่ีน่าสนใจ ซ่ึงในเวบ็ไซตน้ี์ได้
รวบรวมความรู้ต่างๆ ท่ีครูผูส้อนคณิตศาสตร์จ าเป็นตอ้งใช ้โดยไม่ตอ้งเสียเวลาในการคน้หาอยา่ง 
เช่น เวบ็ไซตท์ัว่ไป นอกจากน้ีในเวบ็ไซตย์งัมีลิงคเ์ช่ือมโยงไปยงัเน้ือหาสาระในวชิาอ่ืนๆ ซ่ึงบรรจุ
ขอ้มูล แหล่งความรู้ เช่นเดียวกบัหนา้เวบ็ไซตว์ชิาคณิตศาสตร์ท่ีเห็นอยูน้ี่ 
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 เครือข่ายกาญจนาภิเษก (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน : เล่ม ๖ คณติศาสตร์) 

http://www.kanchanapisek.or.th 

 
เวบ็ไซตน้ี์เป็นเวบ็ไซตท่ี์น าความรู้ต่างๆ ท่ีอยูใ่นสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระ

ราชประสงคใ์นพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ซ่ึงในเล่มท่ี 6 เป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิา
คณิตศาสตร์ ในหนา้เวบ็น้ีจะบรรจุรายละเอียดและความเป็นมาของวชิาคณิตศาสตร์ในยคุสมยัต่างๆ 
คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ ประวติัและพฒันาการเก่ียวกบัจ านวนเซต ตรรกวทิยา ฟังกช์นั สมการและ
อสมการ จุด เส้น และผวิโคง้ ระยะทาง พื้นท่ี ปริมาตร สถิติและความน่าจะเป็น เมทริกซ์ กราฟ 
คณิตศาสตร์ในธรรมชาติ และศิลปะ เป็นตน้ ในการน าเสนอของเวบ็ไซตน้ี์จะประกอบไปดว้ย
ขอ้ความ ภาพประกอบ วดิีทศัน์แสดงภาพเคล่ือนไหวสั้นๆ และมีเสียงบรรยายประกอบซ่ึงท าให้
เห็นภาพและเกิดความเขา้ใจไดง่้ายและรวดเร็ว 

 ศูนย์การเรียนคณติศาสตร์ Online http://www.mc41.com 

 

เวบ็ไซตน้ี์เป็นเวบ็ไซตข์องครูไทยท่ีท าการรวบรวมส่ือต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาคณิตศาสตร์ 
มีบทความ การจดัท าโครงงาน ส่ือการเรียนการสอน เกมต่างๆ ทางคณิตศาสตร์มาไวท่ี้เวบ็ไซตน้ี์
อยา่งมากมายกวา่ 100 เกม เช่น เกมการบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนนบั จตุัรัสกล ตาราง
ร้อย ปริศนาไมขี้ด แทนแกรม เป็นตน้ เม่ือท่านไดเ้ล่นเกมเหล่าน้ีแลว้ มีบางเกม ท่ีท่านคิดไม่ไดห้รือ
ไขปัญหาไม่ออก ท่านสามารถอีเมล ์(e-mail) ไปถามผูจ้ดัท าไดแ้ละท่านจะไดรั้บการตอบอีเมล์
กลบัมา เกมเหล่าน้ีเม่ือท่านไดเ้ขา้ไปเล่นแลว้ท่านสามารถน าแนวคิดหลกัและวธีิการเล่นเกมมา
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ประยกุตใ์ชใ้นการจดัท าส่ือ เกมประกอบการเรียนการสอน หรือน ามาเป็นกิจกรรมยามวา่งให้
นกัเรียนของท่านไดฝึ้กสมองในหอ้งปฏิบติัการคณิตศาสตร์หรือมุมคณิตศาสตร์ไดอี้กดว้ย  

 
 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การสอน  http://thaigsp.ipst.ac.th 

โครงการน้ีมีการน าโปรแกรมเรขาคณิตแบบพลวตั หรือโปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad มาใชป้ระกอบการเรียนการสอนในวชิาคณิตศาสตร์ โดยแปลโปรแกรมเป็นภาษาไทยท่ี
ใชง้านไดง่้าย สามารถใชป้ระกอบการสอน น าเสนอบทเรียนใหน้กัเรียนมองเห็นภาพและเกิดความ
เขา้ใจอยา่งรวดเร็ว นกัเรียนสามารถส ารวจ ตรวจสอบแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ส าหรับผู ้
ท่ีสนใจในการใชโ้ปรแกรมน้ี ก็เขา้มาศึกษาไดท่ี้เวบ็ไซตน้ี์ ซ่ึงจะมีขอ้มูลต่างๆ มากมาย เช่น ข่าวสาร
การอบรมและเอกสารการสร้างออกเจก็ต ์(Object) หรือถา้ตอ้งการซ้ือโปรแกรมน้ีไปใชง้านใน
โรงเรียนของท่าน สามารถติดตามรายละเอียดในเวบ็ไซตน้ี์ได ้

 โปรแกรมเรขาคณติ Geometer’s Sketchpad http://www.dynamicgeometry.com 

 
เป็นเวบ็ไซตส์ าหรับศึกษาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรม Geometer’s Sketchpad 

(GSP) ในเวบ็ไซตน้ี์ท่านจะไดค้วามรู้เพิ่มเติมมากมาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ รูปแบบและขั้นตอนการ
สอนโดยใช ้GSP ในหอ้งเรียน ตวัอยา่ง 101 โครงงานท่ีสอนโดยใช ้GSP (101 Projects) ท่ีแสดง
แนวคิดในการน าเขา้สู่การสอนในบทเรียนต่างๆ ตวัอยา่งการใช ้GSP ในการสอนวชิาคณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ และศิลปะ เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัเวบ็ลิงคเ์ช่ือมโยงไปยงัหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั GSP 
อยา่งมากมาย 
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 โปรแกรม Poly Pro ทีแ่สดงรูปเรขาคณติสองมิติ และสามมิติในมุมมองต่างๆ 
http://www.peda.com 

 
เวบ็ไซตน้ี์ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Poly Pro มาติดตั้งในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ

ท่าน เพื่อสาธิตและแสดงการมองรูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ โดยโปรแกรมสามารถแสดงให้
เห็นการคล่ีรูปเรขาคณิตสามมิติเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีประกอบเป็นรูปเรขาคณิตสามมิตินั้น 
และแสดงการประกอบรูปคล่ีเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติได ้นอกจากนั้นท่านสามารถพิมพเ์อกสาร
ออกมาตดัเป็นตวัแบบเพื่อสร้างเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติได ้

 ส่ือการสอนคณติศาสตร์ดิจิทลัทีผู้่ใช้สามารถโต้ตอบกบัเคร่ืองคอมพวิเตอร์ได้ 
http://www.mathsnet.net/geometry/solid/index.html 
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ในเวบ็ไซตน้ี์ส่วนใหญ่จะเป็นหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัเรขาคณิตสามมิติ เช่น ทรงตนัต่างๆ (Solid) 

ภาพท่ีไดจ้ากการมอง รูปเรขาคณิตสามมิติในมุมมองดา้นหนา้ ดา้นขา้ง และดา้นบท การสร้างรูป
เรขาคณิตท่ีประกอบมาจากลูกบาศก ์การพลิก การเล่ือน การหมุนรูปเรขาคณิต ในการใชเ้วบ็ไซตน้ี์
ท่านตอ้งติดตั้งโปรแกรม Java ก่อน ท่านจึงจะสามารถใชส่ื้อเกมในเวบ็ไซตน้ี์ได ้และหากท่าน
ตอ้งการเช่ือมโยงไปยงัสาระอ่ืนๆ นอกจากสาระเรขาคณิต ท่านสามารถเขา้ไปดู ไดท่ี้ 
http://www.mathsnet.net โดยในเวบ็ไซตน์ั้นจะมีเกม ส่ือการสอนออนไลน์ ตลอดจนแบบทดสอบ
และแบบฝึกหดัออนไลน์ใหท้่านไดท้ดลองใชแ้ละตรวจสอบความสามารถทางดา้นคณิตศาสตร์ของ
ตวัท่านเอง 

 สภาครูคณติศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NCTM) http://www.nctm.org 
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เวบ็ไซตน้ี์เป็นเวบ็ไซตที์เก่ียวกบัการจดัการศึกษาคณิตศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา มี

หนา้ท่ีในการจดัท ามาตรฐานหลกัสูตร เอกสารเก่ียวกบัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และส่ือการ
สอนอ่ืนๆ การจดัประชุมวชิาการเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ซ่ึงจดัข้ึนทุกปี โดยมีตารางการประชุม อบรม 
สัมมนาวชิาการตลอดปี มีส่ือการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหท้่านสามารถดาวน์โหลดไดม้ากมาย 
เช่น หลกัสูตรคณิตศาสตร์ ส่ือการสอนออนไลน์ เกม หนงัสือใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจ มีโปรแกรม
คณิตศาสตร์ใหม่ๆ ใหท้่านไดท้ดลองใชอี้กดว้ย 

 
 
 
 
 Learning Objects ทางคณติศาสตร์ http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html 
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ท่านสามารถเขา้มาศึกษาเกม ส่ือการสอนออนไลน์ต่างๆทางคณิตศาสตร์ โดยแยกเป็น 5 

สาระ คือ จ านวนและการด าเนินการ พีชคณิต เรขาคณิต การวดั และการวเิคราะห์ขอ้มูลและความ
น่าจะเป็น ซ่ึงแต่ละสาระแบ่งเป็น 4 ระดบัชั้น คือ ก่อนประถมศึกษา – ป.2, ป.3 – ป.5, ป.6 – ม.2 
และ ม.3 – ม.6 ท่านอยากศึกษาเกมหรือส่ือการสอนของสาระใด ใหท้่านคลิกเลือกตามท่ีตอ้งการได้
เลย เม่ือท่านคลิกเลือกแลว้จะไดร้ายการเกม ส่ือการสอน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี เช่น เกมแบบบล็อก 
เกมแทนแกรม กระดานตะปู แบบรูปจ านวน แบบรูปเรขาคณิต สปินเนอร์บอกซ์ (สอนเร่ืองความ
น่าจะเป็น) เพนโทมิโนส์ เกมจบัเวลาหมุนเขม็นาฬิกา เป็นตน้  

 Learning Objects ทางวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ของไทย โดย สสวท.
http://learningobject.ipst.ac.th 

 
เป็นเวบ็ไซตท่ี์สร้างข้ึนมาเพื่อรองรับการเผยแพร่และพฒันา Learning Objects (LO) ต่างๆ 

ทางดา้นคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นความดูแลของ สสวท. ซ่ึงในขณะ
น้ีเปิดบริการใหท้่านทดลองใช ้LO ต่างๆ ไดฟ้รี โดยท่านตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกก่อนถึงจะไดรั้บสิทธ์ิ
เขา้ไปทดลองดาวน์โหลดมาใชไ้ด ้ซ่ึงในเวบ็ไซตน้ี์มีส่ือ LO มากมายใหท้่านไดเ้ลือกใชต้ามความ
เหมาะสม เช่น LO เร่ือง ความหมายและการเปรียบเทียบเศษส่วน การมองภาพจากมุมมองดา้นหนา้ 
ดา้นขา้ง และดา้นบน การต่อวงจรไฟฟ้า การวดัค่า pH ของดิน เป็นตน้ 
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 ดรรชนีการค้นหาหน้าข้อมูลอย่างรวดเร็ว http://www.google.co.th 

 
 
เป็นเวบ็ไซตท่ี์มีผูนิ้ยมใชม้ากท่ีสุดในประเทศไทย เพราะวา่หนา้เวบ็ไซตเ์ปรียบเสมือน

ดรรชนีการคน้หาหนา้ขอ้มูลอยา่งรวดเร็ว ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลในเวบ็ไซต ์รูปภาพท่ีตอ้งการ 
แมก้ระทัง่ข่าวสารท่ีสนใจ ท่านสามารถคน้หาขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ยา่งง่ายดาย โดยการพิมพข์อ้ความท่ี
ตอ้งการลงไปในช่องวา่ง จากนั้น Google ก็จะคน้หาส่ิงท่ีท่านตอ้งการแสดงผลเป็นหนา้เวบ็ลิงค ์
(Web Link) ออกมาใหท้่านเลือกอยา่งมากมาย ท่านก็คลิกเขา้ไปดูขอ้มูลตามลิงคน์ั้นๆ ไดท้นัที ซ่ึง
การคน้หาขอ้มูลโดยใช ้Google น้ีมีความสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนั้นยงัมี Search Engine ท่ีท า
หนา้ท่ีเหมือนกนัก็คือ www.yahoo.co.th , www.sanook.com และเวบ็ไซตอ่ื์นอีกมากมาย 
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 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ http://www.math.or.th 

 
 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์จดัตั้งข้ึนมาเพื่อเป็นการบริการ
ดา้นวชิาการแก่สังคมและกระตุน้ใหเ้กิดความต่ืนตวัทางวชิาการในวงการคณิตศาสตร์ระดบัต่างๆ 
โดยมีกิจกรรมหลกัๆ เช่น การจดัสอบแข่งขนัคณิตศาสตร์ สมาคมฯ จดัใหมี้การสอบแข่งขนั
คณิตศาสตร์ในราวตน้เดือนมกราคมของทุกปี ปัจจุบนัไดจ้ดัใหมี้สนามสอบถึง 8 แห่ง การจดัอบรม
ทางวชิาการ ไดแ้ก่ การอบรมคณิตศาสตร์ ภาคฤดูร้อน การอบรมคอมพิวเตอร์ การอบรมวชิาการ
ระดบัอุดมศึกษา การบรรยายสัญจร ในแต่ละปีสมาคมฯ จะพิจารณาจดัวทิยากรไปเผยแพร่ความรู้
ทางคณิตศาสตร์ใหแ้ก่ครูคณิตศาสตร์ในส่วนภูมิภาค ตามท่ีทางกลุ่มโรงเรียนเสนอการจดัประชุม
วชิาการ ใหค้วามร่วมมือในโครงการจดัส่งเยาวชนไปแข่งขนัคณิตศาสตร์โอลิมปิก การให้
ทุนการศึกษาแก่สมาชิกและบุตรหลานของสมาชิก การจดัพิมพว์ารสาร และหนงัสือเผยแพร่ความรู้ 
และนอกจากนั้นยงัมีการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ซ่ึงจดัข้ึนเป็นประจ าทุกปี 
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 การ Save Offline Internet เป็นการบนัทึกขอ้มูลต่างๆ ในเวบ็ไซตน์ั้นท่ีเราเขา้ไปใชง้าน 
โดยเคร่ืองจะจดจ าไวว้า่เราไดเ้ขา้ไปใชง้านอะไรบา้งในเวบ็ไซตน์ั้น จากนั้นหากเราท าการบนัทึก
หนา้เวบ็ไซตน์ั้นๆ คร้ังต่อไปท่ีเราเขา้มาใชเ้วบ็ไซตน้ี์อีก ก็ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งเช่ือมต่อเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตอีก เพียงแต่เลือกใชก้ารแสดงผลแบบ Offline (ไปท่ีค าสั่ง File เลือก Work Offline) ก็
สามารถใชง้านอินเทอร์เน็ตแบบ Offline ไดท้นัที การ Save Offline มีขั้นตอนดงัน้ี 
 

1. เปิดเขา้สู่เวบ็ไซตท่ี์ท่านตอ้งการ และ
เปิดหนา้เวบ็เพจท่ีท่านตอ้งการใช ้หรือ
ท่ีจะตอ้งใชค้ร้ังต่อไป แลว้ท าการใช้
งานบนเวบ็ไซตน์ั้นจนเป็นท่ีพอใจ 

2. จากนั้นท่ีเมนูบาร์ เลือกค าสั่ง Favorites 
แลว้เลือก Add to Favorites… 

 

 

3. จากนั้นจะมีหนา้ต่างข้ึนมาใหค้ลิกท่ี 
Available Offline ใส่เคร่ืองหมาย  ใน
ช่องส่ีเหล่ียม แลว้ตั้งช่ือเวบ็ไซตท่ี์เรา
ตอ้งการ Save Offline ในช่อง Name เช่น 
“สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา” 

 

 

 

4. กดท่ีปุ่ม Customize… จะมีหนา้ต่าง
ข้ึนมาใหค้ลิกเลือก  หนา้ค าวา่ Yes 
และเลือก Download pages เป็น 2 
Links deep from this page จากนั้นกด
ปุ่ม next > แลว้กดปุ่ม next > อีกคร้ัง 
และกดปุ่ม Finish 

 

การ Save Offline Internet 
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5. หากตอ้งการใชร้หสัผา่นใหค้ลิกเลือก 
 หนา้ค าวา่ Yes และเลือกใส่ ช่ือ 
และ รหสัผา่น แลว้ยนืยนัรหสัผา่นอีก
คร้ังหน่ึง (ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีตอ้งการให้
เป็นเวบ็ไซตล์บัหรือเวบ็ไซตส์ าหรับ
ส่วนตวัเท่านั้น) 

6. จากนั้นคลิกปุ่ม OK เป็นการเสร็จส้ินขั้นตอนการ Save Offline 
7. เคร่ืองจะท าการ Synchronizing ปล่อยทิ้งไวจ้นเสร็จ (ขั้นตอนน้ีหา้มตดัการติดต่ออินเทอร์เน็ต

โดยเด็ดขาด) 

 
8. ถา้ตอ้งการเลือกใชเ้วบ็ไซตน้ี์อีกคร้ังต่อไปใหไ้ปท่ี

เมนูบาร์ แลว้คลิกเลือกช่ือเวบ็ไซตท่ี์ตอ้งการ (เช่น 
สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา) ท่านก็จะไดเ้วบ็ไซต์
ท่ีสามารถใชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้งเช่ือมต่อสาย
อินเทอร์เน็ต (จะมีค าวา่ “[Working Offline]” ต่อทา้ย
ท่ีแถบ Title bar ถา้ไม่มีค  าวา่ Work Offline ต่อทา้ยท่ี 
Title bar ใหไ้ปท่ีค าสั่ง File แลว้เลือก Work Offline) 

 
 

หมายเหตุ การ Save Offline ตามขั้นตอนท่ีกล่าวมาน้ีใชไ้ดก้บั Internet Explorer version 6 เท่านั้น 
ส่วนท่านใดท่ีใช ้Internet Explorer version 7 ข้ึนไป ก่อนท่ีจะท าการ Save Offline ให้
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ทดลองใช ้โดยคลิกเขา้ไปใชใ้นหนา้ท่ีตอ้งการก่อน จากนั้นค่อยท าการ Save Offline 
ตามขั้นตอนท่ี 1 – 2 

 
 

 

 

 เม่ือตอ้งการสืบคน้ขอ้มูลต่างๆ Search Engine ท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุดคือ www.google.com 
หลงัจากท่ีคียส่ิ์งท่ีตอ้งการคน้หาไปแลว้ Google จะท าการคน้หาขอ้มูลจากเวบ็ไซตต่์างๆ จ านวน
มากกวา่ 8,000,000,000 เวบ็เพจ คน้รูปภาพ (image) จ านวนมากกวา่ 1,000,000,000 ภาพ มาแสดง
รายการเป็นเวบ็ลิงค ์ใหเ้ราไดเ้ลือกเขา้ไปดูไดต้ามท่ีตอ้งการ แต่ปัญหาท่ีพบมากก็คือขอ้มูลท่ี Google 
คน้หามานั้นมีมากจนเกินไป ไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว ท าใหต้อ้ง
เสียเวลาในการเขา้ไปส ารวจตามเวบ็ไซตลิ์งคต่์างๆ ท่ี Google แสดงข้ึนมาทีละเวบ็ไซต ์ดงันั้นใน
การสืบคน้ขอ้มูลตอ้งใชค้  าท่ีเฉพาะเจาะจงลงไป เพื่อใหส้ามารถคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว เทคนิคในการสืบคน้โดยใช ้www.google.com มีดงัน้ี 
 

 1.  ใหเ้ลือกใชค้  าคน้ท่ีจ  าเพาะเจาะจง และมีความหมายตรงกบัขอ้มูลท่ีตอ้งการใหม้ากท่ีสุด 
เช่น ถา้ตอ้งการหาขอ้มูลเก่ียวกบัสาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษาควรจะคียค์  าวา่ สาขาคณติศาสตร์
ประถมศึกษา แทนท่ีจะคียค์  าวา่ คณติศาสตร์ หรือ ประถมศึกษา อยา่งเดียวเท่านั้น 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.  การใชค้  าเดียวหรือค าหลายๆ ค า เช่น สาขาคณติศาสตร์ ประถมศึกษา ถา้มีการเวน้วรรค
ระหวา่งค า Google จะท าการคน้ทุกค า และเช่ือมดว้ย and โดยอตัโนมติั ซ่ึงจะส่งผลใหไ้ดข้อ้มูล
เวบ็ไซตลิ์งคท่ี์มากข้ึน แต่ขอ้มูลท่ีเราตอ้งการคน้หาแบบเฉพาะเจาะจงจะนอ้ยลง  

เทคนิคการสืบค้นข้อมูลอย่างรวดเร็ว โดยใช้    

สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา 



 

95 

 
 

utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

รหัส UTQ-203: สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร:์ คณติศาสตร ์ ส าหรับชัน้ประถมศกึษา  

 3.  การใชค้  าคน้ภาษาองักฤษ ใน Google ไม่วา่จะพิมพด์ว้ยอกัษรพิมพใ์หญ่หรือพิมพเ์ล็กก็
มีความหมายเหมือนกนั เช่น MATHEMATICS, Mathematics, mathematics 
 4.  ในการคน้หาขอ้มูลโปรแกรมจะไม่คน้ค าประเภท common word เช่น a, an, the, what, 
when, why ตวัเลขหรือตวัอกัษรเด่ียว แต่ถา้ตอ้งการบงัคบัใหค้น้ จะตอ้งใส่เคร่ืองหมายบวก (+) 
น าหนา้ เช่น Math’s +1 หรืออาจบงัคบัการคน้หาเป็นวลี โดยการใส่เคร่ืองหมายค าพดูคร่อม เช่น 
“คณติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ” 
 5.  ถา้ไม่ตอ้งการให ้ Google คน้หาค าใดท่ีเก่ียวขอ้ง หรือตอ้งการใหย้กเวน้การคน้หาค านั้น 
ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย – น าหนา้ค านั้น เช่น คณติศาสตร์-วกิพิเีดีย หมายถึง ใหค้น้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัค าวา่คณิคศาสตร์ ยกเวน้ค าวา่ วกิิพีเดีย (วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรีเป็นเวบ็ไซตส์ าหรับหาขอ้มูล
ทัว่ไป โดยเป็นขอ้มูลท่ีหลายๆ คนช่วยกนัสร้างขอ้มูลข้ึนมา ดูรายละเอียดท่ี http://th.wikipedia.org) 
 6.  การคียส่ิ์งท่ีตอ้งการคน้หาแลว้ให ้ Google หาใหแ้ลว้แสดงผลเลยหลงัจากคียข์อ้มูลท่ี
ตอ้งการแลว้ใหค้ลิกปุ่ม “I’m feeling lucky” หรือ “ดีใจจงั คน้แลว้เจอเลย” เป็นการสั่งใหค้น้และ
แสดงผลตรงไปยงัเวบ็ไซตซ่ึ์งตรงกบัค าคน้มากท่ีสุดเพียงเวบ็ไซตเ์ดียวเพื่อความสะดวกรวดเร็ว  
 

 

 

 

 

 

 

 7.  การคน้หาขอ้มูลจากไฟลเ์อกสารชนิดอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ html เช่น ไฟล ์Adobe Acrobat 
(pdf), ไฟล ์MS-Office PowerPoint (ppt), ไฟล ์MS-Office Excel (xls), ไฟล ์MS-Office Word 
(doc), ไฟลรู์ปภาพ (gif, jpg, bmp) ใหใ้ชพ้ิมพส่ิ์งท่ีตอ้งการเวน้วรรคต่อดว้ยเคร่ืองหมายโคล่อน ( :) 
แลว้ตามดว้ยประเภทของไฟลท่ี์ตอ้งการคน้หาแลว้ท่านจะพบส่ิงท่ีท่านตอ้งการ ดูตวัอยา่ง (ส่ิงท่ี
ตอ้งการ :<file type>) ตวัอยา่งเช่น ถา้ตอ้ง การไฟลแ์บบทดสอบคณิตศาสตร์ท่ีเป็นไฟล ์MS-Office 
Word ใหพ้ิมพค์  าวา่ แบบทดสอบคณติศาสตร์ :doc) 
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 8.  ถา้ตอ้งการคน้หาขอ้มูลในเวบ็ไซตท่ี์ก าหนดใหร้ะบุโดยใช ้site:<domain name> เช่น 
ตอ้งการคน้หาคู่มือครู ในเวบ็ไซตข์อง สสวท. (www.ipst.ac.th) ใหพ้ิมพด์งัน้ี คู่มือครู 
site:www.ipst.ac.th 

 
 

 เทคนิควธีิการคน้หาขอ้มูลต่างๆ โดยใช ้www.google.com ยงัมีอีกมากมายหลายวธีิ หาก
ท่านไดท้ดลองใชก้ารคน้หาขอ้มูลต่างๆ โดยใช ้Google แลว้สักระยะหน่ึง ท่านจะพบวธีิการหา
ขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่3.3 

เร่ือง “ส่ือดิจิทลั Learning Object (LO)” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
 

 

 

 Learning Object (LO) เป็นส่ือดิจิทลัท่ี สสวท. พฒันาข้ึนเพื่อใชเ้ป็นตวัอยา่งในการ
ประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ใหส้นุกสนาน ต่ืนเตน้ น่าสนใจ ครูสามารถน าส่ือน้ีมาใชจ้ดั
กิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกทกัษะหรือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนในยามวา่ง 
นกัเรียนสามารถใชส่ื้อน้ีในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ตวัอยา่งส่ือดิจิทลั LO คณิตศาสตร์ท่ีน่าสนใจ 
ไดแ้ก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การสร้างรูปเรขาคณติสามมิติ โดยการยดืหรือการหมุนรูปเรขาคณติสองมิติ  
ส่ือดิจิทลั Stacker การสร้างรูปเรขาคณิตสามมิติจากรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใชก้ารยดื 

หรือการหมุนเป็นการสร้างจินตนาการหรือการนึกภาพของนกัเรียนวา่ ถา้เรามีรูปเรขาคณิตสองมิติ 
เช่น รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก ถา้เรายดืรูปน้ีออก จะไดรู้ปเรขาคณิตสามมิติท่ีมีรูปร่างหนา้ตาอยา่งไร หรือ
ถา้เราหมุนรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากรูปน้ีตามแกนหมุนท่ีก าหนดจะไดรู้ปเรขาคณิตท่ีมีรูปร่างหนา้ตาเป็น
เช่นไร 

 
 
 

ส่ือดิจิทลั Learning Object (LO) 
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 มาสร้างสะพานกนัเถอะ 
ส่ือดิจิทลั มาสร้างสะพานกนัเถอะ เป็นส่ือท่ีเสริมสร้างความเขา้ใจเร่ืองแบบรูปและ

ความสัมพนัธ์โดยน าสถานการณ์การสร้างสะพานท่ีตอ้งใชจ้  านวนโครงสร้างเท่าไร ใชจ้  านวนคาน
เท่าไรในการสร้างโครงสร้างและสร้างสะพานข้ึนมาหน่ึงแห่งท่ีจะใหร้ถขา้มไปได ้ส่ือน้ีมีทั้งภาพ
ขอ้ความและเสียงประกอบท าใหเ้ด็กสนุกในการเล่นและไดเ้รียนรู้เร่ืองแบบรูปจากการใชส่ื้อดิจิทลั
น้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ลูกแก้วเส่ียงทาย 
ส่ือดิจิทลั ลูกแก้วเส่ียงทาย เป็นส่ือดิจิทลัท่ีใชฝึ้กในเร่ืองของการบวกและการลบ

ทศนิยมในเกินสามต าแหน่ง โดยการก าหนดทศนิยมเป้าหมาย (Target number) ให ้จากนั้นจะสุ่ม
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ทศนิยมข้ึนมาหน่ึงจ านวนและคลิกลูกแกว้เส่ียงทาย จะไดต้วัเลขแทนจ านวนในแต่ละหลกัข้ึนมา 
เช่น คลิกลูกแกว้เส่ียงทายแลว้ไดเ้ลข 7 ก็จะไดต้วัเลข 7 ในหลกัต่างๆ ไดแ้ก่หลกัหน่วย (7) หลกั
ส่วนสิบ (0.7) หลกัส่วนร้อย (0.07) และหลกัส่วนพนั (0.007) จากนั้นนกัเรียนจะตอ้งคิดวา่ตอ้งน า
จ านวนท่ีสุ่มข้ึนมาไดใ้นหลกัใดมาบวก หรือลบในหลกันั้นเพื่อใหไ้ปถึงจ านวนเป้าหมายท่ีก าหนด
ไว ้และมีลูกแกว้วเิศษท่ีสามารถก าหนดตวัเลขไดเ้องเป็นตวัช่วยในการสุ่มเลือก แต่มีขอ้แมว้า่
สามารถใชลู้กแกว้วเิศษไดค้ร้ังเดียวเท่านั้นและตอ้งไปใหถึ้งจ านวนเป้าหมายในคร้ังนั้นดว้ย ซ่ึงใน
ส่ือน้ีจะช่วยฝึกทกัษะในเร่ืองการบวก การลบทศนิยมไดเ้ป็นอยา่งดี เด็กเกิดความสนุกสนานและได้
ฝึกทกัษะการเรียนรู้ควบคู่กนัไป 

 
 
 
 
 
 
 

 Spinners 
ส่ือดิจิทลั Spinner เป็นส่ือท่ีประกอบการสอนในเร่ืองความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ โดยการ

น าสถานการณ์การแข่งขนัรถยนตว์า่สีใดมีโอกาสท่ีจะชนะมากท่ีสุด โดยดูโอกาสชนะจากแผน่ป้าย
รูปวงกลมสามแผน่ท่ีก าหนดพื้นท่ีของสีแดงและสีน ้าเงินท่ีต่างกนั หลงัจากนกัเรียนเลือกแผน่ป้าย
ไดถู้กตอ้งแลว้ ก็จะมาการหมุนแผน่ป้ายวงกลมวา่จะหยดุแลว้เขม็ช้ีไปท่ีพื้นท่ีสีใด ถา้เขม็ช้ีไปท่ี
พื้นท่ีสีนั้น รถท่ีตรงกบัสีนั้นก็จะเคล่ือนท่ีไปหน่ึงหน่วย ทดลองไปเร่ือยๆ จนมีรถสีใดสีหน่ึงเขา้เส้น
ชยั ส่ือน้ีนอกจากจะเสริมสร้างความรู้เก่ียวกบัเร่ืองความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้แลว้ยงัเป็นส่ือท่ีนกัเรียน
เล่นแลว้ไม่เบ่ือ เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ ไดท้  าการทดลองจนเห็นถึงโอกาสของความ
น่าจะเป็นท่ีเหตุการณ์นั้นๆ วา่มีโอกาสเกิดข้ึนมากนอ้ยเพียงใด 
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 การเปรียบเทยีบเศษส่วน 

ส่ือดิจิทลั การเปรียบเทยีบเศษส่วน ชุดน้ีเป็นส่ือท่ี สสวท. ไดพ้ฒันาข้ึนมาเพื่อใช้
ประกอบการเรียนการสอนเร่ืองการเปรียบเทียบเศษส่วนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ตั้งแต่การ
เปรียบเทียบเศษส่วนในระดบัท่ี 1 (เปรียบเทียบเศษส่วนท่ีมีตวัส่วนเท่ากนั) ระดบัท่ี 2 (เปรียบเทียบ
เศษส่วนท่ีมีตวัส่วน ตวัหน่ึงเป็นพหุคูณของตวัส่วนอีกตวัหน่ึง) และระดบัท่ี 3 (เปรียบเทียบเศษส่วน
ท่ีมีตวัส่วนไม่เท่ากนั) นอกจากนั้นยงัสามารถใชใ้นการทบทวนเร่ืองความหมายของเศษส่วนไดอี้ก
ดว้ย ในการเปรียบเทียบเศษส่วนดว้ยส่ือน้ีจะตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียนวา่รู้จกัความหมาย
ของเศษส่วนน้ีหรือไม่ โดยนกัเรียนตอ้งท าการแบ่งส่วนรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก โดยแบ่งตามแนวตั้ง
หรือแนวนอนก็ได ้หลงัจากแบ่งส่วนแลว้ก็คลิกเพื่อระบายสีพื้นท่ีแสดงเศษส่วนตามท่ีโจทยก์ าหนด
ทั้งสองจ านวน แลว้พิจารณาพื้นท่ีเศษส่วนท่ีอยูท่างดา้นขวามือ 
 ตวัอยา่งส่ือดิจิทลัท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ีเป็นส่ือท่ี สสวท. เร่ิมตน้พฒันาและจะมีส่ือในลกัษณะ
น้ีเผยแพร่ออกมาเป็นระยะๆ ซ่ึงท่านสามารถติดตามความคืบหนา้และทดลองใชส่ื้อดงักล่าวไดท่ี้ 
http://learningobject.ipst.ac.th หากท่านสมคัรเป็นสมาชิกท่านจะไดรั้บสิทธ์ิในการดาวน์โหลดส่ือ
ดิจิทลัน้ีไปใชไ้ด ้
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่4.1 

เร่ือง “สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอดของการวดัผลคณติศาสตร์” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

 1. การวดัผล ( Measurement) หมายถึง กระบวนการก าหนดจ านวนเพื่อใชเ้ป็นเกณฑก์ารวดั 
โดยใชเ้คร่ืองมือวดั เพื่อศึกษา คน้หา หรือตรวจสอบคุณลกัษณะของบุคคล ผลงาน หรือส่ิงใดส่ิง
หน่ึงเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความหมายแทนปริมาณ หรือคุณภาพของคุณลกัษณะท่ีจะวดัเป็นตวัเลข
อยา่งมีกฎเกณฑ ์
 2.  การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การรวบรวมและเรียบเรียงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
วดัผลมาใชใ้นการตดัสินใจ  ดว้ยการหาขอ้สรุป ตดัสิน และประเมินค่าโดยการเทียบกบัเกณฑท่ี์
ก าหนด 
 3.  การวดัผลและประเมินผล เป็นกระบวนการท่ีช่วยใหผู้เ้รียนทราบถึงความสามารถของ
ตนเอง และเกิดแรงจูงใจ ในการพฒันาตนเอง รวมทั้งสามารถวนิิจฉยัและแกไ้ขขอ้บกพร่องได้
ถูกตอ้ง ส าหรับผูส้อนท าใหท้ราบวา่จดัการเรียนรู้บรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ สามารถวนิิจฉยัผูเ้รียน
และช่วยเหลือใหพ้ฒันาตามศกัยภาพ รวมทั้งปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
 4.  หลกัการวดัผลและประเมินผล จะตอ้งวดัผลใหต้รงกบัมาตรฐานการเรียนรู้ วดัผลดว้ย
เคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ การแปลผลถูกตอ้ง ความยติุธรรม การใชผ้ลการวดัและประเมินผลอยา่งคุม้ค่า  
 5.  ความมุ่งหมายของวดัผลและประเมินผล เป็นการวดัเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน 
ตรวจสอบความรู้พื้นฐาน ปรับปรุงการเรียนการสอน วนิิจฉยัขอ้บกพร่อง ตดัสินผลการเรียน จดั
ต าแหน่งหรือประเภท เปรียบเทียบระดบัพฒันาการ พยากรณ์หรือท านาย และประเมินค่า  
 6.  การวดัผลและประเมินผลมีประโยชน์คือ ท าใหผู้เ้รียน ผูส้อน ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง ทราบ
ถึงความสามารถและศกัยภาพในการเรียนรู้ ของผูเ้รียนตลอดจนน าผลการวดัผลและประเมินผลไป
ใชใ้นการแนะแนว และวจิยัต่อไป 
 7. เคร่ืองมือการวดัผลและประเมินผล มีหลายชนิด ผูใ้ชต้อ้งพิจารณาเลือกเคร่ืองมือให้
เหมาะสม  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ ตรงกบัจุดมุ่งหมาย เคร่ืองมือวดัผลและประเมินผล 
ไดแ้ก่ แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบตรวจสอบรายการ แบบบนัทึก 
สังคมมิติ แฟ้มสะสมงาน 
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 8.  คุณภาพของการวดัผลและประเมินผล ข้ึนอยูก่บัคุณภาพของเคร่ืองมือในดา้นความ
เท่ียงตรง ความเช่ือมัน่ ความเป็นปรนยั ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ความยติุธรรม ถามลึกจ าเพาะ 
เจาะจง ย ัว่ย ุและมีประสิทธิภาพ 
 9.  การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นกระบวนการ
ท่ีช่วยใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศ ซ่ึงแสดงถึงพฒันาการและความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ดา้นสาระการ
เรียนรู้ทั้ง 6 สาระ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอนัพึงประสงค์ 
 10.  หลกัการประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ควรยดึหลกัการส าคญั คือการ
ประเมินผลตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ือง และควบคู่ไปกบักระบวนการเรียนการสอน สอดคลอ้งกบั
จุดประสงคแ์ละเป้าหมายการเรียนรู้ การประเมินผลทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มี
ความส าคญัเท่าเทียมกบัการประเมินความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหา น าไปสู่ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบั
ผูเ้รียนรอบดา้น เป็นกระบวนการท่ีช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้นในการปรับปรุง
ความสามารถดา้นคณิตศาสตร์ของตน 
 11. ขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประกอบดว้ย การ
วางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ การสร้างค าถามหรืองาน การสร้างเกณฑก์ารใหค้ะแนนให้
สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั การจดัระบบขอ้มูลจากการวดัผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การน าขอ้มูลจากการวดัผลและประเมินผลมาวเิคราะห์และสังเคราะห์
ตามล าดบั 
 12.  วธีิการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผูส้อนควรเลือกใชจ้ากการส่ือสาร
ส่วนบุคคล การทดสอบ การปฏิบติั การประเมินผลตามสภาพจริง และการใชแ้ฟ้มสะสมงาน 
 13.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน เป็นการก าหนดคุณลกัษณะเพื่อเป็นแนวทางในการใหค้ะแนนท่ี
แยกแยะระดบัต่างๆ ของความส าเร็จในการเรียนหรือการปฏิบติัของผูเ้รียนไดอ้ยา่งชดัเจน จากดีมาก
ไปจนถึงตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 
 14.  การสร้างเกณฑก์ารใหค้ะแนน มี 2 แบบ ดงัน้ี  
  แบบที ่1  เกณฑก์ารใหค้ะแนนในภาพรวม (Holistic Rubric) เป็นแนวทางการให้
คะแนนโดยพิจารณาจากภาพรวมของช้ินงาน จะมีค าอธิบายลกัษณะของงานในแต่ละระดบัไวอ้ยา่ง
ชดัเจน เกณฑการใหค้ะแนนในภาพรวมน้ีเหมาะท่ีจะใชใ้นการประเมินความสามารถท่ีมีความ
ต่อเน่ือง มีลกัษณะเป็นองคร์วม เช่น ทกัษะการเขียนอธิบาย ความคิดสร้างสรรค ์  
  แบบที ่2  เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบแยกส่วน  (Analytic Rubric) คือแนวทางการ
ใหค้ะแนนโดยพิจารณาจากแต่ละส่วนของงาน ซ่ึงแต่ละส่วนตอ้งก าหนดแนวทางการใหค้ะแนน
โดยมีค าอธิบายลกัษณะของงานส่วนนั้นๆ ในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่4.2 

เร่ือง  “ความหมาย หลกัการ ความมุ่งหมาย ประโยชน์ของการวดัผลและประเมินผล” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
ความหมายของการวดัผลและประเมินผล 
 การวดัผล ( Measurement)  หมายถึง กระบวนการก าหนดจ านวนเพื่อใชเ้ป็นเกณฑก์ารวดั 
โดยใชเ้คร่ืองมือวดั เพื่อศึกษา คน้หา หรือตรวจสอบคุณลกัษณะของบุคคล ผลงาน  หรือส่ิงใดส่ิง
หน่ึง เพื่อใหข้อ้มูลท่ีมีความหมายแทนปริมาณ หรือคุณภาพของคุณลกัษณะท่ีจะวดัเป็นตวัเลขอยา่ง
มีกฎเกณฑ ์
 การประเมินผล ( Evaluation) หมายถึง การรวบรวมและเรียบเรียงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัผล
มาใชใ้นการตดัสินใจ  ดว้ยการหาขอ้สรุป ตดัสิน และประเมินค่าโดยการเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์
ก าหนด 
 การวดัผลและประเมินผล  เป็นกระบวนการท่ีช่วยใหผู้เ้รียน ทราบถึงความสามารถของ
ตนเองและเกิดแรงจูงใจในการพฒันาตนเอง รวมทั้งสามารถวนิิจฉยัและแกไ้ขขอ้บกพร่องได้
ถูกตอ้ง ส าหรับผูส้อนท าใหท้ราบวา่จดัการเรียนรู้ บรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ สามารถวนิิจฉยัผูเ้รียน
และช่วยเหลือใหพ้ฒันาตามศกัยภาพ รวมทั้งปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
 
หลกัการวดัผลและประเมินผล 
 เพื่อใหก้ารวดัผลและประเมินผล เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัจิตวทิยา
การเรียนรู้ และหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544  ควรยดึหลกัในการปฏิบติัดงัน้ี 
 - วดัผลใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ และเป้าหมายการเรียนรู้  
 - วดัผลดว้ยเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ  
 - การแปลผลถูกตอ้ง  
 - มีความยติุธรรม  
 - การใชผ้ลการวดัและประเมินผลอยา่งคุม้ค่า  
 - การวดัผลและประเมินผลตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ือง  
 
ความมุ่งหมายของการวดัผลและประเมินผล 
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 การวดัผลและประเมินผลจะมีความหมาย มีคุณค่า และมีประโยชน์มากข้ึนเม่ือน าผลจาก
การวดัมาใชไ้ดต้รงตามแต่ละวตัถุประสงคห์รือความมุ่งหมาย ของการวดัผลและประเมินผล ดงัน้ี  
 - เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐาน  
 - เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน  
 - เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน  
 - เพื่อวนิิจฉยัขอ้บกพร่อง  
 - เพื่อตดัสินผลการเรียน  
 - เพื่อจดัต าแหน่งหรือจดัประเภท  
 - เพื่อเปรียบเทียบระดบัพฒันาการ  
 - เพื่อพยากรณ์หรือท านาย  
 - เพื่อประเมินค่า  
 
ประโยชน์ของการวดัผลและประเมินผล 
 การวดัผลและประเมินผล มีประโยชน์ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 ด้านผู้เรียน ท  าใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้น คิดปรับปรุงขอ้บกพร่อง พฒันา
ความสามารถและเรียนอยา่งมีจุดหมาย 

 ด้านผู้สอน ท าใหผู้ส้อนไดท้ราบผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพื่อน าไปปรับปรุง
พฒันา และส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งเตม็ศกัยภาพ และน าผลไปปรับปรุง
กระบวนการจดัการเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 ด้านการบริหาร  ท  าใหท้ราบผลการเรียนรู้เป็นรายชั้นและรายช่วงชั้น แลว้น าผล
นั้นไปเป็นแนวทางในการวางแผนบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อ
ปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอน และปรับปรุงพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนใหไ้ด้
มาตรฐานตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 ด้านผู้ปกครอง ท าใหผู้ป้กครองไดท้ราบระดบัความสามารถในการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน และเพื่อปรับปรุง ส่งเสริม สนบัสนุน หรือพฒันาใหเ้ตม็ศกัยภาพ 

 ด้านการแนะแนว  ท  าใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการให้
ค  าปรึกษา แนะน ากบัผูเ้รียนอยา่งเหมาะสม 

 ด้านการวจัิย ท  าใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีขอ้มูลไปใชใ้นการท าวจิยั เพื่อพฒันาการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ต่อไปได้ 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่4.3 

เร่ือง “เคร่ืองมือการวดัผลและประเมินผล คุณภาพของเคร่ืองมือวดัผล 
และประเมินผล” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
เคร่ืองมือการวดัผลและประเมินผล 
 เคร่ืองมือการวดัผลและประเมินผล มีหลายชนิด ผูใ้ชต้อ้งพิจารณาเลือกเคร่ืองมือให้
เหมาะสมเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพตรงกบัจุดมุ่งหมาย เคร่ืองมือการวดัผลและประเมินผล มี
ดงัน้ี 
  แบบทดสอบ  (Test)  เป็นแบบทดสอบวดัพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทกัษะ
พิสัย ท่ีผูส้อนสร้างข้ึนเอง หรือเป็นแบบทดสอบมาตรฐาน ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
แบบทดสอบวดัความถนดั และแบบทดสอบวดับุคลิกภาพ 
  แบบสอบถาม (Questionnaire)  เป็นเคร่ืองมือท่ีมุ่งเก็บขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงต่างๆ 
ความรู้สึก หรือความคิดเห็นของผูต้อบ  ไดแ้ก่  แบบสอบถามปลายปิด และแบบสอบถามปลายเปิด 
  แบบสัมภาษณ์  (Interview)  เป็นเคร่ืองมือท่ีใชก้ระบวนการส่ือความหมายระหวา่งผู ้
สัมภาษณ์กบัผูถู้กสัมภาษณ์ 

 แบบสังเกต (Observation)  เป็นการเก็บขอ้มูลดว้ยการจดบนัทึกพฤติกรรมของผูถู้ก
สังเกตในสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง ไดแ้ก่ การสังเกตโดยตรง และแบบสังเกตโดยออ้ม 
  แบบตรวจสอบรายการ  (Checklist) เป็นเคร่ืองมือท่ีเหมาะกบัการประเมินผลเก่ียวกบั
กระบวนการด าเนินงาน และผลผลิต จากการปฏิบติังานของผูเ้รียน หรืออาจใชใ้นการตรวจสอบ
การเขา้ร่วมกิจกรรมหรือการแสดงออกของพฤติกรรมท่ีสนใจก็ได ้
  แบบบันทกึ (Anecdotal) เป็นเคร่ืองมือส าหรับบนัทึกพฤติกรรมของผูเ้รียน เหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนและเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียนในช่วงเวลาหน่ึงๆ 

 สังคมมิติ (Sociometry) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชศึ้กษาความสัมพนัธ์ของผูเ้รียนท่ีอยูร่่วมกนัวา่
มีความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจซ่ึงกนัและกนัอยา่งไร 
  แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) เป็นการรวบรวมผลงานหรือหลกัฐานเก่ียวกบัความกา้วหนา้
ในการเรียนรู้วชิาใดวชิาหน่ึงหรือหลายวชิาอยา่งมีระบบระเบียบและมีความหมายตรงตามสภาพ
จริง 
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คุณภาพของเคร่ืองมือวดัผลและประเมินผล 
 การวดัผลและประเมินผลจะมีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใดยอ่มข้ึนอยูก่บัคุณภาพของ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัผลและประเมินผล เคร่ืองมือการวดัผลและประเมินผลท่ีมีคุณภาพควรมี
ลกัษณะดงัน้ี 

 ความเทีย่งตรง (Validity)  เป็นคุณภาพของเคร่ืองมือวดัท่ีสามารถวดัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตรง
กบัสาระและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ไดแ้ก่ ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง ความ
เท่ียงตรงเชิงพยากรณ์ 
  ความเช่ือมั่น (Reliability) เป็นคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีแสดงความคงท่ีสม ่าเสมอของ
คะแนนจากการวดั เคร่ืองมือวดัท่ีดีตอ้งมีความเช่ือมัน่สูง จึงจะถือวา่ผลของการวดัเช่ือถือได้ 

 ความเป็นปรนัย (Objectivity) เป็นคุณภาพของเคร่ืองมือวดั ซ่ึงตอ้งมีหลกัเกณฑถู์กตอ้งตาม
หลกัวชิาเป็นท่ียอมรับส าหรับทุกๆ คนในการพิจารณา ไดแ้ก่ความชดัเจนของค าถาม ตอ้งเขา้ใจตรงกนั
ไม่ตีความแตกต่างกนั การตรวจใหค้ะแนนตรงกนั เฉลยตรงกนั และการแปลความหมายของคะแนน
ตรงกนั เช่น ตอบผดิได ้0 คะแนน ตอบถูกได ้1 คะแนน 
  ความยากง่าย (Difficulty) แบบทดสอบท่ีดีมีคุณภาพตอ้งมีความยากง่ายพอเหมาะคือไม่
ยากเกินไป และไม่ง่ายเกินไป ซ่ึงการพิจารณาความยากง่ายของแบบทดสอบพิจารณาไดท้ั้งเป็นฉบบั
และรายขอ้ 

 อ านาจจ าแนก (Discriminating Power) เป็นคุณภาพของเคร่ืองมือวดัท่ีสามารถแบ่งผูส้อบ
ไดต้ามระดบัความสามารถ โดยคนเก่งจะตอบถูกคนอ่อนจะตอบผดิ ขอ้สอบท่ีดีตอ้งมีค่าอ านาจจ าแนก
สูง ซ่ึงสามารถพิจารณาไดท้ั้งเป็นฉบบัและรายขอ้ 
  ความยุติธรรม (Fairness) เคร่ืองมือวดัผลและประเมินท่ีใหค้วามยติุธรรมจะตอ้งไม่เปิด
โอกาสใหผู้ส้อบไดเ้ปรียบเสียเปรียบกนั 

 ถามลกึ (Searching) ค าถามในเคร่ืองมือวดัผลแต่ละชนิดไม่ควรถามแต่เพียงความรู้ความจ า
เท่านั้น ควรถามวดัความเขา้ใจ และถามลึกไปถึงขั้นการน าไปใช ้การวเิคราะห์ การสังเคราะห์และการ
ประเมินค่า 
  จ าเพาะเจาะจง (Definite)  เคร่ืองมือวดัผลท่ีดีตอ้งมีค าถามเฉพาะเจาะจง ไม่ถามคลุมเครือ 
เล่นส านวน ผูส้อบอ่านแลว้ตอ้งเขา้ใจชดัเจนวา่ถามอะไร 

 ยัว่ยุ (Exemplary)  ค  าถามท่ีดีจะตอ้งย ัว่ยใุหผู้ส้อบอยากท า มีส านวนภาษาท่ีน่าสนใจ ไม่
ถามวกเวยีนซ ้ าซากน่าเบ่ือหน่าย โดยเฉพาะการเรียงล าดบัค าถามจากขอ้ง่ายไปขอ้ยาก 
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 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลท่ีดีตอ้งมีประสิทธิภาพท่ีท าให้
ไดข้อ้มูลถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และคุม้ค่า เช่น ใชใ้นการวนิิจฉยัขอ้บกพร่อง หรือพยากรณ์ความส าเร็จใน
อนาคต โดยน าไปหาความสัมพนัธ์กบัตวัเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

108 

 
 

utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

รหัส UTQ-203: สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร:์ คณติศาสตร ์ ส าหรับชัน้ประถมศกึษา  

UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่4.4 

เร่ือง  “การประเมินผลการเรียนรู้คณติศาสตร์” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
การประเมินผลการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
 การประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นกระบวนการท่ีช่วยใหไ้ด้
ขอ้มูลสารสนเทศ ซ่ึงแสดงถึงพฒันาการและความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ดา้นต่างๆ คือ  
 - ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัจ านวนและการด าเนินการ การวดั เรขาคณิต พีชคณิต การ
วเิคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น รวมทั้งการน าความรู้ดงักล่าวไปประยกุต์ 

-  ทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ยความสามารถในการแกปั้ญหา การ
ใหเ้หตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยง และการ
คิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

- คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม อนัไดแ้ก่ เจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ ตระหนกัใน
คุณค่าของคณิตศาสตร์ ฝึกการท างานท่ีเป็นระบบ มีระเบียบวนิยั รอบคอบ มีความรับผดิชอบ มี
วจิารณาญาณ และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 ขอ้มูลสารสนเทศเหล่าน้ีส่งเสริมใหผู้ส้อนและผูเ้รียนทราบจุดเด่น จุดดอ้ย ดา้นการสอน
และการเรียนรู้ และเกิดแรงจูงใจท่ีจะพฒันาตน 
 
หลกัการของการประเมินผลการเรียนรู้ 
 การประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ยดึหลกัการส าคญั ดงัน้ี 

1. การประเมินผลต้องกระท าอย่างต่อเน่ืองและควบคู่ไปกบักระบวนการเรียนการสอน   
ผูส้อนควรใชง้านหรือกิจกรรมคณิตศาสตร์เป็นส่ิงเร้าใหผู้เ้รียนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ

เรียนรู้ และใชก้ารถามค าถาม นอกจากการถามเพื่อตรวจสอบและส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจใน
เน้ือหาแลว้ ควรถามค าถามเพื่อตรวจสอบและส่งเสริมทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ดว้ย เช่น 
การถามค าถามในลกัษณะ “นกัเรียนแกปั้ญหาน้ีอยา่งไร” “ใครสามารถคิดหาวธีิการ
นอกเหนือไปจากน้ีไดอี้ก” “นกัเรียนคิดอยา่งไรกบัวธีิการท่ีเพื่อนเสนอ” การกระตุน้ดว้ยค าถามซ่ึง
เนน้กระบวนการคิด ท าใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั และระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน 
ผูเ้รียนมีโอกาสไดพ้ดูแสดงความคิดเห็นของตน แสดงความเห็นพอ้งและโตแ้ยง้ เปรียบเทียบวธีิการ
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ของตนกบัของเพื่อนเพื่อเลือกวธีิการท่ีดีในการแกปั้ญหา ดว้ยหลกัการเช่นน้ีท าใหผู้ส้อนสามารถใช้
ค  าตอบของผูเ้รียนเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจและทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์
ของผูเ้รียน 

2. การประเมินผลต้องสอดคล้องกบัจุดประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้  
จุดประสงคแ์ละเป้าหมายการเรียนรู้ในท่ีน้ีเป็นจุดประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้น

ระดบัชั้นเรียน ระดบัสถานศึกษา และระดบัชาติ ในลกัษณะของสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ท่ี
ประกาศไวใ้นหลกัสูตร เป็นหนา้ท่ีของผูส้อนท่ีตอ้งประเมินผลตามจุดประสงคแ์ละเป้าหมายการ
เรียนรู้เหล่าน้ีเพื่อใหส้ามารถบอกไดว้า่ผูเ้รียนบรรลุผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานท่ีก าหนดหรือไม่  

ผูส้อนตอ้งแจง้จุดประสงคแ์ละเป้าหมายการเรียนรู้ในแต่ละเร่ืองใหผู้เ้รียนทราบ เพื่อให้
ผูเ้รียนเตรียมพร้อมและปฏิบติัตนใหบ้รรลุจุดประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนด 

3. การประเมินผลทกัษะ/กระบวนการทางคณติศาสตร์มีความส าคัญเท่าเทยีมกบัการวดั
ความรู้ ความเข้าใจในเนือ้หา  

ทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไดแ้ก่ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การส่ือสาร การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ทกัษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นส่ิงท่ีตอ้งปลูกฝังใหเ้กิดกบัผูเ้รียน เพื่อการเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ
รู้จกัแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ปรับตวัและด ารงชีวติอยา่งมีความสุข 

ผูส้อนตอ้งออกแบบงานหรือกิจกรรมซ่ึงส่งเสริมใหเ้กิดทกัษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ อาจใชว้ธีิการสังเกต สัมภาษณ์ หรือตรวจสอบคุณภาพผลงานเพื่อประเมินความสามารถ
ของผูเ้รียน งานหรือกิจกรรมการเรียนบางกิจกรรมอาจครอบคลุมทกัษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์หลายดา้น งานหรือกิจกรรมจึงควรมีลกัษณะต่อไปน้ี 

- สาระในงานหรือกิจกรรมอาศยัการเช่ือมโยงความรู้หลายเร่ือง  
- ทางเลือกในการด าเนินงานหรือแกปั้ญหามีไดห้ลายวธีิ 
- เง่ือนไขหรือสถานการณ์ปัญหามีลกัษณะเป็นปัญหาปลายเปิด ท่ีใหผู้เ้รียนท่ีมี

ความสามารถต่างกนัมีโอกาสแสดงกระบวนการคิดตามความสามารถของตน 
- งานหรือกิจกรรมตอ้งเอ้ืออ านวยใหผู้เ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการส่ือสาร ส่ือความหมาย

ทางคณิตศาสตร์ และน าเสนอในรูปการพดู การเขียน การวาดรูป เป็นตน้  
- งานหรือกิจกรรมท่ีใกลเ้คียงสภาพจริงหรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง เพื่อใหผู้เ้รียน

ตระหนกัในคุณค่าของคณิตศาสตร์ 
4.  การประเมินผลการเรียนรู้ต้องน าไปสู่ข้อมูลสารสนเทศเกีย่วกบัผู้เรียนรอบด้าน  
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การประเมินผลการเรียนรู้มิใช่เป็นเพียงการใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบในช่วงเวลาท่ีก าหนด
เท่านั้น แต่ควรใชเ้คร่ืองมือวดัและวธีิการท่ีหลากหลาย เช่น การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การ
มอบหมายงานใหท้ าเป็นการบา้น การท าโครงงาน การเขียนบนัทึกโดยผูเ้รียน การใหผู้เ้รียนจดัท าแฟ้ม
สะสมงานของตนเอง หรือการใหผู้เ้รียนประเมินตนเอง การใชเ้คร่ืองมือวดัและวธีิการท่ีหลากหลายจะ
ท าใหผู้ส้อนมีขอ้มูลรอบดา้นเก่ียวกบัผูเ้รียน เพื่อน าไปตรวจสอบกบัจุดประสงคแ์ละเป้าหมายการเรียนรู้
ท่ีก าหนดไว ้เป็นหนา้ท่ีของผูส้อนท่ีตอ้งเลือกและใชเ้คร่ืองมือวดัและวธีิการท่ีเหมาะสมในการ
ตรวจสอบการเรียนรู้ 

การเลือกใชเ้คร่ืองมือวดัข้ึนอยูก่บัจุดประสงคข์องการประเมิน เช่น การประเมินเพื่อ
วนิิจฉยัผูเ้รียน การประเมินเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อ
ตดัสินผลการเรียน 

การประเมินเพื่อวนิิจฉยัผูเ้รียน มีจุดประสงคเ์พื่อคน้หาขอ้บกพร่องในการเรียนรู้และ
สาเหตุของขอ้บกพร่อง และตรวจสอบความพอเพียงของความรู้และความสามารถท่ีเป็นพื้นฐานจ าเป็น
ของผูเ้รียนวธีิประเมิน ควรใชก้ารสังเกต การสอบปากเปล่า หรือการใชแ้บบทดสอบวนิิจฉยั ทั้งน้ี
ค  าถามหรืองานท่ีใหผู้เ้รียนท าควรมุ่งไปท่ีเน้ือหาท่ีเป็นพื้นฐานจ าเป็นท่ีผูเ้รียนทุกคนตอ้งรู้ รวมทั้ง
ทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ดว้ย 

การประเมินเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัการเรียนการสอน มีจุดประสงคส์ าคญัเพื่อ
ตรวจสอบวา่ผูเ้รียนบรรลุถึงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัหรือไม่เพียงใด วธีิการประเมินควรครอบคลุม
ตั้งแต่การทดสอบ การน าเสนองานในชั้นเรียน การท าโครงงาน การแกปั้ญหา การอภิปรายในชั้นเรียน 
หรือการท างานท่ีมอบหมายใหเ้ป็นการบา้น 

การประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียน มีจุดประสงคเ์พื่อตรวจสอบวา่ผูเ้รียนมีความเขา้ใจ
และสามารถประยกุตค์วามรู้ไดเ้พียงใด สมควรผา่นรายวชิานั้นหรือไม่ วธีิการประเมินควรพิจารณา
จากการปฏิบติังานและการสอบท่ีสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของรายวชิา (กรณีตดัสินผล
การเรียนรู้รายวชิา) หรือมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น (กรณีตดัสินการผา่นช่วงชั้น) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผลการเรียนรู้ ส าหรับจุดประสงคก์ารประเมินหน่ึงไม่ควร
น ามาใชก้บัอีกจุดประสงคห์น่ึง เช่น ไม่ควรน าแบบทดสอบเพื่อการแข่งขนัหรือการคดัเลือกผูเ้รียนมา
ใชเ้ป็นแบบทดสอบส าหรับตดัสินผลการเรียนรู้ 

5. การประเมินผลการเรียนรู้ต้องเป็นกระบวนการทีช่่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นในการปรับปรุงความสามารถด้านคณติศาสตร์ของตน  

การประเมินผลท่ีดีโดยเฉพาะการประเมินผลระหวา่งเรียนตอ้งท าใหผู้เ้รียนมีความ
กระตือรือร้น คิดปรับปรุงขอ้บกพร่องและพฒันาความสามารถดา้นคณิตศาสตร์ของตนใหสู้งข้ึน 
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เป็นหนา้ท่ีของผูส้อนท่ีตอ้งสร้างเคร่ืองมือวดัหรือวธีิการท่ีทา้ทาย และส่งเสริมก าลงัใจแก่ผูเ้รียนใน
การขวนขวายเรียนรู้เพิ่มข้ึน 

การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง ดว้ยการสร้างงานหรือกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมบรรยากาศใหเ้กิดการไตร่ตรองถึงความส าเร็จหรือความลม้เหลวในการท างานของ
ตนไดอ้ยา่งอิสระ เป็นวธีิการหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้นในการปรับปรุงและ
พฒันาความสามารถดา้นคณิตศาสตร์ของตน 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่4.5 

เร่ือง  ข้ันตอนการประเมินผลการเรียนรู้คณติศาสตร์ , วธีิการและตัวอย่างเคร่ืองมือ 
ในการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
ข้ันตอนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 อีกทั้ง
สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและถูกตอ้งตามหลกัการประเมินผลการศึกษา อาจ
ก าหนดขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดงัน้ี 

1. วางแผนการประเมินผลการเรียนรู้  ผูส้อนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น ผูบ้ริหาร ควรร่วมกนั
พิจารณาก าหนดรูปแบบและช่วงเวลาการประเมินผลใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
และเป้าหมายของการประเมิน 

2. สร้างค าถามหรืองานและเกณฑ์การให้คะแนนให้สอดคล้องกบัสาระการเรียนรู้และผล
การเรียนรู้ทีค่าดหวงั ถา้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัเนน้ความรู้ความเขา้ใจ การประยกุตค์วามรู้ไปใชก้บั
สถานการณ์ใหม่ วธีิการประเมินอาจกระท าไดใ้นรูปการเขียนตอบ รูปแบบของค าถามอาจเป็น
ค าถามใหค้น้หาค าตอบ ใหพ้ิสูจน์ หรือแสดงเหตุผล ใหส้ร้างหรือตอบค าถามปลายเปิดท่ีเนน้การคิด
แกปั้ญหาและเช่ือมโยงความรู้หลายเร่ืองเขา้ดว้ยกนั 

ถา้ตอ้งการประเมินทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการตระหนกัในคุณค่าของ
คณิตศาสตร์ วธีิการประเมินอาจท าไดใ้นรูปการใหผู้เ้รียนปฏิบติัจริง ผูส้อนสังเกตกระบวนการ
ท างาน การพดูแสดงความคิดเห็นของผูเ้รียน ดูร่องรอยความช านาญและความสามารถจากผลงานท่ี
ปรากฏค าถามหรืองานอาจอยูใ่นรูปสถานการณ์หรือปัญหา ปัญหาปลายเปิดหรือโครงงานท่ีผูเ้รียน
คิดข้ึนเอง นอกจากน้ีอาจใชว้ธีิใหผู้เ้รียนประเมินตนเองหรือประเมินโดยกลุ่มเพื่อน 

การก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนมี 2 แบบ คือ ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบ Analytic 
Scoring Scale และแบบ Holistic Scoring Scale เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบแรกอยูบ่นพื้นฐานการ
วเิคราะห์งานออกเป็นองคป์ระกอบยอ่ยและก าหนดคะแนนส าหรับแต่ละองคป์ระกอบยอ่ย ซ่ึงการ
ใหค้ะแนนแบบน้ีท าใหเ้ห็นจุดเด่นและจุดดอ้ยของผูเ้รียนในแต่ละองคป์ระกอบ ส าหรบเกณฑก์าร
ใหค้ะแนนแบบท่ีสอง เป็นการก าหนดคุณภาพในองคร์วมหรือภาพรวมของงานทั้งหมด 
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3. จัดระบบข้อมูลจากการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้  ถา้ขอ้มูลเป็นผลจากการท า
แบบทดสอบ หรือเขียนตอบ ก็ควรเก็บรวบรวมในรูปคะแนน ถา้ขอ้มูลอยูใ่นรูปพฤติกรรมท่ีสังเกต
ได ้ก็ควรมีระบบการบนัทึก แบบฟอร์มการบนัทึกควรประกอบดว้ย  

-  ส่วนน า คือ การระบุวนั เวลา สถานท่ี ช่ือผูเ้รียน และผูส้ังเกต เร่ืองท่ีเรียนและผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวงั  

-  ส่วนเนือ้หา คือ การบนัทึกรายละเอียดของงาน และพฤติกรรมต่างๆ ของผูเ้รียน ท่ีปรากฏ
จริง  

-  ส่วนสรุป คือ การตีความเบ้ืองตน้ของผูส้ังเกต พร้อมทั้งระบุปัญหาหรืออุปสรรคท่ี์เกิดข้ึน 
การรวบรวมสารสนเทศเก่ียวกบัผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตอ้งกระท าหลายคร้ัง และใชข้อ้มูลจาก
หลายดา้น 

4. น าข้อมูลจากการวดัผลและประเมินผลมาวเิคราะห์และสังเคราะห์  เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุป
เก่ียวกบัการ เรียนรู้ของผูเ้รียน โดยอาจจ าแนกเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม รายประเภท (ความคิดรวบยอด 
กระบวนการ เจตคติ ฯลฯ) และรายมาตรฐานการเรียนรู้ 

เม่ือไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัการเรียนรู้ของผูเ้รียนแลว้ ผูส้อนควรมีระบบการบนัทึกขอ้มูลของ
ผูเ้รียนแต่ละคน เพื่อการศึกษา ติดตามพฒันาการตั้งแต่เม่ือเร่ิมเขา้รับการศึกษาจนส าเร็จการศึกษา 
 
วธีิการและตัวอย่างเคร่ืองมือในการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
 การวดัผลและประเมินตอ้งด าเนินการควบคู่ไปกบักระบวนการเรียนรู้ เพื่อน าผลมา
ปรับปรุงการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียน  ดงันั้นในการท าแผนการจดัการเรียนรู้ ผูส้อนตอ้ง
ก าหนดภาระงานและวธีิการท่ีจะท าใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
วธีิการวดัผลและประเมินการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีผูส้อนควรเลือกใช ้ไดแ้ก่ การวดัผลและ
ประเมินผลดว้ยวธีิการส่ือสาร ส่วนบุคคล (Personal Communication) การวดัผลและประเมินผล
ดว้ยแบบทดสอบ (Test)  การวดัผลและประเมินผลจากการปฏิบติั (Practical Assessment) การ
วดัผลและประเมินผลตามสภาพจริง และการประเมินผลดว้ยแฟ้มสะสมงาน (Authentic 
Assessment and Portfolio) 
 1. การวดัผลและประเมินผลด้วยวธีิการส่ือสารส่วนบุคคล (Personal Communication)  
 เป็นกระบวนการวดัผลและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสนองตอบการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายของผูเ้รียน ซ่ึงจะท าใหผู้ส้อนเขา้ใจกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนและสามารถน ามาใช้
เป็นแนวทางปรับปรุงแกไ้ข ส่งเสริมสนบัสนุนผูเ้รียนใหส้ามารถเรียนรู้ตามความสนใจ และความ
ถนดัของตนเอง  ซ่ึงผูส้อนสามารถใชว้ธีิการ เช่น การถามตอบ การสนทนาพบปะพดูคุยกบัผูเ้รียน 



 

114 

 
 

utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

รหัส UTQ-203: สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร:์ คณติศาสตร ์ ส าหรับชัน้ประถมศกึษา  

การสนทนาพบปะพดูคุยกบัผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน การอ่านบนัทึกเหตุการณ์ต่างๆ ของผูเ้รียน การ
ตรวจแบบฝึกหดัและการบา้นและการสอบปากเปล่าเพื่อประเมินความรู้ เป็นตน้  
   การถามตอบ เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบความรู้  ความเขา้ใจ ทกัษะใน
เร่ืองท่ีเรียนระหวา่งด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถประเมินกระบวนการคิด การใหเ้หตุผลของ
ผูเ้รียน ผูส้อนควรเตรียมค าถามล่วงหนา้ท่ีมีความพร้อม กระชบั ถามใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็น 
คิดวเิคราะห์ไม่ถามค าถามท่ีเนน้ความจ า ตวัอยา่งค าถามท่ีเนน้ใหน้กัเรียนคิดใหเ้หตุผล เช่น  
  2 + 3 เท่ากบั 5 หรือไม่ เพราะเหตุใด 

  ท าไม  2  3 เท่ากบั  3  2  
  15 ÷ 5 นกัเรียนมีวธีิหาค าตอบได้อย่างไร 
  ท าไม ส่วนของเส้นตรงสองเส้นน้ีจึงไม่ขนานกนั 
 
 

 

 

 

 

ตัวอย่างแบบบันทึกการตอบค าถามระหว่างเรียนรายหน่วย 

***************************** 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระท่ี ............................................................................. ชั้น ................ 
หน่วยการเรียนรู้ ................................... เร่ือง ............................................................................................... 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัขอ้ท่ี ......................................................................................................................... 

 

    เกณฑ์การให้คะแนน 

    ตอบถูกบ่อยๆ  3 คะแนน  ตอบถูกบา้ง 2 คะแนน ไม่เคยตอบ/ตอบไม่ถูก 1 คะแนน 

เลขท่ี ช่ือ-สกุล 
คะแนนพฤติกรรม 

การตอบค าถามคาบท่ี คะแนนรวม 
ผลการประเมิน 

1 2 3 4 5 . .  ผา่น ไม่ผา่น 

1             
2             
3             

    หมายเหตุ 1.  ผูส้อนสามารถเพ่ิมจ านวนคาบไดต้ามตอ้งการ  

  2.  การผา่นเกณฑใ์ห้เป็นไปตามสถานศึกษาก าหนด  

  3.  ผูส้อนอาจปรับปรุงแบบบนัทึกเป็นรายภาคหรือรายปี  

 

ลงช่ือ ......................................... ผูป้ระเมิน  วนั ......... เดือน ...................... พ.ศ. ..................  
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 การสนทนาพบปะพูดคุยกบันักเรียน  เป็นการพดูคุยกบัผูเ้รียนเก่ียวความรู้สึก ความ
คิดเห็นของสาระการเรียนรู้ท่ีปฏิบติักิจกรรม เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนหรือ
กระบวนการจดัการเรียนรู้ของผูส้อนใหถู้กตอ้งชดัเจนต่อไป 

 การสนทนาพบปะพูดคุยกบัผู้เกีย่วข้องกบัผู้เรียน  เป็นการพดูคุยเพื่อตอ้งการทราบ
ขอ้มูลพื้นฐานดา้นการเรียน ดา้นเจตคติของผูเ้รียน ส าหรับการน ามาใชใ้นการแกไ้ข ส่งเสริม พฒันา 
เช่น การอ่านหนงัสือท่ีบา้น การท าแบบฝึกหดั ฯลฯ ดงันั้นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน ควรเป็นผูท่ี้ใกลชิ้ด
กบัผูเ้รียนมากท่ีสุด เช่น พอ่ แม่ ผูป้กครอง เช่น พอ่ แม่ ผูป้กครอง หรืออาจเป็นเพื่อนสนิท  

การอ่านบันทกึเหตุการณ์ต่างๆ ของผู้เรียน  ในกรณีท่ีผูเ้รียนบนัทึกเหตุการณ์ต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนในแต่ละวนั ซ่ึงอาจจะมีขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตร์ ผูส้อนน าบนัทึกนั้นมาอ่านเพื่อน า
ขอ้มูลมาประเมินความ สามารถทางคณิตศาสตร์ทั้งดา้นความรู้และเจตคติ แลว้น าผลการประเมินมาใช้
พฒันาผูเ้รียน เช่น ขอ้มูลดา้นการซ้ือ-ขาย ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีผูเ้รียนน าคณิตศาสตร์ไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั ขอ้มูลดา้นเวลาเป็นขอ้มูลท่ีผูเ้รียนสามารถเขียน อ่าน โดยมีความเขา้ใจในดา้นเวลา
หากขอ้มูลเหล่านั้นผูเ้รียนท าไม่ถูกตอ้งผูส้อนสามารถช้ีแนะผูเ้รียนคนนั้นใหป้รับปรุงพฒันา หรือ
อาจน าไปใชว้างแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหถู้กตอ้งมากท่ีสุด 

 การตรวจแบบฝึกหัดและการบ้าน ผูส้อนตอ้งตรวจแบบฝึกหดัของผูเ้รียนทุก
ขั้นตอนท่ีผูเ้รียนท าแลว้ช้ีแนะในส่วนท่ีผดิพลาดหรือส่วนท่ีผูเ้รียนตอ้งพฒันา เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้งใหก้บัผูเ้รียน 

 การสอบปากเปล่าเพือ่ประเมินความรู้ ผูส้อนควรเตรียมค าถามและบนัทึกผลท่ี
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคใ์นสาระท่ีตอ้งการประเมินไวใ้หพ้ร้อม การจดัสถานท่ีส าหรับการสอบ
ปากเปล่า พยายามใหผู้เ้รียนเกิดความสบายใจ ไม่เครียด 

2. การวดัผลและประเมินผลด้วยแบบทดสอบ (Test)   
เป็นการวดัผลและประเมินผลท่ีตอ้งการวดัความรู้ความสามารถทางสติปัญญาดา้นความรู้

ความจ า ความเขา้ใจ การน าไปใช ้การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า เน่ืองจากสาระการ
เรียนรู้กลุ่มคณิตศาสตร์น้ี แบบทดสอบยงัมีความส าคญัอยูม่าเพราะคณิตศาสตร์มีสาระการเรียนรู้ท่ี
ตอ้งเรียนรู้ไปตามล าดบัขั้น ก่อนท่ีผูเ้รียนจะเรียนสาระการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึนตอ้งมีพื้นฐานความรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งเพียงพอเสียก่อน ซ่ึงแบบทดสอบสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลไดเ้ป็น
อยา่งดี ทั้งน้ี ผูส้อนควรเลือกใหเ้หมาะสมกบัจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการวดัผลและประเมินผล โดยทัว่ไป
แบบทดสอบมี 2 ประเภท ดงัน้ี 

ประเภทที ่1 แบบทดสอบแบบเขียนตอบ ไดแ้ก่ 
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 แบบทดสอบแบบไม่จ ากดัค าตอบ  เป็นแบบทดสอบท่ีเปิดโอกาสใหผู้ต้อบแสดงความ
คิดเห็น อธิบายอยา่งอิสระ โดยตั้งค  าถามใชค้  าวา่ ใหอ้ธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบ วเิคราะห์ แสดง
ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ สรุป วางแผน ออกแบบการทดลอง ตั้งสมมุติฐาน ตั้งเกณฑต์ดัสิน 
ประเมินผล แสดงวธีิท า หรือแสดงวธีิการแกปั้ญหา เป็นตน้ 

แบบทดสอบแบบจ ากดัค าตอบ   เป็นแบบทดสอบท่ีตอ้งการค าตอบท่ีเฉพาะเจาะจง มี
การก าหนดขอบเขตของการตอบ  โดยตั้งค  าถามใชค้  าวา่ ใหอ้ธิบายสาเหตุ ยกตวัอยา่งเขียนวธีิการ
สร้าง การพิสูจน์ ล าดบัเร่ืองราว ล าดบัเหตุการณ์ จ าแนก อธิบาย ความหมายหรือนิยามเป็นตน้  

แบบทดสอบแบบตอบส้ันหรือเติมค า/ข้อความ เป็นแบบทดสอบท่ีขอ้สอบแต่ละขอ้ 
ก าหนดขอ้ความท่ีขาดความสมบูรณ์ ซ่ึงอาจเป็นขอ้ความ ค า หลกัวชิา กฎเกณฑ ์ผลการค านวณ 
ฯลฯ ผูส้อบตอ้งเติมค าตอบในช่องท่ีเวน้วา่งใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ความท่ีก าหนด และเม่ืออ่านแลว้
ตอ้งมีความหมายสมบูรณ์ถูกตอ้งตามหลกัวชิา 

ประเภทที ่2 แบบทดสอบแบบเลอืกตอบ ไดแ้ก่ 
แบบถูก – ผดิ เป็นแบบทดสอบท่ีผูส้อบตอ้งพิจารณาวา่ ถูก หรือ ผดิ เท่านั้น เหมาะ

ส าหรับการสอบท่ีขอ้ความมีทางเลือกเพียงสองทาง หรือตอ้งการถามมากขอ้แต่มีเวลาจ ากดั  
แบบจับคู่  เป็นแบบทดสอบท่ีมี 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นชุดของค าถามและส่วนท่ีเป็นชุด

ของค าตอบ เหมาะส าหรับขอ้สอบท่ีตอ้งการหาความสัมพนัธ์ของเร่ืองราว เหตุการณ์ เหตุกบัผลกฎกบั
การประยกุต ์สัญลกัษณ์กบัความหมาย โดยชุดของค าตอบควรมีรายการมากกวา่ชุดของค าถาม  

แบบมีตัวเลอืก เป็นแบบทดสอบท่ีขอ้สอบแต่ละขอ้มีค าถามและตวัเลือกใหเ้ลือก เช่น 3 
ตวัเลือก 4 ตวัเลือก หรือ 5 ตวัเลือก โดยมีตวัเลือกท่ีถูกเพียงตวัเลือกเดียว ส่วนตวัเลือกอ่ืนๆเป็นตวัลวง 
ถา้แบบทดสอบน้ีสร้างข้ึนอยา่งมีคุณภาพ จะมีประสิทธิภาพในการวดัผลและประเมินผลสูง และ
เหมาะกบัการวดัสมรรถภาพสมองขั้นสูง เช่น ความสามารถในการใชเ้หตุผล การอธิบาย การคิด
ค านวณการท านายเหตุการณ์ แบบทดสอบท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี โดยส่วนใหญ่ผูส้อนคุน้เคยกนัดี 
แต่หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ใหค้วามส าคญักบัการวดัผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ดว้ยแบบทดสอบแบบเขียนตอบ เพราะแบบทดสอบแบบเขียนตอบจะท าใหไ้ดส้ารสนเทศของ
ผูเ้รียนท่ีบ่งบอกถึงความสามารถในการน าไปใช ้การวเิคราะห์ และการสังเคราะห์ไดดี้  แต่
แบบทดสอบแบบเขียนตอบมีจุดอ่อนอยูท่ี่การตรวจใหค้ะแนน ผูส้อนตอ้งใชว้ธีิการตรวจใหค้ะแนนท่ี
น่าเช่ือถือไดน้ัน่คือการก าหนดเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนน เกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนท่ีมีคุณภาพนั้น
ไม่วา่ใครเป็นผูต้รวจคะแนนท่ีไดย้อ่มเท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนั ซ่ึงแบบทดสอบแบบเขียนตอบเหมาะ
ส าหรับการวดัผลและประเมินผลสาระการเรียนรู้กลุ่มคณิตศาสตร์ทุกสาระ 
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 เพื่อใหก้ารวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์สามารถน าผลการ
ประเมินไปพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการเรียนรู้ให้
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งใชใ้นการพิจารณาตดัสินผลการเรียนของผูเ้รียน ผูส้อนควรด าเนินการ
เก่ียวกบัการสร้างแบบทดสอบเพื่อวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ดงัน้ี 
 - วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายปี  
 - ออกขอ้สอบใหส้อดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  
 - ก าหนดเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนน  
 - ก าหนดเกณฑก์ารประเมินผา่นผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายขอ้  
 - จดัท าแบบสรุปผลการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายขอ้  

3. การวดัผลและประเมินจากการปฏิบัติ (Practical Assessment)   
เป็นวธีิการวดัผลและประเมินผลท่ีผูส้อนมอบหมายงานหรือกิจกรรมใหผู้เ้รียนท า เพื่อให้

ไดข้อ้มูลสารสนเทศวา่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้มากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงอาจประเมินจากทกัษะกระบวนการ 
วธีิการ ผลงาน หรือทั้งทกัษะกระบวนการ วธีิการ และผลงานร่วมกนั ตวัอยา่งการปฏิบติังาน
คณิตศาสตร์ เช่น การชัง่น ้าหนกั การตวง การวดัความยาว การทดลอง รายงาน การสร้างรูป
เรขาคณิต การสร้างแผนภูมิ การคน้ควา้ขอ้มูล โครงงาน การสร้างแบบจ าลอง ฯลฯ วธีิการวดัผล
และประเมินจากการปฏิบติัผูส้อนสามารถใชว้ธีิการ เช่น การสังเกตและการจดบนัทึก แบบสอบ
สอบรายการ และมาตรการประมาณค่าเป็นตน้ 

  การสังเกตและการจดบันทกึ   เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินทกัษะกระบวนการ 
วธีิการผลงาน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัตวัผูเ้รียนจากการสังเกตแลว้จดบนัทึกเหตุการณ์
ไวต้ามท่ีมองเห็นไม่มีการบนัทึกความเห็นส่วนตวัแลว้น าบนัทึกการสังเกตมาใชใ้นการประเมิน
ภายหลงั 
 

ตัวอย่างแบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงานคณติศาสตร์ 

    ผูเ้รียนช่ือ ด.ญ. มาลินี  อดทน       ชั้น ป.6 เลขท่ี 20  

    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สาระท่ี 3 : เรขาคณิต 
    หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4   เร่ือง เส้นขนาน 

    ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัขอ้ท่ี 4  
รายการที่สังเกต ผลการสังเกต 

ทกัษะ มีความคล่องแคล่วในการใชเ้คร่ืองมือในการสร้างเส้นขนาน 

สร้างเส้นขนานเสร็จอยา่งรวดเร็ว 
วิธีการ วิธีการสร้างเส้นขนานท าไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน 

ผลงาน สร้างเส้นขนานไดถู้กตอ้ง เขียนส่ิงท่ีก าหนดให้ครบถว้น 
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    หมายเหตุ    ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึกใชป้ระกอบการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 

       ลงช่ือ  อ. ประพนธ์  รักสอน   ผูบ้นัทึก  

       วนัท่ี....... เดือน..................... พ.ศ................  

 

 แบบตรวจสอบรายการ  เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมิน โดยการสังเกตพฤติกรรม
การแสดงออกในการปฏิบติังานตามขั้นตอนต่างๆ ตามลกัษณะเฉพาะของงานดว้ยการประเมินใน
ช่องท่ีแสดงวา่มีหรือไม่มี  ใช่หรือไม่ใช่ เคยหรือไม่เคยแสดงพฤติกรรมตามรายการเหล่านั้นหรือไม่ 
ซ่ึงผูเ้รียนอาจประเมินตนเองโดยใชแ้บบตรวจสอบรายการลกัษณะน้ีได้ 

 
 

ตัวอย่างแบบตรวจสอบรายการการปฏิบัติกจิกรรมคณติศาสตร์ 
 

    ผูเ้รียนช่ือ ............................................................................................................ ชั้น ............. เลขท่ี .......... 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สาระท่ี ................................................................................................... 
    หน่วยการเรียนรู้ท่ี .......... เร่ือง .................................................................................................................... 

    ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัขอ้ท่ี .......................................................................................................................  
 

รายการ ใช่ ไม่ใช่ 

1. ผูเ้รียนมกัใชเ้วลาวา่งคน้ควา้หาความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
2.  ผูเ้รียนพยายามท าการบา้นดว้ยตนเอง 
3.  ผูเ้รียนหาค าตอบผิดแลว้พยายามหาสาเหตุการผิดนั้น 

4.  ............................................................................................................ 
5.  ............................................................................................................ 
 

  

    หมายเหตุ   ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึกใชป้ระกอบการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

  มาตรประมาณค่า  เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกในการปฏิบติังานตามขั้นตอนต่างๆ เช่นเดียวกบัแบบตรวจสอบรายการ แต่มีความ
แตกต่างกนัตามลกัษณะเฉพาะของงานดว้ยการประเมินในช่องท่ีแสดงวา่มีหรือไม่มี ใช่หรือไม่ใช่ 
เคยหรือไม่เคย  แสดงพฤติกรรมตามรายการเหล่านั้นหรือไม่  เป็นการประเมินตามระดบัคุณภาพ
ของการปฏิบติั เช่น ดีมาก ดี พอใช ้ควรปรับปรุง หรือระดบัคุณภาพเป็น 4  3  2  1   คะแนน   
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ตัวอย่างแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานคณติศาสตร์ 

    ผูเ้รียนช่ือ ............................................................................................................ ชั้น ............. เลขท่ี .......... 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สาระท่ี ................................................................................................... 
    หน่วยการเรียนรู้ท่ี .......... เร่ือง .................................................................................................................... 

    ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัขอ้ท่ี .......................................................................................................................  

    เกณฑ์การประเมิน  ผูเ้รียนตอ้งไดค้ะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ 50 จึงผา่นเกณฑ ์(6 คะแนน)  
 

รายการท่ีประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 

ดีมาก 
(4 คะแนน) 

ดี 
(3 คะแนน) 

พอใช ้

(2 คะแนน) 
ควรปรับปรุง 
(1 คะแนน) 

1.  ทกัษะการใชเ้คร่ืองมือ     
2.  ขั้นตอนในการปฏิบติังาน     
3.  ผลงาน     

      
         คะแนนรวม .................................    ผลการประเมิน .  ............... ผา่น ................ ไม่ผา่น  

 

      ลงช่ือ ....................................................... ผูป้ระเมิน  

      วนั ............ เดือน ................................. พ.ศ. ............  

 

 

ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนน  

รายการท่ีประเมิน 
ค าอธิบายคุณภาพ 

4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

1. ทกัษะการใชเ้คร่ืองมือ ใชเ้คร่ืองมือ 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
คล่องแคล่ว 
ทุกขั้นตอน 

ใชเ้คร่ืองมือ 
ไดถู้กตอ้งเป็นส่วนมาก
แต่มีขอ้บกพร่อง 1 อยา่ง 

ใชเ้คร่ืองมือไดถู้กตอ้ง
พอสมควรและมี
ขอ้บกพร่อง2 อยา่ง 

ใชเ้คร่ืองมือไดถู้กตอ้ง
บา้งและมีขอ้บกพร่อง
มากกวา่ 2 อยา่ง 

2. ขั้นตอนในการปฏิบติังาน ปฏิบติังานถูกตอ้งทุก
ขั้นตอน 

ปฏิบติังานถูกตอ้งเป็น
ส่วนใหญ่ มีขอ้บกพร่อง 
1 อยา่ง 

ปฏิบติังานถูกตอ้ง
พอสมควรและมี
ขอ้บกพร่อง 2 อยา่ง 

ปฏิบติังานถูกตอ้งบา้ง
และมีขอ้บกพร่อง
มากกวา่ 2 อยา่ง 

3. ผลงาน สะอาดเรียบร้อยสวยงาม
ถูกตอ้งทั้งหมด 

สะอาดเรียบร้อยสวยงาม
ถูกตอ้งมีขอ้บกพร่อง 1 
แห่ง 

สะอาดเรียบร้อยสวยงาม
พอสมควรและมี
ขอ้บกพร่อง 2 แห่ง 

ไม่สะอาดไม่เรียบร้อย
และมีขอ้บกพร่อง
มากกวา่ 2 แห่ง 

 

 

ตัวอย่างแบบประเมินความร่วมมือในการปฏิบัติงานกลุ่ม 

    ผูเ้รียนช่ือ ............................................................................................................ ชั้น ............. เลขท่ี .......... 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สาระท่ี ................................................................................................... 
    หน่วยการเรียนรู้ท่ี .......... เร่ือง .................................................................................................................... 

    ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัขอ้ท่ี .......................................................................................................................  
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    เกณฑ์การประเมิน  ผูเ้รียนตอ้งไดค้ะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ 60 จึงผา่นเกณฑ ์(15 คะแนน)  

รายการท่ีประเมิน 
ไม่เคยปฏิบติั 
(1 คะแนน) 

ปฏิบติั
บางคร้ัง 

(2 คะแนน) 

ปฏิบติัเป็น
ส่วนมาก 

(3 คะแนน) 

ปฏิบติัทุกคร้ัง 
(4 คะแนน) 

1. ผูเ้รียนเขา้ร่วมประชุมวางแผนในกลุ่ม     

2. ขณะท่ีพดูแสดงความคิดเห็นผูเ้รียนค านึงถึง
ความรู้สึกของเพ่ือนๆ ในกลุ่ม 

    

3.  ในการร่วมท างานกลุ่มผูเ้รียนไดมี้การเตรียม
งานมาล่วงหนา้ 

    

4.  ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากกลุ่ม 

    

5.  ผูเ้รียนร่วมท างานกลุ่มกบัเพ่ือนเป็นอยา่งดี     

6.  ผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมท่ีสร้างความสามคัคีใน
กลุ่ม 

    

คะแนนท่ีได ้     

 คะแนนรวม ............... ผลการประเมิน ...... ผา่น ......... ไม่ผา่น  

      ลงช่ือ ....................................................... ผูป้ระเมิน  

      วนั ............ เดือน ................................. พ.ศ. ............  
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รหัส UTQ-203: สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร:์ คณติศาสตร ์ ส าหรับชัน้ประถมศกึษา  

 

ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติโครงงานคณติศาสตร์ 

    ผูเ้รียนช่ือ ............................................................................................................ ชั้น ............. เลขท่ี .......... 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สาระท่ี ................................................................................................... 
    หน่วยการเรียนรู้ท่ี .......... เร่ือง .................................................................................................................... 

    ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัขอ้ท่ี .......................................................................................................................  

    เกณฑ์การประเมิน  ผูเ้รียนตอ้งไดค้ะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ 60 จึงผา่นเกณฑ ์(29 คะแนน)  

รายการท่ีประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 

ยอดเยีย่ม 

(4 
คะแนน) 

ดี 
(3 

คะแนน) 

พอใช ้
(2 

คะแนน) 

ควรปรับปรุง 
(1 คะแนน) 

เน้ือหาโครงงาน 
1. ความถูกตอ้งทางคณิตศาสตร์ 
2. ความเหมาะสมในการใชแ้นวคิดทางคณิตศาสตร์ 
3.  เลือกใชข้อ้มูลข่าวสารเหมาะสมตรงประเด็นปัญหา 
4. มีการสรุปเน้ือหาท่ีชดัเจน 
5. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

    

กระบวนการท างาน 
6.  มีการวางแผนงานอยา่งเป็นระบบ 
7. มีการด าเนินงานตามแผน 
8. มีการประเมินผลการปรับปรุงการด าเนินงาน 

    

การน าเสนอโครงงาน     
9. การรายงานสามารถส่ือความหมายไดช้ดัเจน 
10. ความสมบูรณ์ของขอ้มูล 
11. ความเหมาะสมของรูปแบบท่ีน าเสนอ 
12. ขอ้สรุปของโครงงานบรรลุจุดประสงค์ 
ท่ีตั้งไว ้

    

 คะแนนรวม ............... ผลการประเมิน ...... ผา่น ......... ไม่ผา่น  

      ลงช่ือ ....................................................... ผูป้ระเมิน  

      วนั ............ เดือน ................................. พ.ศ. ............  

 

 

 4.  การวดัผลและประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 
  เป็นกระบวนการวดัผลและประเมินผลการปฏิบติัท่ีรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกต 
การจดบนัทึกการท างานและผลงานท่ีผูเ้รียนแสดงออกมาตามสภาพท่ีแทจ้ริงควบคู่ไปกบัการเรียน
การสอน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ เพราะผูเ้รียนแต่ละคนมี
พฤติกรรมการเรียนรู้แตกต่างกนั ดงันั้น ผูส้อนตอ้งใชเ้คร่ืองมือวดัผลและประเมินผลท่ีหลากหลาย 
สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ความตอ้งการ ความถนดั ความสนใจของผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนได้
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รหัส UTQ-203: สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร:์ คณติศาสตร ์ ส าหรับชัน้ประถมศกึษา  

เรียนรู้เตม็ศกัยภาพของตนเอง เคร่ืองมือการวดัผลและประเมินผลตามสภาพจริงไดแ้ก่ แบบสังเกต 
แบบสอบถาม แบบส ารวจรายการแบบประเมินผลการปฏิบติังาน แบบสัมภาษณ์  แบบบนัทึก แบบ
วดัเจตคติ แบบวดัความสนใจ แบบวดัคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ  
  

 

ตัวอย่างเคร่ืองมือการวดัผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้วชิาคณติศาสตร์ 
ช้ัน ................ ภาคเรียนที่ ........ ปีการศึกษา ..................... โรงเรียน .......................................................... 
ผู้สอน .............................................................. วนัที่ ........ เดอืน ................................... พ.ศ. ................... 
 

เกณฑก์ารให้คะแนน  ผูเ้รียนตอ้งไดค้ะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ 60 จึงผา่นเกณฑ ์(9 คะแนน)  
 การปฏิบติัหรือผลส าเร็จนอ้ย  ได ้1 คะแนน  
 การปฏิบติัหรือผลส าเร็จปานกลาง  ได ้2 คะแนน  
การปฏิบติัหรือผลส าเร็จมาก  ได ้3 คะแนน  

เลขท่ี ช่ือ-สกุล รายการประเมิน 
ฟังดว้ย 

ความสนใจ 
ตอบค าถาม
ในชั้นเรียน 

ตั้งใจท างาน
จนส าเร็จ 

งานเสร็จ
ทนัเวลา 

สรุปเน้ือหาท่ี
เรียน 

คะแนนรวม 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1                    
2                    
3                    
4                    

หมายเหตุ  สามารถน าแบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของผูเ้รียนไปประยกุตใ์ชเ้ป็นรายคาบหรือหน่วยการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เคร่ืองมือท่ีเสนอผา่นมาแลว้ สามารถน ามาใชใ้นการประเมินตามสภาพจริงได้ 
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รหัส UTQ-203: สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร:์ คณติศาสตร ์ ส าหรับชัน้ประถมศกึษา  

 
ตัวอย่างแบบประเมินผลการท าแบบฝึกหัด 

ชั้น ............ ภาคเรียนท่ี ........ ปีการศึกษา ............................ โรงเรียน ............................................................. 
ผูส้อน .............................................................. วนัท่ี ......... เดือน ................................ พ.ศ............................ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระท่ี ........................................................................................................ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี .......... เร่ือง ....................................................................................................................... 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัขอ้ท่ี ........................................................................................................................... 
ค าช้ีแจง ให้ผูป้ระเมินกรอกคะแนนลงในช่องรายการท่ีประเมินโดยพิจารณาตามค าอธิบายคุณภาพท่ีก าหนด  
เกณฑ์การประเมิน ผูเ้รียนตอ้งไดค้ะแนนตั้งแต่ 7 คะแนน จึงผา่นเกณฑ ์

เลขท่ี ช่ือ-สกลุ 

รายการท่ีประเมิน คะแนน
รวม 

ผลการประเมิน 
ความ
ถูกตอ้ง 

ความมีระบบ
ระเบียบในการ

ท างาน 

การตรงต่อ
เวลา 

ผา่น ไม่ผา่น 

1        
2        
3        

 
 
 

รายการท่ี
ประเมิน 

ค าอธิบายคุณภาพ 
4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

ความถูกตอ้ง ท าแบบฝึกหดั
ถูกตอ้งร้อยละ 
80 ข้ึนไป 

ท าแบบฝึกหดั
ถูกตอ้งร้อยละ 
70-79 

ท าแบบฝึกหดั
ถูกตอ้งร้อยละ 
50-69 

ท าแบบฝึกหดั
ถูกตอ้งนอ้ย
กวา่ร้อยละ 50 

ไม่ท า 

ความมีระบบ
ระเบียบในการ
ท างาน 

ท าแบบฝึกหดัมี
ระเบียบสะอาด
เรียบร้อยดีมาก 

ท าแบบฝึกหดั  
มีระเบียบ
สะอาด
เรียบร้อยเป็น
ส่วนมาก 

ท าแบบฝึกหดั  
มีระเบียบ
สะอาด
เรียบร้อยพอใช ้

ท าแบบฝึกหดั
ไม่มีระเบียบ 
ไม่สะอาด 
ไม่เรียบร้อย 

ไม่ท า 

การตรงต่อเวลา ท าแบบฝึกหดั
เสร็จทนัตาม
เวลาท่ีก าหนด 

ท าแบบฝึกหดั
เสร็จไม่ทนัตาม
เวลาท่ีก าหนด
เพียงเลก็นอ้ย 

ท าแบบฝึกหดั
เสร็จไม่ทนัตาม
เวลาท่ีก าหนด
และน ามาส่ง
โดยไม่ตอ้งทวง 

ท าแบบฝึกหดั
เสร็จไม่ทนัตาม
เวลาท่ีก าหนด
ตอ้งติดตามให้
น ามาส่ง 

ไม่ท า 

การแปลความหมายของคะแนน 
 0-4  คะแนน ควรปรับปรุงอยา่งยิง่ 5-6 คะแนน ควรปรับปรุง  
 7-8 คะแนน พอใช้    9-10 คะแนน ดี  
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 11-12 คะแนน  ดีมาก  
 

ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ 
ผูเ้รียนช่ือ …........................................................................................................ ชั้น ........... เลขท่ี ............... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระท่ี ....................................................................................................... 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ............. เร่ือง ................................................................................................................... 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัขอ้ท่ี ......................................................................................................................... 
ผูส้มัภาษณ์ช่ือ ......................................... วนัท่ี .......................................................เวลา ............................. 

สถานการณ์/ค าถาม 
บนัทึกผลโดยครู 

เขียน เม่ือผูเ้รียน
ตอบถูก 

ค าตอบของผูเ้รียน 

ให้อ่านโจทย์ต่อไปนี ้ 
มาลยัซ้ือมะม่วง 38 บาท ซ้ือมงัคุด25 บาท 
มาลยัซ้ือมะม่วงและมงัคุดเป็นเงินก่ีบาท 

  

1. โจทยก์  าหนดอะไรมาให้บา้ง  มาลยัซ้ือมะม่วง 38 บาท ซ้ือมงัคุด25 บาท 
2. โจทยใ์ห้หาอะไร  มาลยัซ้ือมะม่วงและมงัคุดเป็นเงินก่ีบาท 
3. ใชวิ้ธีการใดในการหาค าตอบ  ลบ 
4. ไดค้  าตอบเท่าไร  มาลยัซ้ือมะม่วงและมงัคุดเป็นเงิน 63 บาท 
5. ค าตอบท่ีไดส้มเหตุสมผลหรือไม่เพราะ
อะไร 

 สมเหตุสมผล เพราะ 40 บวกกบั 30 ค าตอบไม่น่าจะเกิน 
70  

บนัทึกความคิดเห็น  นกัเรียนตอบค าถามขอ้ 3 ไม่ถูกตอ้ง ครูอธิบายเพ่ิมเติมจนเขา้ใจแลว้จึงด าเนินการต่อไป 
.......................................................................................................................................................................... 
สรุปผลการประเมิน  ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 
หมายเหตุ    1.  อาจสมัภาษณ์ในลกัษณะเดียวกนัน้ี 2-3 สถานการณ์แลว้จึงสรุปผล  
  2.  แบบสมัภาษณ์น้ีจะใชก้บันกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษเท่านั้น  
  3.  เกณฑก์ารผา่นให้เป็นไปตามสถานศึกษาก าหนด  
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ตัวอย่างแบบบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล 

 

ผูเ้รียนช่ือ ด.ช.วนัชยั  ตรงเวลา (นามสมมุติ)   ชั้น ป.6    เลขท่ี 18  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สาระท่ี 1 : จ านวนและการด าเนินการ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  เร่ือง จ  านวนและการบวก ลบ คูณ หาร 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัขอ้ท่ี 6 
ผูส้มัภาษณ์ช่ือ อ.ประพนธ์  รักสอน  วนัท่ี 4 มิถุนายน 2547  เวลา 09.00 น.  

บันทึกของครูผู้สอน 

      ด.ช.วนัชยัเป็นนกัเรียนท่ีครูตอ้งคอยดูแลเป็นพิเศษ  เน่ืองจากมีความบกพร่องบางประการ 
วนัน้ีมีการสอบ ด.ช.วนัชยัท าขอ้สอบไม่ได ้ จึงนัง่ร้องไห้ 
 
 
 

 
 
 

ตัวอย่างแบบวดัเจตคติ 
 
ผูเ้รียนช่ือ .................................................................................................. เลขท่ี .........  ชั้น .......................... 
ค าช้ีแจง  ให้เขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีเป็นความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน 

ขอ้ความ 
ไม่เห็น
ดว้ยอยา่ง

ยิง่ 

ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่แน่ใจ เห็นดว้ย เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

1. ฉนัตอ้งหาความรู้คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม      

2.  ฉนัติดตามดูผลงานของคนเก่งคณิตศาสตร์      

3.  ฉนัชอบเอาโจทยค์ณิตศาสตร์ท่ีครูไม่ไดส้อนมาคิด      

4.  เวลาเรียนคณิตศาสตร์ในแต่ละสปัดาห์นอ้ยเกินไป      

5.  ฉนัใชเ้วลาวา่งซกัถามเก่ียวกบัคณิตศาสตร์      

6.  ขณะเรียนคณิตศาสตร์ฉนัรู้สึกสนุก      

7.  ฉนัคิดวา่คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีทา้ทาย      

8.  ฉนัคิดวา่คณิตศาสตร์มีประโยชน์มากในชีวิตประจ าวนั      

9.  ฉนักระตือรือร้นเม่ือครูน าโจทยปั์ญหายากๆ หรือแปลกๆ 
มาให้ท  า 

     

10.  ฉนัรู้สึกรักการเรียนวิชาคณิตศาสตร์      

     เกณฑ์การให้คะแนน    การแปลความหมาย  
 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 5  คะแนน  43-50  คะแนน มีเจตคติสูงมาก 
 เห็นดว้ย  4  คะแนน   35-42  คะแนน มีเจตคติสูง 
 ไม่แน่ใจ  3  คะแนน   27-34  คะแนน มีเจตคติปานกลาง 
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 ไม่เห็นดว้ย 2  คะแนน   19-26  คะแนน มีเจตคติต ่า 
 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1 คะแนน   10-18  คะแนน มีเจตคติต ่าม  
 

ตัวอย่างแบบวดัความสนใจ 
 
ผูเ้รียนช่ือ .................................................................................................. เลขท่ี .........  ชั้น .......................... 
ค าช้ีแจง  ให้เขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีเป็นความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน 

ขอ้ความ บ่อยมาก บ่อย บางคร้ัง ไม่เคย 

1. ฉนัตั้งใจเรียนคณิตศาสตร์     
2.  ในเวลาเรียนคณิตศาสตร์ฉนัไม่ท  ากิจกรรมอ่ืน     

3.  ฉนัจะซกัถามปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีไม่เขา้ใจ     

4.  ฉนัสนใจเกมหรือของเล่นท่ีเก่ียวกบัคณิตศาสตร์     

5.  ฉนัท าแบบฝึกหดัหรือการบา้นคณิตศาสตร์ครบถว้น     

6.  ถา้มีการบา้นหลายวิชาฉนัมกัเลือกท าคณิตศาสตร์เป็นวิชาเอก     

7.  ฉนัจะกระตือรือร้น ถา้ครูสัง่ให้เตรียมอุปกรณ์หรือวิชาคณิตศาสตร์     

8.  ฉนัชอบหาความรู้คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม     

9.  ถา้ฉนัคิดค าตอบผิดจะพยายามหาสาเหตุของการผิดจนเขา้ใจ     

10.  ฉนัส่งงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตร์ทนัเวลา     

 

     เกณฑ์การให้คะแนน    การแปลความหมาย  
 บ่อยมาก  4  คะแนน  33-40  คะแนน มีความสนใจสูงมาก 
 บ่อย  3  คะแนน   29-34  คะแนน มีความสนใจสูง 
 บางคร้ัง  2  คะแนน   23-28  คะแนน มีความสนใจปานกลาง 
 ไม่เคย  1  คะแนน   17-22  คะแนน มีความสนใจนอ้ยมาก 
      10-16  คะแนน มีความสนใจนอ้ยมาก 
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แบบวดัคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยม (คุณลกัษณะอนัพึงประสงค)์ 

 

ชั้น ..................... ภาคเรียนท่ี ..........  ปีการศึกษา ......................  โรงเรียน ................................................ 
ผูส้อน ..................................................................... วนั ......... เดือน ................................พ.ศ. ................... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สาระท่ี .................................................................................................... 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ............  เร่ือง .................................................................................................................. 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัขอ้ท่ี ......................................................................................................................... 
ค าช้ีแจง  ให้ท่านกรอกคะแนนท่ีตรงกบัพฤติกรรมของผูเ้รียน  
 3 คะแนน เม่ือผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมนั้นบ่อยมาก  
 2  คะแนน เม่ือผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมนั้นบางคร้ัง 
 1  คะแนน เม่ือผูเ้รียนไม่เคยแสดงพฤติกรรมนั้นเลย 

เลขที่ ช่ือ-สกลุ 

รายการประเมิน เกณฑป์ระเมิน 
ท า
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บ 

มีร
ะเบี
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ณ 
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มัน่
ใน

ตน
เอง

 

ตร
ะห

นกั
ใน

คุณ
ค่ า
แล

ะมี
เจต

คติ
ที่ดี

ต่ อ
คณิ

ตศ
าส
ตร์

 

รว
มค

ะแ
นน

 ผา่
น 

ไม
่ ผา่
น 

1            

2            

3            

เกณฑ์การประเมิน     ผูเ้รียนตอ้งไดค้ะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ 60 จึงจะผา่นเกณฑ ์(ประมาณ 15 คะแนน)  
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แบบสอบถามความคดิเห็นเกีย่วกบัวชิาคณติศาสตร์  
 
ผูเ้รียนช่ือ ด.ช.แกว้   มานะ   ชั้น ป.4  เลขท่ี 3  
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ................................................... เร่ือง .............................................................................. 
ค าช้ีแจง    ให้ผูเ้รียนเขียนแสดงความคิดเห็นลงในช่องวา่งของแต่ละขอ้ต่อไปน้ี  

1.  คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีสามารถน ามาใชใ้นชีวิตจริงได้ 
 2.  เม่ือถึงชัว่โมงเรียนคณิตศาสตร์  ฉนัจะตั้งใจ และเตรียมพร้อมท่ีจะเรียน  
 3.  ขณะท าแบบฝึกหดัคณิตศาสตร์ ฉนัสนุก  
 4.  เม่ือผลการเรียนคณิตศาสตร์ของฉนัอยูใ่นระดบัดี ดีใจมาก รีบบอกคุณพอ่คุณแม่  
 5.  เม่ือผลการเรียนคณิตศาสตร์ของฉนัอยูใ่นระดบัไม่ดี  เสียใจ แต่คร้ังต่อไปจะตั้งใจเรียนให้มากข้ึน  
 6.  ฉนัจะเรียนคณิตศาสตร์ไดดี้ข้ึน ถา้ฉนัขยนัและตั้งใจ  
 7.  ส่ิงท่ีฉนัชอบเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ ชอบคิดโจทยแ์ปลกๆ  
 8.  ส่ิงท่ีฉนัไม่ชอบเท่ียวกบัคณิตศาสตร์ ไม่มี  
 9.  ฉนัเรียนคณิตศาสตร์ไปท าไม มีประโยชน์ สามารถน าไปใชชี้วิตประจ าวนั เช่น คิดเงินเวลาซ้ือของ  
 10.  ครูสอนคณิตศาสตร์ของฉนั  ใจดี สอนสนุก  
 

       วนั .......  เดือน ...................... พ.ศ. ...........  
 

 5.  การประเมินผลด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
การประเมินผลดว้ยแฟ้มสะสมงาน เป็นการประเมินผลผลิตของผูเ้รียนท่ีไดเ้ก็บรวบรวมไว้

อยา่งเป็นระบบ โดยมีจุดประสงคเ์พื่อแสดงถึงความสามารถ กระบวนการ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และความกา้วหนา้ โดยผูเ้รียนมีโอกาสคดัเลือกผลงานท่ีมีความหมายโดยตรง เพื่อส่ือความหมาย
และความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัคนอ่ืนๆ (ครู ผูป้กครอง เพื่อนและผูส้นใจ) 

 
ตัวอย่างแบบประเมินแฟ้มสะสมงานคณติศาสตร์ในภาพรวม 

 

ผูป้ระเมินช่ือ .................................................................... วนั ......... เดือน ................................... พ.ศ. ..... 
ความสมัพนัธ์   ตนเอง   เพื่อน  ผูส้อน   ผูป้กครอง   อ่ืนๆ  .................... (ระบุ) 
เจา้ของแฟ้มช่ือ ........................................................................................................... ชั้น ......... เลขท่ี ............ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ภาคเรียนท่ี .......    ปีการศึกษา ........................ 
ระดบัคุณภาพของงาน  ดีมาก   ดี  พอใช ้ ตอ้งปรับปรุง 
 

ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
      ลงช่ือผูป้ระเมิน ............................................................  
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ระดบัคุณภาพของงาน 
ดีมาก หมายถึง ผลงานมีรายละเอียดอยา่งพอเพียงท่ีแสดงถึงระดบัความรู้และพฒันาการของผูเ้รียน  
 และแสดงถึงความเขา้ใจในเร่ืองท่ีศึกษา การน าเสนอขอ้มูลแสดงถึงการบูรณาการหรือเช่ือมโยง  
 มโนทศัน์ต่าง ๆ ท่ีเขา้ดว้ยกนั  
ดี หมายถึง  ผลงานมีรายละเอียดอยา่งพอเพียงท่ีแสดงถึงระดบัความรู้และพฒันาการของผูเ้รียน  
 ไม่มีขอ้ผิดพลาดท่ีแสดงวา่ไม่เขา้ใจ และการน าเสนอขอ้มูลไม่แสดงถึงการบูรณาการระหวา่งขอ้มูล  
 หรือมโนทศัน์ในเร่ืองท่ีศึกษา 
พอใช ้หมายถึง ผลงานมีรายละเอียดแสดงไวใ้นบนัทึกให้เห็นถึงระดบัความรู้และพฒันาการของผูเ้รียน  
 แต่พบวา่บางส่วนมีความผิดพลาดหรือไม่ชดัเจนหรือแสดงถึงความไม่เขา้ใจในเร่ืองท่ีศึกษาของ  
 ผูเ้รียน  
ตอ้งปรับปรุง หมายถึง  ผลงานมีขอ้มูลนอ้ย ไม่มีรายละเอียดแสดงไวใ้นบนัทึกหรือแสดงให้ 
 เห็นถึงระดบัความรู้และพฒันาการของผูเ้รียน 
 
 
 
 

ตัวอย่างแบบประเมินแฟ้มสะสมงานคณติศาสตร์ในภาพรวมแบบแยกส่วน 
 
ผูป้ระเมินช่ือ ..................................................................... วนั ........ เดือน ....................... พ.ศ. ................. 
ความสมัพนัธ์   ตนเอง   เพื่อน  ผูส้อน   ผูป้กครอง   อ่ืนๆ  .................... (ระบุ) 
เจา้ของแฟ้มช่ือ ........................................................................................................... ชั้น ......... เลขท่ี ............ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ภาคเรียนท่ี .......    ปีการศึกษา ........................ 

รายการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

3 2 1 
1.  โครงสร้างและองคป์ระกอบ    
2.  มโนทศัน ์    
3.  การประเมินผล    
4.  การน าเสนอ    

 

เกณฑ์การประเมิน    ผูเ้รียนตอ้งไดค้ะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ 60 จึงจะผา่นเกณฑ์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 
      ลงช่ือผูป้ระเมิน ............................................................  
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เกณฑ์การให้คะแนน 

รายการท่ีประเมิน ระดบัคุณภาพ เกณฑก์ารพิจารณา 

1. โครงสร้างและ
องคป์ระกอบ 

3 (ดี) 
 
 
2 (พอใช)้ 
 
1 (ควรปรับปรุง) 

ผลงานมีองคป์ระกอบส าคญัครบถว้นเพียงพอและมีการจดัเก็บ
เป็นระบบท าใหป้ระเมินผลการเรียนรู้ได ้
ผลงานมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัเป็นส่วนนอ้ยและบางช้ินงานมี
การจดัเก็บเป็นระบบ 
ผลงานขาดองคป์ระกอบท่ีส าคญัและมีการจดัเก็บไม่เป็นระบบ 

2.  มโนทศัน์ 3 (ดี) 
 
 
2 (พอใช)้ 
 
 
1 (ควรปรับปรุง) 

มีหลกัฐานหรือร่องรอยท่ีแสดงวา่ผูเ้รียนมีความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ดีมาก และสามารถเลือกใชว้ธีิการแกปั้ญหาได้
อยา่งเหมาะสม โดยผลของการแกปั้ญหาถูกตอ้ง ชดัเจน 
มีหลกัฐานหรือร่องรอยท่ีแสดงวา่ผูเ้รียนมีความรู้ทาง
คณิตศาสตร์และพยายามน าไปใชใ้นการแกปั้ญหา 
มีหลกัฐานหรือร่องรอยท่ีแสดงวา่ผูเ้รียนมีความรู้ทาง
คณิตศาสตร์และพยายามน าไปใชใ้นการแกปั้ญหา 

3.  การประเมิน 3 (ดี) 
 
2 (พอใช)้ 
 
1 (ควรปรับปรุง) 

มีการประเมินความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
และผลงาน และมีการเสนอแนะงานท่ีจดัท าต่อไปไวช้ดัเจน
อยา่งมีเหตุผล 
มีการประเมินความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
และผลงาน และมีการเสนอแนะงานท่ีจดัท าต่อไปไวช้ดัเจน
อยา่งมีเหตุผล 
มีการประเมินความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
และผลงานบา้งและมีการเสนอแนะงานท่ีจะท าต่อไปแต่ไม่
ชดัเจน 
มีการประเมินความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
และผลงานนอ้ยมากและไม่เสนอแนะงานใดๆ 

4. การน าเสนอ 3 (ดี) 
 
 
2 (พอใช)้ 
 
1 (ควรปรับปรุง) 

มีการน าเสนออยา่งเป็นขั้นตอน มีการสรุปรายงานการจดัท า
แฟ้มสะสมงาน มีการประเมินครบถว้นและมีหลกัฐานแสดง
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
มีการน าเสนออยา่งเป็นขั้นตอนและมีการสรุปรายงานผลการ
จดัท าแฟ้มสะสมงานแต่ไม่มีการประเมินผล 
มีการน าเสนออยา่งไม่เป็นขั้นตอนและไม่มีการสรุปรายงานผล
การจดัท าแฟ้มสะสมงาน 
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ตัวอย่างแบบประเมินผลแบบแยกส่วนของการท าแฟ้มสะสมงานคณติศาสตร์ แต่ละช้ินงาน แบบที่ 1 

ผูป้ระเมินช่ือ ..................................................................... วนั ........ เดือน ....................... พ.ศ. ................. 
ความสมัพนัธ์   ตนเอง   เพื่อน  ผูส้อน   ผูป้กครอง   อ่ืนๆ  .................... (ระบุ) 
เจา้ของแฟ้มช่ือ ........................................................................................................... ชั้น ......... เลขท่ี ............ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ภาคเรียนท่ี .......    ปีการศึกษา ........................ 

รายการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 
3 2 1 

1.  ความรู้ความเขา้ใจทางคณิตศาสตร์  มีความรู้ความเขา้ใจทางคณิตศาสตร์เป็นอยา่งดี  
     1.1  ขอบเขตของปัญหา 
     1.2  การใชแ้บบรู้เพื่อสร้างหรือขยายความรู้ 
     1.3  การสร้างขอ้ความคาดการณ์ 
     1.4  การสืบคน้ขอ้มูล 
2.  ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ : มีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ  าเป็น 
     2.1  การแกปั้ญหา 
     2.2  การให้เหตุผล 
     2.3  การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ 
     2.4  การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัวิชาอ่ืนๆ  
     2.5  ความคิดสร้างสรรค ์
3.  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน : แสดงถึงคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นส าหรับการจดัท าแฟ้มสะสมงาน 
     3.1  ความมีระเบียบวินยั 
     3.2   ความรอบคอบ  
     3.3  ความรับผิดชอบ 

   

คะแนนรวม     
     ระดบัคุณภาพของงาน   ดีมาก    ดี     พอใช ้   ควรปรับปรุง 
 
ข้อเสนอแนะ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
     ลงช่ือผูป้ระเมิน ............................................................................  
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เกณฑ์การให้คะแนน  
1.  ความรู้ความเขา้ใจทางคณิตศาสตร์  มีความรู้ความเขา้ใจทางคณิตศาสตร์เป็นอยา่งดี  

รายการประเมนิ ระดบัคุณภาพ เกณฑก์ารพิจารณา 
1. ขอบเขตของปัญหา 3  (ดี) 

2  (พอใช)้ 
1 (ควรปรับปรุง) 

สามารถแกปั้ญหาจากง่ายไปจากภายในเวลาท่ีก าหนด 
สามารถแกปั้ญหาไดใ้นขอบเขตจ ากดั 
ไม่สามารถแกปั้ญหาได ้

2.  การใชแ้บบรูปเพื่อสร้าง
หรือขยายความรู้ 

3  (ดี) 
 
2  (พอใช)้ 
 
1 (ควรปรับปรุง) 

น าแบบรูปมาสร้างองคค์วามรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน และขยาย
แบบรูปไปสู่รูปทัว่ไปไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
น าแบบรูปมาสร้างองคค์วามรู้ได ้แต่ไม่สามารถขยายแบบรูป
ไปสู่รูปทัว่ไปไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
น าแบบรูปมาสร้างองคค์วามรู้ไม่ถูกตอ้ง 

3.  การสร้างขอ้ความ
คาดการณ์ 

3  (ดี) 
 
 
2  (พอใช)้ 
 
1 (ควรปรับปรุง) 

สร้างขอ้ความคาดการณ์ไดเ้หมาะสมและครอบคลุมกบัสภาพ
ปัญหาและแสดงให้เห็นถึงความเขา้ใจในปัญหานั้นๆ ไดอ้ยา่ง
ลึกซ้ึง 
สร้างขอ้ความคาดการณ์ไดเ้หมาะสมกบัสภาพปัญหา แต่ไม่
แสดงถึงความเขา้ใจปัญหา 
สร้างขอ้ความคาดการณ์ได ้แต่ไม่เหมาะสมกบัปัญหา 

4.  การสืบคน้ขอ้มูล 3  (ดี) 
 
2  (พอใช)้ 
1 (ควรปรับปรุง) 

คน้หาขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีน่าเช่ือถือไดอ้ยา่งเหมาะสม
หลากหลาย 
คน้หาขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ แต่ขาดความน่าเช่ือถือ  
คน้หาขอ้มูลไดไ้ม่เพียงพอ และไม่สามารถระบุแหล่งท่ีมาของ
แหล่งการเรียนรู้ท่ีใชอ้า้งถึง 

 
2.  ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ : มีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ  าเป็น 

รายการประเมนิ ระดบัคุณภาพ เกณฑก์ารพิจารณา 
1. การแกปั้ญหา 3  (ดี) 

 
2  (พอใช)้ 
 
1 (ควรปรับปรุง) 

ใชย้ทุธวธีิด าเนินการแกปั้ญหาไดส้ าเร็จอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
และอธิบายขั้นตอนของวธีิการดงักล่าวไดอ้ยา่งชดัเจน 
มียทุธวธีิด าเนินการแกปั้ญหาไดส้ าเร็จแต่ไม่สามารถ
อธิบายขั้นตอนของวธีิการดงักล่าว 
มีหลกัฐานหรือร่องรอยการด าเนินการแกปั้ญหา
บางส่วน แต่แกปั้ญหาไม่ส าเร็จ 

2. การใชเ้หตุผล 3  (ดี) 
 
2  (พอใช)้ 
 

มีการอา้งอิงท่ีถูกตอ้งและเสนอแนวคิดประกอบการ
ตดัสินใจอยา่งสมเหตุสมผล 
มีการอา้งอิงท่ีถูกตอ้งบางส่วนและเสนอแนวคิด
ประกอบการตดัสินใจ แต่อาจไม่สมเหตุสมผลในบาง
กรณี  
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รายการประเมนิ ระดบัคุณภาพ เกณฑ์การพจิารณา 
 1 (ควรปรับปรุง) มีการเสนอแนวคิดท่ีไม่สมเหตุสมผลในการตดัสินใจ

และไม่ระบุการอา้งอิง 
3.  การส่ือสารการส่ือ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร์ 

3  (ดี) 
 
 
2  (พอใช)้ 
 
1 (ควรปรับปรุง) 

ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีถูกตอ้ง 
น าเสนอโดยใชก้ราฟ แผนภูมิ หรือตารางแสดงขอ้มูล
ประกอบตามล าดบัขั้นตอนชดัเจนและมีรายละเอียด
สมบูรณ์ 
ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ น าเสนอโดยใช้
กราฟ แผนภูมิหรือตารางแสดงขอ้มูลประเภท 
ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์อยา่งง่ายๆ 
ไม่ไดใ้ชก้ราฟ แผนภูมิ หรือตาราง และการน าเสนอ
ขอ้มูลไม่ชดัเจน 

4.  การเช่ือมโยงความรู้
ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบั
ศาสตร์อ่ืนๆ  

3  (ดี) 
 
 
2  (พอใช)้ 
 
1 (ควรปรับปรุง) 

น าความรู้ หลกัการและวธีิการทางคณิตศาสตร์ ในการ
เช่ือมโยงกบัสาระคณิตศาสตร์หรือสาระอ่ืนในชีวติ จริง
หรือช่วยในการแกปั้ญหาหรือประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่ง
เหมาะสม  
น าความรู้ หลกัการและวธีิการทางคณิตศาสตร์ในการ
เช่ือมโยงกบัสาระคณิตศาสตร์ไดบ้างส่วน 
น าความรู้ หลกัการ และวธีิการทางคณิตศาสตร์ไป
เช่ือมโยงไม่เหมาะสม 

5.  ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

3  (ดี) 
 
 
2  (พอใช)้ 
1 (ควรปรับปรุง) 

มีแนวคิดหรือวธีิการแปลกใหม่ท่ีสามารถน าไปปฏิบติั
ไดถู้กตอ้งสมบูรณ์   
มีแนวคิดหรือวธีิการไม่แปลกใหม่ แต่ไม่สามารถน าไป
ปฏิบติัไดถู้กตอ้ง  สมบูรณ์ 
มีแนวคิดหรือวธีิการไม่แปลกใหม่ และน าไปปฏิบติั
แลว้ยงัไม่ถูกตอ้ง  

 
3.  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน :  แสดงถึงคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นส าหรับการจดัท าแฟ้มสะสมงาน 

รายการประเมนิ ระดบัคุณภาพ เกณฑ์การพจิารณา 
1.  มีระเบียบวนิยั 3  (ดี) 

 
2  (พอใช)้ 
 
1 (ควรปรับปรุง) 

สมุดงาน ช้ินงาน สะอาดเรียบร้อย และปฏิบติัตนอยูใ่น
ขอ้ตกลงท่ีก าหนดใหร่้วมกนัทุกคร้ัง 
สมุดงาน ช้ินงาน ส่วนใหญ่สะอาดเรียบร้อยและปฏิบติั
ตนอยูใ่นขอ้ตกลงท่ีก าหนดใหร่้วมกนัเป็นส่วนใหญ่ 
สมุดงาน ช้ินงาน ไม่ค่อยเรียบร้อยและปฏิบติัตนอยูใ่น
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ขอ้ตกลงท่ีก าหนดใหร่้วมกนัเป็นบางคร้ัง ตอ้งอาศยัการ 
แนะน า 

 
 
 

รายการประเมนิ ระดบัคุณภาพ เกณฑ์การพจิารณา 
2.  ความรอบคอบ  3  (ดี) 

 
 
2  (พอใช)้ 
 
 
1 (ควรปรับปรุง) 
 

มีการวางแผนการด าเนินงานเป็นระบบการท างาน มี
ครบทุกขั้นตอน ตดัขั้นตอนท่ีไม่ส าคญัออก จดั
เรียงล าดบัความส าคญัก่อน-หลงัถูกตอ้งครบถว้น 
มีการวางแผนการด าเนินงาน  การท างานไม่ครบทุก
ขั้นตอน และผิดพลาดบา้ง จดัเรียงล าดบัความส าคญั
ก่อน-หลงั ไดเ้ป็นส่วนใหญ่ 
ไม่มีการวางแผนการด าเนินงานการท างาน ไม่มีขั้นตอน 
มีความผิดพลาดตอ้งแกไ้ข  ไม่จดัเรียงล าดบัความส าคญั 

3.  ความรับผิดชอบ  3  (ดี) 
 
 
2  (พอใช)้ 
 
 
1 (ควรปรับปรุง) 
 

ส่งงานก่อนหรือตรงตามก าหนดเวลานดัหมาย 
รับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายและปฏิบติัเองจน
เป็นนิสยั เป็นระบบแก่ผูอ่ื้นและแนะน าชกัชวนใหผู้อ่ื้น
ปฏิบติั 
ส่งงานชา้กวา่ก าหนด แต่ไดมี้การติดต่อช้ีแจงโดยมี
เหตุผลรับฟังได ้รับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ปฏิบติัจนเป็นนิสยั  
ส่งงานชา้กวา่ก าหนด  ปฏิบติังานโดยตอ้งอาศยัการ
ช้ีแนะค าแนะน า และการตกัเตือน 

การพิจารณาระดบัคุณภาพของแต่ละช้ินงาน  
  ดีมาก  หมายถึง  ไดค้ะแนนรวมร้อยละ 80-100  
  ดี  หมายถึง   ไดค้ะแนนรวมร้อยละ 60-79 
  พอใช ้ หมายถึง  ไดค้ะแนนรวมร้อยละ 40-69  
  ควรปรับปรุง หมายถึง  ไดค้ะแนนรวมต ่ากวา่ร้อยละ 40  
หมายเหตุ  เม่ือพิจารณาคุณภาพของแต่ละช้ินงาน แลว้ให้บนัทึกผลลงในแบบสรุปการประเมินผลงานทุกช้ินในแฟ้มสะสมงาน แบบ
ท่ี 2 
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แบบสรุปการประเมินผลงานทุกช้ินงานในแฟ้มสะสมงานคณติศาสตร์ แบบที่ 2 
ผูป้ระเมินช่ือ ..................................................................... วนั ........ เดือน ....................... พ.ศ. ................. 
ความสมัพนัธ์   ตนเอง   เพื่อน  ผูส้อน   ผูป้กครอง   อ่ืนๆ  .................... (ระบุ) 
เจา้ของแฟ้มช่ือ ........................................................................................................... ชั้น ......... เลขท่ี ............ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ภาคเรียนท่ี .......    ปีการศึกษา ........................ 

ช้ินงานท่ี ระดบัคุณภาพ น ้าหนกัคะแนน คะแนนท่ีได ้
ดีมาก ดี พอใช ้ ควรปรับปรุง 

1.       
2.       
3.       

คะแนนรวม  
 
หมายเหตุ  การประเมินแฟ้มสะสมงาน ควรประเมินโดยบุคคลหลายฝ่าย เช่น ตนเอง เพ่ือน ผูส้อน ผูป้กครอง แลว้น าคะแนนมา
รวมกนัเพ่ือหาคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ร้อยละ 60 จึงผา่นเกณฑ์ 
 
  

การจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ควรเนน้เน้ือหาตามล าดบัขั้น มีแนวคิดหลกัการ
นิยาม กฎ การประยกุตแ์ละการน าไปใชใ้นชีวติจริง การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
จึงอยูท่ี่ขั้นตอนกระบวนการคิด ความถูกตอ้งดว้ยเหตุผลทางคณิตศาสตร์ ไม่ค  านึงถึงค าตอบสุดทา้ย
เพียงอยา่งเดียว ผูส้อนควรเลือกใชว้ธีิการวดัผลและประเมินผลท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบัสภาพ
จริงและเหมาะสมกบัผูเ้รียน เช่น การประเมินผลการปฏิบติังาน การทดสอบดว้ยแบบทดสอบ การ
สังเกตพฤติกรรมบนัทึกส่วนตวั ฯลฯ โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีก าหนดเกณฑไ์วอ้ยา่งชดัเจน เพื่อวดัผลและ
ประเมินผลพฒันาการดา้นต่างๆ ทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
ดว้ยการเขียนค าอธิบายรายละเอียดการปฏิบติัของช้ินงานตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั เพื่อ
ตรวจสอบความกา้วหนา้ของผูเ้รียนควบคู่ไปกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบับริบท 
สะดวก คุม้ค่า และมีประสิทธิภาพ โดยผูส้อน ผูเ้รียน เพื่อน ผูป้กครองและผูส้นใจ ไดมี้ส่วนร่วมใน
การวดัผลและประเมินผลผูเ้รียน แลว้บนัทึกผลการประเมินลงในแบบบนัทึกท่ีสถานศึกษาก าหนด
ไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่4.6 

เร่ือง  การสร้างเกณฑ์การให้คะแนน 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
การสร้างเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)  
 การสร้างเกณฑก์ารใหค้ะแนน (Rubric) ครูและนกัเรียนควรจะสร้างเกณฑก์ารใหค้ะแนน
ร่วมกนั ซ่ึงควรจะด าเนินการสร้างเกณฑก์ารใหค้ะแนนก่อนท่ีนกัเรียนจะไดล้งมือปฏิบติังานช้ินนั้น ๆ 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน นอกจากจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการใหค้ะแนนแลว้ ยงัสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การสอนอีกดว้ยเพราะเกณฑก์ารใหค้ะแนนเปรียบเสมือนเป้าหมายในการประเมินผลท่ีนกัเรียนจะตอ้ง
ทราบการประเมินการปฏิบติังานควรก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีชดัเจน ซ่ึงเกณฑใ์นการใหค้ะแนน
จะตอ้งมีระดบัคะแนนท่ีแน่นอน และมีค าอธิบายบรรยายถึงคุณลกัษณะท่ีส าคญัใหแ้ก่ครู เพื่อน 
ผูป้กครอง และบุคคลอ่ืนท่ีสนใจท าใหรู้้วา่นกัเรียนท าอะไรไดบ้า้งและยงัช่วยนกัเรียนบรรลุเป้าหมาย
ของเรียนรู้ การสร้างเกณฑก์ารใหค้ะแนนมี 2 แบบดงัน้ี 
 แบบที ่1 เกณฑ์การให้คะแนนในภาพรวม (Holistic Rubric)  
 เป็นแนวทางการใหค้ะแนน โดยพิจารณาจากภาพรวมของช้ินงาน จะมีค าอธิบายลกัษณะ
ของงานในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน เกณฑก์ารใหค้ะแนนในภาพรวมน้ี เหมาะท่ีจะใชใ้นการ
ประเมินความสามารถท่ีมีต่อความต่อเน่ือง มีลกัษณะเป็นองคร์วม เช่น ทกัษะการเขียนอธิบาย 
ความคิดสร้างสรรค ์
 แบบที ่2  เกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกส่วน ( Analytic Rubric) คือ แนวทางการให้
คะแนน โดยพิจารณาจากแต่ละส่วนของงาน จะมีค าอธิบายลกัษณะของงานในแต่ละระดบัไวอ้ยา่ง
ชดัเจน   

เกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีสร้างข้ึนทั้งการประเมินในภาพรวมและการประเมินแบบแยกส่วน
ตอ้งมีความชดัเจนอยา่งพอเพียง ถึงขนาดท่ีผูป้ระเมินอยา่งนอ้ย 2 คน สามารถใชเ้กณฑก์ารให้
คะแนนชุดเดียวกนั ประเมินช้ินงานของนกัเรียนช้ินเดียวกนัแลว้คะแนนท่ีไดต้อ้งตรงกนั ระดบัของ
ความสอดคลอ้งในการใหค้ะแนนของผูป้ระเมินอยา่งนอ้ย 2 คนท่ีประเมินอยา่งเป็นอิสระจากกนัจะ
เรียกวา่ ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของการประเมิน 

ขั้นตอนการสร้างเกณฑ์การประเมิน 
 การสร้างเกณฑก์ารใหค้ะแนน ( Scoring Rubric) มีขั้นตอนดงัน้ี 
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 1. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเกณฑก์ารใหค้ะแนน  
 2. ศึกษาเน้ือหาสาระการเรียนรู้/จุดประสงคก์ารเรียนรู้/มาตรฐานการเรียนรู้ของวชิา

คณิตศาสตร์ 
 3.  สร้างเกณฑก์ารใหค้ะแนน  
 4.  ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของเกณฑก์ารใหค้ะแนน  
 5.  ทดลองใช ้เพื่อปรับปรุงแกไ้ข  
 6.  น าเกณฑไ์ปใชจ้ริง และหาค่าความเช่ือมัน่  
 7.  สร้างคู่มือการใชเ้กณฑ์  
เทคนิคการสร้างเกณฑ์การให้คะแนน 
 การสร้างเกณฑก์ารใหค้ะแนน ( Scoring Rubric) ในแต่ละระดบัคุณภาพ ควรมี

ค าอธิบายท่ีชดัเจน โดยมีการก าหนดคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
 1. ตอ้งมีอยา่งนอ้ยหน่ึงคุณลกัษณะหรือหน่ึงมิติท่ีเป็นพื้นฐานในการตดัสินผูเ้รียน  
 2.  การนิยามและการยกตวัอยา่งจะตอ้งมีความชดัเจนในแต่ละคุณลกัษณะหรือมิติ  
 3. เกณฑ/์ประเด็นท่ีประเมิน ตอ้งเป็นประเด็นส าคญัของงานเท่านั้น  
 4.  ตอ้งมีความสอดคลอ้งกนัระหวา่งเกณฑ ์/ ประเด็นท่ีประเมิน ระดบัคะแนน กบั

จุดมุ่งหมายของการประเมิน  
 5.  ค าอธิบายคุณภาพงานในแต่ละระดบั ตอ้งสามารถสังเกตได ้ประเมินได้  

  6. ระบบการใหร้ะดบัคะแนนตอ้งมีความเป็นไปได ้ค าอธิบายตอ้งแยกจากกนัอยา่ง
ชดัเจน ทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 
 
 
 
 
 


