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คํานํา 
 

เอกสารหลักสูตรอบรมแบบ e-Training สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์: คณิตศาสตร์ สําหรับช้ัน
ประถมศึกษา เป็นหลักสูตรฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการฝึกอบรมครู 
ข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาด้วยหลักสูตรฝึกอบรมแบบ e-Training สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความร่วมมือของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร โดยพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
คุณภาพ โดยใช้หลักสูตรและวิทยากรท่ีมีคุณภาพ เน้นการพัฒนาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในทุกที่ทุกเวลา  

 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หวังเป็นอย่างย่ิงว่าหลักสูตรอบรมแบบ e-Training สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์: คณิตศาสตร์ สําหรับ
ช้ันประถมศึกษา จะสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ทั้งน้ีเพ่ือยังประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของประเทศไทยต่อไป 
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สารบัญ 
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หลักสูตร “สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์: คณิตศาสตร์ สําหรับช้ันประถมศึกษา”  
รายละเอียดหลักสูตร 4 
คําอธิบายรายวิชา 4 
วัตถุประสงค์ 4 
สาระการอบรม 4 
กิจกรรมการอบรม 4 
สื่อประกอบการอบรม 5 
การวัดผลและประเมินผลการอบรม 5 
บรรณานุกรม 5 
เค้าโครงเน้ือหา 6 
ตอนที่ 1 จากหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ 8 
ตอนที่ 2 การจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 20 
ตอนที่ 3 สื่อและแหล่งเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย 29 
ตอนที่ 4 การวัดผลและประเมินผลคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 34 
ใบงานที่ 1 43 
ใบงานที่ 2 44 
ใบงานที่ 3 45 
ใบงานที่ 4 46 
แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 47 
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หลักสูตร 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์: คณิตศาสตร์ สําหรับชั้นประถมศกึษา 

 

รหัส UTQ-00203 
ชื่อหลักสูตรรายวิชา สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์: คณิตศาสตร์ สําหรับช้ันประถมศึกษา 
 
ปรับปรุงเนื้อหาโดย 
 คณาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหา 
  1. ดร. ปราโมทย์  ขจรภัย 

2. นางสาวนวลน้อย เจริญผล 
3. นางสาวจรูญศร ี แจบไธสง 
4. ผศ. สุมาล ี  ตังคณานุรักษ ์
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รายละเอียดหลักสูตร 
 
คําอธบิายรายวิชา 
 อธิบาย มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ในสาระการเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
คุณภาพผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รูปแบบการเรียนรู้ การพัฒนาทกัษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการวัดและประเมินผล
ทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  
 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ 
1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ คุณภาพผู้เรียน   
3. มีความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ สู่การจัดการเรียนรู้ 
4. มีความรู้ความเข้าใจแนวการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
5. มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
6. มีความรู้ความเข้าใจแนวการพัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
7. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่หลากหลาย 
8. มีความสามารถในการนําสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
9. มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใน

ระดับประถมศึกษา 
10. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ และขั้นตอนในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
 
สาระการอบรม 

ตอนที่ 1   จากหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ 
ตอนที่ 2   การจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
ตอนที่ 3   สื่อและแหล่งเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย 
ตอนที่ 4   การวัดผลและประเมินผลคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

 
กิจกรรมการอบรม 

1. ทําแบบทดสอบก่อนการอบรม 
2. ศึกษาเน้ือหาสาระการอบรมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. ศึกษาเน้ือหาเพ่ิมเติมจากใบความรู้ 
4. สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหลง่เรียนรู้ 
5. ทําใบงาน/กิจกรรมที่กําหนด 
6. แสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่สนใจ 
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7. แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับวิทยากรประจําหลักสูตร 
8. ทําแบบทดสอบหลังการอบรม  

 
สื่อประกอบการอบรม  

1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์
2. ใบความรู้ 
3. วีดิทัศน์ 
4. แหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 
5. กระดานสนทนา (Web board) 
6. ใบงาน 
7. แบบทดสอบ 

 
การวัดผลและประเมินผลการอบรม 

วิธีการวัดผล 
1. การทดสอบก่อนและหลังอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องได้คะแนนการทดสอบหลัง

เรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
2. การเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ สง่งานตามใบงานที่กําหนด เขา้ร่วมกิจกรรมบนกระดาน

สนทนา 
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หลักสูตร UTQ-00203 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์: คณิตศาสตร์ สําหรับช้ันประถมศึกษา 
 

เค้าโครงเนื้อหา 
ตอนท่ี 1   จากหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู ้

 เรื่องที่ 1.1 เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 เรื่องที่ 1.2 คุณภาพผู้เรียน 
 เรื่องที่ 1.3 จากหลักสูตร สู่การจัดการเรียนรู้ 
 แนวคิด 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วยสาระสําคัญ 6 สาระ ดังน้ี จํานวน

และการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น และ
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 วัตถุประสงค์ 
  1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์ 
  2. มีความรู้ความเข้าใจในสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ คุณภาพผู้เรียน   
  3. มีความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ สู่การจัดการเรียนรู้ 
   

ตอนท่ี 2   การจัดกระบวนการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
 เรื่องที่ 2.1 แนวการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
 เรื่องที่ 2.2 รูปแบบของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 เรื่องที่ 2.3 การพัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 แนวคิด 
   ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้

ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ันที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 
นอกจากน้ีสถานศึกษายังสามารถจัดสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนเพ่ิมขึ้นจากที่กําหนดไว้ในหลักสูตรก็ได้  

 วัตถุประสงค์ 
  1. มีความรู้ความเข้าใจแนวการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 2. มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3.  มีความรู้ความเข้าใจแนวการพัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 
ตอนท่ี 3   สือ่และแหล่งเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีหลากหลาย 

 เรื่องที่ 3.1 เรื่อง สื่อ และแหล่งเรียนรู้ ลักษณะของสื่อการเรียนรู้และการพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้ 

 เรื่องที่ 3.2 สื่อดิจิทัล   Learning Object ( LO) 
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 แนวคิด 
 1. สื่อและแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อเป็นเคร่ืองมือของการเรียนรู้ การพัฒนาและ

การเลือกใช้สื่อ การเรียนรู้เป็นสิ่งสําคัญที่ ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้
สามารถรับรู้เรื่องราวใหม่ๆ และพัฒนาศักยภาพทางการคิดได้แก่ การคิดอย่างสร้างสรรค์ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดอย่างมีเหตุผล การคิดอย่างหลากหลาย สื่อที่ดีควร เป็นสิ่ง
ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ 

2. Learning Object   เป็นสื่อดิจิทัลประเภทหน่ึงที่ประกอบไปด้วยเน้ือหาสาระ
และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่ช่วยสื่อความหมายมโนทัศน์ (Concept) ให้เข้าใจได้ง่าย
ขึ้น โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานของหลักสูตรกลุ่มสาระเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 วัตถุประสงค์ 
  1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่หลากหลาย 
  2. มีความสามารถในการนําสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
 

ตอนท่ี 4   การวัดผลและประเมินผลคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
 เรื่องที่ 4.1 ความหมาย หลักการ ความมุ่งหมาย และ ประโยชน์ของ การวัดผลและ

ประเมินผล 
 เรื่องที่ 4.2 เครื่องมือการวัดผลและประเมินผล  คุณภาพของเคร่ืองมือ วัดผลและ

ประเมินผล 
 เรื่องที่ 4.3 การประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 เรื่องที่ 4.4 การสร้างเกณฑ์การให้คะแนน 
 แนวคิด 

การวัดและประเมินผล เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียนทราบถึงความสามรถของ
ตนเองและเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง รวมท้ังสามารถวินิจฉัยและแก้ไขข้อบกพร่องได้
ถูกต้อง สําหรับผู้สอนทําให้ทราบว่าจัดการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ สามารถวินิจฉัย
ผู้เรียนและช่วยเหลือให้พัฒนาตามศักยภาพ รวมทั้งปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 วัตถุประสงค์ 
  1. มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 
  2. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ และขั้นตอนในการวัดผลและประเมินผล 
                     การเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
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ตอนที่ 1  จากหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ 
เรื่องที่ 1.1 เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 

คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคัญย่ิงต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์   ทําให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่าง
ถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ  แก้ปัญหา   และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากน้ี คณิตศาสตร์ยังเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเน่ืองตาม
ศักยภาพ โดยกําหนดสาระหลักที่จําเป็นสําหรับผู้เรียนทุกคน ดังน้ี 
   จํานวนและการดําเนินการ   ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจํานวน   ระบบจํานวน
จริง สมบัติเก่ียวกับจํานวนจริง การดําเนินการของจํานวน อัตราส่วน ร้อยละ การแก้ปัญหาเก่ียวกับ
จํานวน และการใช้จํานวนในชีวิตจริง 
   การวัด   ความยาว ระยะทาง นํ้าหนัก พ้ืนที่ ปริมาตร และความจุ   เงินและเวลา หน่วย
วัดระบบต่าง  การคาดคะเนเก่ียวกับการวัด  อัตราส่วนตรีโกณมิติ  การแก้ปัญหาเก่ียวกับการวัด  
และการนําความรู้เก่ียวกับการวัดไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ   
   เรขาคณิต   รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตหน่ึงมิติ  สองมิติ  และสามมิติการ
นึกภาพ แบบจําลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต  การแปลงทางเรขาคณิต (geometric 
transformation)  ในเรื่องการเลื่อนขนาน  (translation)   การสะท้อน (reflection) และการหมุน  
(rotation) 
    พีชคณิต   แบบรูป  (pattern)  ความสัมพันธ์  ฟังก์ชัน  เซต  และการดําเนินการของ
เซต  การให้เหตุผล  นิพจน์  สมการ  ระบบสมการ อสมการ  กราฟ  ลําดับเลขคณิต    อนุกรม  เลข
คณิต และอนุกรมเรขาคณิต 
    การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น   การกําหนดประเด็น  การเขียนข้อคําถาม  
การกําหนดวิธีการศึกษา  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การจัดระบบข้อมูล  การนําเสนอข้อมูล   ค่ากลาง
และการกระจายของข้อมูล  การวิเคราะห์และการแปลความข้อมูล  การสํารวจความคิดเห็น  ความ
น่าจะเป็น  การใช้ความรู้เก่ียวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ และช่วยใน
การตัดสินใจในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
    ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์    การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย  การให้
เหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ต่าง 
ๆ ทางคณิตศาสตร์  และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ 1  จํานวนและการดําเนินการ 
มาตรฐาน  ค 1.1  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใช้จํานวนในชีวิตจริง 
มาตรฐาน  ค 1.2  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธ์ระหว่าง การ
ดําเนินการต่าง ๆ และสามารถใช้การดําเนินการในการแก้ปัญหา 
มาตรฐาน  ค 1.3  ใช้การประมาณค่าในการคํานวณและแก้ปัญหา 
มาตรฐาน  ค 1.4  เข้าใจระบบจํานวนและนําสมบัติเก่ียวกับจํานวนไปใช้ 
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สาระที่ 2  การวัด 
มาตรฐาน  ค 2.1  เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 
มาตรฐาน  ค 2.2  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
สาระที่ 3  เรขาคณิต 
มาตรฐาน  ค 3.1  อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ 
มาตรฐาน  ค 3.2  ใช้การนึกภาพ  (visualization)  ใช้เหตุผลเก่ียวกับปริภูมิ  (spatial reasoning) 
และใช้แบบจําลองทางเรขาคณิต  ( geometric model) ในการแก้ปัญหา 
สาระที่ 4   พีชคณิต 
มาตรฐาน  ค 4.1  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern)  ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 
มาตรฐาน  ค 4.2  ใช้นิพจน์ สมการ  อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical  
model)อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ  ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช้แก้ปัญหา 
สาระที่ 5   การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน  ค 5.1  เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
มาตรฐาน  ค 5.2  ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผล 
มาตรฐาน  ค 5.3  ใช้ความรู้เก่ียวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 
สาระที่ 6   ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐาน  ค 6.1  มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร  การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และการนําเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์
กับศาสตร์อ่ืน ๆ และมี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
หมายเหตุ      1.  การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
น้ันจะต้องให้มีความสมดุลระหว่างสาระด้านความรู้ ทักษะและ  กระบวนการ ควบคู่ไปกับคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ได้แก่ การทํางานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ  มีความเช่ือมั่นในตนเอง  พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติ ที่
ดีต่อคณิตศาสตร์ 
                 2.  ในการวัดและประเมินผลด้านทักษะและกระบวนการ   สามารถประเมินในระหว่าง
การเรียนการสอน  หรือประเมินไปพร้อมกับการประเมินด้านความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วยสาระสําคัญ 6 สาระ ดังน้ี จํานวนและ
การดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น และ
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
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ตอนที่ 1  จากหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ 
เรื่องที่ 1.2 คุณภาพผู้เรียน 

 
 เมื่อผู้เรียนเรียนจบในแต่ละช่วงช้ันแล้ว ผู้เรียนมีความสามรถดังต่อไปน้ี 
จบช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
   มีความรู้ความเข้าใจและความรู้สึกเชิงจํานวนเก่ียวกับจํานวนนับไม่เกินหน่ึงแสนและ
ศูนย์   และการดําเนินการของจํานวน สามารถแก้ปัญหาเก่ียวกับการบวก  การลบ  การคูณ และการ
หาร  พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได้ 
   มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความยาว ระยะทาง นํ้าหนัก ปริมาตร ความจุ เวลา และ
เงิน  สามารถวัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และนําความรู้เก่ียวกับการวัดไปใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
   มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม  รูปวงกลม  รูปวงรี  ทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกลม  ทรงกระบอก  รวมท้ังจุด  ส่วนของเส้นตรง  รังสี  เส้นตรง และมุม 
   มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแบบรูปและอธิบายความสัมพันธ์ได้ 
   รวบรวมข้อมูลและจําแนกข้อมูลเก่ียวกับตนเองและส่ิงแวดล้อมใกล้ตัวที่พบเห็นใน
ชีวิตประจําวันและอภิปรายประเด็นต่าง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งได้ 

 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร 
การสื่อความหมาย และการนําเสนอได้อย่างถูกต้อง เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

จบช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
   มีความรู้ความเข้าใจและความรู้สึกเชิงจํานวนเกี่ยวกับจํานวนนับและศูนย์ เศษส่วน 
ทศนิยมไม่เกินสามตําแหน่ง  ร้อยละ  การดําเนินการของจํานวน สมบัติเก่ียวกับจํานวน สามารถ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ  และการหารจํานวนนับ  เศษส่วน ทศนิยมไม่เกินสาม
ตําแหน่ง และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได้ สามารถหาค่าประมาณ
ของจํานวนนับและทศนิยมไม่เกินสามตําแหน่งได้ 

  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความยาว ระยะทาง นํ้าหนัก  พ้ืนที่ ปริมาตร ความจุ เวลา  
เงิน  ทิศ แผนผัง และขนาดของมุม  สามารถวัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และนําความรู้เก่ียวกับ
การวัดไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
   มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับลักษณะและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม   รูป
วงกลม  ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม พีระมิค มุม และเส้นขนาน 
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   มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแบบรูปและอธิบายความสัมพันธ์ได้ แก้ปัญหาเก่ียวกับแบบ
รูป สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา พร้อมทั้งเขียนให้อยู่ในรูปของสมการเชิงเส้นที่มีตัวไม่ทราบ
ค่าหน่ึงตัวและแก้สมการน้ันได้ 
   ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อ
ความหมาย  และการนําเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์
และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป 

เมื่อผู้เรียนเรียนจบในแต่ละช่วงช้ันผู้เรียนจะมีคุณภาพในแต่ละช่วงช้ันที่แตกต่างกัน 
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ตอนที่ 1  จากหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู ้
เรื่องที่ 1.3 จากหลักสูตร สู่การจัดการเรียนรู ้
 
ครูควรรู้อะไร 
 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด มีสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ น้ัน  ต้องให้ความสําคัญกับสิ่ง
ที่ต้องการให้ผู้เรียนรู้อะไรและทําอะไร ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด ครูผู้สอนควรมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

1. การจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวช้ีวัด  เป็นสิ่งกําหนดให้รู้ว่าผู้เรียนต้องรู้อะไรและทําอะไรได้ ดังน้ันครูผู้สอน
ต้องศึกษาและวิเคราะห์ให้รู้ว่า ในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดไว้  ดังน้ันครูผู้สอนต้องรู้
เป้าหมาย หรือสิ่งที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด แต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ให้ชัดเจน ก่อนนําไปออกแบบการจัดการเรียนรู้และวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุ
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

2. การจัดการเรียนรู้ที่นําไปสู่การพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
การจัดการเรียนรู้ที่นําไปสู่การพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน เป็นสิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องคํานึงถึงใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้  ครูผู้สอนต้องศึกษาและวิเคราะห์ให้รู้ว่า ในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด จะนําพาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 5 ประการตัวใด และจะทําให้เกิดได้อย่างไร  
สมรรถนะดังกล่าวประกอบด้วย ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ซึ่ง
สมรรถนะดังกล่าวจะเกิดขึ้นด้วยการสั่งสมประสบการณ์จากการเรียนรู้และได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ืองผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

3. การจัดการเรียนรู้เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กําหนดไว้ 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551  เพราะต้องการเน้นยํ้าให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนจนเป็นนิสัย สอดคล้องตามสภาพสังคม
ปัจจุบัน ครูผู้สอนสามารถนําไปพัฒนาผู้เรียนโดยสอดแทรกเข้าไปกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
นอกจากน้ียังสามารถพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ด้วย
การออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติบ่อย ๆ อย่างต่อเน่ืองจนเป็นนิสัย 
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4. การจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน 
การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่สําคัญในการนําหลักสูตรสู่การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตาม
เป้าหมาย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ให้หลักการที่สําคัญในการ
จัดการเรียนรู้ ดังน้ี 

1) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ   เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดหลักว่า  
ผู้ เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยการจัดวิธีการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน ให้สามารถพัฒนาตนเองได้ ลงมือศึกษาค้นคว้า คิดแก้ปัญหา และ
ปฏิบัติงานเพ่ือสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนจัดสถานการณ์เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

2) การจัดการเรียนรู้ที่คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล   การจัดการเรียนรู้ 
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นพบและแสดงออกถึงศักยภาพของตนเอง ครูผู้สอนจึงควรมีข้อมูลผู้เรียน
เป็นรายบุคคล สําหรับใช้ในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และนําไปพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสม
กับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

3) การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง    เป็นการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมกับการทํางานของสมอง ที่สอดคล้องกับ
พัฒนาการทางสมองในแต่ละช่วงวัย จะส่งผลให้ผู้เรียนมีความสนใจ ความต้ังใจ มีจินตนาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ ทํางานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

5.  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้เป็นขั้นตอนที่สําคัญในการนําหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ โดยมีมาตรฐานการเรียนรู้ 
/ ตัวช้ีวัด เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาผู้เรียน จึงจําเป็นต้องมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด เพ่ือกําหนดขอบข่ายสาระที่จะใช้ในการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
ปฏิบัติได้ตลอดแนว 
      การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด ที่นํามาเป็นเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ใน
แต่ละหน่วยการเรียนรู้ จะช่วยให้รู้ว่ามาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวช้ีวัด มีความสัมพันธ์กันอย่างไร  ตัวช้ีวัด
ใดเป็นหลัก  ตัวช้ีวัดใดเป็นตัวเสริมหรือสนับสนุน  ตัวช้ีวัดใดควรเรียนซ้ําเพ่ือให้เกิดทักษะกับผู้เรียน  
ตัวช้ีใดมีความยากง่าย ความซับซ้อน ตัวช้ีวัดใดควรเรียนก่อน เรียนหลัง หรือเรียนช่วงเวลาใด  ซึ่งช่วย
ให้ครูผู้สอนเห็นการเช่ือมโยงของมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัดที่กําหนด จุดเน้นที่ต้องการพัฒนา
ผู้เรียนและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดประเมินผลให้เช่ือมโยงสัมพันธ์กัน 
    การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน   เป็นการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่มี
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด เป็นเป้าหมาย  และขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา เพราะเป็นการนํามาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด ไปสู่การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ซึ่งผู้สอนสามารถใช้แนวคิดการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) ในการ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3  ขั้นตอนที่สําคัญ ดังน้ี 
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  ขั้นตอนที่ 1  การกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้  เป็นขั้นตอนที่สําคัญ ซึ่งครูผู้สอน
ต้องกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่ต้องการให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด และนําพา
ไปสู่การพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ขั้นตอนท่ี 2  การกําหนดหลักฐานการเรียนรู้  จากเป้าหมายการเรียนรู้ การท่ีจะรู้
ว่าผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด  ต้องมีหลักฐานร่องรอยของช้ินงาน /ภาระงาน เพ่ือ
ยืนยันว่าเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้  ซึ่งอาจเป็นผลงานหรือผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน  
หรือการผลิตช้ินงานได้อย่างสร้างสรรค์ด้วยตนเองของผู้เรียนเอง 
  ขั้นตอนที่ 3  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้   เป็นการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายการเรียนรู้  สามารถสร้างช้ินงาน / ภาระงาน  ซึ่ง
เป็นขั้นตอนที่สําคัญที่จะนําผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย และสะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนเกิดคุณภาพตามท่ี
กําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

6.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จะต้องใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย สําหรับเป็นเครื่องมือพัฒนา
ผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร ซึ่งครูผู้สอนจําต้องรู้และเข้าใจแนวคิดการจัดการเรียนรู้และที่ผลที่
เกิดกับผู้เรียนของกระบวนการเรียนรู้แต่ละวิธี กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว ได้แก่ 

1) กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
2) กระบวนการสร้างความรู้ 
3) กระบวนการคิด 
4) กระบวนการทางสังคม 
5) กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และแก้ปัญหา 
6) กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
7) กระบวนการปฏิบัติ  ลงมือทําจริง 
8) กระบวนการจัดการ 
9) กระบวนการวิจัย 
10) กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง 
11) กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

               ฯลฯ 
  ในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ครูผู้สอนควรได้พิจารณาถึงความ
สอดคล้องต่อเน่ืองกันของกิจกรรม หรือกระบวนการแต่ละรูปแบบและควรมีการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ และคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ของตน โดยมีแนวทางในการพิจารณา ดังน้ี 

1. เป้าหมายของการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติจริง เพ่ือให้ 
เกิดพฤติกรรมที่ระบุไว้ หรือไม่เพียงใด 

2. กระบวนการเรียนรู้ที่จัดควรเป็นสิ่งที่ให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่จะฝึกปฏิบัติ  
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และมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับเป้าหมายในการเรียนรู้ 
3. กระบวนการเรียนรู้ที่จัดต้องอยู่ในขอบข่ายความสามารถของผู้เรียน ควรมี 

รูปแบบที่หลากหลายซึ่งนําไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 
4. การจัดกระบวนการเรียนรู้ ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกโดยไม่มี 

ความรู้สึกว่ากําลังถูกบังคับให้ทํา  เพราะการบังคับจะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้น้อยกว่าการสนใจ
ที่จะอยากเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการเรียนรู้ที่จัดต้องตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสังคม 

5. กระบวนการเรียนรู้ที่จัดขึ้นจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าผู้เรียนได้รับการ 
เสริมแรงและมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรียนรู้ 

6. กระบวนการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนจัดจะทําให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดี เมื่อมีการกระทํา 
ซ้ํา ๆ อย่างสมํ่าเสมอ  และมีการนําเสนอสถานการณ์การเรียนรู้ที่คล้าย ๆ กัน 

7.  สื่อกับการจัดการเรียนรู้ 
 ความสําคัญของสื่อการเรียนรู้    สื่อมีบทบาทสําคัญที่ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยสื่อจะ
ทําหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกและเพ่ิมพูนทักษะ ประสบการณ์ให้ผู้เรียน ปัจจุบัน
สื่อการเรียนรู้มีอิทธิพลสูงต่อการกระตุ้นให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจนเกิดการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ 
 ประเภทของสื่อการเรียนรู้   จําแนกได้ 3 ประเภท ดังน้ี 

1) สื่อสิ่งพิมพ์   หมายถึง  หนังสือและเอกสาสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น   
นิตยสาร วารสาร  ตํารา หนังสือเรียน  แผ่นพับ โปสเตอร์ ภาพพลิก  เป็นต้น 

2) สื่อเทคโนโลยี   หมายถึง  สื่อการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้นเพ่ือใช้คู่กับ
เครื่องมือโสตทัศนวัสดุ  หรือเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงการใช้อินเทอร์เนต  การศึกษา
ผ่านดาวเทียม เป็นต้น 

3) สื่ออ่ืน ๆ  เช่น สื่อบุคคล รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น  สื่อธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม  สื่อกิจกรรม/กระบวนการสื่อวัสดุ / เครื่องมือและอุปกรณ์ 
  การเลือกใช้สื่อการเรียนรู้  มีหลักในการเลือกสื่อการเรียนรู้ ดังน้ี 

1) เลือกสื่อการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด  
เน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ เน่ืองจากสื่อการเรียนรู้มีอยู่มากมาย และมีข้อดีและข้อจํากัดใน
การใช้แตกต่างกัน 
  หนังสือเรียน  มีข้อดีที่มีสาระตามหลักสูตรแกนกลาง ฯ เหมาะสําหรับใช้
ประกอบการจัดการเรียนรู้  การทบทวน และการอ้างอิง แต่มีข้อจํากัดที่ไม่มีสาระในส่วนที่เป็นจุดเน้น
ของท้องถิ่น / สถานศึกษา  หนังสือเรียนอาจล้าสมัย หากมีข้อค้นพบ/เหตุการณ์ใหม่ ๆ เกิดขึ้น 
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  ของจริง / ของตัวอย่าง  มีข้อดีที่แสดงคุณลักษณะที่ต้องการสื่อให้ผู้เรียนรับรู้ได้
ตามสภาพจริงผู้เรียน สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง  5 แต่มีข้อจํากัดกรณีที่จัดหามาได้ยาก
หรือราคาแพง 
  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน   มีข้อดีที่ผู้เรียนโต้ตอบกับบทเรียนได้ นําเสนอบทเรียนได้
ทั้งภาพและเสียงทําให้บทเรียนน่าสนใจ  แต่ครูผู้สอนและผู้เรียนต้องมีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ 
และโปรแกรมซอฟแวร์มีราคาแพง 

2) การเลือกสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  ครูผู้สอนต้องเลือกสื่อ 
การเรียนรู้ให้เหมาะสมโดยการวิเคราะห์ลักษณะผู้เรียน เพ่ือได้รู้พัฒนาการด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของผู้เรียน 
 การใช้สื่อการเรียนรู้    การใช้สื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อ
ผู้เรียน ครูผู้สอนต้องดําเนินการดังน้ี 

1) เตรียมความพร้อมของครูผู้สอน  โดยศึกษาเน้ือหาสาระในสื่อการ 
เรียนรู้ที่ได้เลือกไว้ กรณีมีสาระไม่ครบถ้วน อาจจัดทําใบความรู้ ใบงานเสริม  ทดลองใช้สื่อการเรียนรู้
หรือทดสอบประสิทธิภาพของสื่อว่าสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียนเพียงใด เหมาะสมกับเวลาเรียน
หรือไม่ และแก้ไขปรับปรุงอะไรบ้าง ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ให้ครบถ้วนอยู่ในสภาพพร้อม
ใช้เสมอ 

2) เตรียมจัดสภาพแวดล้อม  การใช้สื่อการเรียนรู้บางประเภท ต้องจัดให้ 
อยู่ในสภาพทีเหมาะสมกับสถานที่หรือห้องเรียนน้ัน ๆ  

3) เตรียมความพร้อมผู้เรียน ครูผู้สอนควรช้ีแจงให้ผู้เรียนรู้เป้าหมายของ 
การเรียนรู้ โดยใช้สื่อน้ัน ๆ  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้จากสื่อน้ัน ๆ  หรือกรณีที่ผู้เรียนต้อง
ใช้สื่อด้วยตนเอง ครูผู้สอนต้องแนะนําวีการใช้สื่อน้ันด้วย  ที่สําคัญต้องบอกว่าผู้เรียนต้องทํากิจกรรม
อะไรบ้าง 

4) ดําเนินการใช้สื่อการเรียนรู้  ในขณะจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอน 
ต้องพิจารณาว่า ผู้เรียนมีปฏิกิริยาอย่างไร  มีความต้ังใจ กระตือรือร้นในการเรียนหรือไม่ จะเป็น
ตัวช้ีวัดได้ว่าสื่อมีความเหมาะสมกับกิจกรรมและผู้เรียนเพียงใด นอกจากน้ีควรมีการใช้เครื่องมือหรือ
วิธีการต่าง ๆ ที่จะตรวจสอบว่าสื่อการเรียนรู้มีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใด 

5) ประเมินการใช้สื่อการเรียนรู้  เป็นการนําข้อมูลจากการใช้สื่อมา 
วิเคราะห์ให้เกิดความชัดเจนว่ามีอุปสรรคจากการใช้สื่ออย่างไร มีความเหมาะสมกับกิจกรรมและ
ผู้เรียนระดับใด  การประเมินจะช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้สื่อการเรียนรู้สําหรับการจัดการเรียนรู้ใน
ครั้งต่อ ๆ ไป 

8.  การวัดและประเมินผลกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ถือเป็นกระบวนการที่สําคัญซึ่งต้องปฏิบัติการควบคู่กับ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ บนพ้ืนฐานของการวัดและประเมินผล ซึ่งต้องใช้หลายรูปแบบ ให้
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เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งต้องอยู่บนหลักพ้ืนฐาน 2 ประการ คือ การ
ประเมินเพ่ือพัฒนา และเพ่ือตัดสินผลการเรียน   ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนจะ
ประสบผลสําเร็จได้น้ัน  ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินผลเพ่ือให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด สะท้อนสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน และเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก
ของการวัดและประเมินผล หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ได้
กําหนดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไว้  4  ระดับ  คือ ระดับช้ันเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ 
     9.   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้การจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขได้  ครูผู้สอนต้อง
ตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัดตามที่กําหนดหรือไม่ มี
อุปสรรคใดและต้องแก้ไขอย่างไร  กระบวนการดังกล่าวน้ีเป็นการนําการวิจัยเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ครูควรทําอย่างไร 
 การนําหลักสูตรสู่การปฏิบัติในช้ันเรียน ครูผู้สอนต้องศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัดที่ระบุคุณภาพว่าผู้เรียนรู้อะไร ทําอะไรได้ ไปสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และนําพา
ผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยดําเนินการให้เช่ือมโยงต้ังแต่
ระดับชาติ  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา  และระดับช้ันเรียน  ต้ังแต่โครงสร้างรายวิชา  
หน่วยการเรียนรู้  และการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้   
 โครงสร้างรายวิชา    เป็นการกําหนดขอบเขตและลําดับของหน่วยการเรียนรู้ ที่แสดงให้เห็น
ภาพรวมของรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด  เวลาเรียน และ
นํ้าหนักคะแนนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ในรายวิชาน้ัน ๆ มีองค์ประกอบดังน้ี  
     โครงสร้างรายวิชา 
                                            ช่ือรายวิชา.............................................................. 
      ระดับ  ประถมศึกษา        ช้ัน ..................................   เวลารวม...................................   ช่ัวโมง 
 

หน่วยที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
มฐ.การเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สาระสําคัญ/ความคิด  
รวบยอด 

เวลา 
นํ้าหนัก 
คะแนน 
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แนวคิดในการเขียนองค์ประกอบของโครงสร้างรายวิชา 
หน่วยที่  เขียนหมายเลขลําดับของหน่วยการเรียนรู้ ต้ังแต่หน่วยแรกถึงหน่วยสุดท้าย การจัดลําดับ
ของหน่วยการเรียนรู้ ควรคํานึงลําดับการเรียนรู้ และพัฒนาการของผู้เรียน ในรายวิชาที่จําเป็นต้อง
อาศัยความรู้พ้ืนฐาน หรือจําเป็นต้องเรียนรายวิชาอ่ืนมาก่อนเรียนรายวิชาน้ี จําเป็นต้องมีหน่วยการ
เรียนรู้เพ่ือทบทวนการเรียนรู้ หรือทักษะพื้นฐานที่ใช้ในรายวิชาก่อนการจัดกลุ่มตัวช้ีวัดเพ่ือจัดทํา
หน่วยการเรียนรู้ สามารถพิจารณาได้หลายวิธี ได้แก่ 

1) จัดกลุ่มความรู้ และทักษะกระบวนการตามท่ีระบุในคําอธิบายรายวิชา 
2) จัดกลุ่มความคิดหลัก ซึ่งหลอมรวมเป็นสาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด 
3) จัดกลุ่มตามธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
 การต้ังช่ือหน่วยการเรียนรู้มีหลักคิด ดังน้ี 

1) น่าสนใจ อาจเป็นประเด็นปัญหา ข้อคําถาม หรือข้อโต้แย้งที่สําคัญ 
2) สอดคล้องกับชีวิตประจําวันและสังคมของผู้เรียน 
3) เหมาะสมกับวัย ความสนใจและความสามารถของผู้เรียน 

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด   ในโครงสร้างรายวิชาให้ระบุเฉพาะรหัสของตัวช้ีวัด  
สําหรับการอ้างอิง กลับไปที่มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด    ได้จากการวิเคราะห์แก่นความรู้แต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด รวมถึงสาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัดในหน่วยการเรียนรู้น้ัน ๆ  ซึ่งสาระสําคัญ / ความคิดรวบยอดน้ี ถือเป็นหัวใจ ที่จะ
นําไปกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยน้ัน ๆ  
 เวลา   การกําหนดเวลาของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ใช้หลักการคิดเวลาเรียนรวมเป็นหลักการ
แบ่งเวลา ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มากน้อยเพียงใดมีหลักคิด ดังน้ี 

1) จํานวนตัวช้ีวัด หากมีตัวช้ีวัดจํานวนมากย่อมใช้เวลาในการเรียนรู้มาก 
2) สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด มีความยาก-ง่าย ในการนําไปพัฒนาผู้เรียน 

เพียงใด เป็นความต้องการจําเป็นของสถานศึกษาหรือไม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญและให้เวลาใน
การจัดการเรียนรู้มากตามไปด้วย 

3) วิธีการและกระบวนการเรียนรู้ที่จะนํามาใช้ให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการ 
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด ซึ่งขึ้นอยู่กับเง่ือนไขของการจัดการเรียนรู้ของครูแต่ละคน เช่น หากวางแผนใช้วิธี
การศึกษานอกห้องเรียน มีการศึกษาค้นคว้าเชิงลึก หน่วยการเรียนรู้ลักษณะน้ีย่อมใช้เวลามากขึ้น 
 น้ําหนักคะแนน   เพ่ือความสะดวกในการนําไปใช้กําหนดคะแนนรวมรายปีในระดับ
ประถมศึกษารวมทั้งสิ้น 100 คะแนน  และเมื่อจําแนกคะแนนน้ีเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ คะแนน
ดังกล่าวถือเป็น  “นํ้าหนักคะแนน”   และเป็นการบ่งบอกถึงความสําคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
และเพ่ือใช้ในการประเมินระหว่างเรียน (Formative  Evaluation)   และประเมินรวบยอด 
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(Summative  Evaluation)  ของ หน่วยการเรียนรู้ การให้นํ้าหนักคะแนนของแต่ละหน่วย สามารถ
พิจารณาโดยใช้หลักคิดเช่นเดียวกับการกําหนดเวลาเรียนของหน่วย 
 ข้อควรคํานึงในการจัดทําโครงสร้างรายวิชา  สําหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ทักษะกระบวนการควบคู่กัน เช่น คณิตศาสตร์  ต้องนําสาระท่ี 6 ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์เข้ามาพัฒนาผู้เรียนควบคู่ไว้ทุกหน่วยการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระตอนท่ี 1 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป 
การจัดการเรียนรู้ครูควรคํานึงถึง มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด การพัฒนาสมรรถนะสําคัญ

ของผู้เรียน การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การพัฒนาผู้เรียน การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อกับการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลกับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
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ตอนที่ 2  การจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
เรื่องที่ 2.1 แนวการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา 
  
 แนวการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์
 คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในด้านการสื่อสาร การสืบเสาะ 
และเลือกสรรสารสนเทศ การต้ังข้อสันนิษฐาน การให้เหตุผล การเลือกใช้ยุทธวิธีต่างๆ ในการ
แก้ปัญหา นอกจากน้ี คณิตศาสตร์ยังเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตลอดจนพ้ืนฐานในการพัฒนาวิชาการอ่ืนๆ 
 ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และสามารถ
นําคณิตศาสตร์ไปประยุกต์เพ่ือพัฒนาคุณภาพของชีวิตและพัฒนาคุณภาพของสังคมไทยให้ดีน้ัน ผู้จัด
ควรคํานึงถึงความเหมาะสมและความจําเป็นในหลายๆ ด้าน ได้แก่ ความพร้อมของสถานศึกษาใน
ด้านบุคลากร ผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียน และสิ่งอํานวยความสะดวก การจัดสาระการเรียนรู้จะต้องจัดให้
สอดคล้องกับสาระของกลุ่มคณิตศาสตร์ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ที่กําหนด
สาระการเรียนรู้ที่จําเป็นสําหรับผู้เรียนทุกคนไว้ดังน้ี 

1) จํานวน 
2) การวัด 
3) เรขาคณิต 
4) พีชคณิต 
5) การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
6) ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐาน
การเรียนรู้ช่วงช้ันที่กําหนดไว้ในหลักสูตร นอกจากน้ีสถานศึกษาสามารถจัดสาระการเรียนรู้และ
มาตรฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนเพ่ิมขึ้นจากที่กําหนดไว้ในหลักสูตรก็ได้ การจัดการเรียนรู้ที่
ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ และมุ่งหวังให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มคณิตศาสตร์คํานึงถึง
องค์ประกอบต่อไปน้ี 

• ปัจจัยสําคัญของการจัดการเรียนรู้ 
• แนวคิดพ้ืนฐานของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
• รูปแบบของการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

 

 

สรุป  
คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในด้านการส่ือสาร การ

สืบเสาะ และเลือกสรรสารสนเทศ การต้ังข้อสันนิษฐาน การให้เหตุผล การเลือกใช้ยุทธวิธี
ต่างๆ ในการแก้ปัญหา นอกจากน้ี คณิตศาสตร์ยังเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ตลอดจนพ้ืนฐานในการพัฒนาวิชาการอ่ืนๆ 
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ตอนที่ 2  การจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
เรื่องที่ 2.2 รูปแบบของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
แนวคิดพืน้ฐานของการจัดการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์
 หลักการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ คือ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
คิดและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ได้ศึกษาค้นคว้าจากสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ โดยอิสระ ผูส้อนมีส่วนช่วย
ในการจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคํานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้สอนทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้คําแนะนําและช้ีแนะในขอ้บกพร่องของ
ผู้เรียน 
 การจัดกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ในลักษณะให้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นแนวการจัดการ
เรียนรู้แนวหน่ึงที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ อภิปราย และ
แสดงความคิดเห็นด้วยเหตุผลซึ่งกันและกัน ช่วยให้ผู้ เรียนได้พัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะ/
กระบวนการคิด และมีประสบการณ์มากขึ้น ในการจัดกลุ่มให้ผู้เรียนร่วมกันแก้ปัญหา อาจจัดเป็นกลุ่ม
เล็กๆ 2 คน หรือกลุ่มย่อย 4 - 5 คน หรืออาจจัดเป็นกิจกรรมให้ผู้เรียนร่วมกันแก้ปัญหาเป็นกลุ่มใหญ่
ทั้งช้ันเรียนก็ได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ในขั้นดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ สิ่งสําคัญที่ผู้สอนควรคํานึงถึงคือ
ความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนสําหรับการเรียนรู้เน้ือหาสาระใหม่ ขั้นเตรียมความพร้อมเพ่ือนําเข้าสู่
กิจกรรม ผู้สอนสามารถใช้คําถามเช่ือมโยงเน้ือหาหรือเรื่องราวที่เก่ียวข้องเพ่ือนําไปสู่เน้ือหาใหม่หรือ
ใช้ยุทธวิธีต่างๆ ในการทบทวนความรู้เดิม ในขั้นปฏิบัติกิจกรรมผู้สอนอาจใช้ปัญหาซึ่งมีความเช่ือมโยง
กับเรื่องราวในข้ันเตรียมความพร้อม และใช้ยุทธวิธีต่างๆ ให้ผู้เรียนสามารถสรุปหรือเข้าใจหลักการ 
แนวคิด กฎ สูตร สัจพจน์ ทฤษฎีบท หรือบทนิยมด้วยตนเอง ในขณะที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
ผู้สอนควรให้อิสระทางความคิดกับผู้เรียน แต่ผู้สอนควรหมุนเวียนไปตามกลุ่มต่างๆ เพ่ือคอยสังเกต 
ตรวจสอบความเข้าใจและให้คําแนะนําตามความจําเป็น 
 การจัดโอกาสให้ผู้เรียนได้ออกมานําเสนอแนวคิดของผู้เรียนแต่ละคนหรือแนวคิดของกลุ่มก็
เป็นสิ่งสําคัญที่ผู้สอนควรปฏิบัติให้มีบ่อยๆ เพราะในการนําเสนอแต่ละคร้ัง ผู้เรียนมีโอกาสร่วมแสดง
แนวคิดเสริมเพ่ิมเติมร่วมกัน หรือซักถามหาข้ออภิปรายขัดแย้งด้วยเหตุและผล ผู้สอนมีโอกาสเสริม
ความรู้ ขยายความหรือสรุปประเด็นสําคัญที่เป็นความคิดรวบยอดของสาระที่นําเสนอน้ัน ทําให้การ
เรียนรู้ขยายในวงกว้างและลึกมากขึ้น ผู้เรียนสามารถนําความรู้หรือแนวคิดที่ได้จากการนําเสนอน้ันไป
ประยุกต์หรือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติได้ ผลดีอีกประการหน่ึงของการท่ีผู้เรียนได้ออกมานําเสนอ
ผลงาน คือ ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดี มีความภูมิใจในผลงาน เกิดความรู้สึกอยากคิด อยากทํา กล้า
แสดงออก และจดจําสาระที่ตนเองได้ออกมานําเสนอได้นาน สําหรับขั้นการฝึกทักษะหรือฝึกปฏิบัติ 
ผู้เรียนควรได้ฝึกเป็นรายบุคคล หรืออาจฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มก็ได้ ตามความเหมาะสมของสาระและ
กิจกรรม 
 เน่ืองจากลักษณะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องอาศัยความรู้พ้ืนฐานที่ต่อเน่ืองกัน ในการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์สําหรับเด็กเล็ก ผู้สอนควรให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้จากการปฏิบัติ/ทํากิจกรรม ได้
ฝึกทักษะ/กระบวนการ โดยฝึกการสังเกต ฝึกให้เหตุผล และหาข้อสรุปจากสื่อรูปธรรมหรือ
แบบจําลองต่างๆ ก่อน และขยายวงความรู้สู่นามธรรมให้กว้างขึ้นสูงขึ้นตามความสามารถของผู้เรียน 
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ถ้าสาระเน้ือหาหรือกิจกรรมที่ผู้สอนจัดให้น้ันยากเกินไปหรือต้องอาศัยความรู้พ้ืนฐานที่สูงกว่าที่ผู้เรียน
มี ผู้สอนควรสร้างพ้ืนฐานความรู้ใหม่ อาจใช้วิธีลดรูปของปัญหาน้ันให้ง่ายกว่าเดิม หรือจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เสริมเพ่ิมเติมให้อีกก็ได้ 
 
 รูปแบบของการจัดการเรียนรู ้
 รูปแบบของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีหลายรูปแบบ ผู้สอนสามารถนําไปจัดให้
เหมาะสมกับเน้ือหาและเวลาเรียนของผู้เรียนได้ดังน้ี 
1) การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
2) การเรียนรู้จากการใช้คําถามประกอบการอธิบายและแสดงเหตุผล 
3) การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า 
4) การเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้ 
 

1) การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
การเรียนรู้จากปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือทํางานน้ันจริงๆ ได้รับ

ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อรูปธรรมที่สามารถนําผู้เรียนไปสู่การ
ค้นพบหรือได้ข้อสรุป ในการใช้สื่อรูปธรรม ถ้าผู้สอนสอนด้วยตนเองจะใช้การสาธิตประกอบคําถาม 
แต่ถ้าให้ผู้เรียนเรียนด้วยตนเองจะใช้การทดลอง โดยผู้เรียนดําเนินการทดลองตามกิจกรรมที่ผู้สอน
กําหนดให้ ผู้เรียนที่ปฏิบัติการทดลองมีโอกาสฝึกใช้ทักษะ/กระบวนการต่างๆ เช่น การสังเกต การ
คาดคะเน การประมาณค่า การใช้เครื่องมือ การบันทึกข้อมูล การอภิปราย การต้ังข้อความคาดการณ์
หรือข้อสมมุติฐาน การสรุป 

กระบวนการดําเนินการทดลองหรือปฏิบัติกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
พิสูจน์ ใช้เหตุผล อ้างข้อเท็จจริง ตลอดจนได้ฝึกทักษะในการแก้ปัญหาใหม่ๆ การจัดการเรียนรู้แบบนี้
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระในการคิด และเลือกใช้ยุทธวิธีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา ขณะที่ผู้เรียน
ทําการทดลอง ผู้สอนควรสังเกตแนวคิดของผู้เรียนว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ ถ้าเห็นว่าผู้เรียนคิดไม่
ตรงแนวทาง ควรต้ังคําถามให้ผู้เรียนคิดใหม่ ถึงแม้จะต้องใช้เวลามากข้ึน เพราะผู้เรียนจะได้ประโยชน์
จากการเรียนรู้ด้วยตัวเองมากกว่าการเรียนรู้ที่ผู้สอนบอกหรือสรุปผลให้ 

2) การเรียนรู้จากการใช้คาํถามประกอบการอธิบานและแสดงเหตุผล 
การเรียนรู้ที่ผู้สอนใช้คําถามประกอบการอธิบายและแสดงเหตุผลมีความจําเป็นในการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ เพราะธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ต้องอาศัยคํานิยาม บทนิยาม สัจพจน์ ทฤษฎีบท
ต่างๆ เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ บางเน้ือหาผู้สอนต้องสร้างพ้ืนฐานในเน้ือหาน้ันก่อน ด้วยการอธิบาย
และแสดงเหตุผลให้ข้อตกลงในรูปของบทนิยาม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเบ้ืองต้น แต่ในบางเนื้อหา 
ผู้สอนอาจใช้คําถามก่อน ถ้านักเรียนไม่เข้าใจอาจอธิบายและแสดงเหตุผลเพ่ิมเติม 

3) การเรียนรู้จากการศึกษาคน้คว้า 
การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้าเป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าในเรื่อง

ที่สนใจจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดยอิสระ สามารถศึกษาได้จากส่ือสิ่งพิมพ์ และสื่อเทคโนโลยีต่างๆ 
หรือจากการทําโครงงานคณิตศาสตร์ โดยผู้สอนมีส่วนช่วยเหลือให้คําปรึกษา แนะนําให้ความสนใจ
งานที่ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้ามา ให้โอกาสผู้เรียนได้นําเสนอผลงานต่อผู้สอน ผู้เรียน ตลอดจนบุคคล
ทั่วไป 
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4) การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผู้สอนควรจัดสถานการณ์ที่เป็นปัญหาให้ผู้เรียนเกิดความ

สงสัย เมื่อผู้เรียนสังเกตจนพบปัญหานั้นแล้ว ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนพยายามที่จะค้นหาสาเหตุ
ด้วยการต้ังคําถามต่อเน่ือง และรวบรวมข้อมูลมาอธิบาย การเรียนรู้ดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์จาก
ปัญหามาหาสาเหตุ ใช้คําถามสืบเสาะจนกระทั่งแก้ปัญหาหรือหาข้อสรุปได้ 

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ประกอบด้วยขั้นสังเกต ขั้นอธิบาย ขั้นคาดการณ์ ขั้นทดลอง 
และขั้นนําไปใช้ ขั้นตอนเหล่าน้ีจะช่วยฝึกกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักอภิปราย
และทํางานร่วมกันอย่างมีเหตุผล ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักสังเกตและวิเคราะห์ปัญหาโดยละเอียด 
 ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้สอนควรเลือกใช้รูปแบบของการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับเน้ือหาและเหมาะกับผู้เรียน การเรียนรู้เน้ือหาหน่ึงๆ อาจใช้รูปแบบของการเรียนรู้หลายรูปแบบ
ผสมผสานกันได้ และผู้สอนจะต้องคํานึงถึงการบูรณาการด้านความรู้ ด้านทักษะ/กระบวนการ และ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม โดยสอดแทรกในการเรียนรู้ทุกเน้ือหาสาระให้ครบถ้วน
เพ่ือให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 

 

สรุป 
 รูปแบบของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์มหีลายรูปแบบ ผู้สอนสามารถนําไปจัดให้
เหมาะสมกับเน้ือหาและเวลาเรียนของผู้เรียนได้ดังน้ี การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การเรียนรู้จาก
การใช้คําถามประกอบการอธิบายและแสดงเหตุผล การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า และการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
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ตอนที่ 2  การจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
เรื่องที่ 2.3 การพัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร ์
 
แนวการพัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร ์
 ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ในสาระการเรียนรู้กลุ่มคณิตศาสตร์ ได้
กําหนดมาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จําเป็นไว้ 5 มาตรฐานในการ
จัดการเรียนรู้ ผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรม กําหนดสถานการณ์หรือปัญหา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
มาตรฐานด้านทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ดังกล่าว แนวการพัฒนาทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ที่จําเป็น  มีดังน้ี 

การพัฒนาทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหา 
 การพัฒนาทักษะ/กระบวนการให้เหตุผล 

การพัฒนาทักษะ/กระบวนการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ 
การพัฒนาทักษะ/กระบวนการเช่ือมโยง 
การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

การพัฒนาทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหา 
การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะ/กระบวนการในการแก้ปัญหา นับว่าเป็นเรื่องยาก

พอสมควรสําหรับผู้สอน ผู้เรียนส่วนใหญ่จะพัฒนาได้ดีในทักษะการคิดคํานวณ แต่เมื่อพบโจทย์ปัญหา
มักจะมีปัญหาในเรื่องของทักษะการอ่านทําความเข้าใจโจทย์ การวิเคราะห์โจทย์ รวมถึงการหา
รูปแบบแนวคิดในการแก้ปัญหานั้น 

การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหาได้ ผู้สอนต้องให้โอกาสผู้เรียน
ได้ฝึกคิดด้วยตนเองให้มาก โดยจัดสถานการณ์หรือปัญหาหรือเกมท่ีน่าสนใจ ท้าทายให้อยากคิด เริ่ม
ด้วยปัญหาที่เหมาะกับศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนหรือผู้เรียนแต่ละกลุ่มโดยอาจเร่ิมด้วยปัญหาที่
ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ที่เรียนมาแล้วมาประยุกต์ก่อน ต่อจากน้ันจึงเพ่ิมสถานการณ์หรือปัญหาที่
แตกต่างจากท่ีเคยพบมา สําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถสูง ผู้สอนควรเพ่ิมปัญหาที่ยากซึ่งต้องใช้
ความรู้ที่ซับซ้อนหรือมากกว่าที่กําหนดไว้ในหลักสูตรให้นักเรียนได้ฝึกคิดด้วย 

ในการเริ่มต้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในกระบวนการแก้ปัญหา ผู้สอนจะต้องสร้างพ้ืนฐานให้
ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยกับกระบวนการแก้ปัญหาซึ่งมีอยู่ 4 ขั้นตอนก่อน แล้วจึงฝึกทักษะในการ
แก้ปัญหากระบวนการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน มีดังน้ี 
ขั้นที่ 1 ทําความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา 
ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา 
ขั้นที่ 3 ดําเนินการแก้ปัญหา 
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบหรือมองย้อนกลับ 
ในกระบวนการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนน้ี ยังอาศัยทักษะอ่ืนๆ ประกอบด้วย 
ขั้นที่ 1 ขั้นทําความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา ต้องอาศัยทักษะที่สําคัญและจําเป็นอีกหลาย
ประการ เช่น ทักษะในการอ่านโจทย์ปัญหา ทักษะการแปลความหมายทางภาษาซึ่งผู้เรียนควร
แยกแยะได้ว่าโจทย์กําหนดอะไรให้และโจทย์ต้องการให้หาอะไร หรือพิสูจน์ข้อความใด 
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุด ต้องอาศัยทักษะในการนําความรู้ หลักการ
หรือทฤษฎีที่เรียนรู้มาแล้ว ทักษะในการเลือกใช้ยุทธวิธีที่เหมาะสม เช่น เลือกใช้การเขียนรูปหรือ
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แผนภาพ ตาราง การสังเกตหาแบบรูปหรือความสัมพันธ์ เป็นต้น ในบางปัญหาอาจใช้ทักษะในการ
ประมาณค่า คาดการณ์ หรือคาดเดาคําตอบมาประกอบด้วย ผู้สอนจะต้องหาวิธีฝึกวิเคราะห์แนวคิด
ในขั้นน้ีให้มาก 
ขั้นที่ 3 ขั้นดําเนินการแก้ปัญหา ต้องอาศัยทักษะในการคิดคํานวณหรือการดําเนินการทาง
คณิตศาสตร์ ทักษะในการพิสูจน์หรือการอธิบายและแสดงเหตุผล 
ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบหรือมองย้อนกลับ ต้องอาศัยทักษะในการคํานวณ การประมาณคําตอบ การ
ตรวจสอบผลลัพธ์ที่หาได้โดยอาศัยความรู้สึกเชิงคํานวณ (number sense) หรือความรู้สึกเชิงปริภูมิ 
(spatial sense) ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของคําตอบที่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือ
ปัญหา 

การจัดการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการแก้ปัญหาดังกล่าวน้ี ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
เรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยกําหนดประเด็นคําถามนําให้คิด และหาคําตอบเป็นลําดับเรื่อยไปจน
ผู้เรียนสามารถหาคําตอบได้ หลังจากน้ันในปัญหาต่อๆ ไป ผู้สอนจึงค่อยๆ ลดประเด็นคําถามลงจน
สุดท้ายเมื่อเห็นว่าผู้เรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาเพียงพอแล้วก็ไม่จําเป็นต้องให้ประเด็นคําถามช้ีนําก็
ได้   

ในการจัดให้เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาตามลําดับขั้นตอนน้ัน เมื่อผู้เรียนเข้าใจกระบวนการ
แล้ว การพัฒนาให้มีทักษะ ผู้สอนควรเน้นฝึกการวิเคราะห์แนวคิดอย่างหลากหลายในขั้นวางแผน
แก้ปัญหาให้มาก เพราะเป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญและยากสําหรับผู้เรียน 
 
การพัฒนาทักษะ/กระบวนการให้เหตุผล 
 การจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนรู้จักคิดและให้เหตุผลเป็นสิ่งสําคัญ โดยทั่วไปเข้าใจกันว่าการฝึก
ให้รู้จักให้เหตุผลที่ง่ายที่สุด คือ การฝึกจากการเรียนเรขาคณิตตามแบบยุคลิด เพราะมีโจทย์เก่ียวกับ
การให้เหตุผลมากมาย มีทั้งการให้เหตุผลอย่างง่าย ปานกลาง และอย่างยาก แต่ที่จริงแล้วการฝึกให้
ผู้เรียนรู้จักคิดและใช้เหตุผลอย่างสมเหตุสมผลน้ัน สามารถสอดแทรกได้ ในการเรียนรู้ทุกเน้ือหาของ
วิชาคณิตศาสตร์และวิชาอ่ืนๆ ด้วย 
 องค์ประกอบหลักที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดอย่างมีเหตุผลและรู้จักให้เหตุผลมีดังน้ี 
 1)  ควรให้ผู้ เรียนได้พบกับโจทย์หรือปัญหาที่ผู้ เรียนสนใจ เป็นปัญหาท่ีไม่ยากเกิน
ความสามารถของผู้เรียนที่จะคิดและให้เหตุผลในการหาคําตอบได้ 
 2)  ให้ผู้เรียนมีโอกาสและเป็นอิสระที่จะแสดงถึงความคิดเห็นในการใช้และให้เหตุผลของ
ตนเอง 
 3)  ผู้สอนช่วยสรุปและช้ีแจงให้ผู้เรียนเข้าใจว่า เหตุผลของผู้เรียนถูกต้องตามหลักเกณฑ์
หรือไม่ ขาดตกบกพร่องอย่างไร 
 การเริ่มต้นที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ และเกิดทักษะในการให้เหตุผล ผู้สอนควรจัด
สถานการณ์หรือปัญหาที่น่าสนใจให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนและคอย
ช่วยเหลือโดยกระตุ้นหรือช้ีแนะอย่างกว้าง ๆ โดยใช้คําถามกระตุ้นด้วยคําว่า “ทําไม” “อย่างไร” 
“เพราะเหตุใด” เป็นต้น พร้อมทั้งให้ข้อคิดเพ่ิมเติมอีก เช่น “ถ้า...แล้ว”  ผู้เรียนคิดว่า ไม่ถูกต้อง แต่
อาจใช้คําพูดเสริมแรงและให้กําลังใจว่า คําตอบที่ผู้เรียนตอบมามีบางส่วนถูกต้อง ผู้เรียนคนใดจะให้
คําอธิบายหรือให้เหตุผลเพ่ิมเติมของเพ่ือนได้อีกบ้าง  เพ่ือให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ร่วมกันมากย่ิงขึ้น 
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 ในการจัดการเรียนรู้ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดอย่างหลากหลาย โจทย์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ที่กําหนดให้ควรเป็นปัญหาปลายเปิด (Open-ended problem)   ที่ผู้เรียนสามารถ
แสดงความคิดเห็นหรือให้เหตุผลที่แตกต่างกันได้ 
 
การพัฒนาทักษะ/กระบวนการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอ 
 การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดทักษะการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการ
นําเสนอ ทําได้ทุกเน้ือหาที่ต้องการให้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือนําไปสู่การแก้ปัญหา เช่น ในวิชา
เรขาคณิตมีเน้ือหาที่ต้องฝึกการวิเคราะห์ การให้เหตุผล และการพิสูจน์ ผู้เรียนต้องฝึกทักษะในการ
สังเกต การนําเสนอรูปภาพต่างๆ เพ่ือสื่อความหมายแล้วนําความรู้ทางเรขาคณิตไปอธิบาย
ปรากฏการณ์และสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพ่ือสื่อความหมาย แล้วนําความรู้ทางเรขาคณิต ไปอธิบาย
ปรากฏการณ์และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจําวัน  
 การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดทักษะการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการ
นําเสนอในวิชาพีชคณิต  เป็นการฝึกทักษะให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ปัญหา สามารถเขียนปัญหาใน
รูปแบบของตาราง กราฟ หรือข้อความ เพ่ือสื่อสารความสัมพันธ์ของจํานวนเหล่าน้ัน ขั้นตอนในการ
ดําเนินการเริ่มจากการกําหนดโจทย์ปัญหาให้ผู้เรียนวิเคราะห์ กําหนดตัวแปรเขียนความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรในรูปของสมการหรืออสมการตามเง่ือนไขที่โจทย์กําหนด และดําเนินการแก้ปัญหาโดยวิธีการ
ทางพืชคณิต 
 การจัดการเรียนรู้ให้เกิดทักษะการสื่อสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการ
นําเสนอมีแนวทางในการดําเนินการดังน้ี 
 1.  กําหนดโจทย์ปัญหาที่น่าสนใจและเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน 
 2.  ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและแสดงความคิดเห็นด้วยตนเอง โดยผู้สอนช่วยช้ีแนะแนวทาง
ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และการนําเสนอ  
 การฝึกทักษะ/กระบวนการน้ีต้องทําอย่างต่อเน่ือง โดยสอดแทรกอยู่ทุกขั้นตอนของการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้ผู้เรียนคิดตลอดเวลาที่เห็นปัญหาว่า ทําไมจึงเป็นเช่นน้ัน จะมีวิธี
แก้ปัญหาอย่างไร  เขียนรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรเป็นอย่างไร จะใช้ภาพ ตารางหรือกราฟใด
ช่วยในการสื่อสารความหมาย  
 
การพัฒนาทักษะ/กระบวนการเชื่อมโยง 
 ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้และมีพ้ืนฐานในการที่จะนําไป
ศึกษาต่อน้ัน จําเป็นต้องบูรณาการเน้ือหาต่างๆ ในวิชาคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน เช่น การใช้ความรู้ใน
เรื่องของเซตในการให้คําจํากัดความหรือบทนิยามในเรื่องต่างๆ เช่น บทนิยามของฟังก์ช่ันในรูปของ
เซต บทนิยามของลําดับในรูปของฟังก์ชัน 
 นอกจากการเช่ือมโยงระหว่างเน้ือหาต่างๆ ในคณิตศาสตร์ด้วยกันแล้ว ยังมีการเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ โดยใช้คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้และใช้ในการแก้ปัญหา เช่น 
ในเรื่องการเงิน การคิดดอกเบ้ียทบต้น ก็อาศัยความรู้ในเรื่องเลขยกกําลังและผลบวกของอนุกรม ใน
งานศิลปะและการออกแบบบางชนิดก็ใช้ความรู้เก่ียวรูปเรขาคณิต 
 นอกจากน้ันแล้วยังมีการนําความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพบางอย่างโดยตรง 
เช่น การตัดเย็บเสื้อผ้า งานคหกรรมเกี่ยวกับอาหาร งานเกษตร งานออกแบบสร้างหีบห่อบรรจุภัณฑ์
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ต่างๆ รวมถึงการนําคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับชีวิตความเป็นอยู่ประจํา เช่น การซื้อขาย การช่ัง ตวง 
วัด การคํานวณระยะทางและเวลาที่ใช้ในการเดินทาง การวางแผนในการออมเงินไว้ใช้ในช่วงบ้ันปลาย
ของชีวิต 
 องค์ประกอบหลักที่ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะ/กระบวนการเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ 
ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ มีดังน้ี 
 1) มีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์อย่างเด่นชัดในเรื่องน้ัน 
 2) มีความรู้ในเน้ือหาที่จะนําไปเช่ือมโยงกับสถานการณ์หรอืงานอ่ืน ๆ ทีต้่องการเป็นอย่างดี 
 3) มีทักษะในการมองเห็นความเก่ียวข้องเช่ือมโยงระหว่างความรู้และทักษะ/กระบวนการที่มี
ในเนื้อหาน้ันกับงานที่เก่ียวข้องด้วย 
 4) มีทักษะในการสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ หรือคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ที่ต้องเก่ียวข้องด้วย 
 5) มีความเข้าใจในการแปลความหมายของคําตอบที่หาได้จากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ว่า
มีความเป็นไปได้หรือสอดคล้องกับสถานการณ์น้ันอย่างสมเหตุสมผล 
 ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ/กระบวนการเช่ือมโยงความรู้คณิตศาสตร์น้ัน 
ผู้สอนอาจจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ปัญหาสอดแทรกในการเรียนรู้อยู่เสมอ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เห็นการ
นําความรู้ เน้ือหาสาระ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการเรียนรู้เน้ือหาใหม่หรือนําความรู้
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ผู้สอนกําหนดขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนเห็น
ความเช่ือมโยงของคณิตศาสตร์ กับศาสตร์ อ่ืนๆ หรือเห็นการนําคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใน
ชีวิตประจําวัน  
 เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการปฏิบัติจริงและมีทักษะกระบวนการการเช่ือมโยงความรู้น้ี ผู้สอนอาจ
มอบหมายงานหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมน้ัน แล้ว
นําเสนองานต่อผู้สอนและผู้เรียน ให้มีการอภิปรายและหาข้อสรุปร่วมกัน 
 
การพัฒนาความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์
 บรรยากาศที่ช่วยส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดและ
นําเสนอแนวคิดของตนเองอย่างอิสระภายใต้การให้คําปรึกษาแนะนําของผู้สอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้สามารถเริ่มต้นจากการนําเสนอปัญหาที่ท้าทาย น่าสนใจ เหมาะกับวัยของผู้เรียนและเป็น
ปัญหาที่ผู้เรียนสามารถนําความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ที่มีอยู่มาใช้แก้ปัญหาได้ การแก้ปัญหาควร
จัดเป็นกิจกรรมในลักษณะร่วมกันแก้ปัญหา ให้ผู้เรียนได้อภิปรายร่วมกัน การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
เสนอแนวคิดหลายๆ แนวคิด เป็นการส่งเสริมเติมเต็ม ทําให้ได้แนวคิดในการแก้ปัญหาที่สมบูรณ์และ
หลากหลาย 
 ปัญหาปลายเปิด ซึ่งเป็นปัญหาที่มีคําตอบหลายคําตอบหรือมีแนวคิดหรือวิธีการในการหา
คําตอบได้หลายอย่าง เป็นปัญหาที่ช่วยส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เรียน สําหรับปัญหาที่มี
หลายคําตอบ เมื่อผู้เรียนคนหน่ึงหาคําตอบหน่ึงได้แล้ว ก็ยังมีสิ่งท้าท้ายให้ผู้เรียนคนอ่ืนๆ  คิดหา
คําตอบอ่ืนๆ ที่เหลืออยู่ สําหรับปัญหาที่มีแนวคิดหรือวิธีการในการหาคําตอบได้หลายอย่าง แม้ว่า
ผู้เรียนจะหาคําตอบได้ ผู้สอนต้องแสดงให้ผู้เรียนตระหนักถึงการให้ความสําคัญกับแนวคิดหรือวิธีการ
ในหาคําตอบน้ันด้วยการส่งเสริมและยอมรับแนวคิดหรือวิธีการอย่างหลากหลายของผู้เรียน ในการให้
ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้แนวคิดหรือวิธีการหลายๆ อย่างในแก้ปัญหาหน่ึงเป็นสิ่งที่มี
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คุณค่ามากกว่าการให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาหลายๆ ปัญหาโดยใช้แนวคิดหรือวิธีการ
เพียงอย่างเดียว 
 นอกจากน้ีการให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสร้างปัญหาขึ้นเองให้มีโครงสร้างของปัญหาคล้ายกับ
ปัญหาเดิมที่ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการแก้มาแล้ว  จะเป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในปัญหา
เดิมอย่างแท้จริง และเป็นการช่วยส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เรียนอีกด้วย 
 การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งหวังให้ผู้ เรียนได้เกิดความรู้ มีทักษะ/กระบวนการ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยม ผู้สอนจะต้องบูรณาการเนื้อหาและทักษะกระบวนการเข้าด้วยกัน ตลอดจนจัด
กิจกรรมสร้างเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ตระหนักในคุณค่าของคณิตศาสตร์ ฝึก
การทํางานที่เป็นระบบ มีระเบียบวินัย รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่น
ในตนเอง 
 
 
 
 

 
 
 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระตอนท่ี 2 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 2 

 

สรุป 
แนวการพัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จําเป็น  มีดังน้ี การพัฒนาทักษะ/

กระบวนการแก้ปัญหา การพัฒนาทักษะ/กระบวนการให้เหตุผล การพัฒนาทักษะ/กระบวนการสื่อสาร 
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การพัฒนาทักษะ/กระบวนการเช่ือมโยง และการ
พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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ตอนที่ 3  สื่อและแหล่งเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย 
เรื่องที่ 3.1 เรื่อง สื่อ และแหล่งเรียนรู้ ลักษณะของสื่อการเรียนรู้และการ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
 
สื่อการเรียนรู ้
ความสาํคญัของสื่อการเรียนรู ้
 สื่อเป็นเคร่ืองมือของการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อที่ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นสิ่ง
สําคัญ เน่ืองจากในยุคปัจจุบันข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารได้ทําให้ผู้คน
จําเป็นต้องพัฒนาตนเองให้สามารถรับรู้เรื่องราวใหม่ๆ ด้วยตนเอง และพัฒนาศักยภาพทางการคิด ซึ่ง
ได้แก่ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างมีเหตุผล การคิดให้หลากหลาย 
ดังน้ันสื่อที่ดีจึงควรเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอีกด้วย 
ลักษณะของสือ่การเรียนรู ้
 สิ่งที่อยู่รอบตัวถือเป็นสื่อการเรียนรู้ได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าสิ่งน้ันจะเป็นคน สัตว์ พืช สิ่งของ สถานที่ 
เหตุการณ์ หรือกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์อาจจําแนกเป็นประเภทต่างๆ ตาม
ลักษณะของสื่อดังน้ี 
 วัสดุ 

1) วัสดุสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือเรียน คู่มือครู วารสาร หนังสืออ่านเพ่ิมเติม หนังสืออ่าน
ประกอบ ใบโฆษณา หนังสือพิมพ์ ปฏิทิน และเอกสารประกอบการเรียน (ใบกิจกรรม 
ใบงาน บทเรียนการ์ตูน บทเรียนสําเร็จรูป บทเรียนโปรแกรม) ฯลฯ 

2) วัสดุประดิษฐ์ ได้แก่ ชุดการเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กระเป๋าผนัง แผนภูมิ บัตรคํา 
บทเรียนวิดีทัศน์ บัตรตัวเลข กระดานตะปู แผ่นโปร่งใส นาฬิกาจําลอง ตรายาง บัตรรูป
สัตว์ แบบจําลอง (ทรงกระบอก ทรงกลม กรวย ปริซึม พีระมิด) ฯลฯ 

3) วัสดุถาวร ได้แก่ วงเวียน ไม้โปรแทรกเตอร์ ไม้ฉาก เครื่องช่ัง เครื่องตวง เครื่องวัด ลูกคิด 
กระดุมแม่เหล็ก กระดานแม่เหล็ก ป้ายนิเทศ กระดานดํา 

4) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ชอล์ก กระดาษสี ปากกาเมจิก ดินสอสี ฯลฯ 
 อุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ โทรทัศน์ วิดีทัศน์ เครื่องคิดเลข เครื่องคิดเลข
กราฟิก คอมพิวเตอร์ แถบบันทึกเสียง สไลด์ ฯลฯ 
 กิจกรรม ได้แก่ การแสดง การทดลอง การสาธิต นิทรรศการ โครงงาน นันทนาการ (เพลง 
เกม คําประพันธ์ ของเล่นต่างๆ ทางคณิตศาสตร์) ฯลฯ 
 สิ่งแวดล้อม เป็นสื่อที่อยู่ล้อมรอบตัวเรา 

1) สื่อธรรมชาติ ได้แก่ เปลือกหอย ใบไม้ ผลไม้ ก่ิงไม้ ก้อนหิน ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ทุ่งนา 
ป่าไม้ ทะเล ภูเขา แม่นํ้า ฯลฯ 

2) สื่อสถานท่ี ได้แก่ ห้องเรียน ห้องสมุด ระเบียง หน้าจั่วบ้าน สนาม ที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจําหมู่บ้าน ศูนย์ข้อมูลของทางราชการ รั้ว ฯลฯ 

3) สื่อบุคคล ได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียน บุคคลอ่ืนๆ 
การเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ 
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 สื่อการเรียนรู้แต่ละประเภทมีลักษณะแตกต่างกันไป สื่อการเรียนรู้ประเภทหน่ึงๆ อาจจะ
เหมาะกับเน้ือหาสาระเฉพาะเรื่อง หรืออาจใช้ในการเรียนการสอนทั่วไป สื่อบางอย่างอาจจัดทําขึ้นใช้
เฉพาะตามความต้องการของผู้สอนในท้องถิ่น ดังน้ันผู้สอนจะต้องรู้จักเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับเน้ือหาสาระและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อีกทั้งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน โดยมี
แนวการดําเนินการเลือกใช้สื่อดังน้ี 

• วิเคราะห์หลักสูตร โดยวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังรายปี/รายภาค และสาระการเรียนรู้ เพ่ือกําหนดสื่อการเรียนให้เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

• สํารวจ รวบรวมสื่อการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือให้มีสื่อที่หลากหลายและ
เพียงพอ 

• วิเคราะห์สื่อการเรียนรู้ ผู้สอนควรพิจารณาส่ือการเรียนรู้ที่ได้รวบรวมมาจากแหล่งต่างๆ ว่า
สามารถนํามาใช้ในการเรียนรู้ได้หรือไม่ โดยพิจารณาในประเด็นต่างๆ ต่อไปน้ี 
- การเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ 
- การพัฒนาเจคติและค่านิยม 
- การนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
- ความถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชา เวลาเรียน และวุฒิภาวะของผู้เรียน 
- ความเหมาะสมในการเสนอเนื้อหา มีการเรียงลําดับตามขั้นตอน การเรียนรู้ชัดเจน 

เช่น มีตัวอย่าง ภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ 
- การใช้ภาษาถูกต้องตามหลักภาษา สื่อความหมายชัดเจน 
- กิจกรรมส่งเสริมการฝึกปฏิบัติหรือการนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น คําถาม

หรือสถานการณ์สมมติที่ทําให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์วิจารณ์ หรือบูรณาการความรู้
ต่างๆ มาใช้แก้ปัญหา 

 วิธีการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ ไม่มีสูตรสําเร็จและไม่มีเง่ือนไขว่าผู้สอนจะต้องมีความรู้ในการ
ผลิตสื่อด้วยตนเอง แต่ผู้สอนควรมีความสามารถในการเลือกใช้สื่อ จัดเตรียมสื่อ และรู้จักนํามาใช้เพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิผลของการเรียนการสอนโดยตระหนักว่าสื่อการเรียนรู้ที่นํามาใช้อํานวยประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนได้มากที่สุด และอยู่ในวิสัยที่ผู้สอนจะสามารถนํามาใช้ได้ดีที่สุด 
การพัฒนาสื่อการเรียนรู ้
 สื่อการเรียนรู้เป็นปัจจัยสําคัญอย่างหน่ึงที่จะช่วยให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ผู้สอนมีบทบาทสําคัญในการสร้าง/เลือกสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ในการดําเนินการสอน ผู้สอนจะต้องจัดทําแผนการเรียนรู้ซึ่งจะต้องใช้สื่อประกอบการจัด
กิจกรรมโดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเน้ือหา วุฒิภาวะ และความสนใจของผู้เรียน หลังจากที่นําไปใช้
แล้วต้องประเมินประสิทธิภาพของสื่อและมีการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นเพ่ือใช้ในการสอนคร้ังต่อไป 
 
 
 
 

สรุป 
สิ่งที่อยู่รอบตัวถือเป็นสื่อการเรียนรู้ได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าสิ่งน้ันจะเป็นคน สัตว์ พืช สิ่งของ 

สถานที่ เหตุการณ์ หรือกิจกรรม สื่อการเรยีนรู้ในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์อาจจําแนกเป็น
ประเภทต่างๆ ตามลักษณะของสื่อดังน้ี วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรม และสิ่งแวดล้อม 
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ตอนที่ 3  สื่อและแหล่งเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย 
เรื่องที่ 3.2 สื่อดิจิทัล   Learning Object ( LO) 
 

 

  
Learning Object (LO) เป็นสื่อดิจิทัลที่ สสวท. พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้เป็นตัวอย่างในการ

ประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้สนุกสนาน ต่ืนเต้น น่าสนใจ ครูสามารถนําสื่อน้ีมาใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกทักษะหรือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับนักเรียนในยามว่าง 
นักเรียนสามารถใช้สื่อน้ีในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตัวอย่างสื่อดิจิทัล LO คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ ได้แก่ 
 
 
 

 

 

 

 
• การสร้างรูปเรขาคณิตสามมติิ โดยการยืดหรือการหมุนรูปเรขาคณิตสองมิติ 

สื่อดิจิทัล Stacker การสร้างรูปเรขาคณิตสามมิติจากรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การยืด หรือ
การหมุนเป็นการสร้างจินตนาการหรือการนึกภาพของนักเรียนว่า ถ้าเรามีรูปเรขาคณิตสองมิติ เช่น 
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ถ้าเรายืดรูปน้ีออก จะได้รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีรูปร่างหน้าตาอย่างไร หรือถ้าเรา
หมุนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปน้ีตามแกนหมุนที่กําหนดจะได้รูปเรขาคณิตที่มีรูปร่างหน้าตาเป็นเช่นไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อดิจิทัล Learning Object 
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• มาสร้างสะพานกันเถอะ 
สื่อดิจิทัล มาสร้างสะพานกันเถอะ เป็นสื่อที่ เสริมสร้างความเข้าใจเรื่องแบบรูปและ

ความสัมพันธ์โดยนําสถานการณ์การสร้างสะพานที่ต้องใช้จํานวนโครงสร้างเท่าไร ใช้จํานวนคานเท่าไร
ในการสร้างโครงสร้างและสร้างสะพานขึ้นมาหน่ึงแห่งที่จะให้รถข้ามไปได้ สื่อน้ีมีทั้งภาพข้อความและ
เสียงประกอบทําให้เด็กสนุกในการเล่นและได้เรียนรู้เรื่องแบบรูปจากการใช้สื่อดิจิทัลน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ลูกแก้วเสี่ยงทาย 
สื่อดิจิทัล ลูกแก้วเสี่ยงทาย เป็นสื่อดิจิทัลที่ใช้ฝึกในเรื่องของการบวกและการลบทศนิยมใน

เกินสามตําแหน่ง โดยการกําหนดทศนิยมเป้าหมาย (Target number) ให้ จากนั้นจะสุ่มทศนิยม
ขึ้นมาหน่ึงจํานวนและคลิกลูกแก้วเสี่ยงทาย จะได้ตัวเลขแทนจํานวนในแต่ละหลักขึ้นมา เช่น คลิก
ลูกแก้วเสี่ยงทายแล้วได้เลข 7 ก็จะได้ตัวเลข 7 ในหลักต่างๆ ได้แก่หลักหน่วย (7) หลักส่วนสิบ (0.7) 
หลักส่วนร้อย (0.07) และหลักส่วนพัน (0.007) จากน้ันนักเรียนจะต้องคิดว่าต้องนําจํานวนที่สุ่มขึ้นมา
ได้ในหลักใดมาบวก หรือลบในหลักน้ันเพ่ือให้ไปถึงจํานวนเป้าหมายที่กําหนดไว้ และมีลูกแก้ววิเศษท่ี
สามารถกําหนดตัวเลขได้เองเป็นตัวช่วยในการสุ่มเลือก แต่มีข้อแม้ว่าสามารถใช้ลูกแก้ววิเศษได้ครั้ง
เดียวเท่าน้ันและต้องไปให้ถึงจํานวนเป้าหมายในครั้งน้ันด้วย ซึ่งในสื่อน้ีจะช่วยฝึกทักษะในเรื่องการ
บวก การลบทศนิยมได้เป็นอย่างดี เด็กเกิดความสนุกสนานและได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ควบคู่กันไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Spinners 
สื่อดิจิทัล Spinner เป็นสื่อที่ประกอบการสอนในเรื่องความน่าจะเป็นเบ้ืองต้น โดยการนํา

สถานการณ์การแข่งขันรถยนต์ว่าสีใดมีโอกาสท่ีจะชนะมากที่สุด โดยดูโอกาสชนะจากแผ่นป้ายรูป
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วงกลมสามแผ่นที่กําหนดพ้ืนที่ของสีแดงและสีนํ้าเงินที่ต่างกัน หลังจากนักเรียนเลือกแผ่นป้ายได้
ถูกต้องแล้ว ก็จะมาการหมุนแผ่นป้ายวงกลมว่าจะหยุดแล้วเข็มช้ีไปที่พ้ืนที่สีใด ถ้าเข็มช้ีไปที่พ้ืนที่สีน้ัน 
รถที่ตรงกับสีน้ันก็จะเคลื่อนที่ไปหนึ่งหน่วย ทดลองไปเร่ือยๆ จนมีรถสีใดสีหน่ึงเข้าเส้นชัย สื่อน้ี
นอกจากจะเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับเรื่องความน่าจะเป็นเบ้ืองต้นแล้วยังเป็นสื่อที่นักเรียนเล่นแล้วไม่
เบ่ือ เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ ได้ทําการทดลองจนเห็นถึงโอกาสของความน่าจะเป็นที่
เหตุการณ์น้ันๆ ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• การเปรียบเทียบเศษส่วน 
สื่อดิจิทัล การเปรียบเทียบเศษส่วน ชุดน้ีเป็นสื่อที่ สสวท. ได้พัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้ประกอบการ

เรียนการสอนเร่ืองการเปรียบเทียบเศษส่วนในช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 ต้ังแต่การเปรียบเทียบ
เศษส่วนในระดับที่ 1 (เปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน) ระดับที่ 2 (เปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัว
ส่วน ตัวหน่ึงเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหน่ึง) และระดับที่ 3 (เปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่
เท่ากัน) นอกจากน้ันยังสามารถใช้ในการทบทวนเร่ืองความหมายของเศษส่วนได้อีกด้วย ในการ
เปรียบเทียบเศษส่วนด้วยสื่อน้ีจะตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนว่ารู้จักความหมายของเศษส่วนน้ี
หรือไม่ โดยนักเรียนต้องทําการแบ่งส่วนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยแบ่งตามแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ 
หลังจากแบ่งส่วนแล้วก็คลิกเพ่ือระบายสีพ้ืนที่แสดงเศษส่วนตามที่โจทย์กําหนดทั้งสองจํานวน แล้ว
พิจารณาพ้ืนที่เศษส่วนที่อยู่ทางด้านขวามือ 
 ตัวอย่างสื่อดิจิทัลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นสื่อที่ สสวท. เริ่มต้นพัฒนาและจะมีสื่อในลักษณะน้ี
เผยแพร่ออกมาเป็นระยะๆ ซึ่งท่านสามารถติดตามความคืบหน้าและทดลองใช้สื่อดังกล่าวได้ที่ 
http://learningobject.ipst.ac.th หากท่านสมัครเป็นสมาชิกท่านจะได้รับสิทธ์ิในการดาวน์โหลดสื่อ
ดิจิทัลน้ีไปใช้ได้ 
 
 
 
 
 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระตอนท่ี 3 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 3 

สรุป 
Learning Object (LO) เป็นสื่อดิจิทัลที ่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้เป็นตัวอย่างในการ

ประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้สนุกสนาน ต่ืนเต้น น่าสนใจ ครูสามารถนําสือ่น้ี
มาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกทักษะหรือเป็นกิจกรรมการเรยีนรู้สําหรับ
นักเรียนในยามว่าง นักเรียนสามารถใช้สื่อน้ีในการเรียนรูด้้วยตนเอง 
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ตอนที่ 4  การวัดผลและประเมินผลคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
เรื่องที่ 4.1 ความหมาย หลักการ ความมุ่งหมาย และ ประโยชน์ของ การ
วัดผลและประเมินผล 

  
ความหมายของการวัดผลและประเมินผล 
 การวัดผล (Measurement)  หมายถึง กระบวนการกําหนดจํานวนเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์การวัด 
โดยใช้เครื่องมือวัด เพ่ือศึกษา ค้นหา หรือตรวจสอบคุณลักษณะของบุคคล ผลงาน  หรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
เพ่ือให้ข้อมูลที่มีความหมายแทนปริมาณ หรือคุณภาพของคุณลักษณะที่จะวัดเป็นตัวเลขอย่างมี
กฎเกณฑ์ 
 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลที่ได้จากการวัดผล
มาใช้ในการตัดสินใจ  ด้วยการหาข้อสรุป ตัดสิน และประเมินค่าโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
กําหนด 
 การวัดผลและประเมินผล  เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียน ทราบถึงความสามารถของ
ตนเองและเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งสามารถวินิจฉัยและแก้ไขข้อบกพร่องได้ถูกต้อง 
สําหรับผู้สอนทําให้ทราบว่าจัดการเรียนรู้ บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ สามารถวินิจฉัยผู้เรียนและ
ช่วยเหลือให้พัฒนาตามศักยภาพ รวมทั้งปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 
หลักการวัดผลและประเมินผล 
 เพ่ือให้การวัดผลและประเมินผล เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับจิตวิทยา
การเรียนรู้ และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  ควรยึดหลักในการปฏิบัติดังน้ี 
 - วัดผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และเป้าหมายการเรียนรู้  
 - วัดผลด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพ  
 - การแปลผลถกูต้อง 
 - มีความยุติธรรม 
 - การใช้ผลการวัดและประเมินผลอย่างคุ้มค่า 
 - การวัดผลและประเมินผลต้องกระทําอย่างต่อเน่ือง 
 
ความมุ่งหมายของการวัดผลและประเมินผล 
 การวัดผลและประเมินผลจะมีความหมาย มีคุณค่า และมีประโยชน์มากขึ้นเมื่อนําผลจากการ
วัดมาใช้ได้ตรงตามแต่ละวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมาย ของการวัดผลและประเมินผล ดังน้ี 
 - เพ่ือตรวจสอบความรู้พ้ืนฐาน 
 - เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรยีน 
 - เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 
 - เพ่ือวินิจฉัยขอ้บกพร่อง 
 - เพ่ือตัดสินผลการเรียน 
 - เพ่ือจัดตําแหน่งหรือจัดประเภท 
 - เพ่ือเปรียบเทียบระดับพัฒนาการ 
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 - เพ่ือพยากรณ์หรือทํานาย 
 - เพ่ือประเมินค่า 
 
ประโยชน์ของการวัดผลและประเมินผล 
 การวัดผลและประเมินผล มปีระโยชน์ในด้านต่างๆ ดังน้ี 

• ด้านผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น คิดปรับปรุงข้อบกพร่อง พัฒนา
ความสามารถและเรียนอย่างมีจุดหมาย 

• ด้านผู้สอน ทําให้ผู้สอนได้ทราบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนา 
และส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และนําผลไปปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

• ด้านการบริหาร  ทําให้ทราบผลการเรียนรู้เป็นรายช้ันและรายช่วงช้ัน แล้วนําผลน้ัน
ไปเป็นแนวทางในการวางแผนบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอน และปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

• ด้านผู้ปกครอง ทําให้ผู้ปกครองได้ทราบระดับความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และเพ่ือปรับปรุง ส่งเสริม สนับสนุน หรือพัฒนาให้เต็มศักยภาพ 

• ด้านการแนะแนว  ทําให้ผู้ เ ก่ียวข้องทุกฝ่ายได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการให้
คําปรึกษา แนะนํากับผู้เรียนอย่างเหมาะสม 

• ด้านการวิจัย ทําให้ผู้เก่ียวข้องมีข้อมูลไปใช้ในการทําวิจัย เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ต่อไปได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

สรุป 
การวัดผลและประเมินผล  เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียน ทราบถึงความสามารถของ

ตนเองและเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งสามารถวินิจฉัยและแก้ไขข้อบกพร่องได้
ถูกต้อง สําหรับผู้สอนทําให้ทราบว่าจัดการเรียนรู้ บรรลวัุตถุประสงค์หรือไม่ สามารถวินิจฉัยผู้เรียน
และช่วยเหลือให้พัฒนาตามศักยภาพ รวมท้ังปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสทิธิภาพ
ย่ิงขึ้น 
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ตอนที่ 4  การวัดผลและประเมินผลคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
เรื่องที่ 4.2 เครื่องมือการวัดผลและประเมินผล  คุณภาพของเครื่องมือ วัดผล
และประเมินผล 

เครื่องมือการวัดผลและประเมินผล 
 เครื่องมือการวัดผลและประเมินผล มีหลายชนิด ผู้ใช้ต้องพิจารณาเลือกเครื่องมือให้
เหมาะสมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพตรงกับจุดมุ่งหมาย เครื่องมือการวัดผลและประเมินผล มี
ดังน้ี 
  แบบทดสอบ  (Test)  เป็นแบบทดสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะ
พิสัย ที่ผู้สอนสร้างขึ้นเอง หรือเป็นแบบทดสอบมาตรฐาน ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
แบบทดสอบวัดความถนัด และแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ 
  แบบสอบถาม (Questionnaire)  เป็นเครื่องมือที่มุ่งเก็บข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงต่างๆ 
ความรู้สึก หรือความคิดเห็นของผู้ตอบ  ได้แก่  แบบสอบถามปลายปิด และแบบสอบถามปลายเปิด 
  แบบสัมภาษณ์  (Interview)  เป็นเคร่ืองมือที่ใช้กระบวนการส่ือความหมายระหว่างผู้
สัมภาษณ์กับผู้ถูกสัมภาษณ์ 

 แบบสังเกต (Observation)  เป็นการเก็บข้อมูลด้วยการจดบันทึกพฤติกรรมของผู้ถูก
สังเกตในสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง ได้แก่ การสังเกตโดยตรง และแบบสังเกตโดยอ้อม 
  แบบตรวจสอบรายการ  (Checklist) เป็นเคร่ืองมือที่เหมาะกับการประเมินผลเก่ียวกับ
กระบวนการดําเนินงาน และผลผลิต จากการปฏิบัติงานของผู้เรียน หรืออาจใช้ในการตรวจสอบการ
เข้าร่วมกิจกรรมหรือการแสดงออกของพฤติกรรมที่สนใจก็ได้ 
  แบบบันทึก (Anecdotal) เป็นเคร่ืองมือสําหรับบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียน เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับผู้เรียนในช่วงเวลาหน่ึงๆ 

 สังคมมิติ (Sociometry) เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ของผู้เรียนที่อยู่ร่วมกันว่า
มีความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจซึ่งกันและกันอย่างไร 
  แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) เป็นการรวบรวมผลงานหรือหลักฐานเกี่ยวกับความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้วิชาใดวิชาหน่ึงหรือหลายวิชาอย่างมีระบบระเบียบและมีความหมายตรงตามสภาพจริง 
 
คุณภาพของเครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
 การวัดผลและประเมินผลจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของ
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพควรมี
ลักษณะดังน้ี 

 ความเท่ียงตรง (Validity)  เป็นคุณภาพของเครื่องมือวัดที่สามารถวัดได้อย่างถูกต้อง 
ตรงกับสาระและจุดประสงค์การเรียนรู้ ได้แก่ ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 
ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ 
  ความเช่ือม่ัน (Reliability) เป็นคุณภาพของเคร่ืองมือที่แสดงความคงที่สม่ําเสมอของ
คะแนนจากการวัด เครื่องมือวัดที่ดีต้องมีความเช่ือมั่นสูง จึงจะถือว่าผลของการวัดเช่ือถือได้ 

 ความเป็นปรนัย (Objectivity) เป็นคุณภาพของเครื่องมือวัด ซึ่งต้องมีหลักเกณฑ์ถูกต้อง
ตามหลักวิชาเป็นที่ยอมรับสําหรับทุกๆ คนในการพิจารณา ได้แก่ความชัดเจนของคําถาม ต้องเข้าใจ
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ตรงกันไม่ตีความแตกต่างกัน การตรวจให้คะแนนตรงกัน เฉลยตรงกัน และการแปลความหมายของ
คะแนนตรงกัน เช่น ตอบผิดได้ 0 คะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน 
  ความยากง่าย (Difficulty) แบบทดสอบที่ดีมีคุณภาพต้องมีความยากง่ายพอเหมาะคือไม่
ยากเกินไป และไม่ง่ายเกินไป ซึ่งการพิจารณาความยากง่ายของแบบทดสอบพิจารณาได้ทั้งเป็นฉบับ
และรายข้อ 

 อํานาจจําแนก (Discriminating Power) เป็นคุณภาพของเครื่องมือวัดที่สามารถแบ่ง
ผู้สอบได้ตามระดับความสามารถ โดยคนเก่งจะตอบถูกคนอ่อนจะตอบผิด ข้อสอบที่ดีต้องมีค่าอํานาจ
จําแนกสูง ซึ่งสามารถพิจารณาได้ทั้งเป็นฉบับและรายข้อ 
  ความยุติธรรม (Fairness) เครื่องมือวัดผลและประเมินที่ให้ความยุติธรรมจะต้องไม่เปิด
โอกาสให้ผู้สอบได้เปรียบเสียเปรียบกัน 

 ถามลึก (Searching) คําถามในเครื่องมือวัดผลแต่ละชนิดไม่ควรถามแต่เพียงความรู้
ความจําเท่าน้ัน ควรถามวัดความเข้าใจ และถามลึกไปถึงขั้นการนําไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
และการประเมินค่า 
  จําเพาะเจาะจง (Definite)  เครื่องมือวัดผลท่ีดีต้องมีคําถามเฉพาะเจาะจง ไม่ถาม
คลุมเครือ เล่นสํานวน ผู้สอบอ่านแล้วต้องเข้าใจชัดเจนว่าถามอะไร 

 ย่ัวยุ (Exemplary)  คําถามที่ดีจะต้องย่ัวยุให้ผู้สอบอยากทํา มีสํานวนภาษาที่น่าสนใจ ไม่
ถามวกเวียนซ้ําซากน่าเบ่ือหน่าย โดยเฉพาะการเรียงลําดับคําถามจากข้อง่ายไปข้อยาก 

 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่ดีต้องมีประสิทธิภาพที่ทําให้
ได้ข้อมูลถูกต้อง เช่ือถือได้ และคุ้มค่า เช่น ใช้ในการวินิจฉัยข้อบกพร่อง หรือพยากรณ์ความสําเร็จใน
อนาคต โดยนําไปหาความสัมพันธ์กับตัวเกณฑ์ 
 
 

 
 
 

 

 

สรุป 
เครื่องมือการวัดผลและประเมินผล มีหลายชนิด ผู้ใช้ต้องพิจารณาเลือกเครื่องมือให้

เหมาะสมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มปีระสิทธิภาพตรงกับจุดมุ่งหมาย และในการวัดผลและประเมินผล
จะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดผลและ
ประเมินผล  
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ตอนที่ 4  การวัดผลและประเมินผลคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
เรื่องที่ 4.3 การประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 
การประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 การประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นกระบวนการที่ช่วย

ให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งแสดงถึงพัฒนาการและความก้าวหน้าในการเรียนรู้ด้านต่างๆ คือ 
- ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับจํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การ

วิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น รวมทั้งการนําความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ 
-  ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยความสามารถในการแก้ปัญหา การ

ให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การเช่ือมโยง และการคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 

- คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม อันได้แก่ เจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ตระหนักในคุณค่า
ของคณิตศาสตร์ ฝึกการทํางานที่เป็นระบบ มีระเบียบวินัย รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณา
ญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

 ข้อมูลสารสนเทศเหล่าน้ีส่งเสริมให้ผู้สอนและผู้เรียนทราบจุดเด่น จุดด้อย ด้านการ
สอนและการเรียนรู้ และเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาตน 

หลักการของการประเมินผลการเรียนรู ้
 การประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ยึดหลักการสําคัญ ดังน้ี 
1. การประเมินผลต้องกระทําอย่างต่อเนือ่งและควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน   
ผู้สอนควรใช้งานหรือกิจกรรมคณิตศาสตร์เป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

และใช้การถามคําถาม นอกจากการถามเพ่ือตรวจสอบและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาแล้ว 
ควรถามคําถามเพ่ือตรวจสอบและส่งเสริมทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้วย เช่น การถาม
คําถามในลักษณะ “นักเรียนแก้ปัญหานี้อย่างไร” “ใครสามารถคิดหาวิธีการนอกเหนือไปจากน้ีได้อีก” 
“นักเรียนคิดอย่างไรกับวิธีการที่เพ่ือนเสนอ” การกระตุ้นด้วยคําถามซึ่งเน้นกระบวนการคิด ทําให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน และระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนมีโอกาสได้พูดแสดงความ
คิดเห็นของตน แสดงความเห็นพ้องและโต้แย้ง เปรียบเทียบวิธีการของตนกับของเพ่ือนเพ่ือเลือก
วิธีการที่ดีในการแก้ปัญหา ด้วยหลักการเช่นน้ีทําให้ผู้สอนสามารถใช้คําตอบของผู้เรียนเป็นข้อมูล
เก่ียวกับความรู้ความเข้าใจและทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน 

2. การประเมินผลต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์และเปา้หมายการเรียนรู้  
จุดประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้ในที่น้ีเป็นจุดประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ใน

ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา และระดับชาติ ในลักษณะของสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ที่
ประกาศไว้ในหลักสูตร เป็นหน้าที่ของผู้สอนที่ต้องประเมินผลตามจุดประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้
เหล่าน้ีเพ่ือให้สามารถบอกได้ว่าผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานที่กําหนดหรือไม่ 

ผู้สอนต้องแจ้งจุดประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้ในแต่ละเรื่องให้ผู้เรียนทราบ เพ่ือให้
ผู้เรียนเตรียมพร้อมและปฏิบัติตนให้บรรลุจุดประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด 

3. การประเมินผลทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์มีความสําคัญเท่าเทียมกับการวัด
ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา  
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ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การเช่ือมโยงและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังให้เกิดกับผู้เรียน เพ่ือการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ปรับตัวและดํารงชีวิตอย่างมีความสุข 

ผู้สอนต้องออกแบบงานหรือกิจกรรมซึ่งส่งเสริมให้เกิดทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
อาจใช้วิธีการสังเกต สัมภาษณ์ หรือตรวจสอบคุณภาพผลงานเพ่ือประเมินความสามารถของผู้เรียน 
งานหรือกิจกรรมการเรียนบางกิจกรรมอาจครอบคลุมทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์หลายด้าน 
งานหรือกิจกรรมจึงควรมีลักษณะต่อไปนี้ 

- สาระในงานหรือกิจกรรมอาศัยการเช่ือมโยงความรู้หลายเรื่อง 
- ทางเลือกในการดําเนินงานหรือแก้ปัญหามีได้หลายวิธี 
- เง่ือนไขหรือสถานการณ์ปัญหามีลักษณะเป็นปัญหาปลายเปิด ที่ให้ผู้เรียนที่มี

ความสามารถต่างกันมีโอกาสแสดงกระบวนการคิดตามความสามารถของตน 
- งานหรือกิจกรรมต้องเอ้ืออํานวยให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการสื่อสาร สื่อความหมาย

ทางคณิตศาสตร์ และนําเสนอในรูปการพูด การเขียน การวาดรูป เป็นต้น 
- งานหรือกิจกรรมที่ใกล้เคียงสภาพจริงหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพ่ือให้ผู้เรียน

ตระหนักในคณุค่าของคณิตศาสตร์ 
 

4.  การประเมินผลการเรียนรู้ต้องนําไปสู่ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกับผู้เรยีนรอบด้าน  
การประเมินผลการเรียนรู้มิใช่เป็นเพียงการให้นักเรียนทําแบบทดสอบในช่วงเวลาที่กําหนด

เท่าน้ัน แต่ควรใช้เคร่ืองมือวัดและวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ 
การมอบหมายงานให้ทําเป็นการบ้าน การทําโครงงาน การเขียนบันทึกโดยผู้เรียน การให้ผู้เรียนจัดทํา
แฟ้มสะสมงานของตนเอง หรือการให้ผู้เรียนประเมินตนเอง การใช้เครื่องมือวัดและวิธีการที่
หลากหลายจะทําให้ผู้สอนมีข้อมูลรอบด้านเกี่ยวกับผู้เรียน เพ่ือนําไปตรวจสอบกับจุดประสงค์และ
เป้าหมายการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ เป็นหน้าที่ของผู้สอนที่ต้องเลือกและใช้เครื่องมือวัดและวิธีการท่ี
เหมาะสมในการตรวจสอบการเรียนรู้ 

การเลือกใช้เครื่องมือวัดขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการประเมิน เช่น การประเมินเพ่ือวินิจฉัย
ผู้เรียน การประเมินเพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับเก่ียวกับการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือตัดสินผล
การเรียน 

การประเมินเพ่ือวินิจฉัยผู้เรียน มีจุดประสงค์เพ่ือค้นหาข้อบกพร่องในการเรียนรู้และสาเหตุ
ของข้อบกพร่อง และตรวจสอบความพอเพียงของความรู้และความสามารถที่เป็นพ้ืนฐานจําเป็นของ
ผู้เรียนวิธีประเมิน ควรใช้การสังเกต การสอบปากเปล่า หรือการใช้แบบทดสอบวินิจฉัย ทั้งน้ีคําถาม
หรืองานที่ให้ผู้เรียนทําควรมุ่งไปท่ีเน้ือหาที่เป็นพ้ืนฐานจําเป็นที่ผู้เรียนทุกคนต้องรู้ รวมท้ังทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้วย 

การประเมินเพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับเก่ียวกับการเรียนการสอน มีจุดประสงค์สําคัญเพ่ือ
ตรวจสอบว่าผู้เรียนบรรลุถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหรือไม่เพียงใด วิธีการประเมินควรครอบคลุม
ต้ังแต่การทดสอบ การนําเสนองานในช้ันเรียน การทําโครงงาน การแก้ปัญหา การอภิปรายในช้ันเรียน 
หรือการทํางานที่มอบหมายให้เป็นการบ้าน 
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การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียน มีจุดประสงค์เพ่ือตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความเข้าใจและ
สามารถประยุกต์ความรู้ได้เพียงใด สมควรผ่านรายวิชาน้ันหรือไม่ วิธีการประเมินควรพิจารณาจาก
การปฏิบัติงานและการสอบที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (กรณีตัดสินผลการ
เรียนรู้รายวิชา) หรือมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน (กรณีตัดสินการผ่านช่วงช้ัน) 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ สําหรับจุดประสงค์การประเมินหน่ึงไม่ควร
นํามาใช้กับอีกจุดประสงค์หน่ึง เช่น ไม่ควรนําแบบทดสอบเพ่ือการแข่งขันหรือการคัดเลือกผู้เรียนมา
ใช้เป็นแบบทดสอบสําหรับตัดสินผลการเรียนรู้ 

5. การประเมินผลการเรียนรู้ต้องเป็นกระบวนการที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นในการปรับปรุงความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของตน  

การประเมินผลที่ ดีโดยเฉพาะการประเมินผลระหว่างเรียนต้องทําให้ผู้ เรียนมีความ
กระตือรือร้น คิดปรับปรุงข้อบกพร่องและพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของตนให้สูงขึ้น เป็น
หน้าที่ของผู้สอนที่ต้องสร้างเคร่ืองมือวัดหรือวิธีการท่ีท้าทาย และส่งเสริมกําลังใจแก่ผู้เรียนในการ
ขวนขวายเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 

การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง ด้วยการสร้างงานหรือกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมบรรยากาศให้เกิดการไตร่ตรองถึงความสําเร็จหรือความล้มเหลวในการทํางานของตน
ได้อย่างอิสระ เป็นวิธีการหน่ึงที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการปรับปรุงและพัฒนา
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของตน 
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ตอนที่ 4  การวัดผลและประเมินผลคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

เรื่องที่ 4.4 การสร้างเกณฑ์การให้คะแนน 
 
การสรา้งเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)  
 การสร้างเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric) ครูและนักเรียนควรจะสร้างเกณฑ์การให้คะแนน
ร่วมกัน ซึ่งควรจะดําเนินการสร้างเกณฑ์การให้คะแนนก่อนที่นักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติงานช้ินน้ัน ๆ 
เกณฑ์การให้คะแนน นอกจากจะใช้เป็นเคร่ืองมือในการให้คะแนนแล้ว ยังสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การสอนอีกด้วยเพราะเกณฑ์การให้คะแนนเปรียบเสมือนเป้าหมายในการประเมินผลที่นักเรียนจะต้อง
ทราบการประเมินการปฏิบัติงานควรกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนท่ีชัดเจน ซึ่งเกณฑ์ในการให้คะแนน
จะต้องมีระดับคะแนนที่แน่นอน และมีคําอธิบายบรรยายถึงคุณลักษณะที่สําคัญให้แก่ครู เพ่ือน 
ผู้ปกครอง และบุคคลอ่ืนที่สนใจทําให้รู้ว่านักเรียนทําอะไรได้บ้างและยังช่วยนักเรียนบรรลุเป้าหมาย
ของเรียนรู้ การสร้างเกณฑ์การให้คะแนนมี 2 แบบดังน้ี 
 แบบท่ี 1 เกณฑ์การให้คะแนนในภาพรวม (Holistic Rubric)  
 เป็นแนวทางการให้คะแนน โดยพิจารณาจากภาพรวมของช้ินงาน จะมีคําอธิบายลักษณะของ
งานในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน เกณฑ์การให้คะแนนในภาพรวมน้ี เหมาะที่จะใช้ในการประเมิน
ความสามารถที่มีต่อความต่อเน่ือง มีลักษณะเป็นองค์รวม เช่น ทักษะการเขียนอธิบาย ความคิด
สร้างสรรค์ 
 แบบที่ 2  เกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกส่วน (Analytic Rubric) คือ แนวทางการให้
คะแนน โดยพิจารณาจากแต่ละส่วนของงาน จะมีคําอธิบายลักษณะของงานในแต่ละระดับไว้อย่าง
ชัดเจน   

เกณฑ์การให้คะแนนที่สร้างขึ้นทั้งการประเมินในภาพรวมและการประเมินแบบแยกส่วนต้อง
มีความชัดเจนอย่างพอเพียง ถึงขนาดท่ีผู้ประเมินอย่างน้อย 2 คน สามารถใช้เกณฑ์การให้คะแนนชุด
เดียวกัน ประเมินช้ินงานของนักเรียนช้ินเดียวกันแล้วคะแนนที่ได้ต้องตรงกัน ระดับของความ
สอดคล้องในการให้คะแนนของผู้ประเมินอย่างน้อย 2 คนที่ประเมินอย่างเป็นอิสระจากกันจะเรียกว่า 
ความเช่ือมั่น (Reliability) ของการประเมิน 
ขั้นตอนการสร้างเกณฑ์การประเมิน 
 การสร้างเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) มีขั้นตอนดังน้ี 
 1. ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการสร้างเกณฑ์การให้คะแนน 
 2. ศึกษาเน้ือหาสาระการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้/มาตรฐานการเรียนรู้ของวิชา
คณิตศาสตร์ 
 3.  สร้างเกณฑ์การให้คะแนน 
 4.  ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของเกณฑ์การให้คะแนน 
 5.  ทดลองใช้ เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
 6.  นําเกณฑ์ไปใช้จริง และหาค่าความเช่ือมั่น 
 7.  สร้างคู่มือการใช้เกณฑ์ 
เทคนิคการสรา้งเกณฑ์การให้คะแนน 
 การสร้างเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) ในแต่ละระดับคุณภาพ ควรมีคําอธิบายที่
ชัดเจน โดยมีการกําหนดคุณลักษณะ ดังน้ี 



U T Q - 0 0 2 0 3  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์: คณิตศาสตร์ สําหรับชั้นประถมศึกษา 

42 | ห น้ า  

 1. ต้องมีอย่างน้อยหน่ึงคุณลักษณะหรือหน่ึงมิติที่เป็นพ้ืนฐานในการตัดสินผู้เรียน 
 2.  การนิยามและการยกตัวอย่างจะต้องมีความชัดเจนในแต่ละคุณลักษณะหรือมิติ 
 3. เกณฑ์/ประเด็นที่ประเมิน ต้องเป็นประเด็นสําคัญของงานเท่าน้ัน 
 4.  ต้องมีความสอดคล้องกันระหว่างเกณฑ์ / ประเด็นที่ประเมิน ระดับคะแนน กับ
จุดมุ่งหมายของการประเมิน  
 5.  คําอธิบายคุณภาพงานในแต่ละระดับ ต้องสามารถสังเกตได้ ประเมินได้ 
 6. ระบบการให้ระดับคะแนนต้องมีความเป็นไปได้ คําอธิบายต้องแยกจากกันอย่างชัดเจน 
ทุกฝ่ายควรมีสว่นร่วมในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระตอนท่ี 4 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 4 

 

สรุป 
การสร้างเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric) ครแูละนักเรียนควรจะสร้างเกณฑ์การให้คะแนนร่วมกัน 

ซึ่งควรจะดําเนินการสร้างเกณฑ์การให้คะแนนก่อนที่นักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติงานช้ินน้ัน ๆ เกณฑ์การให้
คะแนน นอกจากจะใช้เป็นเคร่ืองมือในการให้คะแนนแล้ว ยังสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการสอนอีกด้วย
เพราะเกณฑ์การให้คะแนนเปรียบเสมือนเป้าหมายในการประเมินผลทีนั่กเรียนจะต้องทราบการประเมิน
การปฏิบัติงานควรกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน การสร้างเกณฑ์การให้คะแนนมี 2 แบบดังน้ี แบบที่ 
1 เกณฑ์การให้คะแนนในภาพรวม (Holistic Rubric)  และแบบที่ 2  เกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกสว่น 
(Analytic Rubric) 
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ใบงานที่ 1 
 

ชื่อหลักสูตร UTQ203 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์: คณิตศาสตร์ สําหรับชัน้ประถมศึกษา 
ตอนท่ี 1   จากหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู ้
 
 คําสั่ง ให้วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ เลอืกมา 1 มาตรฐานออกแบบการจัดการเรียนรู ้
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ใบงานที่ 2 
 

ชื่อหลักสูตร UTQ203 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์: คณิตศาสตร์ สําหรับชัน้ประถมศึกษา 
ตอนท่ี 2   การจัดกระบวนการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
 
 คําสั่ง อภิปรายถึงแนวทางและรปูแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์
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ใบงานที่ 3 
 

ชื่อหลักสูตร UTQ203 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์: คณิตศาสตร์ สําหรับชัน้ประถมศึกษา 
ตอนท่ี 3   สื่อและแหล่งเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ทีห่ลากหลาย 
 
 คําสั่ง อภิปรายถึงแนวทางการนาํสื่อไปใชใ้นการจัดการเรียนรู้วิชาคณติศาสตร ์
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ใบงานที่ 4 
 

ชื่อหลักสูตร UTQ203 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์: คณิตศาสตร์ สําหรับชัน้ประถมศึกษา 
ตอนท่ี 4   การวัดและประเมินผลคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
 

คําสั่ง อภิปรายถึงวิธีการในการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างประกอบ 
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