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คํานํา 
 

เอกสารหลักสูตรอบรมแบบ e-Training สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์:คณิตศาสตร์ สําหรับ
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นหลักสูตรฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการ
ฝึกอบรมครูข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาด้วยหลักสูตรฝึกอบรมแบบ e-Training 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความร่วมมือของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร โดยพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้หลักสูตรและวิทยากรที่มีคุณภาพ เน้นการพัฒนาโดยการ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีการส่ือสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงองค์
ความรู้ในทุกที่ทุกเวลา  

 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หวังเป็นอย่างย่ิงว่าหลักสูตรอบรมแบบ e-Training สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คณิตศาสตร์ 
สําหรับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจะสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ทั้งน้ีเพ่ือยังประโยชน์ต่อระบบการศึกษา
ของประเทศไทยต่อไป 
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สารบัญ 
 

คํานํา 1 
หลักสูตร “สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์:คณิตศาสตร์ สําหรับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย” 

3 

รายละเอียดหลักสูตร 4 
คําอธิบายรายวิชา 4 
วัตถุประสงค์ 4 
สาระการอบรม 4 
กิจกรรมการอบรม 4 
สื่อประกอบการอบรม 5 
การวัดผลและประเมินผลการอบรม 5 
บรรณานุกรม 5 
เค้าโครงเน้ือหา 7 
ตอนที่ 1 การนําหลักสูตรแกนกลางสู่ช้ันเรียน 10 
ตอนที่ 2 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ 18 
ตอนที่ 3 แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 26 
ตอนที่ 4 การวัดผลประเมินผลคณติศาสตร์ในช้ันเรียน 32 
ใบงานที่ 1 48 
ใบงานที่ 2 49 
ใบงานที่ 3 50 
ใบงานที่ 4 51 
แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียนหลักสูตร 53 
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หลักสูตร 

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์:คณิตศาสตร์ สําหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
รหัส UTQ-02107 
 
ชื่อหลักสูตรรายวิชาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์:คณิตศาสตร์ สําหรับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ปรับปรุงเนื้อหาโดย 

คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหา 
 ดร.ปราโมทย์  ขจรภัย 
 นางสาวนวลน้อย  เจริญผล 
 นางสาวจุณศรี  แจบไธสง 
 ผศ.สุมาล ี  ตังคณานุรักษ์ 
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รายละเอียดหลักสูตร 
 
คําอธบิายรายวิชา 

สาระสําคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระสําคญัของ
หลักสูตรกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์การจัดทําโครงสร้างรายวิชาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญรูปแบบต่างๆวิธีการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์หลากหลายรูปแบบ เทคนิคการจัดการเรียนรู ้
 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ 
1. สรุปสาระสําคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2. อธิบายแนวทางการจัดทําโครงสร้างรายวิชา และอธิบายการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
3. ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดทําโครงสร้างรายวิชาและการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ 
4. อภิปรายข้อดี/ข้อจํากัดของเทคนิคการจัดการเรียนรู้/การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
5. สามารถเลือกใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
6. อธิบายขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนคณิตศาสตร์เป็นสําคัญ 
7. มีความรู้ความเข้าใจและคิดวิเคราะห์เก่ียวกับศิลปะการสอนคณิตศาสตร์ (Pedagogical 

Content Knowledge: PCK) 
8. มีความรู้ความเข้าใจและคิดวิเคราะห์เก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
9. มีความรู้ความเข้าใจและวิเคราะห์เก่ียวกับการพัฒนาทักษะ และ กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ 
10. ตระหนักถึงความสําคัญในการนําแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปใช้จัดการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
11. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
12. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงหลักการ และเคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดผลประเมินผล 
 คณิตศาสตร์ สามารถวางแผนการประเมินรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
13. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และสามารถให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์แบบรูบริค 
 

สาระการอบรม 
ตอนที่ 1 การนําหลักสูตรแกนกลางสู่ช้ันเรียน 
ตอนที่ 2 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ 
ตอนที่ 3 แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ตอนที่ 4  การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์ในช้ันเรียน  
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กิจกรรมการอบรม 
1. ทําแบบทดสอบก่อนการอบรม 
2. ศึกษาเน้ือหาสาระการอบรมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. ศึกษาเน้ือหาเพ่ิมเติมจากใบความรู้ 
4. สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหลง่เรียนรู้ 
5. ทําใบงาน/กิจกรรมที่กําหนด 
6. แสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่สนใจ 
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 โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องได้คะแนนการทดสอบ

หลังเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
2. การเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ สง่งานตามใบงานที่กําหนด เขา้ร่วมกิจกรรมบนกระดาน

สนทนา 
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สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551), ชุดฝึกอบรมวิทยากรหลักสตูรแกนกลางการศึกษา 
 ขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551ชุดที่3 เรื่อง การจัดทําหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน. 
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หลักสูตร UTQ-2107 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์:คณิตศาสตร์ สําหรับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

เค้าโครงเนื้อหา 
ตอนท่ี 1 การนําหลักสูตรแกนกลางสู่ช้ันเรียน 
เรื่องที่ 1.1 สาระสําคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
เรื่องที่ 1.2 สาระสําคัญของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่องที่ 1.3 การจัดทําโครงสร้างรายวิชา 
เรื่องที่ 1.4 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
แนวคิด 
1. สาระสําคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ครอบคลุม

เน้ือหาด้านวิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ และโครงสร้างเวลาเรียน 

2. โครงสร้างรายวิชาเป็นการกําหนดขอบข่ายของรายวิชา ช่วยให้เห็นภาพรวมของแต่ละ
วิชา 

3. หน่วยการเรียนรู้เป็นขั้นตอนสําคัญของการนําหลักสูตรสถานศึกษาเข้าสู่ช้ันเรียนการ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ต้องอิงมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตรในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค ์
1. สรุปสาระสําคญัของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 255

หลักสูตรกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2. อธิบายแนวทางการจัดทําโครงสร้างรายวิชา และอธิบายการออกแบบหน่วยการเรียนรู้  
3. ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดทําโครงสร้างรายวิชาและการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ 
 
ตอนท่ี 2 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคญั 
เรื่องที่ 2.1 เทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
เรื่องที่ 2.2 วิธีการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์หลากหลายรปูแบบ 
เรื่องที่ 2.3 รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญรปูแบบต่างๆ 
แนวคิด 
1. เทคนิคการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครอบคลุมถึงการใช้สื่อการเรียนรู้ การใช้เพลง 

เทคนิคการใช้คําถาม เทคนิคการยกตัวอย่าง เทคนิคการสนทนา และอ่ืน ๆ 
2. การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ควรพิจารณาเลือกใช้การจัดการเรียนรู้หลายหลายรูปแบบ

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ เช่น การจัดการเรียนแบบบรรยาย แบบสาธิต แบบทดลอง 
แบบแก้ปัญหา เป็นต้น 

3. รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ครอบคลุมตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 

วัตถุประสงค์ 
1. อภิปรายข้อดี/ข้อจํากัดของเทคนิคการจัดการเรียนรู้/การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2. สามารถเลือกใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
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3. อธิบายขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนคณิตศาสตร์เป็นสําคัญ 
 
ตอนท่ี 3 แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
เรื่องที่ 3.1 ศิลปะการสอนคณิตศาสตร์(Pedagogical Content Knowledge : PCK) 
เรื่องที่ 3.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
เรื่องที่ 3.3 การพัฒนาทักษะ และ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
แนวคิด 
1. การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูผู้สอนควรนําเสนอเน้ือหาด้วยวิธีสอนและกิจกรรม

การเรียนรู้แบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
2. กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ควรสอดคล้องกับเน้ือหา หลักสูตร และพื้นความรู้

ของผู้เรียน 
วัตถุประสงค์ 
1. มีความรู้ความเข้าใจและคิดวิเคราะห์เก่ียวกับศิลปะการสอนคณิตศาสตร์ 
(Pedagogical Content Knowledge: PCK) 
2.  มีความรู้ความเข้าใจและคิดวิเคราะห์เก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
3. มีความรู้ความเข้าใจและวิเคราะห์เก่ียวกับการพัฒนาทักษะ และ กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ 
4. ตระหนักถึงความสําคัญในการนําแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปใช้จัดการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ตอนท่ี 4 การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน 

 เรื่องที่ 4.1 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

เรื่องที่ 4.2 กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
เรื่องที่ 4.3 การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์ในระดับช้ันเรียน 
เรื่องที่ 4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่องที่ 4.5 การวางแผนการประเมินรายวิชาและการตรวจสอบการใช้ตัวช้ีวัด 
เรื่องที่ 4.6 การออกแบบการวัดและประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ 
เรื่องที่ 4.7 การให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์แบบรูบริค 
เรื่องที่ 4.8 วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
แนวคิด 

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ครอบคลุมไปถึงความหมายและความสําคัญของการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ในช้ันเรียน ประเภทของการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ เกณฑ์การประเมิน และประโยชน์ของ
การประเมิน 
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 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
2. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมทราบถึงหลักการ และเคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดผล

ประเมินผลคณิตศาสตร์ สามารถวางแผนการประเมินรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และสามารถให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์แบบ
รูบริค 
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ตอนที่ 1 การนําหลักสูตรแกนกลางสู่ช้ันเรียน 
 
เรื่องที่ 1.1 สาระสําคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกําลังของชาติให้เป็น

มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้คุณธรรมมีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพล
โลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐานรวมท้ังเจตคติที่จําเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหลักการที่สําคัญ ดังน้ี 

1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้
เป็นเป้าหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน 
3. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอํานาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้

สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการ

เรียนรู้ เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
5. เป็นหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุม

ทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข  

มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ เมื่อจบการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานทําให้ผู้เรียน มีคุณธรรม 
จริยธรรม เห็นคุณค่าของตนเอง มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ ดังน้ี คือ 1) 
ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร 2) ความสามารถในการคิด การ
คิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และการคิดเป็นระบบ 3) ความสามารถในการ
แก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต โดยการนํากระบวนการต่าง ๆ ไป
ใช้ในชีวิตประจําวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การทํางาน 5) ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการนํากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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 การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุลต้องคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กําหนดมาตรฐานการเรียนรู้
เป็นเป้าหมายสําคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ 
มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากน้ันมาตรฐานการ
เรียนรู้ยังเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการ
ตรวจสอบเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบประเมินคุณภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 ตัวช้ีวัด ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับช้ัน ซึ่ง
สะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม นําไปใช้ในการกําหนด
เน้ือหา จัดทําหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สําคัญสําหรับการวัดประเมินผล
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้
กําหนดตัวช้ีวัดเป็น 2 ประเภท ดังน้ี   

1. ตัวช้ีวัดช้ันปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช้ันปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
(ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3) 

2. ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) 

 สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะ หรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ซึ่งกําหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจําเป็นต้องเรียนรู้  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดโครงสร้างเวลาเรียน ดังน้ี ระดับ
ประถมศึกษา รวมเวลาเรียนทั้งหมดไม่เกิน 1,000 ช่ัวโมง/ปี , ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกิน 
1,200 ช่ัวโมง/ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3,600 ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

สรุป 

 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่สําคัญในการนําหลักสูตรสู่การปฏิบัติในช้ันเรียน ให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่หลักสูตรกําหนด เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ทักษะ เกิดสมรรถนะ
ในด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
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ตอนที่ 1 การนําหลักสูตรแกนกลางสู่ช้ันเรียน 
เรื่องที่ 1.2 สาระสําคัญของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคัญย่ิงต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ทําให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์
คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบมีแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ
ช่วยให้คาดการณ์วางแผนตัดสินใจแก้ปัญหาและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน ๆ
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่าง
ต่อเน่ือง ตามศักยภาพ โดยกําหนดสาระหลักที่จําเป็นสําหรับผู้เรียนทุกคนดังน้ี 

• จํานวนและการดําเนินการ:ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจํานวนระบบจํานวนจริง
สมบัติเก่ียวกับจํานวนจริงการดําเนินการของจํานวนอัตราส่วน ร้อยละ การแก้ปัญหาเก่ียวกับจํานวน
และการใช้จํานวนในชีวิตจริง 

• การวัด: ความยาวระยะทางนํ้าหนักพ้ืนที่ปริมาตรและความจุเงินและเวลา หน่วยวัดระบบ
ต่าง ๆการคาดคะเนเก่ียวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติการแก้ปัญหาเก่ียวกับการวัดและการนํา
ความรู้เก่ียวกับการวัดไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

• เรขาคณิต: รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตหน่ึงมิติสองมิติและสามมิติการนึกภาพ
แบบจําลองทางเรขาคณิต  ทฤษฎีบททางเรขาคณิต  การแปลงทางเรขาคณิต (geometric 
transformation)ในเร่ืองการเลื่อนขนาน(translation) การสะท้อน(reflection) และการหมุน
(rotation) 

• พีชคณิต:แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ฟังก์ชันเซตและการดําเนินการของเซตการให้
เหตุผล นิพจน์สมการระบบสมการ อสมการกราฟลําดับเลขคณิตลําดับเรขาคณิตอนุกรมเลขคณิตและ
อนุกรมเรขาคณิต 

• การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น:การกําหนดประเด็น การเขียนข้อคําถาม การ
กําหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดระบบข้อมูลการนําเสนอข้อมูล ค่ากลางและการ
กระจายของข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลความข้อมูลการสํารวจความคิดเห็น ความน่าจะเป็นการ
ใช้ความรู้เก่ียวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆและช่วยในการตัดสินใจใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน 

• ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์:การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลายการให้
เหตุผลการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนําเสนอการเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทาง
คณิตศาสตร์และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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สรุป 

 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพน้ัน 
จะต้องมีความสมดุลระหว่างสาระด้านความรู้ ทักษะและกระบวนการ ควบคู่ไปกับคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ได้แก่ การทํางานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ 
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
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ตอนที่ 1 การนําหลักสูตรแกนกลางสู่ช้ันเรียน 
เรื่องที่ 1.3 การจัดทําโครงสร้างรายวิชา 
 
 โครงสร้างรายวิชาเป็นการกําหนดขอบข่ายของรายวิชา ช่วยให้เป็นภาพรวมของแต่ละ
รายวิชา ว่าประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้จํานวนเท่าใด มีสาระสําคัญอย่างไรบ้าง แต่ละหน่วยจะ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตัวช้ีวัดใด ใช้เวลาเท่าไร และมีสัดส่วนการเก็บคะแนนของรายวิชาน้ันเป็น
อย่างไร 
 
องค์ประกอบของโครงสรา้งรายวิชา 
 โครงสร้างรายวิชาประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ที่ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด
ตลอดปีการศึกษา/ภาคเรียน พร้อมทั้งกําหนดสาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด สัดส่วนเวลา และ
นํ้าหนักความสําคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ครูผู้สอนสามารถนําไปจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู้สําหรับใช้ในห้องเรียน 

โครงสร้างรายวิชา 

ช่ือรายวิชา………ระดับช้ัน …….เวลารวม….ช่ัวโมงจํานวน…หน่วยกิต 

หน่วยที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระสาํคญั / 

ความคิดรวบยอด 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ําหนัก 

คะแนน 

            

            

 
แนวทางการจัดทําโครงสร้างรายวิชา 
 การจัดทําโครงสร้างรายวิชาสามารถจัดทําได้ตามแนวทาง ดังน้ี 

1. ศึกษาโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์หรือ
รายวิชาและศึกษาคําอธิบายรายวิชา 

2. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวช้ีวัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ / รายวิชาที่รับผิดชอบ 
3. พิจารณาคัดเลือกมาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกันและสามารถนํามาจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันก่อนจัดทําเป็นหน่วยการเรียนรู้ 
4. จัดกลุ่มมาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกันและนํามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ร่วมกัน เป็นหน่วยการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามสาระการเรียนรู้ 
5. วิเคราะห์แก่นความรู้/ ความคิดหลักของแต่ละตัวช้ีวัดที่นํามาจัดกลุ่มร่วมกันเป็นหน่วย

การเรียนรู้ 
6. นําแก่นความรู้/ ความคิดหลักมาหลอมรวมเป็นสาระสําคัญ/ ความคิดรวบยอดของหน่วย

การเรียนรู้ สําหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้พิจารณาสาระการเรียนรู้ประกอบการเขียน
สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
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7. ต้ังช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
8. กําหนดเวลาเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ควรให้เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ที่จะใช้

ในการพัฒนาผู้เรียนตามตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้ เมื่อกําหนดเวลาเรียนครบทุกหน่วยการเรียนรู้
แล้ว เวลาเรียนต้องเท่ากับจํานวนเวลาที่กําหนดไว้ในโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้น้ัน 

9. กําหนดนํ้าหนักคะแนนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากจํานวนตัวช้ีวัด ความ
ยากง่ายความซับซ้อนของเน้ือหา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมตาม
ตัวช้ีวัดโดยสามารถนํ้าหนักของคะแนนทุกหน่วยการเรียนรู้ คะแนนระหว่างเรียนตามสัดส่วนที่
โรงเรียนกําหนด นําไปรวมกับคะแนนปลายปี/ ปลายภาค รวมเป็น 100 คะแนน โดยมีแนวทางการ
กําหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนปลายปี/ ปลายภาค เช่น 60: 40 , 70:30, 80:20 
ตามท่ีโรงเรียนกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป 
  โครงสร้างรายวิชา ช่วยทําให้เห็นภาพรวมของแต่ละวิชา ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ที่
ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดตลอดปีการศึกษา/ภาคเรียน พร้อมทั้งกําหนด
สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด สัดส่วนเวลา และน้ําหนักความสําคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนสามารถนําไปจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สําหรับใช้ใน
ห้องเรียนได้ 
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ตอนที่ 1 การนําหลักสูตรแกนกลางสู่ช้ันเรียน 
เรื่องที่ 1.4 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
 
 หน่วยการเรียนรู้เป็นขั้นตอนที่สําคัญของการนําหลักสูตรสถานศึกษาเข้าสู่ช้ันเรียน การ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ต้องเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐานเช่นเดียวกันกับหลักสูตรในการ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครูผู้สอนสามารถพิจารณาเลือกออกแบบได้หลายวิธี แต่ควรครอบคลุม
ขั้นตอนการออกแบบ 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย การกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้หลักฐานการเรียนรู้
และกิจกรรมการเรียนรู้ สําหรับแนวคิดหน่ึงที่สามารถนําไปเป็นแนวทางการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
คือ การออกแบบย้อนกลับ (Backward Design) โดยในการกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ควรมีการ
กําหนดความเข้าใจที่คงทน (Enduring Understanding) ซึ่งเป็นความรู้ความเข้าใจที่ฝังแน่นติดอยู่ใน
ตัวผู้เรียนอันเกิดจากการเรียนรู้ที่ผ่านกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้น้ัน ๆ ติดตัวผู้เรียนไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ 
 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ต้องเร่ิมต้นจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เช่ือมโยงของ
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดที่สามารถนํามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันได้ รวมท้ังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ต้องสามารถนําพาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ด้วย  
 หลักการสําคัญของการออกแบบหน่วยการเรียนรู้คือ ทุกองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้
ต้องเช่ือมโยงสัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 
องค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้  

1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้ต้องสะท้อนให้เห็นถึงสาระสําคัญ/ความคิดรวบยอดหรือประเด็นหลัก
ในหน่วยการเรียนรู้น้ัน ๆ  

2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดที่นํามาจัดทําหน่วยการเรียนรู้ต้องมีความสัมพันธ์เช่ือมโยง
กันและนํามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันได้ 

3. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด ได้จากการวิเคราะห์แก่นความรู้แต่ละมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัดรวมถึงสาระการเรียนรู้ 

4. สาระการเรียนรู้ 
5. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน  
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
7. ช้ินงาน/ภาระงาน 
8. การวัดและประเมินผล 
9. กิจกรรมการเรียนรู้ 

10. เวลาเรียน/จํานวนช่ัวโมงเรียน 
 

 
 
 



U T Q - 2107 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร:์ คณิตศาสตร์ สาํหรับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

17 | ห น้ า  

การจัดทําหน่วยการเรียนรู้ 
 การจัดทําหน่วยการเรียนรู้ มแีนวทางในการปฏิบัติดังน้ี  
 1) สร้างความรู้ความเข้าใจกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัดและวิธีออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งวิธีออกแบบหน่วยการเรียนรู้สามารถจัดทําได้
หลายลักษณะแต่ต้องยึดมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดเป็นเป้าหมายสําคัญในการพัฒนาผู้เรียน หน่วย
การเรียนรู้สามารถออกแบบได้ 2 วิธี คือ 
  วิธีที่ 1 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ เริ่มต้นจากกําหนดประเด็น/หัวเรื่อง จากสภาพ
ปัญหาหรือสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ แล้วจึงวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
  วิธีที่ 2  ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ เริม่ต้นจากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 
 2) วางแผนและจัดทําหน่วยการเรียนรู้ครูผู้สอนต้องนําตัวช้ีวัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
รับผิดชอบมาพิจารณาว่า ในแต่ละตัวช้ีวัด เมื่อนํามาจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนควรรู้อะไรและทําอะไรได้ 
ควบคู่กับการวิเคราะห์สมรรถนะสําคัญของผูเ้รียนว่าจะนําพาให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะใดจากสมรรถนะ
สําคัญของผู้เรยีนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดให้ 5 ประการ
และคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
กําหนดให้ 8 คุณลักษณะในสว่นของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3) ทําการประเมินหน่วยการเรียนรู้ เมื่อครูผูส้อนออกแบบหน่วยการเรียนรู้เรียบร้อยแล้วควร
ให้ผู้เช่ียวชาญ(ครูที่สอนในกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) อย่างน้อย 3 คน ช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง เหมาะสมของหน่วยการเรียนรู้ที่จะนําไปจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 1.4 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 1 

 
 
 
 
 
 

สรุป 
 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ต้องเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐานเช่นเดียวกันกับ
หลักสูตรในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครูผู้สอนสามารถเลือกออกแบบได้หลายวิธี แต่ควร
ครอบคลุมขั้นตอนของการออกแบบไว้ และต้องเช่ือมโยงสัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้/
ตั ว ช้ี วัด  หน่วยการ เรี ยนรู้ ที่ มี คุณภาพจะทํ า ให้ ผู้ เ รี ยนไ ด้ เรี ยนรู้ ในความ รู้ที่ ลึ กซึ้ ง 
มีความหมาย สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ และที่สําคัญจะต้องตอบสนองมาตรฐาน/ 
ตัวช้ีวัดด้วย 
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ตอนที่ 2 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
เรื่องที่ 2.1 เทคนิคการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยขั้นนํา ขั้นสอน ขั้นสรุปและขั้นวัดผล 
ครูควรนําเทคนิคต่างๆมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ระดับช้ัน และบริบทของสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ทางการเรียนและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  
 
เทคนิคส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
 เทคนิคที่จะนําเสนอต่อไปนี้เป็นเทคนิคที่น่าจะนําไปใช้ในการส่งเสริมการจัดเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพมีดังน้ี 

1. เทคนิคการใชส้ื่อการเรียนรู ้
สื่อการสอน/สื่อการเรียนรู้เป็นปัจจัยที่มีความสําคัญมากต่อการจัดการเรียนรู้ เพราะเป็น

เครื่องมือส่งเสริม/สนับสนุนการเรียนรู้ด้านความรู้ หลักการ/ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตาม
มาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังน้ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้เรียนคือกําหนดเป้าหมายวางแผน ให้รับผิดชอบการ
เรียนรู้ของตนเองเสาะแสวงหาความรู้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้วิเคราะห์ ต้ังคําถามคิดหาคําตอบหรือหา
แนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆได้ลงมือปฏิบัติจริงสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมทั้งนําความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ นอกจากน้ี ให้มีการประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
ตนเองอย่างต่อเ น่ือง  และส่ง เสริมให้มีปฏิสัมพันธ์ทํางานทํากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู 
 สื่อการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ทั้งสื่อสําเร็จ สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และ
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีในท้องถิ่น ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดทําและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เองหรือ
ปรับสื่อต่างๆที่มีอยู่รอบตัวเพ่ือนํามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ 

2. เทคนิคการใชเ้พลง 
คณิตศาสตร์เป็นสาระการเรียนรู้ที่เป็นนามธรรมและยากต่อการทําความเข้าใจ การนําเพลง

มาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีพัฒนาการทางด้านลักษณะนิสัย/
อารมณ์/สังคม/สติปัญญา และกล้าแสดงออก นอกจากน้ี ยังช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการจํา 
ความคิดรวบยอด/หลักการจากเน้ือร้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
อารมณ์แจ่มใสและจดจําได้นาน แทนการท่องจําที่น่าเบ่ือทั้งยังเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู
และนักเรียนอีกด้วย 

3. เทคนิคการใชค้ําถาม  
การใช้คําถามเป็นแนวทางให้ครูทราบว่าผู้เรียนเข้าใจสาระการเรียนรู้ที่ครูจะสอนมากน้อย

เพียงใดกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้ ผู้เรียนใช้ความคิดทบทวนและสรุปสาระหรือ
ความคิดรวบยอด เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ เป็นการประเมินผลการเรียนและยังช่วยคุมช้ันอีก
ด้วยคําถามที่ควรใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษามี 7 ประเภทดังน้ี 1) คําถาม
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ทบทวนความจํา 2) คําถามวัดความเข้าใจ 3) คําถามให้อธิบาย 4) คําถามให้เปรียบเทียบ 5) คําถาม
ฝึกการวิเคราะห์ 6) คําถามฝึกการสังเคราะห์ 7) คําถามให้ประเมินค่า  

4. เทคนิคการยกตัวอย่าง 
การยกตัวอย่าง ควรยกโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่ตามบริบทของผู้เรียน ทําให้เข้าใจได้ง่าย เพ่ือ

เป็นการสร้างศรัทธาจึงไม่ควรใช้ตัวอย่างเดียวกับในหนังสือเรียน ผู้เรียนอาจจะไม่สามารถหาวิธี
แก้ปัญหาบางข้อ ถ้าครูมีทักษะในการยกตัวอย่างง่ายๆที่สอดคล้องกับชีวิตประจําวัน ทําให้หาแนว
ทางการแก้ปัญหาได้ชัดเจนย่ิงขึ้น 

5. เทคนิคการสนทนา และอ่ืน ๆ 
การสนทนาเป็นกิจกรรมที่ไม่น่าสนใจและน่าเบ่ือหน่าย แต่อาจใช้ประกอบกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น 

ประกอบภาพต่างๆ ปริศนาคําทาย โดยเฉพาะระดับประถมศึกษาเป็นวัยที่กําลังอยากรู้อยากเห็น การ
ใช้ปริศนาคําทายจะทําให้ผู้เรียนพยายามใช้ความคิดหาคําตอบ โดยเฉพาะการใช้ปริศนาคําทายกับ
การสอนโจทย์ปัญหา กล่าวคือ เริ่มใช้ปริศนาเป็นตอนๆ แล้วให้ผู้เรียนช่วยกันหาคําตอบ  

การส่งเสริมประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ ควรพิจารณาใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
ต่างๆท่ีหลากหลายเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนใฝ่หาความรู้และกระตุ้นให้สนใจที่จะเรียนรู้นอกจาก
เทคนิคต่างๆท่ีกล่าวมาแล้วยังมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจนํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์คือ การ
แสดงบทบาทสมมุ ติ  /  สถานการณ์  เล่ า เหตุการณ์ นิทานเช่นการเล่า นิทานเ ก่ียวกับการ 
แก้โจทย์ปัญหาและการใช้คําประพันธ์ หรือบทกลอนที่ง่ายๆอาจแทรกเทคนิคให้นักเรียนร่วม 
แต่งเติมบ้างนอกจากน้ียังมีส่วนช่วยให้นักเรียนเกิดความศรัทธาต่อตัวครูอีกด้วย 

 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยสรุปการนําเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์น้ัน ควรมีความ
เหมาะสมกับจุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ ความแตกต่างระหว่างตัวบุคคลของนักเรียน 
ระดับช้ัน และบริบทของสถานศึกษา การใช้เทคนิคการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพ่ือให้เกิด
แรงจูงใจให้ผู้เรียนใฝ่หาความรู้และกระตุ้นให้สนใจที่จะเรียนรู้ และเกิดประสิทธิภาพทางการ
เรียนและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
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ตอนที่ 2 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
เรื่องที่ 2.2 วิธีการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์หลากหลายรูปแบบ 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ครูควรศึกษาและพิจารณาเลือกใช้การจัดการ
เรียนรู้หลากหลายแบบ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ทั้งน้ีได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับการจัดการ
เรียนรู้หลากหลายแบบโดยมีรายละเอียดเก่ียวกับจุดประสงค์ บทบาทของครู ข้อดีข้อจํากัดและ
ข้อเสนอแนะของการจัดการเรียนรู้แต่ละแบบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาเลือกใช้ต่อไป   
 
 

 การจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย (Lecture Method) เพ่ือใช้ในการนําเข้าสู่บทเรียนหรือสรุป
สาระสําคัญ อธิบายประกอบส่ือการสอน ใช้ในช้ันเรียนที่มีนักเรียนมาก อธิบายทบทวนข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ ของนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามหรือแก้โจทย์ปัญหา ข้อดี คือ ประหยัดเวลา 
ค่าใช้จ่าย ได้สาระการเรียนรู้มาก สามารถใช้สอนนักเรียนได้คราวละมาก ๆ แต่ข้อจํากัดของการ
เรียนรู้แบบบรรยายอาจทําให้นักเรียนเบ่ือหน่าย มีทัศนคติไม่ดีต่อวิชาน้ี นักเรียนบางคนอาจเรียนรู้ไม่
ทันและรับรู้ได้ไม่เต็มที่ อันเน่ืองมาจากการบกพร่องทางการฟังและการจด และไม่สามารถฝึกทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ 

การจัดการเรียนรู้แบบสาธิต (Demonstration Method) การสาธิตโดยครู และนักเรียน 
โดยใช้สื่อการเรียนรู้แสดงให้นักเรียนได้เข้าใจย่ิงขึ้น จะช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และ
ช่วยให้นักเรียนรู้จักการทํางานเป็นกลุ่ม ข้อดี คือ ประหยัดเวลาและอุปกรณ์ เปิดโอกาสให้ครูได้แสดง
สื่อให้นักเรียนติดตามสาระการเรียนรู้ของบทเรียน และทําความเข้าใจไปตามขั้นตอน ทําให้นักเรียน
เข้าใจหลักการ กฎเกณฑ์ที่ดีย่ิงขึ้น และได้รับการฝึกทักษะการสังเกต บันทึกข้อมูล ตลอดจนสรุปเป็น
ข้อเท็จจริง ข้อจํากัดของการเรียนรู้แบบสาธิต ควรพิจารณาเลือกใช้การสาธิตแต่ละแบบให้เหมาะสม
กับนักเรียน และจุดประสงค์ ควรสาธิตเป็นขั้นตอนตามลําดับทีละขั้นอย่างช้าๆ และใช้คําถาม
ประกอบการสาธิตเพ่ือให้นักเรียนทราบแนวทางในการสังเกตตลอดจนช่วยให้นักเรียนใช้ความคิดตาม
กิจกรรมที่ครูสาธิตให้ดู ควรให้นักเรียนสรุปผลหรือช่วยนักเรียนสรุปผลทุกคร้ังเมื่อสาธิตเสร็จแล้ว 

นอกจากน้ียังมีการจัดการเรียนรู้ในแบบต่างๆ อีกมากมาย เช่น แบบทดลองหรือปฏิบัติตาม 
(Laboratory Method) เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงโดยการปฏิบัติจริงด้วย
ตนเอง แบบแก้ปัญหา (Problemsolving Method) เพ่ือนําสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้ใน
การแก้ปัญหา แบบอุปมัย (Inductive Method) เพ่ือฝึกให้นักเรียนค้อพบหลักการหรือกฎเกณฑ์โดย
ใช้การสังเกตและการเปรียบเทียบเพ่ือหาข้อสรุป และแบบนิรนัย (Deductive Method) ใช้กับเรื่องที่
นําสูตร กฎ หรือหลักการต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ที่เรียนแล้วมาใช้แก้ปัญหา ในการพิสูจน์เรื่องใดเรื่อง
หน่ึง โดยเฉพาะเรื่องที่เก่ียวกับพ้ืนฐานทางเรขาคณิต 
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โดยสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ น้ัน ครูผู้สอนควรศึกษาและ
พิจารณาเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับรายละเอียด จุดประสงค์ ข้อดี ข้อจํากัด
ของการเรียนรู้แต่ละรูปแบบ โดยเลือกใช้รูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับตัวผู้เรียน เพ่ือให้
การเรียนรู้น้ันเกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมากที่สุด 
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ตอนที่ 2 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
เรื่องที่ 2.3 รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีม่ีประสิทธิภาพ มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ครูควร
ศึกษาและพิจารณาเลือกใช้การจัดการเรียนรู้หลากหลายแบบ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ 
ทั้งน้ีได้เสนอแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในรปูแบบต่างๆ ดังน้ี 
 
รูปแบบการจัดการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นสําคัญตามแนวคิดทฤษฏีคอนสตรคัติวิสต์ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัค 
ติวิสต์เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจ ฝึกและ
พัฒนาตนเองเกี่ยวกับการคิดหาเหตุผล เผชิญปัญหาและลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วยตนเอง แล้วนํา
ข้อมูลที่ได้มาร่วมกิจกรรมกลุ่ม โดยสมาชิกในกลุ่มช่วยกันทํางานและมีความรับผิดชอบร่วมกัน เพ่ือให้
กลุ่มประสบผลสําเร็จ ดังน้ัน จึงมักใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้น้ีเพ่ือการแก้ปัญหาเก่ียวกับการที่
ผู้เรียนไม่คิดหรือการสรุปความคิดจากเพ่ือน และส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการทํางาน
ร่วมกัน 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญตามแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ที่สําคัญประกอบด้วย 3ขั้นคือ 

1. ขั้นเผชิญสถานการณ์ปัญหาและแก้ปัญหารายบุคคล 
2. ขั้นไตร่ตรองระดับกลุ่มย่อย 
3. ขั้นไตร่ตรองระดับกลุ่มใหญ่ 

 
 

นักการศึกษาแต่ละท่านอาจใช้ช่ือของขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละขั้นที่แตกต่าง 
กัน เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่า ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีจุดเน้นที่เริ่มจากการให้ผู้เรียน
เผชิญสถานการณ์ปัญหาและคิดแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล แล้วนําข้อมูลน้ันมาอภิปรายหาข้อสรุปของ
กลุ่ม เพ่ือใช้ในการนําเสนอผลงานในช้ันเรียน ร่วมกันสรุปเป็นองค์ความรู้ที่ชัดเจนและถูกต้อง ทั้งน้ี
สถานการณ์ปัญหาที่นํามาใช้ในกิจกรรมต้องเป็นสถานการณ์ปัญหาเดียวกันทั้ง 3 ขั้น 
 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ 
(5Es)  
 นักการศึกษาจากกลุ่ม BSCS (Biological Science Curriculum Society) ได้เสนอ
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนรู้เข้ากับ
ประสบการณ์หรือความรู้เดิม เป็นความรู้หรือแนวคิดของผู้เรียนเอง เรียกรูปแบบน้ีว่า Inquiry cycle 
หรือ 5Es กระบวนการเรียนรู้เน้นการสืบเสาะหาความรู้ เป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ปลูกฝังให้ผู้เรียนให้ความคิดของตนเองสามารถเสาะหาความรู้ 
หรือวิเคราะห์ข้อมูลได้ มีขั้นตอนดังน้ี  

1. ขั้นตอนการสร้างความสนใจ (Engagement) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนแรกของ
กระบวนการเรียนรู้ที่จะนําเข้าสู่บทเรียน จุดประสงค์ที่สําคัญของขั้นตอนน้ี คือ ทําให้ผู้เรียนสนใจ  
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ใคร่รู้ในกิจกรรมที่จะนําเข้าสู่บทเรียน ควรจะเช่ือมโยงประสบการณ์การเรียนรู้เดิมกับปัจจุบัน และ
ควรเป็นกิจกรรมที่คาดว่ากําลังจะเกิดขึ้น ซึ่งทําให้ผู้ เรียนสนใจที่จะศึกษาความคิดรวบยอด 
กระบวนการ หรือทักษะ และเริ่มคิดเช่ือมโยงความคิดรวบยอด กระบวนการ หรือทักษะกับ
ประสบการณ์เดิมโดยครูอาจทําได้หลายรูปแบบ เช่น นําเสนอข้อมูล เล่าเร่ือง/เหตุการณ์ เกม สร้าง
สถานการณ์ปัญหา เป็นต้น 

2. ขั้นตอนการสํารวจและค้นหา (Exploration) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนที่ทําให้ผู้เรียนมี
ประสบการณ์ร่วมกันในการสร้างและพัฒนาความคิดรวบยอด กระบวนการ และทักษะ โดยการให้
เวลาและโอกาสแก่ผู้เรียนในการทํากิจกรรมการสํารวจและค้นหาสิ่งที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ตามความ
คิดเห็นผู้เรียนแต่ละคน หลังจากน้ันผู้เรียนแต่ละคนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการ
คิดรวบยอด กระบวนการ และทักษะในระหว่างที่ผู้เรียนทํากิจกรรมสํารวจและค้นหา เป็นโอกาสที่
ผู้เรียนจะได้ตรวจสอบหรือเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับความคิดรวบยอดของผู้เรียนที่ยังไม่ถูกต้องและ
ยังไม่สมบูรณ์ โดยการให้ผู้เรียนอธิบายและยกตัวอย่างเก่ียวกับความคิดเห็นของผู้เรียน ครูควรระลึก
อยู่เสมอเกี่ยวกับความสามารถของผู้เรียนตามประเด็นปัญหา ผลจากการที่ผู้เรียนมีใจจดจ่อในการทํา
กิจกรรม ผู้เรียนควรจะสามารถเช่ือมโยงการสังเกต การจําแนกตัวแปร และคําถามเกี่ยวกับเหตุการณ์
น้ันได้โดยอาจใช้การทดลอง การศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิง การใช่คอมพิวเตอร์เพ่ือสร้าง
สถานการณ์จําลอง เป็นต้น 

3. ขั้นตอนการอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียน 
ได้พัฒนาความสามารถในการอธิบายความคิดรวบยอดที่ได้จากการสํารวจและค้นหา ครูควรให้โอกาส
แก่ผู้เรียนได้อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันเก่ียวกับทักษะหรือพฤติกรรมการเรียนรู้ การอธิบาย
น้ันต้องการให้ผู้เรียนได้ใช้ข้อสรุปร่วมกันในการเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนรู้ครูควรช้ีแนะผู้เรียนเก่ียวกับการ
สรุปและการอธิบายรายละเอียด แต่อย่างไรก็ตามครูควรระลึกอยู่เสมอว่ากิจกรรมเหล่าน้ียังคง 
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง น่ันคือ ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการอธิบายด้วยตัวผู้เรียนเอง 
บทบาทของครูเพียงแต่ช้ีแนะผ่านทางกิจกรรม เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสอย่างเต็มที่ในการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจในความคิดรวบยอดให้ชัดเจน ในที่สุดผู้เรียนควรจะสามารถอธิบายความคิดรวบยอดได้
อย่างเข้าใจ โดยเช่ือมโยงประสบการณ์ ความรู้เดิมและสิ่งที่เรียนรู้เข้าด้วยกัน 

 4. ขั้นตอนการขยายความรู้ (Elaboration) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้ยืนยัน 
และขยายหรือเพ่ิมเติมความรู้ความเข้าใจในความคิดรวบยอดให้กว้างขวางและลึกซึ้งย่ิงขึ้น และยังเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและปฏิบัติตามท่ีผู้เรียนต้องการ ในกรณีที่ผู้เรียนไม่เข้าใจหรือยังสับสนอยู่
หรืออาจจะเข้าใจเฉพาะข้อสรุปที่ได้จากกาปฏิบัติการสํารวจและค้นหาเท่าน้ัน ควรให้ประสบการณ์
ใหม่ ผู้เรียนจะได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจในความคิดรวบยอดให้กว้างขวางและลึกซึ้งย่ิงขึ้น เป้าหมาย
ที่สําคัญของข้ันน้ี คือ ครูควรช้ีแนะให้ผู้เรียนได้นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน จะทําให้ผู้เรียนเกิด
ความคิดรวบยอด กระบวนการ และทักษะเพ่ิมขึ้น 

5. ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation) ขั้นตอนน้ีผู้เรียนจะได้รับข้อมูลย้อนกลับเก่ียวกับ
การอธิบายความรู้ความเข้าใจของตนเอง ระหว่างการจัดการเรียนรู้ในขั้นน้ี ครูต้องกระตุ้นหรือส่งเสริม
ให้ผู้เรียนประเมินความรู้ความเข้าใจและความสามารถของตนเอง และยังเปิดโอกาสให้ครูได้ประเมิน
ความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะของผู้เรียนด้วย 
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ภาพท่ี 1 วัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 

อย่างไรก็ตามการที่เรียกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5Es หรือวิธีการสืบเสาะหาความรู้
เป็นภาษาอังกฤษว่า Inquiry Cycle หรือวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้น้ันสืบเน่ืองมาจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5Es เมื่อสิ้นสุดการประเมินแล้วครูและผู้เรียนก็สามารถเข้าสู่วงจรวัฏจักรการ
สืบเสาะหาความรู้ใหม่ได้ต่อไป เหตุผลเพราะในชีวิตจริงมีเรื่องราวหรือสิ่งที่ชวนสงสัยน่าศึกษาต่อเน่ือง
ตลอดเวลาไม่สิ้นสุดหากทั้งครูและผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดเวลา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ 5Es จึงเป็นวัฏจักรต่อเน่ืองไป 
 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) 

 การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา (ทิศนา แขมมณ,ี 2542) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญอีกรูปแบบหน่ึง เป็นการเน้นให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีขั้นตอน
ชัดเจน เป็นแนวคิดที่ช่วยอํานวยความสะดวกแก่ครูในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมีแนว
ทางการจัดกิจกรรมดังน้ี 

 C (Construct) เป็นการสร้างความรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) ซึ่งเป็น
กิจกรรมการเรยีนรู้ที่ช่วยให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง ทําความเข้าใจเกิดการเรียนรู้และค้นพบ
ด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมทีใ่หผู้้เรียนมีส่วนรว่มทางสติปัญญา 
 I (Interaction) เป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสมัพันธ์กับผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ดี จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสมัพันธ์กับบุคคล/แหล่งความรู้ที่หลากหลาย มีการเปลี่ยน
ข้อมูล / ความคิดและประสบการณ์ให้มากทีสุ่ดเท่าที่จะทําได้ 
 P (Physical Participation) เป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีบทบาทในการทํากิจกรรมในลักษณะ
ต่างๆ 
 P (Process Learning) เป็นการเรียนรู้ “กระบวนการ” ซึ่งเป็นทักษะทีจ่ําเป็นต่อการ
ดํารงชีวิต เช่น ทักษะการแสวงหาความรู้ กระบวนการคิด และกระบวนการแก้ปัญหา เป็นต้น 

สร้างความสนใจ 
(Engagement) 

สํารวจและค้นหา 
(Exploration) 

ประเมิน  
(Evaluation) 

อธิบายและลงข้อสรุป 
(Explanation) 

ขยายความรู้ 
(Elaboration) 

วัฏจักรการเรียนรู้ 5Es 



U T Q - 2107 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร:์ คณิตศาสตร์ สาํหรับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

25 | ห น้ า  

 A (Application) เป็นการนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในลักษณะต่างๆ ในสังคมและชีวิต 
ประจําวัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
 
 

 

 

 

 

 

 
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 2.3 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามแนวคิดต่างๆ น้ัน เป็น
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจ ฝึกและพัฒนาตนเองเก่ียวกับ
การคิดหาเหตุผล ปลูกฝังให้ผู้เรียนใช้ความคิดของตนเองสามารถเสาะแสวงหาความรู้ หรือ
วิเคราะห์ข้อมูลได้การลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง แล้วนําข้อมูลที่ได้มาร่วมกิจกรรมภายในกลุ่ม 
เพ่ือให้กลุ่มประสบผลสําเร็จ ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมี
หลายรูปแบบด้วยกัน ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์, รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL),รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการ
สืบเสาะหาความรู้ (5Es)  
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ตอนที่ 3 แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่องที่ 3.1 ศิลปะการสอนคณิตศาสตร์ (Pedagogical Content 
Knowledge : PCK) 
  
 ในการที่จะช่วยนักเรียนให้เข้าใจในเน้ือหาวิชาน้ันควรมีการจัดกรอบแนวคิดของความรู้ใน
เน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์ดังน้ีคือการกําหนดทิศทางการสอนความรู้เก่ียวกับหลักสูตรความรู้และความ
เช่ือของนักเรียนเก่ียวกับคณิตศาสตร์ความรู้และความเช่ือเก่ียวกับการประเมินผลและความรู้และ
ความเช่ือเก่ียวกับกลยุทธ์ในการสอน (Ball : 1989) การเปลี่ยนแปลงการสอนของครูเป็นการปรับ
คุณภาพการสอนของครูขึ้นอยู่กับความรู้ของครู (Borkow& Putnam : 1995) ซึ่งความรู้ที่จําเป็น
สําหรับครูได้แก่ 

 1) ความรู้ในเนื้อหาวิชา (Subject Matter Knowledge: SMK) การสอนที่มีคุณภาพขึ้นอยู่
กับการพัฒนาแนวคิดและความเข้าใจของครูที่มีต่อเน้ือหาวิชาซึ่งรวมทั้งการรู้ข้อเท็จจริงแนวคิดและ
กระบวนการของแต่ละศาสตร์ 

 2) ความรู้วิชาครูทั่วไป (Pedagogical Knowledge) ความรู้ทั่วไปในวิชาครูและการสอน
ตลอดจนความรู้ความเข้าใจของครูในการสร้างสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้การจัดการในช้ันเรียนความรู้
และความเช่ือเก่ียวกับผู้เรียนและการเรียนรู้ 

 3) ความรู้ในบริบทต่างๆ (Knowledge about Context) คุณภาพการสอนของครูขึ้นอยู่กับ
การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองของครูในด้านแนวคิดของครูในการสอนเน้ือหาวิชาน้ันไปตามการพัฒนาและ
แนวคิดที่เป็นปัจจุบัน ความรู้ในการจัดระเบียบการนําเสนอเน้ือหาวิชา ความรู้ลึกซึ้งเก่ียวกับหลักสูตร
น้ัน ๆ 

ในการสอนคณิตศาสตร์อาจกล่าวได้ว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์สิ่งที่เป็นส่วนของ “ศาสตร์” ที่
ครูจะต้องมีคือความรู้เก่ียวกับเน้ือหาวิชาที่จะสอน (Subject Matter Knowledge : SMK) น่ันคือ
เข้าใจในหลักการโครงสร้างและธรรมชาติของวิชาน้ันๆและความรู้เ ก่ียวกับวิชาครูทั่ วไป 
(Pedagogical Knowledge) ได้แก่การจัดการในช้ันเรียน หลักการสอนทฤษฎีการเรียนรู้จุดมุ่งหมาย
ของการศึกษา 

 แต่ส่วนที่เป็น “ศิลป์” น้ันไม่สามารถแยกออกจากส่วนที่เป็นศาสตร์ได้คือส่วนที่เป็น 
Pedagogical Content Knowledge (PCK) หรือความรู้ว่าด้วยศิลปะการสอนสําหรับครูคณิตศาสตร์ 
ปกติเน้ือหาส่วนใหญ่ของวิชาคณิตศาสตร์มักมีลักษณะเป็นนามธรรมศิลปะการสอนต่างๆเช่น การถาม
คําถามที่น่าต่ืนเต้นน่าสนใจการใช้วิธีการให้นักเรียนได้ค้นพบด้วยตนเอง (Discovery) การทํา
คณิตศาสตร์ให้มีชีวิตชีวาการใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมให้นักเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมของ 
นักเรียนสู่องค์ความรู้ใหม่การเริ่มหรือจบบทเรียนที่น่าต่ืนเต้นน่าสนใจต่างๆเหล่าน้ีเป็นศิลปะการ สอน
ที่จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถไปสู่เป้าหมายได้ 
 ศิลปะการสอนต่าง ๆ ที่จะช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ มี
ดังน้ี 
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1. การถามคําถามที่น่าต่ืนเต้น น่าสนใจ คําถามที่น่าต่ืนเต้นน่าสนใจจะกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ 
ใช้จินตนาการในการหาคําตอบได้ถกเถียงหาแนวทางที่เหมาะสมในการหาคําตอบภายใต้การแนะนํา
ของครู 

2. สอนเพ่ือให้นักเรียนค้นพบ เทคนิคการสอนน้ีเป็นการกระตุ้นและคงไว้ซึ่งความสนใจ 
คณิตศาสตร์นอกจากน้ียังช่วยพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นส่วนสําคัญต่อความสําเร็จใน
อนาคตในทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนเหล่าน้ีอีกด้วย 

3. ทําคณิตศาสตร์ให้มีชีวิตชีวา คือการนําเรื่องราวที่น่าสนใจของนักคณิตศาสตร์ในอดีตมา 
มาเล่าสู่กันฟัง หรือแนะนําในช้ันเรียน 

4. เริ่มเรื่องจบคาบการสอนด้วยปัญหาที่น่าสนใจ ซึ่งอาจนํามาใช้ในตอนต้นช่ัวโมงเพ่ือที่จะ 
ดึงดูดใจให้นักเรียนต้องการเข้าช้ันเรียนคณิตศาสตร์ หรือนํามาใช้ในตอนท้ายช่ัวโมง เพ่ือให้นักเรียน
รู้สึกเสียดายที่เวลาหมดลง และเดินออกจากห้องเรียนด้วยการพูดคุยถึงสิ่งน่าต่ืนเต้นที่ได้รับในช้ันเรียน 

5. การใช้สื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ชนิด 
ต่าง ๆ แบบจําลอง สิ่งประดิษฐ์ รูปภาพ แผนภูมิ หรือเคร่ืองมือแบบต่าง ๆ ที่สนองจุดมุ่งหมายในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
 จากกิจกรรมการเรียนการสอนที่กล่าวแล้วถ้าครูจัดกิจกรรมและใช้คําถามกระตุ้นให้นักเรียน
ตอบคําถามไปตามลําดับจนถึงขั้นสรุปเป็นสูตรหรือกฎเกณฑ์จะเป็นกระบวนการที่เน้นให้นักเรียน
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนอกจากน้ีครูต้องสามารถควบคุมช้ันเรียนให้บรรยากาศเอ้ือต่อการศึกษา
ค้นคว้าปัจจุบันครูให้ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนทํางานร่วมกัน
เมื่อครูให้นักเรียนทํางานร่วมกันและไม่ได้กําหนดกติกาของการทํางานร่วมกันจึงมักพบว่านักเรียน
ไม่ได้ร่วมกันทํางานอย่างแท้จริงดังน้ันครูจึงควรกําหนดกติกาของการทํางานร่วมกันเช่นเมื่อทํางาน
สําเร็จทุกคนในกลุ่มจะต้องรู้เรื่องที่ทําอย่างชัดเจนเมื่อให้คนใดคนหนึ่งออกมารายงานหรือเล่าให้ฟัง
ต้องสามารถเล่าเรื่องหรือขยายความได้การทํางานต้องกําหนดให้ชัดเจนว่าจะมีคะแนนการทํากิจกรรม
ต่างๆก่ีคะแนนครูจะมีวิธีการให้คะแนนอย่างไรบ้างครูต้องสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควบคู่
ไปกับการวัดและการประเมินผลและแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเรื่อง
ต่างๆได้เป็นอย่างดีครูต้องสามารถตัดสินและประเมินค่าความสามารถของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง
ยุติธรรมหรือตรงกับความสามารถของผู้เรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป 
 ศิลปะการสอนสําหรับครูคณิตศาสตร์ ปกติเน้ือหาส่วนใหญ่ของวิชาคณิตศาสตร์มักมี
ลักษณะเป็นนามธรรม ศิลปะการสอนต่าง ๆ เช่น การถามคําถามที่น่าต่ืนเต้น น่าสนใจ การใช้
วิธีการให้นักเรียนได้ค้นพบด้วยตนเอง การทําคณิตศาสตร์ให้มีชีวิตชีวา การใช้สื่อการสอนท่ี
เหมาะสม การเริ่มหรือจบบทเรียนที่น่าต่ืนเต้นน่าสนใจต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นศิลปะการสอนที่จะ
ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถไปสู่เป้าหมายได้  
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ตอนที่ 3 แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่องที่ 3.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 
 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสําคัญของผู้เรียนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นเป้าหมายสําคัญสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน ครูผู้สอนต้องพยายาม
คัดสรรกระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช2551น้ัน ต้องใช้กระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย สําหรับเป็นเคร่ืองมือพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร ซึ่งครูผู้สอนจะต้อง
รู้และเข้าใจแนวคิดการจัดการเรียนรู้และผลที่เกิดกับผู้เรียนของกระบวนการเรียนรู้แต่ละวิธี แล้ว
นํามาจัดการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว ได้แก่ 
 1. กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
 2. กระบวนการสร้างความรู้  
 3. กระบวนการคิด  
 4. กระบวนการทางสังคม  
 5. กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา  
 6. กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
 7. กระบวนการปฏิบัติ  
 8. กระบวนการจัดการ  
 9. กระบวนการวิจัย  
 10. กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง 
 11. กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัยฯลฯ  
 กระบวนการเรียนรู้ที่กล่าวมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่จะให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝน 
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายของหลักสูตร ครูผู้สอนจึง
ควร คัดสรรและเลือกนํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ การเลือกว่าวิธีใดเหมาะสมท่ีสุดต้องพิจารณาจาก
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมว่าต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อะไรสามารถนําพาให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะที่สําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใดกระบวนการเหล่าน้ีหากนํามาใช้แล้วจะได้ผล
เพียงใดจึงเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ครูผู้สอนจึงจําเป็นต้องมีความรู้เก่ียวกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่จะนํามาใช้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน/ตัวช้ีวัดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช2551 ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีหลาย
แบบ ครูผู้สอนสามารถนําไปจัดให้เหมาะสมกับเน้ือหาและเวลาเรียนของผู้เรียน 
 การจัดกระบวนการเรียนรู้สําหรับกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์น้ันผู้เก่ียวข้องควรคํานึงถึงสิ่งต่อไปน้ี 

1. กระบวนการเรียนรู้ควรจัดให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดย
คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลรวมทั้งวุฒิภาวะของผู้เรียนทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด
คํานวณพ้ืนฐาน มีความสามารถในการตัดสินใจตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

2. การจัดเน้ือหาสาระทางคณิตศาสตร์ต้องคํานึงถึงความง่ายยาก ความต่อเน่ืองและลําดับ
ขั้นของเน้ือหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องคํานึงถึงลําดับขั้นของการเรียนรู้โดยจัด
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กิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ จริงรวมทั้งปลูกฝังนิสัยให้รักในการศึกษาและ
แสวงหาความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างต่อเน่ือง 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ควรจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้ที่สมดุลทั้งสามด้าน คือด้านความรู้ ด้านทักษะ/กระบวนการ และด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม 

4.  การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอน 
รวมทั้งอํานวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรู้ทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐานที่สําคัญ
และจําเป็น    

5.  การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ ควรมีการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานบุคคลทั้งหลายที่เก่ียวข้องกับการศึกษาคณิตศาสตร์  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป 
 กระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นกระบวนสําคัญในการนําหลักสูตรสู่การปฏิบัติ ครูผู้สอน
ต้องพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว ได้แก่ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการจัดการ  กระบวนการ วิจัย  กระบวนการเ รียนรู้ การ เรี ยนของตนเอง 
กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย ฯลฯ 
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ตอนที่ 3 แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่องที่ 3.3 การพัฒนาทักษะ และ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 
 ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ได้กําหนดมาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จําเป็นไว้ 
ดังน้ีคือ มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์และการนําเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์
กับศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดการเรียนรู้ผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมกําหนด
สถานการณ์หรือปัญหา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานด้านทักษะ / กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ดังกล่าวแนวการพัฒนาทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จําเป็นมีดังน้ี 

1. การพัฒนาทักษะ / กระบวนการแก้ปัญหาผู้สอนต้องให้โอกาสผู้เรียนได้ฝึกคิดด้วย 
ตนเองให้มาก โดยจัดสถานการณ์หรือปัญหา หรือเกมที่น่าสนใจ ท้าทายให้อยากคิด เริ่มด้วยปัญหาที่
เหมาะกับศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนหรือผู้เรียนแต่ละกลุ่ม โดยอาจเร่ิมปัญหาที่ผู้เรียนสามารถใช้
ความรู้ที่เรียนมาแล้วมาประยุกต์ก่อน ต่อจากน้ันจึงเพ่ิมสถานการณ์หรือปัญหาที่แตกต่างจากท่ีเคยพบ
มา สําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถสูงผู้สอนควรเพ่ิมปัญหาที่ยากซ่ึงต้องใช้ความรู้ที่ซับซ้อนหรือ
มากกว่าที่กําหนดไว้ในหลักสูตรให้นักเรียนได้ฝึกคิดด้วย 

2.  การพัฒนาทักษะ / กระบวนการให้เหตุผลการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักคิดและให้ 
เหตุผลเป็นสิ่งสําคัญ สามารถสอดแทรกได้ในการเรียนรู้ทุกเน้ือหาของคณิตศาสตร์และวิชาอ่ืน ๆ ด้วย 
การเริ่มต้นที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ และเกิดทักษะในการให้เหตุผล ผู้สอนควรจัดสถานการณ์หรือ
ปัญหาที่น่าสนใจให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนและคอยช่วยเหลือโดย
กระตุ้นหรือช้ีแนะอย่างกว้าง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ในการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนควรเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้คิดอย่างหลากหลาย โจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์ที่กําหนดให้ควรเป็นปัญหา
ปลายเปิด (Open-ended problem) ที่ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือให้เหตุผลที่แตกต่างกัน
ได้ 

3. การพัฒนาทักษะ / กระบวนการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการ 
นําเสนอ ทําได้ทุกเน้ือหาท่ีต้องการให้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือนําไปสู่การแก้ปัญหา เป็นการฝึก
ทักษะให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ปัญหา สามารถเขียนปัญหาในรูปแบบของตาราง กราฟ หรือข้อความ 
เพ่ือสื่อสารความสัมพันธ์ของจํานวนเหล่าน้ัน ขั้นตอนในการดําเนินงานเร่ิมจากการกําหนดโจทย์
ปัญหาให้ผู้เรียนวิเคราะห์ กําหนดตัวแปร เขียนความสัมพันธ์ของตัวแปรในรูปของสมการ หรือ
อสมการตามเง่ือนไขที่กําหนด และดําเนินการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการทางพีชคณิต 

4. การพัฒนาทักษะ / กระบวนการเช่ือมโยง นอกจากการเช่ือมโยงเน้ือหาต่าง ๆ ใน 
คณิตศาสตร์ด้วยกันแล้ว ยังมีการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ โดยใช้คณิตศาสตร์เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้และใช้ในการแก้ปัญหา เช่น ในเรื่องการเงิน การคิดดอกเบ้ียทบต้น ก็อาศัย
ความรู้ในเรื่องเลขยกกําลังและผลบวกของอนุกรม ในงานศิลปะและการออกแบบบางชนิดก็ใช้ความรู้
เก่ียวกับรูปเรขาคณิต นอกจากน้ันแล้วยังมีการนําความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในวิชาชีพ
บางอย่างโดยตรง รวมถึงการนําคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับชีวิตความเป็นอยู่ประจําวัน ในการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ/กระบวนการเช่ือมโยงความรู้คณิตศาสตร์น้ัน ผู้สอนอาจจัดกิจกรรม
หรือสถานการณ์ปัญหาสอดแทรกในการเรียนรู้อยู่เสมอ มอบหมายงานหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนไปศึกษา
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ค้นคว้าหาความรู้ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมน้ัน แล้วนําเสนองานต่อผู้สอนและผู้เรียน ให้มีการอภิปราย
และหาข้อสรุปร่วมกัน 

5. การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บรรยากาศที่ช่วยส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ได้แก่การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดและนําเสนอแนวคิดของตนเองอย่างอิสระภายใต้การให้คําปรึกษา
แนะนําของผู้สอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถเริ่มต้นจากการนําเสนอปัญหาที่ท้าทายน่าสนใจ
เหมาะกับวัยของผู้เรียนและเป็นปัญหาที่ผู้เรียนสามารถนําความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ที่มีอยู่มาใช้
แก้ปัญหาได้การแก้ปัญหาควรจัดเป็นกิจกรรมในลักษณะร่วมกันแก้ปัญหาให้ผู้เรียนได้อภิปรายร่วมกัน
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เสนอแนวคิดหลายๆแนวคิดเป็นการช่วยเสริมเติมเต็มทําให้ได้แนวคิดใน
การแก้ปัญหาที่สมบูรณ์และหลากหลาย 

 

การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้มีทักษะ/กระบวนการมีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมผู้สอนจะต้องบูรณาการเนื้อหาและทักษะกระบวนการเข้าด้วยกันตลอดจนจัดกิจกรรม
สร้างเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ตระหนักในคุณค่าของคณิตศาสตร์ฝึกการทํางานที่
เป็นระบบมีระเบียบวินัยรอบคอบมีความรับผิดชอบมีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

 

 

 
 
 
 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 3.3 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป 
 การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มาตรฐานของผู้เรียน ควรมี
ความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์
และการนําเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุ
มาตรฐานดังกล่าว 
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ตอนที่ 4 การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์ในช้ันเรียน 
เรื่องที่ 4.1 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช
2551กําหนดระดับของการดําเนินงานไว้เป็น4ระดับคือการวัดและประเมินระดับช้ันเรียน,การวัดและ
ประเมินระดับสถานศึกษา,การวัดและประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และการวัดและประเมิน
ระดับชาติระดับที่มีความเก่ียวข้องกับผู้สอนมากที่สุดและเป็นหัวใจของการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ผู้เรียนคือการวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียนคําศัพท์ที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ในช้ันเรียนมีความหมายแตกต่างกันแต่บางคนนํามาใช้ในความหมายเดียวกันดังน้ันเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจที่ตรงกันจึงให้นิยามคําศัพท์ต่างๆไว้ดังน้ี 

การวัด (Measurement) หมายถึง การกําหนดตัวเลขให้กับวัตถุสิ่งของเหตุการณ์
ปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมต่างๆของผู้เรียนการจะได้มาซึ่งตัวเลขน้ันอาจต้องใช้เครื่องมือวัดเพ่ือให้ได้
ตัวเลขที่สามารถแทนคุณลักษณะต่างๆท่ีต้องการวัด 

การประเมิน (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บข้อมูลตีความบันทึกและใช้ข้อมูล
เก่ียวกับคําตอบของผู้เรียนที่ทําในภาระงาน/ช้ินงานว่าผู้เรียนรู้อะไรสามารถทําอะไรได้และจะทํา
ต่อไปอย่างไรด้วยวิธีการและเคร่ืองมือที่หลากหลาย 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน (Classroom Assessment) หมายถึง
กระบวนการเก็บรวบรวมวิเคราะห์ตีความบันทึกข้อมูลที่ได้จากการวัดและประเมินทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการโดยการดําเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน
นับต้ังแต่ก่อนการเรียนการสอนระหว่างการเรียนการสอนและหลังการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องมือที่
หลากหลาย 

 
ประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การทราบว่าการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบ่งประเภทเป็นอย่างไรบ้างจะช่วยให้ผู้สอน
ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ผู้เรียนย่ิงขึ้น ในที่น้ีได้นําเสนอประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ดังน้ี 
 1) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จําแนกตามขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน มี 4 
ประเภท ดังน้ี 
  1.1การประเมินเพ่ือจัดวางตําแหน่ง (Placement Assessment) 
  1.2 การประเมินเพ่ือวินิจฉัย (Diagnostic Assessment) 
  1.3 การประเมินเพ่ือการพัฒนา (Formative Assessment) 
  1.4 การประเมินเพ่ือสรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
 2) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จําแนกตามวิธีการแปลความหมายผลการเรียนรู้มี 2 
ประเภทที่แตกต่างกันตามลักษณะการแปลผลคะแนน ดังน้ี 
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 2.1 การวัดและประเมินแบบอิงกลุ่ม (Norm-Referenced Assessment) 
  2.2 การวัดและประเมินแบบอิงเกณฑ์ (Criterion-Referenced Assessment) 
 
หลักฐานการเรียนรู ้

หลักฐานการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เป็น
รูปธรรมว่า มีร่องรอย/หลักฐานใดบ้างที่แสดงถึงผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สัมพันธ์โดยตรงกับ
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด จําแนกหลักฐานการเรียนรู้เป็น 2 ประเภท คือ  

1) ผลผลิต : รายงานที่เป็นรูปเล่ม สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน แฟ้มสะสมงาน ฯลฯ  
2) ผลการปฏิบัติ : การรายงานด้วยวาจา การสาธิต การทดลอง ฯลฯ 
 

เกณฑ์การประเมิน และตัวอย่างชิ้นงาน  
 เกณฑ์การประเมิน (Rubrics)จะประเมินภาระงานที่มีความซับซ้อนอย่างไรดี รู้ได้อย่างไรว่า
ภาระงานน้ันดีเพียงพอแล้ว ซึ่งเกณฑ์การประเมินเป็นแนวทางให้คะแนนที่ประกอบด้วยเกณฑ์ด้าน
ต่างๆ เพ่ือใช้ประเมินค่าผลการปฏิบัติของผู้เรียนในภาระงาน/ช้ินงานที่มีความซับซ้อน 
 ตัวอย่างชิ้นงาน คือ ผลงานของผู้เรียน ซึ่งผู้สอนอาจเก็บรวบรวมจากงานท่ีผู้เรียนทําส่งในแต่
ละปีการศึกษา เพ่ือเป็นแบบอย่างให้เห็นว่าลักษณะงานแบบใดที่ดีกว่า 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 4.1 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในช้ันเรียน เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมวิเคราะห์ 
ตีความ บันทึกข้อมูลที่ได้จากการวัดและประเมินที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการตลอด
ระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายและนําผลที่ได้มา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดในตัวช้ีวัดของมาตรฐานสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยผลที่
ได้จะเป็นข้อมูลสะท้อนให้ผู้สอนทราบถึงผลการจัดการเรียนการสอนของตนและพัฒนาการ
ของผู้เรียน ซึ่งหลักฐานการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่เป็นรูปธรรม 
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ตอนที่ 4 การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์ในช้ันเรียน 
เรื่องที่ 4.2 กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
 

สิ่งที่ผู้สอนต้องวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 คือ (1) ผลการเรียนรู้ใน8กลุ่มสาระ (2) ผลการเรียนรู้ด้านการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียน (3) ผลการเรียนรู้ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กําหนดไว้ในหลักสูตรอย่างน้อย8ประการ
และ (4) ผลการเรียนรู้ที่เกิดจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร4ประการดังกล่าว
ข้ าง ต้นมีที่ มาจากองค์ประกอบ3 ด้านคือ ด้านพุทธิ พิสัย ด้านจิตพิสัยและด้านทักษะพิสัย 
กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

ผลการเรียนรูท้ั้ง3ด้านมีลักษณะสําคัญทีส่ามารถนํามาอธิบายโดยสังเขปดังน้ีคือ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย หมายถึง ข้อมูล สารสนเทศ หลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึง

ความสามารถด้านสติปัญญา โดยพฤติกรรมที่สะท้อนว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ได้แก่ การ
บอกเล่า อธิบาย หรือเขียนแสดงความคิดรวบยอด เป็นต้น 

2) ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย หมายถึง ข้อมูล สารสนเทศที่สะท้อนความสามารถด้านการ
เรียนรู้ในการจัดการอารมณ์ ความรู้สึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ โดยพฤติกรรมที่
สะท้อนว่าผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย คือ ผู้เรียนมีการแสดงอารมณ์ ความรู้สึกใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมตามบรรทัดฐานของสังคม  

 3) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย หมายถึง ข้อมูล สารสนเทศที่แสดงถึงทักษะการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายซึ่งเกิดจากการประสานงานของสมองและ
กล้ามเน้ือที่ใช้งานอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน 

กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรูท้ี่ผู้สอนควรปฏิบัติ  
 ขั้นตอนกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ผู้สอนควรปฏิบัติ มีดังน้ี  

1) ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดจากหลักสูตรสถานศึกษา  
2) จัดทําโครงสร้างรายวิชาและแผนการประเมิน  
3) ช้ีแจงรายละเอียดของการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ วิธีการ 

เครื่องมือ เกณฑ์คะแนน ตามแผนการประเมินที่กําหนดไว้  
4) การจัดการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็น 3 

ระยะ ได้แก่ ประเมินวิเคราะห์ผู้เรียนการการเรียนการสอน ประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียน และ
การประเมินความสําเร็จหลังเรียน 
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สรุป 
 กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ผู้สอนควรปฏิบัติดังน้ี คือ ศึกษา วิเคราะห์
มาตรฐานและตัวช้ีวัดจากหลักสูตรของสถานศึกษา จัดทําโครงสร้างรายวิชาและแผนการ
ประเมิน ช้ีแจงรายละเอียดให้ผู้เรียนเข้าใจ การจัดการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
ประเมินวิเคราะห์ผู้เรียน 



U T Q - 2107 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร:์ คณิตศาสตร์ สาํหรับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

36 | ห น้ า  

ตอนที่ 4 การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์ในช้ันเรียน 
เรื่องที่ 4.3 การวัดผลประเมิลผลคณิตศาสตร์ในระดับช้ันเรียน 
 
 เน่ืองจากปัจจุบันการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียนมุ่งให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาคณิตศาสตร์ ควบคูกั่บมีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพ่ือให้การประเมินผลมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดังกล่าว ครูจะต้องบูรณาการการ
ประเมินผลความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาคณติศาสตร์ และการประเมินผลทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน โดยยึดหลักการดังน้ี 
 1) การประเมินผลต้องมี วัตถุประสงค์ของการประเมินผลที่ ชัดเจน ครู ต้องกําหนด
วัตถุประสงค์การประเมินผลให้ชัดเจน เพ่ือจะได้เลือกใช้เครื่องมือและวิธีวัดผลได้อย่างเหมาะสม ซึ่งใน
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ นักการศึกษาได้จําแหนกการประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินผลออกเป็น 5 ประเภท คือ  
  1.1) การประเมินผลเพ่ือวินิจฉัยจุดเด่นหรือจุดด้อยของนักเรียน  
  1.2) การประเมินผลเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน  
  1.3) การประเมินผลเพ่ือตัดสินหรือสรุปผลการเรียน  

1.4) การประเมินผลเพ่ือจดัประเภท  
1.5) การประเมินผลเพ่ือพยากรณ์ 

 2) การประเมินผลต้องกระทําอย่างต่อเน่ืองและควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน ครู
ต้องกระทําอย่างต่อเน่ืองตามสภาพจริงควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน โดยเร่ิมต้นจากการ
ประเมินผลก่อนเรียน ประเมินผลระหว่างเรียน และประเมินผลหลังเรียน 
 3) การประเมินผลต้องเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการวัดผลที่หลากหลาย เพ่ือนําไปสู่ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนรอบด้าน 
 4) การประเมินผลการเรียนรู้ ต้องเป็นกระบวนการที่ ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการปรับปรุงความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของตน 
 
การประเมินผลสภาพจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้จะต้องกระทําให้ครอบคลุมสมรรถภาพที่พึงประสงค์ทั้ง  
3 ด้าน คือ ความรู้ความคิด ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยลักษณะของการ
ประเมินที่เป็นไปได้มีดังน้ี  
 1. การประเมินโดยผู้สอน เป็นการประเมินผลการเรียนรู้โดยโดยผู้สอนเป็นผู้สร้างเคร่ืองมือ
และเป็นผู้วัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 2. การประเมินโดยผู้สอนและผู้เรียน เป็นการประเมินผลการเรียนรู้โดยผู้สอนและผู้เรียน
ร่วมกันกําหนดเป้าหมาย ขอบเขต และเกณฑ์ต่างๆ ของการประเมินรวมทั้งประเมินผลงานร่วมกัน 
 3. การประเมินโดยผู้เรียน เป็นการประเมินผลการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นผู้กําหนดเป้าหมาย 
ขอบเขตและสร้างผลงานด้วยตนเอง 
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การประเมินผลที่คํานึงถึงทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  การประเมินผลที่คํานึงถึงทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ครูจะต้องบูรณการการ
ประเมินผลความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาคณิตศาสตร์และการประเมินผลทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน ซึ่งก็คือการประเมินผลท่ีคํานึงถึงทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
น่ันเอง ครูควรยึดหลักดังน้ี  
 1) การประเมินผลจะต้องมีข้อสอบที่มีลักษณะคําถามแบบเจาะลึกแนวคิด ยุทธวิธี และ
กระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียน  
 2) การประเมินจะต้องใช้การสังเกตและการใช้คําถามควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน  
 3) การประเมินผลจะตต้องมีเกณฑ์การให้คะแนนที่เป็นระบบและชัดเจน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป 
 การวัดและประเมินผลคณิตศาสตร์ในระดับช้ันเรียนต้องมี วัตถุประสงค์ของการ
ประเมินผลที่ชัดเจน ครูต้องกําหนดวัตถุประสงค์การประเมินผลให้ชัดเจน เพ่ือจะได้เลือกใช้
เครื่องมือและวิธีวัดผลได้อย่างเหมาะสมกระทําอย่างต่อเน่ืองและควบคู่ไปกับกระบวนการเรียน
การสอนโดยเร่ิมต้นจากการประเมินผลก่อนเรียน ประเมินผลระหว่างเรียน และประเมินผลหลัง
เรียนเลือกใช้เคร่ืองมือและวิธีการวัดผลที่หลากหลายการประเมินผลการเรียนรู้ ต้องเป็น
กระบวนการที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการปรับปรุงความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ของตนการประเมินผลที่คํานึงถึงทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ครูจะต้อง
บูรณการการประเมินผลความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาคณิตศาสตร์และการประเมินผลทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน 
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ตอนที่ 4 การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์ในช้ันเรียน 
เรื่องที่ 4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิธีการวัดผลประเมินผลทั้ง 
3 ลักษณะดังกล่าวข้างต้น จําแนกเป็น 2 ประเภท คือ 1) แบบทดสอบ 2) ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 1. แบบทดสอบ เป็นเคร่ืองมือวัดผลที่ผู้สอนสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้ทดสอบผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย
แบบทดสอบประเภทต่าง ๆ ได้แก่ แบบเลือกตอบ แบบถูกผิด แบบจับคู่ แบบเปรียบเทียบ แบบเติม
คํา ฯลฯ ทั้งน้ีแบบทดสอบท่ีจะใช้ต้องเป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพ มีความเท่ียงตรง (Validity) และ
เช่ือมั่นได้ (Reliablility) ซึ่งข้อสอบมี 2 แบบคือ  

1. ข้อสอบแบบอัตนัย (Subjective test)ควรจะใช้เมื่อ 
- กลุ่มนักเรียนที่จะทําการทดสอบมีจํานวนคนน้อย และแบบทดสอบนั้นไม่นํามาใช้

สอบอีก  
- ครูต้องการท่ีจะส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะการเขียนการแสดงวิธีทํา เพ่ือให้นักเรียน

แสดงความคิดหรือวิธีการของตนเอง 
- เวลาในการออกข้อสอบมีน้อยกว่าเวลาในการตรวจข้อสอบ 

2. ข้อสอบแบบปรนัย (Objective test) ควรจะใช้เมื่อ  
- กลุ่มนักเรียนทีจ่ะทําการทดสอบมีจํานวนคนมาก และแบบทดสอบนั้นอาจจะ

นํามาใช้สอบอีก  
- ต้องการได้คะแนนที่มีความเชื่อถือได้ 
- ต้องการการประเมินผลทีค่่อนข้างจะยุติธรรม และไม่มีความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไป

เก่ียวข้อง 
- ครูมีความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเองในการสร้างข้อสอบได้ชัดเจนมากกว่าที่
จะตรวจข้อสอบแบบอัตนัยได้อย่างยุติธรรม 

 2. ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นเคร่ืองมือวัดผลท่ีผู้สอนและผู้เรียนอาจมีส่วนร่วมกัน
กําหนดขอบเขตและเกณฑ์ต่าง ๆ ในการทํางาน ซึ่งมีหลายรูปแบบ ได้แก่ แบบฝึกหัด ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ การศึกษาค้นคว้าทางคณิตศาสตร์ การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แฟ้มสะสมงานและ
โครงงานคณิตศาสตร์ 
 
 

 
 
 
 
 
 

สรุป 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์ จําแนกเป็น 2 ประเภท คือ 
แบบทดสอบ เป็นเคร่ืองมือวัดผลที่ผู้สอนสร้างขึ้นเพ่ือใช้ทดสอบผู้เรียนและภาระงานท่ีได้รับ
มอบหมาย เป็นเครื่องมือวัดผลที่ผู้สอนและผู้เรียนอาจมีส่วนร่วมในการกําหนดขอบเขตในการ
ทํางาน เช่น การศึกษาค้นคว้าทางคณิตศาตร์ แฟ้มสะสมผลงาน โครงงานคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
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ตอนที่ 4 การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์ในช้ันเรียน 
เรื่องที่ 4.5 การวางแผนการประเมินรายวิชาและการตรวจสอบการใช้ตัวช้ีวัด 
 
 การวางแผนการประเมินรายวิชา เป็นการวางแผนการประเมินโดยนําโครงสร้างรายวิชามา
กําหนดคะแนนและภาระงาน/ช้ินงานรวบยอด ที่กําหนดเป็นหลักฐานการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ตลอดรายวิชา ให้เหมาะสมสอดคล้องมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สะท้อนคุณภาพผู้เรียนตาม
หลักสูตรพร้อมทั้งกําหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน คะแนนการทดสอบปลายปี/ปลายภาค และ
วิธีการท่ีใช้ในการประเมินปลายปีหรือปลายภาค สามารถเขียนลงในแบบบันทึกซึ่งประกอบด้วย ช่ือ
หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด เวลา คะแนน และภาระงาน/ช้ินงานรวบยอด 
 

ตัวอย่างแบบบันทึกการวางแผนการประเมินรายวิชา 
ระดับประถมศึกษา / มัธยมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
รหัสวิชา..................... วิชา.........................ชั้น............................เวลา.....................ชั่วโมง  
สัดส่วนคะแนน ระหว่างเรียน : ปลายปี .......... : .......... 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

เวลา
(ช.ม.) 

คะแนน 
ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด 

      

รวม    

 
คะแนน 
ปลายปี 

การทดสอบ    

ภาระงาน/การ
ปฎิบัติ 

   

รวมทั้งรายวิชา  100  

  
การตรวจสอบการใช้ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดที่นํามาใช้ในการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ เกณฑ์การ

ประเมินช้ินงาน/ภาระงานท่ีกําหนด ต้องสะท้อนคุณภาพตามตัวช้ีวัดที่นํามาจัดทําหน่วยงานการ
เรียนรู้อย่างครอบคลุมครบถ้วน การตรวจสอบการใช้ตัวช้ีวัดเป็นการพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้ 1) 
ความครบถ้วนของการนําตัวช้ีวัดมาใช้ในการจัดทําหน่วยการเรียนรู้หรือนํามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชา 2) ความเหมาะสมสอดคล้องของตัวช้ีวัดที่นํามาใช้ในการจัดทําหน่วยการ
เรียนรู้ 3) ความซ้ําซ้อนของตัวช้ีวัดในหน่วยการเรียนรู้ โดยพิจารณาว่า ตัวช้ีวัดที่ถูกนํามาใช้ซ้ําใน

ระหว่างเรียน 
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หลายหน่วยการเรียนรู้มีความจําเป็นหรือไม่ อย่างไร ตัวช้ีวัดที่ถูกนํามาใช้ครั้งเดียวเพียงพอหรือไม่ใน
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถนํามาเสริมซ้ําในหน่วยการเรียนรู้อ่ืนโดยเป็นการประเมินเพ่ือ
พัฒนาได้หรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป 
 การวางแผนการประเมินรายวิชา เป็นการวางแผนการประเมินโดยนําโครงสร้างรายวิชา
มากําหนดคะแนนและภาระงาน/ช้ินงานรวบยอด ที่กําหนดเป็นหลักฐานการเรียนรู้ในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ตลอดรายวิชา ให้เหมาะสมสอดคล้องมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดและการ
ตรวจสอบการใช้ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดที่นํามาใช้ในการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ เกณฑ์การประเมิน
ช้ินงาน/ภาระงานที่กําหนด ต้องสะท้อนคุณภาพตามตัวช้ีวัดที่นํามาจัดทําหน่วยงานการเรียนรู้
อย่างครอบคลุมครบถ้วน 
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ตอนที่ 4 การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์ในช้ันเรียน 
เรื่องที่ 4.6 การออกแบบการวัดและประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ 
 
 การออกแบบการวัดและประเมินผลรายหน่วยการเรียนรู้ ต้องคิดวางแผนต้ังแต่ขั้นการ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ว่าในการประเมินสรุปความรู้รวบยอดเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้น้ัน จะให้
ผู้เรียนแสดงออกซึ่งความรู้ ความเข้าใจสิ่งที่เรียนในรูปแบบใด ปรากฏเป็นหลักฐานเช่นไรที่จะทําให้
ครูผู้สอนมั่นใจได้ว่าผู้เรียนมีความรู้ ทักษะความเข้าใจตามที่กําหนด และเมื่อได้ออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้แล้วควรได้ทบทวนดังน้ี 

1. ทบทวนรายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ ช่ือหน่วย ตัวช้ีวัดที่ระบุไว้ในหน่วยการ
เรียนรู้ และภาระงาน/ช้ินงานรวบยอดของหน่วย 

2. เป็นหลักฐานการเรียนรู้ที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนํา
ความรู้ไปใช้สร้างภาระงาน/ช้ินงานรวบยอด  

3. ทบทวนลักษณะของภาระงาน/ช้ินงานที่จะทําให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง
และส่งเสริมการคิดระดับสูง ควรเป็นภาระงาน/ช้ินงานที่เน้นการปฏิบัติ เป็นงานที่มีความหมายต่อ
การเรียนรู้ คือ มีความเป็นไปได้และสอดคล้องกับชีวิตจริง  

4. กําหนดแนวทางการให้คะแนนที่สอดคล้องกับลักษณะของภาระช้ินงาน/ช้ินงานรวบยอด  
5. การออกแบบตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้าของผลงาน ให้สอดคล้องกับแนวการ

จัด กิจกรรมการเรียนรู้  เ พ่ือใ ห้ผู้ เ รี ยนบรรลุ ตัว ช้ี วัดตามท่ี กําหนดไ ว้ ในหน่วยการเ รียนรู้ 
 

ตัวอย่าง ออกแบบการวัดและประเมินผลรายหน่วยการเรียนรู ้
รายวิชา คณิตศาสตร ์      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔หน่วย
การเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง สถิติและความนา่จะเป็น   เวลา ๑๖ ชั่วโมง  
       คะแนน ๑๐ คะแนน 

ตัวชี้วัด ค ๕.๑ ป ๔/๑ รวบรวมและจาํแนกข้อมูล 
 ค ๕.๑ ป ๔/๒ อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิแท่ง และตาราง 
 ค ๕.๑ ป ๔/๓ เขียนแผนภูมิรปูภาพและแผนภูมิแท่ง  
 ค ๖.๑ ป ๔/๓ ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
 ค ๖.๑ ป ๔/๔ ใช้ภาษาและสญัลักษณท์างคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย  
   และการนําเสนอได้อย่างถูกต้อง 
 ค ๖.๑ ป ๔/๖ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

 ช่ือผลงาน “แผนภูมิคนพอเพียง” 
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ลักษณะของงาน 

 ให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์ที่กําหนดแล้วเลือกข้อมูลจากสถานการณ์น้ัน อาจเป็นข้อมูล
ทั้งหมดหรือเป็นข้อมูลเพียงบางส่วนมานําเสนอด้วยแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งให้สวยงาม 
น่าสนใจแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการ
เลือกใช้ข้อมูล 

สถานการณ ์

 นารี ปรีดา เมตตา และนิภา ได้รับเงินรายวันจากคุณแม่ดังน้ี นารี ได้รับวันละ ๑๐ บาท 
ปรีดา วันละ ๒๐ บาท เมตตา ๑๕ บาท และนิภา วันละ ๔ บาท ทุกคนเป็นเด็กดีใช้เงินอย่างประหยัด
เก็บออมไว้ทุกวัน โดยแต่ละคนเก็บรวบรวมเป็นรายวัน สรุปได้ดังตาราง 

ชื่อ 

วัน 
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ รวม 

นารี ๕ ๔ ๕ ๓ ๒ ๑๙ 

ปรีดา ๖ ๔ ๕ ๖ ๔ ๒๕ 

เมตตา ๗ ๓ ๓ ๖ ๕ ๒๔ 

นิภา ๔ ๓ ๒ ๒ ๓ ๑๔ 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

สรุป 
 การออกแบบการ วัดและประเมินผลหน่วยการเรี ยนรู้ ต้องคิดวางแผนต้ังแ ต่ 
ขั้นการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ว่าในการประเมินสรุปความรู้รวบยอดเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ 
น้ัน จะให้ผู้เรียนแสดงออกซึ่งความรู้ ความเข้าใจสิ่งที่เรียนในรูปแบบใด ปรากฏเป็นหลักฐานเช่นไร
ที่จะทําให้ครูผู้สอนมั่นใจได้ว่าผู้เรียนมีความรู้ ทักษะความเข้าใจตามที่กําหนด ควรทบทวน
รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ กําหนดแนวทางการให้คะแนนและการออกแบบตรวจสอบและ
ประเมินความก้าวหน้าของผลงานเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุตัวช้ีวัดตามท่ีกําหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้ 
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ตอนที่ 4 การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์ในช้ันเรียน 
เรื่องที่ 4.7 การให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์แบบรูบริค 
 
 การให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์แบบรูบริค เป็นการให้คะแนนที่ประเมินผลจากผลงานที่นักเรียน
ทําหรือพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก ซึ่งไม่ได้พิจารณาที่คําตอบหรือผลลัพธ์สุดท้ายเพียงอย่างเดียว
แต่ยังพิจารณาที่ขั้นตอนการทํางานของนักเรียนด้วย ตลอดจนมีการกําหนดระดับคะแนนพร้อมระบุ
รายละเอียดของผลงานหรือพฤติกรรมของนักเรียนไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เกณฑ์การให้
คะแนนแบบรูบริคสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 การให้คะแนนแบบรูบริค เป็นเคร่ืองมือช่วยให้ครูพิจารณาและตัดสินระดับความสามารถของ
นักเรียนด้านความรู้ แนวคิดทางคณิตศาสตร์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ เพ่ือนําผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น ตลอดจนการให้คะแนนแบบรูบริคยังเป็นเคร่ืองมือช่วยให้นักเรียนประเมินผล
ระดับความสามารถด้านคณิตศาสตร์ตนเอง แล้วนําผลท่ีได้มาปรับปรุงและพัฒนาความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ของตนให้ดีย่ิงขึ้นด้วย 
 ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ การให้คะแนนแบบรูบริคที่นิยมใช้มี 2 แบบ คือ  
 1. การให้คะแนนแบบวิเคราะห์ เป็นการให้คะแนนแบบรูบริคที่ประเมินผลงานที่นักเรียนทํา
หรือพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก โดยการกําหนดระดับคะแนนพร้อมระบุรายละเอียดของผลงาน
หรือพฤติกรรมของนักเรียนที่ควรมี แยกแยะลงไปเป็นขั้นๆ ของการทํางานในด้านที่พิจารณาถึง 
 2. การให้คะแนนแบบองค์รวม เป็นการให้คะแนนแบบรูบริคที่ประเมินผลงานของนักเรียน 
โดยการกําหนดระดับคะแนนพร้อมระบุรายละเอียดของผลงานหรือพฤติกรรมของนักเรียนที่ควรมี 
เป็นภาพรวมของการทํางานทั้งหมด ไม่ต้องแยกแยะลงไปเป็นขั้น ๆ ของการทํางาน  

ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนน 

ถ้าเราต้องการตรวจสอบความสามารถของนักเรียนในการหาคําตอบของโจทย์
ปัญหา โดยตรวจสอบว่านักเรียน 

-  สามารถสร้างสมการตามเง่ือนไขที่กําหนดเพ่ือนําไปสู่การแก้ปัญหาได้เพียงใด  
- สามารถแก้สมการได้เพียงใด และ 
- สามารถตรวจสอบและสรุปคาํตอบได้เพียงใด  

 อาจใช้การใหค้ะแนนแบบวิเคราะห์ ทีแ่บ่งการพิจารณาเป็น 3 ด้าน คือ  
1. ด้านการกําหนดตัวแปรและสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวที่นําไปสู่การแก้ปัญหา  
2. ด้านการแก้สมการเพ่ือหาค่าของตัวแปร และ 
3. ด้านการตรวจสอบและสรุปคาํตอบ  

ถ้ากําหนดคะแนนเต็มในการแสดงวิธีทําเพ่ือหาคําตอบไว้เป็น 20 อาจกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนในแต่ละด้าน ดังน้ี 
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1. ด้านการกําหนดตัวแปรและสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวที่นําไปสู่การแก้ปัญหา  
(คะแนนเต็ม 10) 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบวิเคราะห์ คะแนน 

– กําหนดตัวแปรท่ีนําไปสู่การหาคําตอบได้ และเขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพื่อแสดงความสัมพันธ์
ตามเงื่อนไขในโจทย์ได้ถูกต้อง 

10 

– กําหนดตัวแปรท่ีนําไปสู่การหาคําตอบได้ และเขียนแสดงเงื่อนไขในโจทย์ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปรได้ครบ 
แต่ไม่ได้เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพ่ือแสดงความสัมพันธ์ตามเงื่อนไขในโจทย์หรือเขียนสมการ
ไม่ถูกต้อง 

5 

– กําหนดตัวแปรท่ีนําไปสู่การหาคําตอบได้ และเขียนแสดงเงื่อนไขในโจทย์ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปรได้
บางส่วน แต่ไม่ได้เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพื่อแสดงความสัมพันธ์ตามเงื่อนไขในโจทย์หรือ
เขียนสมการไม่ถูกต้อง 

3 

– กําหนดตัวแปรท่ีนําไปสู่การหาคําตอบได้ แต่ไม่ได้ดําเนินการในข้ันต่อไปหรือดําเนินการในข้ันต่อไปไม่
ถูกต้อง 

2 

– ทําได้ไม่ถึงเกณฑ์ท่ีกําหนดข้างต้น หรือไม่ได้ทํา 0 

 
2. ด้านการแก้สมการเพื่อหาค่าของตัวแปร (คะแนนเต็ม 5) 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบวิเคราะห์ คะแนน 

– แสดงการคํานวณ และหาค่าของตัวแปรได้ถูกต้อง 5 

– แสดงการคํานวณส่วนใหญ่ท่ีนําไปสู่การหาค่าของตัวแปรได้ แต่ไม่ได้ระบุค่าของตัวแปรหรือระบุไม่
ถูกต้อง 

3 

– แสดงการคํานวณเพียงเล็กน้อยหรือไม่แสดงการคํานวณ แต่ระบุค่าของตัวแปรได้ถูกต้อง 2 

– แสดงการคํานวณเพียงเล็กน้อยหรือไม่แสดงการคํานวณ และไม่ระบุค่าของตัวแปรหรือระบุไม่ถูกต้อง 0 

 

3. ด้านการตรวจสอบและสรุปคาํตอบ (คะแนนเต็ม 5) 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบวิเคราะห ์ คะแนน 

– แสดงการตรวจสอบค่าของตัวแปรกับเงือ่นไขในโจทย์ และสรุปคําตอบของโจทย์ปัญหาได้ถูกต้อง 5 

– แสดงการตรวจสอบค่าของตัวแปรกับเงือ่นไขในโจทย์ แต่ไม่สรุปคําตอบของโจทย์ปัญหาหรือสรุปไม่ถูกต้อง 3 

– สรุปคําตอบของโจทย์ปัญหาได้ถูกต้อง แต่ไม่แสดงการตรวจสอบค่าของตัวแปรกับเงื่อนไขในโจทย์หรือแสดงการ
ตรวจสอบค่าของตัวแปรกับสมการท่ีกําหนดขึ้นมา หรือแสดงการตรวจสอบค่าของตัวแปรอย่างไม่ถูกต้อง 

2 

– ไม่แสดงการตรวจสอบค่าของตัวแปรหรือแสดงการตรวจสอบค่าของตัวแปรอย่างไม่ถูกต้อง ไม่สรุปคําตอบของโจทย์
ปัญหาหรือสรุปไม่ถูกต้อง 

0 
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 อาจใช้การใหค้ะแนนแบบองค์รวม โดยถ้ากําหนดคะแนนเต็มไว้เป็น 20 ก็อาจกําหนดเกณฑ์
การให้คะแนนและคะแนน ดังน้ี 
 
เกณฑ์การให้คะแนนแบบองค์รวม คะแนน 

– ตอบได้ถูกต้อง สามารถแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ และอธิบายได้อย่างชัดเจน 20 

– ตอบได้ถูกต้อง สามารถแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ และอธิบายพอสื่อให้เข้าใจได้ครบถ้วน 15 

– ตอบได้ถูกต้อง สามารถแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ และอธิบายพอสื่อให้เข้าใจได้เป็นบางส่วน 10 

– ตอบได้ถูกต้อง แต่ไม่สามารถแสดงข้อมูลเปรียบเทียบและอธิบายได้ 

หรือ ตอบไม่ถูกต้องหรือไม่ตอบ แต่สามารถแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ และอธิบายพอสื่อให้เข้าใจได้เป็น
บางส่วน 

5 

– ตอบไม่ถูกต้องหรือไม่ตอบ ไม่สามารถแสดงข้อมูลเปรียบเทียบและอธิบายได้ 0 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป 
 การให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์แบบรูบริค เป็นการให้คะแนนที่ประเมินผลจากผลงานที่
นักเรียนทําหรือพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกตลอดจนมีการกําหนดระดับคะแนนพร้อมระบุ
รายละเอียดของผลงานหรือพฤติกรรมของนักเรียนไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เกณฑ์การ
ให้คะแนนแบบรูบริคสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเป็นเคร่ืองมือช่วยให้ครู
พิจารณาและตัดสินระดับความสามารถของนักเรียนด้านความรู้ แนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ เพ่ือนําผล
ที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น 
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ตอนที่ 4 การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์ในช้ันเรียน 
เรื่องที่ 4.8 วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล ครูผู้สอนต้องหาคุณภาพของเครื่องมือเพ่ือ
เป็นการยืนยันว่า เครื่องมือดังกล่าวมีคุณภาพ ซึ่งการหาคุณภาพของเคร่ืองมือสามารถจําแนกเป็น 2 
ลักษณะ คือ  

1) การหาคุณภาพของเครื่องมือเป็นรายข้อ ได้แก่ ค่าความยาก ค่าอํานาจจําแนก  
 2) การหาคุณภาพของเคร่ืองมือทั้งฉบับได้แก่  

 2.1ความเที่ยงตรง (Validity) ประกอบด้วย ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยให้
ผู้เช่ียวชาญวิเคราะห์สอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (IOC = Item Objective 
Congruence Index) ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง และความเที่ยงตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์  

 2.2 ความเช่ือมั่น (Reliability) เป็นการแสดงความคงเส้นคงวาของคะแนนหรือ
ข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตามก็ได้ผลเหมือนเดิม  
 ตัวอย่างการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับตัวช้ีวัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
ตัวชี้วัด มฐ ค ๔.๒ ม.๑/๑ แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่าย 

 

 

 

ความเห็น  

สิ่งท่ีควร
ปรับปรุง 

แน่ใจว่า
สอดคล้อง 

( +๑) 

ไม่แน่ใจว่า
สอดคล้อง 

( ๐ ) 

แน่ใจว่าไม่
สอดคล้อง 

( -๑) 

ข้อคําถาม     

( 0 ) จากสมการ ๒x + ๓ = ๕แล้ว ๕x มี
ค่าเท่าไร  

ก. ๑ 
ข. ๔ 
ค. ๕(ข้อถูก) 
ง. ๒๐ 

/    

 

หาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับตัวช้ีวัด (IOC) ผู้เช่ียวชาญแต่ละคนพิจารณา
ความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องของข้อคําถามรายข้อ (สอดคล้อง ไม่แน่ใจ ไม่สอดคล้อง) แล้วนํา
ผลรวมรายข้อมาหาค่าเฉล่ียที่เรียกว่า ดัชนี IOC ดังน้ี 

IOC =  
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เมื่อ  IOCคือ ดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับตัวช้ีวัด 
  ∑R คือ ผลรวมของความเห็นผู้เช่ียวชาญ 
  N คือ จํานวนผู้เช่ียวชาญ 
  การให้คะแนนของความเห็นผู้เช่ียวชาญ 
  +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคําถามสอดคล้องกับตัวช้ีวัด 
  0 หมายถึง ไมแ่น่ใจว่าข้อคําถามสอดคล้องกับตัวช้ีวัด 
  -1หมายถึง แน่ใจว่าข้อคําถามไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด  
 เกณฑ์การพิจารณาคือ ค่า IOC ต้ังแต่ .50 ขึ้นไป ถือว่าข้อคําถามสอดคลอ้งกับตัวช้ีวัด ค่า 
IOC ตํ่ากว่า .50 ควรปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 

ตัวอย่าง 
สรุปผลการประเมินความสอดคล้องกับระหว่างข้อคําถามกับตัวชี้วัด 

ของผูเ้ชี่ยวชาญจํานวน 5 คน 

ข้อสอบท่ี(ข้อท่ี) 
ผู้เชี่ยวชาญ (คนท่ี) 

รวม IOC ผลการประเมิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ ๑ ๐ -๑ ๑ ๑ ๒ .๔๐ ปรับปรุง/ตัดทิ้ง 

๒ ๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ .๘๐ ใช้ได้ 
๓ ๑ -๑ -๑ -๑ ๑ -๒ -.๔๐ ปรับปรุง/ตัดทิ้ง 

๔ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๕ ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ .๘๐ ใช้ได้ 
๖ ๑ -๑ -๑ -๑ ๑ -๑ -.๒๐ ปรับปรุง/ตัดทิ้ง 

๗ ๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ .๘๐ ใช้ได้ 
๘ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๙ ๐ ๐ ๑ ๑ ๑ ๓ .๖๐ ใช้ได้ 
๑๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ .๘๐ ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 4.8 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 4 

 

สรุป 
 วิธีการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ สามารถจําแนกได้ 2 ลักษณะ คือ1) การหาคุณภาพ
ของเคร่ืองมือเป็นรายข้อ ได้แก่ ค่าความยาก ค่าอํานาจจําแนก2) การหาคุณภาพของเครื่องมือ
ทั้งฉบับได้แก่ ความเที่ยงตรง (Validity) ประกอบด้วย ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาโดยให้
ผู้เช่ียวชาญวิเคราะห์สอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (IOC = Item Objective 
Congruence Index) ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง และความเที่ยงตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ 
และความเช่ือมั่น (Reliability) 
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ใบงานที่ 1.1 
 

ชื่อหลักสูตร UTQ-2107 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์:คณิตศาสตร์ สําหรับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตอนท่ี 1 การนําหลักสูตรแกนกลางสู่ช้ันเรียน 
 
คําสั่ง 
 จากโครงสร้างรายวิชา ให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกทําโครงสร้างรายวิชาที่ตนเองสอน  

 
โครงสร้างรายวิชา 

ช่ือรายวิชา………ระดับช้ัน …….เวลารวม….ช่ัวโมงจํานวน…หน่วยกิต 

หน่วยท่ี 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ/
ความคิดรวบ

ยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ําหนัก 
คะแนน 

      

      

      

 
 จากน้ันให้ผู้เขา้รับการอบรมฝึกออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่ตนเองสอน  
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ใบงานที่ 2 
 

ชื่อหลักสูตร UTQ-2107 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์:คณิตศาสตร์ สําหรับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตอนท่ี 2 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ 
 
คําสั่ง 

1. ให้วิเคราะห์ถึงความถนัดของตนเอง และสนใจจะฝึกเทคนิคใดเพ่ิมขึ้น  
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ แต่ละรูปแบบ มีข้อ

เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง  
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ใบงานที่ 3 
 

ชื่อหลักสูตร UTQ-2107 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์:คณิตศาสตร์ สําหรับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตอนท่ี 3 การพัฒนาทักษะ และ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 
คําสั่ง 

จงยกตัวอย่างวิธีการสอนที่ท่านใช้เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ 
นักเรียน มา 1 ตัวอย่าง 
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ใบงานที่ 4.1 
 

ชื่อหลักสูตร UTQ-2107 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์:คณิตศาสตร์ สําหรับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตอนท่ี 4 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 พุทธศักราช 2551 
 
คําสั่ง 

ให้ผู้เข้ารับการอบรมวางการประเมินผลรายวิชาจากโครงสร้างรายวิชา ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ท่านรับผิดชอบสอน อย่างน้อย 1 รายวิชา ตามแบบบันทึก
ต่อไปน้ี  
 

แบบบันทึกการวางแผนการประเมินรายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รหัสวิชา....................... วิชา.................................................................ชั้น...............เวลา................ชัว่โมง  
สัดส่วนคะแนน ระหว่างเรียน : ปลายปี .......... : .......... 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ตัวชี้วัด 

เวลา 
(ช.ม.) 

คะแนน 
ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

รวม    

คะแนน 

ปลายภาค 

การทดสอบ    

ภาระงาน/การปฏิบัติ    

รวมทั้งรายวิชา  ๑๐๐  

 
 
 
 

ระหว่าง 
เรียน 
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 จากน้ันให้ผู้เขา้รับการอบรมออกแบบการวัดและประเมินผลรายหน่วยการเรียนรู้ ใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ท่านรับผดิชอบสอนอย่างน้อย 1 หน่วยการเรียนรู้ 
ตามแบบบันทึก ต่อไปน้ี  

แบบบันทึกการออกแบบการวัดและประเมินผลรายหนว่ยการเรียนรู ้

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ …ชื่อหน่วย ………………………………………………………………..…….. 
2. ตัวชี้วัดที่ระบุในหน่วยการเรยีนรู ้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ลักษณะงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. แนวทางการให้คะแนน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. กิจกรรมการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 




