
4 8

ร่วมปฏิรูป
การเรียนรู ้กับครูต้นแบบ

กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.)

สำนักนายกรัฐมนตรี

การจัดกระบวนการเรียนรู ้ที ่ เน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญ
การสอนแบบ  “การจัดกระบวนการเรียนรู ้คณิตศาสตร์
โดยใช้การระดมความคิดเพื ่อสร้างองค์ความรู ้”
ครูทองระย้า  นัยชิต  ครูต้นแบบ ปี  2542

วิชา  คณิตศาสตร์
ระดับ  ประถมศึกษา



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
“ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ” การปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ “การจัดกระบวนการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โดยใช้การระดมความคิดเพ่ือสร้างองค์ความรู้”
โดย ครูทองระย้า   นัยชิต : 2544.
58 หน้า
ISBN  974-241-231-6
1. ปฏิรูปการเรียนรู้   2. ทองระย้า  นัยชิต   3. ช่ือเร่ือง

“ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ” การปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การสอนแบบ “การจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้การระดมความคิด
เพ่ือสร้างองค์ความรู้”
โดย ครูทองระย้า  นัยชิต
ส่ิงพิมพ์ สกศ. อันดับท่ี 146/2544
พิมพ์คร้ังท่ี 1 กันยายน 2544
จำนวน 3,000 เล่ม
จัดพิมพ์เผยแพร่ กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.)
โทรศัพท์ 0-2668-7123 ต่อ 2325-8, 0-2243-7914
โทรสาร 0-2243-7914
เว็บไซด์  http://www.onec.go.th

สำนักงานพิมพ์ บริษัท ดับบลิว.เจ. พร้อพเพอต้ี จำกัด
199/9 ถนนวิภาวดี-รังสิต  แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2616-3400-5

371.102
ส 691 ร



4 9

คำนำ

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ครูต้นแบบได้ทำการศึกษาวิจัยและ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของตน รวมท้ังพัฒนาครูเครือข่าย เพ่ือเผยแพร่รูป
แบบการเรียนการสอนอย่างไม่หยุดน่ิง เพ่ือให้เพ่ือนครูท้ังหลายสามารถพัฒนา
การเรียนการสอนได้อย่างเต็มท่ี เอกสาร “ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ” น้ี
เป็นเอกสารท่ีครูต้นแบบ ปี 2541 และปี 2542 ได้ส่งผลการปฏิบัติงานวิจัยและ
พัฒนาการเรียนการสอนของตน ท่ีกล่ันกรองจากประสบการณ์จริงในการจัด
การเรียนการสอนออกมาเป็นแนวทาง และวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เห็นความสำคัญและ
มีความภูมิใจท่ีได้เสนอผลงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของครูต้นแบบ
เพ่ือนำไปใช้เป็นแบบอย่างแก่ครูในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนเก่ง
ดี และเรียนรู้อย่างมีความสุข เพ่ือยังประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้เรียนสำคัญท่ีสุด  และนำ
ไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้และการปฏิรูปการศึกษาของชาติสืบไป

   (นายรุ่ง แก้วแดง)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
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“...การศึกษาเป็นปัจจัยในการสร้างและพัฒนาความรู้
ความคิค ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล สังคมและบ้าน
เมืองใดให้การศึกษาท่ีดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนพอเหมาะกัน
ทุก ๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ
ซ่ึงสามารถธำรงรักษาความเจริญม่ันคงของประเทศชาติไว้และ
พัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้ตลอด...”

พระบรมราโชวาท ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

27 กรกฎาคม 2504
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ครูทองระย้า  นัยชิต  อาจารย์ 2 ระดับ 7  โรงเรียนวัดถนน สังกัด
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอป่าโมก  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
จบการศึกษาระดับปริญญาโท  เอกการประถมศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร เกิดวันท่ี 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2500 อายุ  43  ปี  บิดาช่ือ นายไสว
นัยชิต  มาราดาช่ือ  นางย้อย  นัยชิต  อยู่บ้านเลขท่ี  10  หมู่ 4 ตำบลบ้านกุ่ม
อำเภอบางบาล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เร่ิมรับการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี
1–7 โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนบางบาล  จนจบมัธยมศึกษาปีท่ี 3

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในปี 2519 ได้ศึกษาที่วิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูช้ันต้น (ป.กศ.) และเข้ารับ
ราชการครูในปี 2520 ในตำแหน่งครู 1 โรงเรียนวัดต้นทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง  ในปี 2521 ศึกษาด้วยตนเอง สอบได้ประกาศนียบัตรประโยค
ครูพิเศษมัธยม  ต่อมาในปี 2524  ได้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  เอกสังคม
ศึกษา  ณ  วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา  สำเร็จได้วุฒิทางการศึกษา ค.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 1) ในปี  2526  ในขณะเดียวกันได้ศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช  เอกการประถมศึกษา  สำเร็จปริญญาตรี  วุฒิ  ศษ.บ. ในปี
2527  และในปีเดียวกันได้ย้ายท่ีทำงานมาอยู่ใกล้บ้าน คือท่ีโรงเรียนวัดลาดเค้า
อำเภอป่าโมก  ปี  2528  ได้มาสอนท่ีโรงเรียนวัดถนน   อำเภอป่าโมก  จนถึงปัจจุบัน
ในปี  2534  ได้ลาศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท  เอกการประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

กว่าจะได้
เป็นครูต้นแบบ
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ในชีวิตการทำงานต้ังแต่เร่ิมเข้ารับราชการจนถึงปัจจุบัน ได้ทำการสอนใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5–6  รับผิดชอบสอนในกลุ่มทักษะ (คณิตศาสตร์)
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต  กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย (จริยศึกษา–ยุวกาชาด)
และกลุ่มการงานและพ้ืนฐานอาชีพ

งานท่ีนอกเหนือจากการสอนและหน้าท่ีครูประจำช้ันแล้ว ได้ปฏิบัติงานอ่ืน  ๆเช่น
หัวหน้างานวิชาการของโรงเรียน หัวหน้าวิชาการกลุ่มโรงเรียน  งานกิจการนักเรียน
ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  และโครงการอาหารกลางวัน ส่วนงาน
ในระดับอำเภอและจังหวัด  จะทำหน้าท่ีเป็นวิทยากรแกนนำวิชาคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์  ของจังหวัดอ่างทอง  เป็นคณะทำงานการจัดทำ
แผนนโยบาย และการรายงานผลการประกันคุณภาพทางการศึกษาของจังหวัด
และคณะทำงานการวิจัยทางการศึกษา ตลอดจนเป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ของสำนักงานการประถมศึกษา
อำเภอป่าโมกอีกด้วย

ความสำเร็จในวิชาชีพครู เกิดจากการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
โดยพยามยามฝึกฝน ใฝ่รู้ ได้ศึกษาหาความรู้ ที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์
เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทำงานของตนเองอยู่เสมอ ท้ังความรู้ทางวิชาการ
ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และการประสานงานด้านต่างๆ
โดยการศึกษาเอกสาร  ตำรา ส่ือต่างๆ  นอกจากน้ียังเข้าร่วมประชุม  อบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ  ศึกษาดูงานท้ังภายในประเทศ และต่างประเทศ  เช่น
ประเทศสิงคโปร์  มาเลเซีย  และอินโดนีเซีย  ตลอดจนปรึกษาผู้รู้ ผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
และสามารถนำความรู้ความสามารถต่าง  ๆท่ีได้รับมาถ่ายทอดให้กับคณะครูภายใน
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โรงเรียน  กลุ่มโรงเรียนภายในอำเภอ ในจังหวัด และต่างจังหวัด ในสังกัดหน่วยงาน
เดียวกัน และต่างสังกัด

 ประสบการณ์ในการประพฤติปฏิบัติตน  โดยใช้หลักการครองตน  ครองคน
และครองงานน้ี  ทำให้ได้รับรางวัลต่าง  ๆได้แก่

1. ปี  2532  ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น
ระดับจังหวัด

2. ปี 2533  ได้รับรางวัลท่ี 1  ประเภทครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ในการแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์  จากสำนักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง

3. ปี  2537 ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้สอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์
ชีวิตดีเด่น ระดับจังหวัด

4. ปี 2539 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดครูผู้สอนดีเด่น จาก
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอป่าโมก

5. ปี 2540 ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้สอนสังคมศึกษาดีเด่น ระดับจังหวัด
และครูผู้สอนดีเด่น  จากสำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาอำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง

6. ปี  2541  ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น  ระดับ
เขตการศึกษา 6  ได้รับทุนไปศึกษาอบรม  ณ  ศูนย์  RECSAM  ประเทศมาเลเซีย
เป็นเวลา 1  เดือน   จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

7. ปี  2542  ได้รับรางวัลดังน้ี
-  รางวัลข้าราชการตัวอย่าง   กลุ่มระดับ  6 - 8  ของ

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
-  รางวัลข้าราชการผู้มีมาตรฐานการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนดีเด่น จากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
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-  รางวัลครูผู้มีมาตรฐานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดอ่างทอง

- รับรางวัลข้าราชการท่ีมีมาตรฐานการเรียนการสอน
ดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

- รับรางวัลครูต้นแบบคณิตศาสตร์ จากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  และได้รับคัดเลือกเป็นครูแกนนำปฏิรูปกระบวน
การเรียนรู้  ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
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การสอนแบบ  : การจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้การระดม
ความคิดเพ่ือสร้างองค์ความรู้

ครูทุกคนควรได้มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง
จะปรับปรุงและพัฒนาวิธีการสอน  ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนของผู้เรียน
ในแต่ละปีการศึกษาท่ีรับผิดชอบ  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิธีการท่ีดำเนิน
การอย่างต่อเน่ือง  คือ  การศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล  โดยวิเคราะห์ผู้เรียนแต่ละคน
ว่ามีลีลาการเรียนลักษณะใด ชอบการเรียนรู้อย่างไร  ผู้เรียนมีความสามารถอยู่
ในระดับไหนในแต่ละวิชา  ดังน้ัน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้จัดให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน   มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการของผู้เรียน
ส่งผลให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

กระบวนการเรียนการสอนต่าง  ๆ ท่ีควรคำนึงถึงคือ
- การสร้างบรรยากาศในการเรียนท่ีเป็นกันเอง นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน

มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน  ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนตามลำดับ และพัฒนา
ผู้เรียนแต่ละคนได้เต็มศักยภาพ

- จัดกลุ่มการเรียนท่ีส่งเสริมบรรยากาศของการเรียนรู้  สอดคล้องกับเน้ือหา
จุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละแผนการเรียนรู้  เช่น  จัดนักเรียนตามระดับความสามารถ
คือ กลุ่มเก่ง  กลุ่มปานกลาง  และกลุ่มอ่อน  ประมาณกลุ่มละ 4–5 คน  เพ่ือช่วยเหลือกัน
ระดมความคิด ปรึกษาหารือ  อภิปรายและสรุป ความรู้ท่ีได้รับเป็นการสร้างความรู้
โดยระบบกลุ่ม และเป็นการพัฒนาสังคมประชาธิปไตย

การจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
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- จัดทำแผนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ในท้องถ่ินและเหมาะสม  สนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน โดยก่อนท่ีจะ
จัดทำแผนการเรียนรู้  จะทำการวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือให้ทราบเน้ือหาสาระ กิจกรรม
การเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียน ตลอดจนแนวทางการจัด  และประเมินผลการเรียน
แล้วนำมาจัดทำเป็นกำหนดการสอน  ต่อจากน้ันจะพิจารณาว่าในแต่ละสัปดาห์
จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ในเน้ือหาใด  คาบเวลาเท่าใด  มีจุดประสงค์  การเรียนรู้
ส่ือการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพ่ือท่ีจะเตรียมการไว้ ต่อจากน้ันจะมี
การสำรวจความต้องการ ความสนใจของผู้เรียน ว่าต้องการเรียนรู้เน้ือหาสาระใด
เรียนรู้ได้โดยวิธีใด มีวิธีการอย่างไรท่ีทำให้ครู  หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องรู้ว่านักเรียน
เกิดการเรียนรู้แล้ว ตลอดจนมีเกณฑ์ประเมินใด  ให้พิจารณาบ้าง เม่ือเตรียม
การถึงจุดนี้แล้ว  จะนำมาจัดทำแผนการเรียนรู้  ดังนั้นแผนการเรียนรู้
ท่ีสร้างข้ึนจึงมีองค์ประกอบต่างๆ  ครบถ้วนและสอดคล้องกัน  ท้ังเน้ือหาสาระ
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อ
การเรียนการสอน ตลอดจนสอดคล้องสัมพันธ์กับการวัดและประเมินผล

การจัดทำแผนการเรียนรู้น้ี สามารถสนองความต้องการของผู้เรียนอย่าง
แท้จริง  เป็นแผนการเรียนรู้น้ีสร้างข้ึน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ให้ผู้เรียน
ได้คิดวิเคราะห์ อภิปราย สรุป ปฏิบัติจริง ค้นคว้า หาคำตอบด้วยตนเอง
ซ่ึงสอดคล้องกับความ สามารถของผู้เรียน

- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะมีการพัฒนาตลอดเวลา โดยมุ่งเน้น
พัฒนาผู้เรียนทุกด้าน คือ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง
และเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี มีประสิทธิภาพ  และส่งเสริมให้การเรียนรู้มีความคงทน โดยใช้วิธี
การสอนท่ีหลากหลาย  เหมาะสมกับเน้ือหา และจุดประสงค์การเรียนรู้มีความทันสมัย
อยู่เสมอ  ซ่ึงแต่ละคร้ังท่ีทำการสอน สามารถใช้วิธีการหลายรูปแบบ เช่นนักเรียน
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ได้คิดค้น ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แก้ปัญหาด้วยตนเองและแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม
โดยคิดวิเคราะห์  อภิปราย  สรุป  ได้ลงมือปฏิบัติจริง  ซ่ึงการสอนท่ีหลากหลายน้ัน
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  บรรลุตามจุดประสงค์ท่ีกำหนดไว้

-  การจัดสภาพการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือก
ปฏิบัติกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ  โดยให้ผู้เรียนแต่ละคนและแต่ละกลุ่มเสนอแนวคิด
ว่าจะปฏิบัติกิจกรรมได้ตามความสนใจ  และความเป็นไปได้

- ใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ดึงดูดความสนใจ สนองความ
ต้องการของผู้เรียน  โดยส่ือน้ันจะไม่ซับซ้อน หาง่ายในท้องถ่ิน  นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดหา ผลิต  ซ่ึงส่ือน้ันมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  เน้ือหาและ
กิจกรรมการเรียนการสอน มีการประเมินผลการใช้ส่ือ  และได้ปรับปรุงและพัฒนาส่ือ
ให้เหมาะสมย่ิง  ๆข้ึน  ตลอดจนมีการเผยแพร่การใช้ส่ือต่อหน่วยงานอ่ืน  ๆ ตลอดเวลา
เช่น  แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์  เกมการสอนคณิตศาสตร์

-  การวัดและประเมินผลใช้วิธีการหลายรูปแบบ ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้  มีแบบการวัดผลท่ีสามารถตรวจสอบได้  เช่น แบบบันทึก การสังเกต
แบบทดสอบ แบบประเมินความสามารถด้านการปฏิบัติการแก้ปัญหา แบบสำรวจ
ความต้องการ  และความสนใจในการเรียน  แบบบันทึกจุดประสงค์การเรียนรู้
นอกจากน้ียังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง  เพ่ือนช่วยกันประเมิน
เพ่ือปรับปรุงงานของตนเอง  แล้วนำผลการประเมินของนักเรียนท่ีได้จากนักเรียน
ประเมินตนเอง  ครู  และเพ่ือนเป็นผู้ประเมินมาวิเคราะห์หาจุดเด่นจุดด้อย เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

- จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมท่ีหลากหลาย ใช้ส่ือท่ีเหมาะสมตรงกับ
ความบกพร่องของผู้เรียน ทำให้สามารถแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนเป็นรายบุคคลได้

- การตรวจงานของนักเรียน จะมีการตรวจงานของนักเรียนเป็นประจำ
แล้วให้นักเรียนได้ปรับปรุงแก้ไขงานของตนเอง ตลอดจนจัดทำรายงานผลการ
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พัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยนำเสนอรายละเอียดในเร่ืองปัญหา
ความต้องการของนักเรียน ท่ีต้องได้รับการพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึน และมีเป้าหมายของ
การพัฒนา จัดทำการนำเสนอข้อมูลท่ีเข้าใจง่าย  โดยนำเสนอในรูปของแผนภูมิ
ตลอดจนมีข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ๆ ในการปรับปรุงงานและพัฒนานักเรียน
ให้ได้ผลดีย่ิงข้ึน

- จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอน โดยเป็นผู้นำในการแก้ปัญหา
การเรียนการสอน  ท้ังภายในโรงเรียน  ภายในกลุ่มโรงเรียน  และระดับอำเภอ
โครงการท่ีพัฒนาอย่างต่อเน่ือง คือ โครงการส่งเสริมสมรรถภาพทางคณิตศาสตร์
ด้านการคิดเลขเร็ว  ทักษะคำนวณ  และการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนทุกระดับชั้น  โครงการพัฒนาแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนทุกระดับช้ัน และโครงการจัดอบรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของครู
คณิตศาสตร์ทุกระดับช้ัน  ภายในอำเภอป่าโมก เพ่ือให้ความรู้ แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ด้านคณิตศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพ  โครงการจัดทำเคร่ืองมือวัด
และประเมินผลกลุ่มทักษะคณิตศาสตร์

กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เป็นการกำหนด
จุดมุ่งหมาย เน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้
และการวัดประเมินผล ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้
อย่างเต็มความสามารถ  สอดคล้องกับ ความต้องการ ความสนใจ และความถนัด
ของผู้เรียน

กิจกรรมการเรียนรู้คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์  ค้นคว้า  ทดลอง  ปฏิบัติจริง  สร้างจินตนาการ  การแสดงออก
อย่าชัดเจนและมีเหตุผล

บทบาทของครูผู้สอน  พยามยามปลุกเร้าให้ผู้เรียนกระทำกิจกรรม
ให้ค้นพบหลักการ หรือคำตอบ และแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ  ด้วยตนเอง
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เป็นระบบกลุ่ม  โดยการระดมความคิด นอกจากน้ียังปลูกฝังคุณธรรม ความมี
ระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบในการทำงาน  ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติ
กิจกรรมให้สำเร็จ  ผู้เรียนมีโอกาสฝึกการประเมิน และปรับปรุงตนเอง
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน

บทบาทของผู้เรียน  ผู้เรียนเลือกท่ีจะเรียนรู้ โดยการปฏิบัติจริง
การค้นคว้าด้วย ตนเอง  มีการอภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ์  สะท้อนความคิด
ต่อยอดการเรียน สรุปความรู้ด้วยตนเอง  และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสอนคณิตศาสตร์ ถือว่าเป็นวิชาท่ีมีความสำคัญ  เพราะเป็น
เคร่ืองมือสำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน รวมท้ังเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้  ในสาขา
วิชาต่าง ๆ   ท่ีช่วยให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง  ๆเจริญก้าวหน้าไปด้วย หากผู้เรียน
ได้รับการเรียนรู้อย่างถูกต้องตามหลักการย่อมช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
คิดอย่างมีเหตุผล  และช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะด้าน การสังเกต  ความมีสมาธิ
ความประณีต  ความแม่นยำ  ความละเอียดถ่ีถ้วน  ตลอดจนการตัดสินใจท่ีดี

ปัญหาการสอนท่ีพบ
1. นักเรียนขาดระบบการคิด การแก้ปัญหา ไม่สามารถสรุป

หลักการหรือความรู้ ท่ีได้จากการคิดค้นได้
2. นักเรียนมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อการเรียน  เน่ืองจากมีความคิดว่า

คณิตศาสตร์ เป็นส่ิงท่ียากต่อความเข้าใจ
3. นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการใฝ่รู้  เรียนอย่างไม่มี

ความสุข
4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์จะอยู่ในระดับต่ำกว่า

เกณฑ์ข้ันต่ำ  โดยเฉพาะทักษะการแก้โจทย์ปัญหา และทักษะการคิดคำนวณ
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5. นักเรียนขาดความคงทนในการเรียนรู้ โดยนำหลักการทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ไม่ถูกต้อง  เม่ือเรียนรู้ไปแล้วระยะหน่ึง

 วิธีการแก้ปัญหา  จากปัญหาท่ีพบจึงเป็นแรงจูงใจท่ีทำให้คิดพัฒนา
ปรับเปล่ียน  และการจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ข้ึนใหม่  จึงพยายามคิด
ค้นหาวิธีการท่ีจะทำให้นักเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ดี  มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์
และเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีความสุขสนุกสนาน โดยได้ออกแบบสอบถามวิธีการเรียน
ท่ีนักเรียนชอบเรียนคณิตศาสตร์  ดังน้ี

- นักเรียนชอบทำแบบฝึกทักษะ ท่ีมีภาพประกอบ สามารถ
  ระบายสีได้
- ต้องการให้มีเกม เพลง และออกไปเรียนนอกสถานท่ีบ้าง
- ต้องการให้เรียน ให้คิดเป็นกลุ่ม เพ่ือจะได้ช่วยเหลือกัน
- ไม่ต้องการให้ครูเข้มงวดเกินไป รู้จักผ่อนปรน

  เมื่อทราบความต้องการของผู้เรียน ได้พยายามทดลองปรับปรุง
จัดกระบวน การเรียนการสอนตามท่ีต้องการและประสบผลสำเร็จ คือ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้การระดมความคิด เพ่ือสร้างองค์ความรู้
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วิธีการเรียน
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหา  ใช้ทฤษฎี

การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  โดยมุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข  สนุกสนาน  สามารถ
สร้างองค์ความรู้เป็นหลักการได้

กิจกรรมการเรียนรู้
เป็นกระบวนการกลุ่ม ระดมความคิด ร่วมกันคิดอภิปราย วิเคราะห์ แก้ปัญหา

โดยการใช้ เกม  เพลง  นิทาน  สถานการณ์คิด  แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์
หลายรูปแบบ มีการวัดและประเมินผล  ท่ีให้ผู้เรียนประเมินผลงานของตนเอง
เพ่ือนและครูร่วมกันประเมิน  ตลอดจนจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์
สร้างสรรค์ และคณิตคิดวิเคราะห์

การจัดกระบวนการเรียนรู้
ในการดำเนินงานด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีข้ันตอนการ

ดำเนินการดังน้ี
1.  การเตรียมการ

- เตรียมศึกษาหลักสูตรและทำการวิเคราะห์หลักสูตร  เพ่ือให้ทราบ
สาระการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้  และจุดประสงค์การเรียนรู้  แล้วนำมาจัดทำ
เป็นกำหนดการสอน  เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้  ให้มีความต่อเน่ือง เช่ือมโยงกัน
โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์จริงมากท่ีสุด

การจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดยใช้การระดมความคิด เพ่ือสร้างองค์ความรู้
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- ศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในตัวผู้เรียนมากข้ึน
และสนองความต้องการ  ความสนใจ  ช่วยเหลือ  แก้ไข  ส่งเสริม  และสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาได้เต็มศักยภาพและมีความสุข

เร่ืองท่ีต้องทำความเข้าใจในตัวผู้เรียน คือ สภาพความเป็นอยู่ของเด็ก ความ
ต้องการส่ิงท่ีชอบหรือไม่ชอบ ปัญหาท่ีมีส่ิงท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนของเขา
ความสามารถทางปัญญา  ตลอดจนวิธีเรียนท่ีเหมาะสมกับเขา  แล้วนำข้อมูล
ท่ีหลากหลาย น้ีมาวิเคราะห์ สรุปผล และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้

- สำรวจแหล่งการเรียนรู้  โดยพิจารณาว่าในบริเวณโรงเรียนและ
ชุมชน แหล่งใดเหมาะสมกับการเรียนและเรียนในเร่ืองใด  โดยคำนึงถึงความรู้
ประสบการณ์ ท่ีจะได้รับและความปลอดภัยท่ีจะเกิดข้ึนกับผู้เรียน

- แหล่งการเรียนรู้  เช่น  ตลาดนัดในชุมชน  แปลงผัก  ห้องสมุด
สวนหย่อม  สวนกล้วย  ห้องสหกรณ์  ร้านค้าในชุมชน  ฯลฯ

- ส่ือการเรียนรู้  แบบฝึกหัด  ใบงาน  ใบความรู้  วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
- วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้เรียน และให้บรรลุตามจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้
2. สำรวจความต้องการ

โดยการสอบถาม สังเกต ความต้องการ ความเข้าใจ และความรู้
พ้ืนฐานของผู้เรียน เพ่ือให้ทราบความต้องการของผู้เรียนในเร่ือง

- ต้องการเรียนรู้อะไรบ้าง ทำไมจึงต้องการเรียนรู้ เน้ือหาสาระ
น้ัน ๆ

- จะเรียนรู้ได้โดยวิธีใดบ้าง
- มีวิธีการอย่างไรท่ีทำให้ทราบว่าเกิดการเรียนรู้แล้ว
- มีเกณฑ์การประเมินเช่นไร
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3.  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้จะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้เรียน  แผนการจัดการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์กันระหว่าง
เน้ือหาสาระ  จุดประสงค์   การเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้  ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผล

4. การดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4.1 ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1. ทบทวนความรู้พ้ืนฐาน
2. ข้ันการเรียนรู้
3. อภิปราย–สรุปหลักการ
4. ฝึกทักษะ
5. ประเมินผลงานร่วมกัน

4.2 ข้ันทบทวนความรู้เดิม
เป็นการทบทวนความรู้ หรือทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีมี

อยู่เดิม และมีความสัมพันธ์กับเน้ือหาใหม่ท่ีจำเป็น   เพ่ือนำไปสู่เน้ือหาใหม่และเป็นการ
เช่ือมโยงความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่  วิธีการใช้  คือ ใช้เกมแข่งขัน  เกมเพ่ือความ
สนุกสนาน  เพลง  นิทาน  สถานการณ์คิด  การคิดในใจพร้อมใช้ส่ือการเรียนการสอน
แสดงประกอบ

(ตัวอย่าง)
ต้องการสอนนักเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  คูณ

หารระคน ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  ดังน้ันข้ันทบทวนความรู้เดิม   นักเรียนเล่มเกม
แข่งขันกันหาคำตอบ  จากประโยคสัญลักษณ์ในเวลาท่ีกำหนด  กลุ่มใดทำเสร็จก่อน
และถูกต้องจะเป็นผู้ชนะ  เช่น
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นักเรียนเล่นเกมแล้วร่วมกันอภิปราย สรุป  หลักการ  บวก  ลบ  คูณ  หาร
4.3 ข้ันการเรียนรู้
เป็นข้ันท่ีเรียนรู้เน้ือหาใหม่ นักเรียนแบ่งกลุ่มซ่ึงแต่ละกลุ่ม ประกอบ

ด้วยนักเรียนเก่งปานกลาง และอ่อน โดยนักเรียนช่วยกันระดมความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์
สร้างทางเลือกอย่างหลากหลายประเมิน และทางเลือก  กำหนดและลำดับข้ันตอนการ
ปฏิบัติ  แล้วลงมือปฏิบัติด้วยความช่ืนชม  โดยใช้ของจริง รูปภาพ  ใช้สัญลักษณ์
พร้อมเสนอผลการปฏิบัติงาน

การเรียนการสอนไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียน  นักเรียนสามารถไป
สำรวจราคาสินค้าท่ีตลาดนัดในหมู่บ้าน สหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน

การแก้โจทย์ปัญหา
กระบวนการแก้ปัญหา 4 ข้ันตอน คือ

ข้ันท่ี 1 วิเคราะห์โจทย์ปัญหาหรือข้ันทำความเข้าใจปัญหา
ข้ันท่ี 2 วางแผนแก้ปัญหา
ข้ันท่ี 3 ดำเนินการแก้ปัญหา
ข้ันท่ี 4 ตรวจสอบ

    ในการจัดกิจกรรมกระบวนการแก้ปัญหาท้ัง 4 ข้ันตอน นักเรียนต้อง
อาศัยทักษะอ่ืน ประกอบด้วย เช่น ทักษะการอ่าน และทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาทักษะ
การคิดคำนวณ ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

(35 X 5)    2    =
(150 + 200)   15  =
(12 X 18) + 525  =

..

..
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1. ข้ันวิเคราะห์โจทย์ปัญหา หรือทำความเข้าใจปัญหา
เป็นข้ันท่ีนักเรียนต้องทำ  ความเข้าใจโจทย์ปัญหา ซ่ึงโจทย์ปัญหาน้ัน

จะเป็นปัญหาท่ีอยู่ใกล้ตัวผู้เรียน เช่น ในช้ันเรียนมีนักเรียนท้ังหมด  25 คน
เป็นนักเรียนชาย  13 คน เป็นนักเรียนหญิงก่ีคน และนักเรียนหญิงน้อยกว่า
นักเรียนชายก่ีคน

นักเรียนต้องใช้ทักษะในการอ่านโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ทักษะการ
แปลความหมายทางภาษา และต้องแยกแยะให้ได้ว่า โจทย์กล่าวถึงเร่ืองใด  โจทย์กำหนด
อะไรให้บ้าง  และโจทย์ต้องการให้หาอะไร

2. ข้ันวางแผนการแก้ปัญหา  เป็นข้ันท่ีสำคัญท่ีสุด นักเรียน
ต้องหาวิธีแก้ปัญหา  โดยอาศัยทักษะในการนำความรู้ หลักการต่าง ๆ   ท่ีนักเรียน
เรียนรู้มาแล้วมาใช้ให้เหมาะสม   เช่น ใช้การเขียนรูปหรือแผนภาพ ใช้ตารางวิเคราะห์
ใช้การสังเกต คาดการณ์ หรือใช้การประมาณค่า ในข้ันน้ีบางคร้ังครูจำเป็นต้อง
ช้ีแนะ เม่ือนักเรียนหาแนวทางวิธีการแก้ปัญหาไม่ได้ การช้ีแนะเป็นการใช้คำถามให้
นักเรียนคิดเพ่ือหาคำตอบ และให้นักเรียนสรุปเป็นแนวคิดให้ได้ด้วยตนเอง

ข้ันวางแผนการแก้ปัญหาน้ี  จะช่วยฝึกให้นักเรียนแก้ปัญหาท้ัง
เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม โดยการทำงานกลุ่มเป็นการให้นักเรียนรู้จักทำงานร่วมกัน
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ช่วยให้ผู้เรียนมีความรอบคอบ และมีเหตุผลในการหา
แนวทางแก้ปัญหา

3. ข้ันดำเนินการแก้ปัญหา  เป็นข้ันท่ีนักเรียนใช้ทักษะการบวก  ลบ
คูณ หาร  ในการคิดคำนวณ  หรือการดำเนินการทางคณิตศาสตร์  พร้อมท้ังอธิบาย
และแสดงเหตุผลในการหาคำตอบได้

4. ข้ันตรวจสอบ  ให้นักเรียนใช้ทักษะในการคำนวณ การประมาณ
คำตอบ ความเป็นไปได้ของคำตอบ โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของคำตอบ ซ่ึง
สอดคล้องกับปัญหา
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ตัวอย่าง
     1. ข้ันการเรียนรู้  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ  คูณ  หารระคน

นักเรียนร้องเพลง  เพ่ือสร้างสถานการณ์โจทย์ปัญหา
มีเงินอยู่…………………..บาท    ฉัน ไปตลาดไป ซ้ือของมา

 ซ้ือไป…………………….บาท     แล้วหนา  (ซ้ำ)
 คงเหลือเงินตรามีค่า……………….บาท
มีเงินอยู่………………….บาท     ฉัน ไปตลาด  ไปขายของมา
ขายไป……………………บาท     แล้วหนา  (ซ้ำ)
คงได้เงินตรามีค่า………………….บาท
จากเพลงนักเรียนเขียนสถานการณ์โจทย์  โดยกำหนดจำนวน

ให้เหมาะสมกับระดับความสามารถ  ช่วยกันระดมความคิดในการแก้ปัญหา  เช่น
สถานการณ์โจทย์

ประหยัดมีเงิน 1,500 บาท  ซ้ือผลไม้ 700 บาท  และขาย
หนังสือพิมพ์เก่าได้เงิน 120 บาท  เวลาน้ีประหยัดมีเงินเท่าไร
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอ่านโจทย์ปัญหาและทำความเข้าใจโจทย์และตอบคำถาม
จากโจทย์น้ัน

- จากสถานการณ์โจทย์น้ีกล่าวถึงเร่ืองใด
- โจทย์กำหนดอะไรให้ทราบบ้าง
- โจทย์ต้องการให้หาอะไร

ต่อจากน้ัน ให้นักเรียนวางแผนแก้ปัญหา เช่น
กลุ่มของพนิดา

ประหยัดมีเงิน 1,500  บาท   ซ้ือผลไม้  700  บาท
ขายหนังสือพิมพ์ได้เงิน  120  บาท นำเงินท่ีซ้ือผลไม้ไปหักออกจาก  ท่ีมีอยู่
คืือ  1,500 - 700  =  800  บาท แล้วนำเงินท่ีเหลือจากซ้ือผลไม้  มารวม
กับเงินท่ีขายหนังสือพิมพ์  คือ   800 + 120  =  920  บาท
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กลุ่มของจิตรานุช  วางแผนการแก้ปัญหา  ดังน้ี
ประหยัดมีเงิน 1,500  บาท
ขายหนังสือพิมพ์ได้เงิน   120  บาท
ซ้ือผลไม้ไป   700  บาท
นำเงินท่ีมีอยู่รวมกับเงินท่ีขายของได้  1,500 + 120  =  1,620  บาท
แล้วนำเงินท่ีไปซ้ือผลไม้ไปหักออกจากเงินท่ีมีอยู่รวมกับท่ีขายของได้ คือ

1,620 - 700 = 920  บาท
เม่ือนักเรียนร่วมกันวางแผนการแก้ปัญหาแล้ว  ก็ดำเนินการตามแผนท่ีวางไว้

กลุ่มของพนิดา เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้  1,500 - 700 + 120 =         บาท
แล้วคิดคำนวณหาคำตอบ 1,500

  700
  800
  120
  920

-

+

กลุ่มของจิตรานุช เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้  1,500 + 120 - 700 =        บาท
แล้วคิดคำนวณหาคำตอบ 1,500

  120
1,620
  700
  920

+

-
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เม่ือได้คำตอบแล้ว นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบคำตอบว่าเป็นไปได้
หรือไม่ โดยนักเรียนท้ังสองกลุ่มมีความคิดท่ีตรงกันว่าคำตอบท่ีได้น้ันต้องมีค่า
น้อยกว่า 1,500 บาท คือ เงินท่ีมีอยู่ เน่ืองจากซ้ือผลไม้ใช้เงินมากกว่าเงินท่ีขาย
หนังสือพิมพ์ได้ และประมาณคำตอบได้ประมาณ 900 กว่าบาท โดยคิดว่า

ใช้เงินไป 580 บาท   คือ ใช้เงินไป  700 บาท
ได้มาอีก 120 บาท   ดังน้ัน ใช้ไป  700 -120  =  580 บาท
เม่ือมีเงินอยู่   1,500  บาท  ใช้ไป  580  บาท
ก็จะเหลือเงินประมาณ  900  บาท

เม่ือนักเรียนระดมความคิดในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์โจทย์แล้ว
แต่ละกลุ่ม นำเสนอผลงาน โดยการรายงานหน้าช้ันเรียนเพ่ือให้นักเรียนกลุ่มอ่ืน
ทราบแนวคิดใน การแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย

     - นักเรียนท้ังช้ันร่วมกันอภิปรายสรุปกระบวนการแก้ปัญหา การได้
มาซ่ึงคำตอบท่ีเหมือนกัน อาจมีแนวคิดท่ีแตกต่างกัน ต่อจากน้ันเป็นการเสริมความรู้
และกระบวนการ แก้ปัญหาในแต่ละกลุ่ม โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มไป สำรวจราคา
สินค้าในตลาดนัดในชุมชน ร้านค้าต่าง  ๆสหกรณ์ในโรงเรียน แล้วนำราคาสินค้าน้ัน
มาสร้างเป็นสถานการณ์โจทย์  ให้สอดคล้องสัมพันธ์กับการใช้ในชีวิตประจำวัน
และดำเนินการแก้ปัญหาตามข้ันตอน  โดยเน้นการทำงานร่วมกันเป็นระบบกลุ่ม
ช่วยกันระดมความคิด หาข้อสรุปความรู้ท่ีได้รับพร้อมนำเสนอผลงานท่ีได้ปฏิบัติมา
ให้เพ่ือนกลุ่มอ่ืนทราบ

(ตัวอย่าง)
นักเรียนช่วยกันสรุปหลักการคิดคำนวณ เร่ืองการบวก ลบ และการ

แก้โจทย์ปัญหา  การบวก  ลบ จำเป็นต้องต้ังหลักให้ตรงกัน
การแก้โจทย์ปัญหา ต้องทำความเข้าใจโจทย์ปัญหา
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โดยการอ่านโจทย์ปัญหาอย่างละเอียดทีละขั้นตอน แล้ว
วิเคราะห์โจทย์

โจทย์กล่าวถึงเร่ืองใด โจทย์กำหนดอะไรบ้าง
โจทย์ต้องการทราบอะไร และมีแนวคิดในการแก้โจทย์ปัญหา

อย่างไร ตลอดจนตรวจสอบความเป็นไปได้ในคำตอบ
     2. ข้ันฝึกทักษะ

เป็นข้ันฝึกความรู้ความเข้าใจให้เกิดทักษะการคิดคำนวณ การ
แก้โจทย์ปัญหา การคิดวิเคราะห์  การคิดสร้างสรรค์ และเกิดความคงทนในการเรียนรู้
โดยนักเรียนร่วมกันคิด แบบฝึกทักษะต่าง ๆ   ท้ังเป็นกลุ่มและรายบุคคล แล้วฝึกปฏิบัติ
มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
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(ตัวอย่าง)
แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก

ลบ คูณ หารระคน

ธัญญะ มีเงิน  1,200  บาท ซ้ือเคร่ืองแบบนักเรียน  576  บาท
เงินท่ีเหลือแบ่งออกเป็น  2  ส่วนเท่า ๆ  กัน  แต่ละส่วนมีค่าเท่าใด

ส่ิงท่ีโจทย์กำหนดให้คือ ........................................................
........................................................

ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการให้หา  คือ ........................................................
แนวคิดในการหาคำตอบ  คือ ........................................................
ประโยคสัญลักษณ์ ........................................................

คำตอบ .......................................................

กิจกรรม 2  แบบฝึกทักษะเป็นรายบุคคล
คำช้ีแจ้ง นักเรียนสร้างสถานการณ์ปัญหา

แล้วแสดงกระบวนการแก้ปัญหา ตามลำดับข้ัน
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

กิจกรรมท่ี 1 ฝึกทักษะเป็นกลุ่ม
คำช้ีแจง จะตอบคำถามจากสถานการณ์โจทย์ปัญหา
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3. ข้ันประเมินผลงานร่วมกัน
เป็นข้ันตรวจสอบผลการเรียนรู้  โดยนักเรียนร่วมกันประเมินผล

ตามสภาพ  ท่ีแท้จริง  ตามเกณฑ์ท่ีได้กำหนดร่วมกัน
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินผลงาน
แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร
ซ่ึงเป็นเกณฑ์ท่ีนักเรียนร่วมกันกำหนด

ความถูกต้อง
10  คะแนน

เกณฑ์การประเมิน
แบบฝึกทักษะ

ความสะอาดเรียบร้อย
5  คะแนน

การนำเสนอผลงาน
5  คะแนน

เกณฑ์คุณภาพ
16-20 คะแนน ระดับคุณภาพ  2 ดี
12-15 คะแนน ระดับคุณภาพ  1 พอใช้
ต่ำกว่า 12 คะแนน ระดับคุณภาพ  0 ต้องปรับปรุง

           ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กระบวนการแก้ปัญหาจะมุ่งเน้น
กิจกรรมกลุ่ม  ช่วยสร้างเสริมลักษณะท่ีดี  คือ  มีความรับผิดชอบ  สามารถทำงาน
อย่างเป็นระบบมีระเบียบวินัย รอบคอบ มีวิจารณญาณในการให้เหตุผล ตลอดจน
มีความเช่ือม่ันในตนเองและกล้าแสดงออก
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5.  การประเมินผล
จะมุ่งเน้นผลท่ีเกิดข้ึนกับผู้เรียนเป็นสำคัญ  การประเมินผลจะประเมินระหว่าง

การเรียนการสอนและประเมินสรุปรวม  โดยวัดและประเมินให้ครอบคลุมท้ังด้านความรู้
ความรู้สึก ทักษะการแสดงออกทุกด้าน กระบวนการและผลงาน

วิธีการท่ีใช้ คือ การสังเกตพฤติกรรมในการเรียน การทดสอบการ
ตรวจผลงาน

เคร่ืองมือท่ีใช้  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมในการเรียน แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบบันทึกการตรวจผลงาน

ผู้ประเมิน นักเรียนประเมินตนเอง เพ่ือน ครู ช่วยกันประเมิน
การนำผลการประเมินไปใช้  สรุปผลการประเมินเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง

ข้อบกพร่องของผู้เรียน เพ่ือปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน
6. การสรุปและนำไปประยุกต์ใช้
เป็นข้ันท่ีผู้เรียนนำความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้เรียนสามารถค้นพบ

ตนเองว่ามีความสามารถในด้านใด  มีจุดเด่น จุดด้อยในด้านใด จะได้ปรับปรุงพัฒนาข้ึน
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(ตัวอย่าง)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5

เร่ือง  บทประยุกต์
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
วิชาคณิตศาสตร์    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5
เร่ือง  บทประยุกต์
เน้ือหาสาระ กิจกรรม จุดประสงค์

1. ศึกษา  อภิปราย สรุป หลักการคูณ
   การหาร  การคูณ  การหารเศษส่วน

2. ระดมความคิดในการคิดคำนวณ
   การคูณ  การหาร  และการคูณ
   หารเศษส่วน
3. ฝึกทักษะการคิดคำนวณการคูณ
   การหาร และการคูณ หารเศษส่วน
4. อภิปราย สรุปกระบวนการแก้ปัญหา
   เก่ียวกับโจทย์ปัญหาการคูณและ
   การหาร

1. ศึกษา ค้นคว้า อภิปราย สรุป
   ความหมายของร้อยละ
2. ระดมความคิด วิเคราะห์ อภิปราย
   หลักการเขียนร้อยละ จากเศษส่วน
   และทศนิยม
3. ฝึกทักษะการเขียนร้อยละ  เม่ือกำหนด
   เศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเป็น 100  และ
   ทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งได้

1. บอกหลักการคูณ การหาร
   จำนวนนับ และการคูณ
   หารเศษส่วนได้
2. คิดคำนวณการคูณ การหาร
   จำนวนนับและการคูณ
   หารเศษส่วนได้ ถูกต้องรวดเร็ว
3. แก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับ
   โจทย์ปัญหา การหารและการ
   คูณได้

1. บอกความหมายของร้อยละได้
2. สรุปหลักการเขียนร้อยละได้
3. เขียนร้อยละจากเศษส่วนท่ีมี
   ตัวส่วนเป็น 100 และจาก
    ทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งได้

บทประยุกต์
1. โจทย์ปัญหาเก่ียวกับ
   การคูณ และการหาร
   - การหารผลลัพธ์
     การคูณการหารและ
     เศษส่วน
   - การแก้โจทย์ปัญหา
     เก่ียวกับการคูณและ
     การหาร

2. ความหมายของร้อยละ
   - ความหมายของร้อยละ
     กับเศษส่วน
   - ความหมายของร้อยละ
     กับทศนิยม
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เน้ือหาสาระ กิจกรรม จุดประสงค์
1. สังเกต ศึกษา ลักษณะ โจทย์ปัญหา
   เก่ียวกับร้อยละของจำนวนนับ
2. ระดมความคิด อภิปราย วิเคราะห์
   สรุป ความหมายของโจทย์ปัญหา
   เก่ียวกับร้อยละของจำนวนนับ
3. วางแผนในการแก้โจทย์ปัญหา
   เก่ียวกับร้อยละของจำนวนนับ
4. ฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับ
   ร้อยละของจำนวนนับ

1. สังเกต ศึกษา อภิปราย สรุป ลักษณะ
   โจทย์ปัญหาเก่ียวกับการลดราคา
   ความหมายของลดราคา
2. ระดมความคิดในการวางแผน
   แก้ปัญหา สรุปหลักการแก้โจทย์
   ปัญหาเก่ียวกับการลดราคา
3. ฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับ
   การลดราคา

1. สังเกต ศึกษา อภิปราย สรุป
   ความหมายของกำไร และขาดทุน
   ลักษณะโจทย์ปัญหาเก่ียวกับกำไร
   และขาดทุน
2. ระดมความคิดในการสรุปหลักการ
   แก้โจทย์ปัญหา และฝึกทักษะ
   การแก้โจทย์ปัญหาการหากำไรและ
   ขาดทุน

1. บอกลักษณะโจทย์ปัญหาเก่ียว
   กับร้อยละของจำนวนนับได้
2. แก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับร้อยละ
   ของจำนวนนับพร้อมท้ังสร้าง
   โจทย์ปัญหาเองได้

1. บอกลักษณะโจทย์ปัญหาเก่ียว
   กับการลดราคาได้
2. แก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับการลด
   ราคาพร้อมท้ังสร้างโจทย์ปัญหา
   เองได้
3. สรุปหลักการแก้โจทย์ปัญหา
   เก่ียวกับการลดราคาได้

1. บอกความหมายกำไร ขาดทุน
   และลักษณะโจทย์ปัญหาการ
   หากำไรและขาดทุนได้
2. แก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับการหา
   กำไรและขาดทุนพร้อมท้ังสร้าง
   โจทย์ปัญหาเองได้
3. สรุปหลักการแก้โจทย์ปัญหา
   เก่ียวกับการหากำไรและ
   ขาดทุนได้

3. โจทย์ปัญหาเก่ียวกับ
   ร้อยละของจำนวนนับ

4. โจทย์ปัญหาเก่ียวกับ
   การลดราคา

5. โจทย์ปัญหาเก่ียวกับ
   การหากำไร และ
   ขาดทุน
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เน้ือหาสาระ กิจกรรม จุดประสงค์
1. สังเกต ศึกษา อภิปราย สรุป
    ความหมายของราคาขายลักษณะโจทย์
   ปัญหาเก่ียวกับการหาราคาขาย
2. ระดมความคิด วางแผนการแก้ปัญหา
   สรุปหลักการแก้โจทย์ปัญหา และฝึก
   ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการหาราคาขาย

1. สังเกต ศึกษา อภิปราย สรุป
   ความหมายของราคาทุน ลักษณะ
   โจทย์ปัญหาเก่ียวกับการหาราคาทุน
2. ระดมความคิด วางแผน การแก้ปัญหา
   และแก้ปัญหาการโจทย์ปัญหาการหา
   ราคาทุน

1. สังเกต ศึกษาลักษณะโจทย์ปัญหา
   เก่ียวกับการหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์
2. ระดมความคิด วางแผนการแก้ปัญหา
   ปฏิบัติจริงในการแก้โจทย์ปัญหา การ
   หาร้อยละและสรุปหลักการแก้ปัญหา
3. ฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับ
   การหาร้อยละ

1. บอกความหมายของราคาขาย
   ลักษณะโจทย์ปัญหาการหา
   ราคาขายได้
2. แก้โจทย์ปัญหาการหาราคาขาย
   พร้อมท้ังสร้างโจทย์ปัญหาเองได้
3. สรุปหลักการแก้โจทย์ปัญหา
   การหาราคาขายได้

1. บอกความหมายของราคาทุน
   ลักษณะโจทย์ปัญหาเก่ียวกับ
   หาราคาทุนได้
2. แก้โจทย์ปัญหาการหาราคาทุน
   พร้อมท้ังสร้างโจทย์ปัญหาเองได้
3. สรุปหลักการแก้โจทย์ปัญหา
   การหาราคาทุนได้

1. บอกลักษณะโจทย์ปัญหาเก่ียวกับ
   การหาร้อยละ
2. แก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับการหา
   ร้อยละ พร้อมท้ังสร้างโจทย์
   ปัญหาเองได้
3. สรุปหลักการแก้โจทย์ ปัญหา
   เก่ียวกับการหาร้อยละได้
4. สนใจ กระตือรือร้นท่ีจะแก้โจทย์
   ปัญหาอย่างมีความสุขสนุกสนาน
5. แก้ปัญหาโจทย์อย่างเป็นระบบ
   ชัดเจน มีเหตุผล

6. โจทย์ปัญหาเก่ียวกับ
   การหาราคาขาย

7. โจทย์ปัญหาเก่ียวกับ
   การหาราคาทุน

8. โจทย์ปัญหาเก่ียวกับ
   การหาร้อยละ หรือ
   เปอร์เซนต์
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ท่ี ความสัมพันธ์กับ
จุดประสงค์ใน ป.02

เวลาคาบ
(คาบละ  20  นาที)เน้ือหาสาระ

1

2

3
4
5
6
7
8

โจทย์ปัญหาเก่ียวกับการคูณและการหาร
   - การหาผลลัพธ์การคูณ การหารและ
     เศษส่วน
   - การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับการคูณ
     และหาร
ความหมายของร้อยละ
   - ความหมายของร้อยละกับเศษส่วน
   - ความหมายของร้อยละกับทศนิยม
โจทย์ปัญหาเก่ียวกับร้อยละของจำนวนนับ
โจทย์ปัญหาเก่ียวกับการลดราคา
โจทย์ปัญหาเก่ียวกับการหากำไรและขาดทุน
โจทย์ปัญหาเก่ียวกับการหาราคาขาย
โจทย์ปัญหาเก่ียวกับการหาราคาทุน
โจทย์ปัญหาเก่ียวกับการหาร้อยละหรือ
เปอร์เซนต์

รวม

9

6

6
6
6
6
6
6

51 =17 ช.ม.

ข้อ 1 - 12

(ตัวอย่าง) กำหนดการสอน
กลุ่มวิชา  คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5

เร่ือง   บทประยุกต์
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(ตัวอย่าง) ผังความคิด เร่ือง บทประยุกต์

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5

เป็นการวางแผนการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนในสาระการเรียนรู้

ความหมายบทประยุกต์

การหาค่าร้อยละ

การหาลดราคา

ความหมายของร้อยละ

การหากำไรขาดทุน

ความหมายราคาทุน

ความหมายราคาขาย

ความหมายกำไรการหาราคาขาย

การหาราคาทุน ความหมายขาดทุน

บทประยุกต์น่ารู้

การแก้โจทย์ปัญหา
การคูณ  การหาร
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(ตัวอย่าง) ผังความคิด วิธีการเรียนรู้

เร่ือง บทประยุกต์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5

เป็นการวางแผนการเรียนรู้รวมกับผู้เรียน

การปฏิบัติจริง
ในการแก้ปัญหา
สถานการณ์โจทย์

การระดมความคิด
อภิปราย  สรุป
หลักการ

ศึกษา  สังเกต
อภิปราย  สรุป

ฝึกทักษะ
การแก้โจทย์ปัญหา

ปรึกษาผู้รู้
ครู  ผู้ปกครอง

ศึกษาค้นคว้า
ความหมายต่าง ๆ

วิธีการเรียนรู่้
บทประยุกต์น่ารู้
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(ตัวอย่าง) ผังความคิด การวัดและประเมินผล

เร่ือง บทประยุกต์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5

เป็นการวางแผนการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน

ตรวจผลงาน

การซักถาม

การสอบถาม

การสังเกต
การเรียน

การเสนอรายงาน
ผลงานท่ีทำ การทดสอบวิธีการเรียนรู่้

บทประยุกต์น่ารู้

การทำแบบฝึกหัด

การทำแบบฝึกทักษะ
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(ตัวอย่าง) ผังความคิด เกณฑ์การประเมินผลงาน

การทำแบบฝึกทักษะ  เร่ือง บทประยุกต์

เป็นการวางแผนร่วมกับผู้เรียน

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
5  คะแนน

ความถูกต้อง
5  คะแนน

งานเสร็จทัน
ตามกำหนดเวลา

5  คะแนน

การทำงานสะอาด
เรียบร้อยสวยงาม

3  คะแนน
เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์คุณภาพ
16 - 20 คะแนน ระดับคุณภาพ  2
12 - 15 คะแนน ระดับคุณภาพ  1
ต่ำกว่า 12 คะแนน ระดับคุณะภาพ 0
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(ตัวอย่าง) ผังความคิด เกณฑ์การประเมิน

การสังเกตพฤติกรรมการเรียน

บทประยุกต์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5

เป็นการวางแผนร่วมกับผู้เรียน

การแสดงความคิดเห็น
5  คะแนน

ความต้ังใจ  มุ่งม่ัน
5  คะแนน

ความรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ี
5 คะแนน

ความร่วมมือ
ในกลุ่ม

5  คะแนน

การสังเกตพฤติกรรม
การเรียน

เกณฑ์คุณภาพ
18 - 20 คะแนน ระดับคุณภาพ  2
14 - 17 คะแนน ระดับคุณภาพ  1
ต่ำกว่า 14 คะแนน ระดับคุณะภาพ 0
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การจัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน

     การจัดส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดี  เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข
ส่งเสริมความคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ อาจจัดได้ดังน้ี

1.  ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
การจัดศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์  จะจัดเป็นห้องกิจกรรมการเรียนรู้

ท่ีส่งเสริมด้านความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์  เพ่ือเป็นแหล่งท่ีให้นักเรียนได้
ฝึกฝนการเรียนด้วยตนเองตามท่ีตนเองถนัดและสนใจ  โดยสร้างบรรยากาศท่ีกระตุ้น
ให้นักเรียนอยากเรียน และจัดเป็นมุมต่าง  ๆดังน้ี

- คณิตศาสตร์สร้างสรรค์  เป็นส่ือท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ให้กับผู้เรียน  เช่น กิจกรรม  JIGSAW PATTERNBLOCKS  PENTOMINOES
TANGAM GEOMETRIC  STAMP และ BLOCKS

- เกมคณิตศาสตร์
- แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ทักษะคำนวณ

และทักษะการ แก้โจทย์ปัญหา
- คอมพิวเตอร์ช่วยคิดคณิตศาสตร์
- สถานการณ์คิดคณิตศาสตร์
- ชวนคิดคณิตศาสตร์
- ส่ือเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักการทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงส่ือ

เหล่าน้ี นักเรียนและครูร่วมกันผลิตและจัดหา โดยต้องสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน และสอดคล้องกับหลักสูตร

จุดมุ่งหมายของการจัดศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ คือ
1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ
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2. เพ่ือส่งเสริมความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์
3. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้  ศึกษา  ค้นหา  ทดลองปฏิบัติจริง

และสรุปผลการเรียนรู้ท่ีได้รับตามศักยภาพ
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ และเรียนรู้อย่างมี

ความสุขสนุกสนาน
5. เพ่ือจัดเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน  และเพ่ือบริการ โรงเรียนต่างๆ

วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน
- นักเรียนเข้าศึกษาได้ตามความสนใจ  ความต้องการตลอดเวลา มีการ

ประเมินผลการใช้ โดยการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ประเมินความรู้
และความสามารถ

- ครูผู้สอนสามารถนำนักเรียนมาศึกษาได้ ในกรณีท่ีเน้ือหาสอดคล้องกับ
กิจกรรมท่ีมีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้  เพ่ือเป็นการเสริมทักษะความสามารถทาง
คณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึน

ผลการดำเนินการ
1. นักเรียนมีพฤติกรรมในการใฝ่หาความรู้  รู้จักวิธีการศึกษาหาความรู้

ด้วยตนเอง  มีการคิดค้น ทดลองปฏิบัติจริง  และสามารถสรุปความรู้ท่ีได้รับเป็น
หลักการด้วยตนเองได้

2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์สูงข้ึน
3. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์  และเรียนรู้อย่างมีความสุข
4. บริการโรงเรียนใกล้เคียงและชุมชน เพ่ือขยายเครือข่ายไปสู่หน่วยงานอ่ืน
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2. จุดศึกษา
จุดศึกษาเป็นแหล่งการเรียนท่ีจัดข้ึนภายในโรงเรียน  โดยใช้สถานท่ีจุดใดจุดหน่ึง

ในบริเวณโรงเรียนเป็นส่ือหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยหมุนเวียนกิจกรรมได้
ตามความสนใจของนักเรียน  และวิเคราะห์ความสัมพันกับหลักสูตรของครู

จุดมุ่งหมายการจัดการจัดจุดศึกษาในโรงเรียน
1. เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าของส่ิงแวดล้อมรอบตัวของเขา รู้จัก

สังเกต  ศึกษาค้นคว้า  ดูแล  เกิดการผูกพันธ์และรู้จักอนุรักษ์
2. เพ่ือใช้ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในบริเวณโรงเรียนเป็นส่ือใน

การเรียนรู้
3. เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ  และศึกษาส่ิงแวดล้อมใกล้

ตัวอย่างจริงจัง

แนวดำเนินการจัดจุดศึกษา
1. สำรวจบริเวณโรงเรียน
คณะครูและตัวแทนนักเรียนร่วมกันสำรวจและบันทึกข้อมูลแหล่ง

ต่างๆ  ในโรงเรียน ว่าจุดใดสามารถจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ได้บ้าง  และจัดในเน้ือหาสาระใด
เช่น บริเวณสวนหย่อม  แปลงผัก  สวนกล้วย  บ่อน้ำ  สนามหญ้า  เสาธง

2. กำหนดจุดศึกษาข้ึน โดยครูและนักเรียนร่วมกันกำหนด จุดศึกษา
ในปีการศึกษา 2543  ได้กำหนดจุดศึกษา  ดังน้ี

    - จุดศึกษาท่ี 1  สวนกล้วยของฉัน
    - จุดศึกษาท่ี 2  แปลงผักของเรา
    - จุดศึกษาท่ี 3  สวนหย่อมเรียนรู้
    - จุดศึกษาท่ี 4  บ่อน้ำธรรมชาติ
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3. กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้  และส่ือประกอบกิจกรรมจุดศึกษา
ท้ัง  4 จุด   เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีเน้นการใช้ของจริง ตามสภาพของแต่ละจุดเป็น
ส่ือหลัก ส่ือท่ีน่าใช้คือ บัตรกำหนดกิจกรรม  เคร่ืองมือประกอบการเรียนรู้  เช่น
สายไฟ  ไม้ฉาก  ไม้เมตร  ตลับเมตร  เชือก  ไม้ไผ่ ฯลฯ

4. ครูและนักเรียนร่วมกันจัดทำแผนการเรียนรู้
5. ประเมินผลการเรียนรู้จากจุดศึกษา
6. สรุปและพัฒนาปรับปรุง จุดศึกษาให้มีคุณภาพต่อผู้เรียน

(ตัวอย่าง)  แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
จุดศึกษา “สวนกล้วยของฉัน”

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สังเกต  รวบรวมข้อมูล  อภิปราย  สรุป  เก่ียวกับการวัดความยาว
ได้ถูกต้อง

2. ใช้เคร่ืองมือในการวัดความยาวของส่ิงต่าง  ๆได้อย่างเหมาะสม
3. วางแผนในการดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ข้ันทบทวนความรู้เดิม

- นักเรียนเล่นเกมจับคู่  เคร่ืองมือการวัดกับส่ิงท่ีจะวัด  เช่น
ไม้บรรทัด คู่กับ ความกว้างของหนังสือ
สายวัด คู่กับ สัดส่วนของคน
เชือก คู่กับ ขอบปากแก้ว ฯลฯ

- นักเรียนอภิปรายเหตุผลในการจับคู่  เก่ียวกับเคร่ืองมือ  กับส่ิงท่ีวัด
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2. ข้ันกิจกรรมการเรียนรู้
2.1 นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ  5 คน  ร่วมกันปรึกษาหารือส่ิงท่ีจะ

วัดความยาว  โดยใช้สถานท่ีรอบบริเวณโรงเรียนเป็นจุดศึกษา
ทุกกลุ่มตกลงท่ีจะไปจุดศึกษา “สวนกล้วยของฉัน”  นักเรียนและ

ครูร่วมกันสนทนาเก่ียวกับต้นกล้วยดังน้ี
- ต้นกล้วยมีลักษณะอย่างไร - นักเรียนรู้จักกล้วยอะไรบ้าง
- ต้นกล้วยมีประโยชน์อย่างไร  - นักเรียนอยากรู้อะไร

                       จากต้นกล้วยบ้าง
- นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าต้นกล้วยแต่ละต้นสูงเท่าไร
  ฯลฯ

2.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มหยิบบัตรงาน และอ่านบัตรงาน
“ นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่า  กล้วยต้นท่ีเล็กท่ีสุดอยู่กอไหน”
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิด  วางแผนเพ่ือท่ีจะหา

คำตอบแล้ว  ดำเนินตามแผนท่ีวางไว้  โดยการสังเกต  บันทึก  รวบรวมข้อมูล
การนำเสนอข้อมูล  และเม่ือแต่ละกลุ่มดำเนินการหาคำตอบแล้ว  ให้นำเสนอวิธีการ
และผลการดำเนินการให้เพ่ือนคนอ่ืนรับทราบ

3. ข้ันอภิปรายสรุป
       นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุป  หลักการ / วิธีการ  หาคำตอบ

การแก้โจทย์ปัญหาและการนำเสนอข้อมูล
4. ข้ันประเมินผล

   นักเรียนร่วมกันประเมินผลงานของตนเอง  และของเพ่ือน
ส่ือการเรียนการสอน

1. เคร่ืองมือวัดความยาว  ไม้เมตร  สายวัด  ตลับเมตร  ไม้บรรทัด
ฯลฯ
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2. บัตรงาน  “นักเรียนทราบได้อย่างไรว่ากล้วยต้นท่ีเล็กท่ีสุดอยู่กอไหน”
3. แบบบันทึกข้อมูล
4. เกมจับคู่  เคร่ืองมือวัดกับส่ิงท่ีจะวัด
5. กระดาษ  สี

การวัดและประเมินผล
     วิธีวัด -  การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน

-  การตรวจผลงาน
     เคร่ืองมือวัด

1.  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียน
- ความต้ังใจ  ความมุ่งม่ัน - ความร่วมมือ
- การแสดงความคิดเห็น - การนำเสนอผลงาน

2. แบบบันทึกการตรวจผลงาน
- ความถูกต้อง - ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
- การเสร็จทันเวลาท่ีกำหนด

     การฝึกให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงในการวัดความยาว  เพ่ือหา
คำตอบตามท่ีต้องการ  เป็นการช่วยให้นักเรียนรู้จักระดมความคิดในการวางแผน
สร้างทางเลือกท่ีหลากหลาย  และหาข้อสรุปต่าง  ๆ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  การเรียนรู้
จาก “สวนกล้วยของฉัน” นอกจากจะฝึกปฏิบัติในเร่ืองการวัดความยาวแล้ว  นักเรียน
ยังฝึกทักษะในเร่ืองจำนวน  การคิดคำนวณ  การแก้โจทย์ปัญหา  โดยมุ่งให้นักเรียน
เป็นผู้ร่วมกันคิดแก้ปัญหา  ดังน้ัน  จุดศึกษา  นอกจากจะเป็นการใช้แหล่งท่ีมีอยู่
เป็นส่ือในการเรียนรู้ของนักเรียนแล้ว  จุดศึกษายังช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจ
ในส่ิงแวดล้อมรอบตัวของเขา  มีการสังเกต  ศึกษา  ดูแล  และเกิดการผูกพันกัน
อันเป็นพ้ืนฐานของการอนุรักษ์อีกด้วย
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ผลการดำเนินการ  การจัดจุดศึกษา
1. นักเรียนเห็นคุณค่าของส่ิงแวดล้อม  รู้จักอนุรักษ์
2. นักเรียนใช้ธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัวได้ อย่างคุ้มค่า
และให้ประโยชน์สูงสุด

3. นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
4. นักเรียนรู้จักคิดค้น  ปฏิบัติจริงตามความสนใจและความถนัด
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การพัฒนาครูเครือข่าย
หลังจากได้รับคัดเลือกเป็นครูต้นแบบ  ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ย่ิงจากผู้บังคับบัญชา  ระดับโรงเรียน  ระดับอำเภอ  และระดับจังหวัด  ในเร่ืองต่างๆ
รวมท้ังในการประชาสัมพันธ์ถึงการดำเนินงานของครูต้นแบบ จึงทำให้มีผู้สนใจมา
สมัครเป็นครูเครือข่ายมากมาย ต่อจากน้ันได้ดำเนินการเสนอโครงการ  “พัฒนาการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง”  แล้วนำเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารระดับอำเภอ และระดับจังหวัด เป็นลำดับ และได้ดำเนินการตามโครงการฯ
ท่ีกำหนด

ข้ันตอนการพัฒนาครูเครือข่าย มีดังน้ี
1. การสร้างศรัทธา
เร่ิมจากการสร้างความสัมพันธ์ และปลูกฝังศรัทธาให้เกิดข้ึน

ระหว่างครูต้นแบบ   และครูเครือข่าย  โดยได้ดำเนินการดังน้ี
-  สร้างความคุ้นเคย ความเป็นกันเอง  ปฏิบัติตนฉันท์มิตร

ฉันท์พ่ีน้อง เป็นท่ีปรึกษา และให้แนวคิดต่าง  ๆ อย่างเปิดเผย
-  เป็นผู้ให้ท่ีดี  โดยให้คำแนะนำ ให้แนวทางการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  การผลิตส่ือการเรียนการสอน และทุกเร่ือง
ท่ีครูเครือข่ายต้องการ

- พูดจริง ทำจริง แสดงให้ครูเครือข่ายเห็นจริงใน
การปฏิบัติงาน

ภารกิจของครูต้นแบบ
เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้
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2. การปฏิบัติจริง
  การสาธิตรูปแบบการสอนให้เป็นท่ีประจักษ์  โดยได้นำเสนอ

รูปแบบการสอน  และครูเครือข่ายศึกษาเอกสาร  รูปแบบวิธีการสอนท่ีได้จัดทำข้ึน
และร่วมกันอภิปรายเสนอแนวคิด  จากน้ันทำการสอนให้เห็นจริงตามท่ีครูเครือข่าย
ต้องการ ให้สอนในเน้ือหาใด กระบวนการใด แล้วนำมาร่วมกันอภิปรายสรุป  เป็นแนว
ปฏิบัติท่ีครูเครือข่ายจะนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพของผู้เรียน  ของครู
เครือข่ายแต่ละคน  นอกจากน้ียังสามารถสาธิตการใช้ส่ือ  เสนอแนวทางการผลิตส่ือ
เพ่ือสนองความต้องการของผู้เรียน และลงมือปฏิบัติจริง ในการผลิตส่ือการเรียนการ
สอนตามสภาพปัญหาและความต้องการ เช่น  จัดทำแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์
สถานการณ์คิดคณิตศาสตร์ แบบฝึกคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ ฯลฯ

3. การร่วมคิดและแลกเปล่ียนเรียนรู้
    ครูต้นแบบและครูเครือข่ายร่วมกันระดมความคิด ความต้องการ

และแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ   ท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง  และร่วมกันวางแผนการแก้ปัญหา
ตลอดจนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้ส่ือ
และการวัด  และประเมินผล

4. การนิเทศติดตามผลการปฏิบัติ
  ครูต้นแบบและครูเครือข่ายร่วมกันคิดกิจกรรมการนิเทศ

การเย่ียมช้ันเรียน การให้คำปรึกษาแนะนำ  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน
และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของครูเครือข่ายแต่ละคน

    มีวิธีการดำเนินกิจกรรม   มีดังนี้
    1. ทุกคนร่วมกันในการวางแผนกำหนดวิธีการดำเนิน กิจกรรม

โดยการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันและปฏิบัติตามกิจกรรมตามมติ ของท่ีประชุม
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2. กำหนดตารางเยี่ยมชั้นเรียนของครูเครือข่ายแต่ละคน
เม่ือเย่ียมช้ันเรียนแต่ละคร้ังได้ร่วมประชุมเสนอแนะสรุปปัญหา อุปสรรคใน
การดำเนินงาน

3. ในการเยี่ยมชั้นเรียน  ครูเครือข่ายต้องสาธิตการสอน
ให้ครูต้นแบบและครูเครือข่ายเห็น  เพ่ือช่วยกันค้นหาข้อบกพร่อง พร้อมเสนอ
แนวปฏิบัติ  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  และมีการแสดง
ผลงานของครูเครือข่ายแต่ละคนด้วย

4.   ครูเครือข่ายจัดทำเอกสารความรู้เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ในการพบปะกัน
แต่ละคร้ัง

5.   การให้คำปรึกษา แนะนำ กระทำได้ทุกเวลา ท้ังเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ

6. จัดนิทรรศการแสดงผลงานครูต้นแบบและครูเครือข่าย
จัดนิทรรศการ  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ศึกษาเป็นการแลกเปล่ียน เรียนรู้ร่วมกัน
และเป็นการแสดงผลงานให้บุคคลท่ัวไป

5. การประเมินผล
    วิธีการประเมิน  ครูต้นแบบและครูเครือข่ายร่วมกันกำหนดเกณฑ์

และประเมินตนเองประเมินร่วมกัน ดังน้ี
  5.1 การสังเกตการเยี่ยมชั้นเรียน โดยจัดทำแบบบันทึก

การสังเกตตามรายการ ทำการสังเกตบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียน  วิธีการเรียนรู้
โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ความต้ังใจ ความมุ่งม่ัน และใฝ่หาความรู้ของผู้เรียน

   5.2  การจัดทำแฟ้มสะสมงานของครูเครือข่าย
  5.3 การเขียนการรายงานการปฏิบัติงานตามโครงการ

กัลยาณมิตรนิเทศ
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ผลของการปฏิบัติงานพัฒนาครูเครือข่าย
     การดำเนินตามโครงการครูต้นแบบ เป็นกิจกรรมท่ีดีมาก สามารถ

พัฒนาครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูสามารถนำความรู้ไปพัฒนาการศึกษาของชาติ
ดังปรากฏผลดังน้ี

1. ครูรู้จักพัฒนาตนเอง ปรับเปล่ียนแนวคิด วิธีการท่ีคำนึงถึง
ผู้เรียนเป็นสำคัญ เปล่ียนวิธีการเรียนการสอนและสามารถเป็นแบบอย่างกับครูท่ัวไป
ได้เป็นอย่างดี

2. ครูมีความม่ันใจในการแสดงความคิดเห็น  กล้าแสดงออก
เกิดความเป็นกันเองกับผู้ร่วมงาน รู้จักแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน

3. ครูเครือข่ายและครูต้นแบบเกิดความรัก  ความสามัคคี
รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน  เปิดใจ  เป็นผู้ให้ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา
ของชาติ ให้เจริญก้าวหน้า

4.  บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ให้ความสำคัญของการพัฒนา
คุณภาพของครู ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมทุกข้ันตอน ทำให้การศึกษามีการ
พัฒนาย่ิงข้ึน

5.   ผู้เรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ  เป็นคนดี  คนเก่ง
และมีความสุขสนุกสนานในการเรียน
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การเป็นครูต้นแบบน้ัน จำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความ
สามารถย่ิงข้ึนเป็นส่ิงสำคัญ

     1.  พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง   โดยเข้ารับการฝึกอบรม ศึกษา
และดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง จากเอกสาร
และตำรา จากหน่วยงานต่างๆ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
และหน่วยงานต่างๆ  ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ทำให้มีความรู้เพ่ิมข้ึน และ
สามารถนำความรู้ความ สามารถน้ีไปช่วยพัฒนาเพ่ือนครูท่ัวไปได้เป็นอย่างดี

     2.  ร่วมกิจกรรมพัฒนาเพ่ือนครู
- เป็นวิทยากรในการอบรมครู ประชุมปฏิบัติการท้ังภายในโรงเรียน

ในอำเภอ  จังหวัด  และต่างจังหวัด  เพ่ือปรับเปล่ียนแนวคิด และวิธีการการปฏิรูป
การเรียนรู้ของครู

- เป็นท่ีปรึกษาแก่เพ่ือนครู ในการพัฒนาด้านการศึกษา โดยให้คำ
แนะนำ  ช้ีแนะ สาธิตการสอน เสนอแนวคิด โดยมีคณะครูมาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก

- ร่วมสัมมนาทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง  ๆอาทิเช่น กรมวิชาการ
สถาบันราชภัฏ  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัย
ต่าง  ๆท้ังของรัฐและเอกชน

- เสนอผลงานทางวิชาการ ในงานมหกรรมการศึกษา 2000 และ
ทางส่ือมวลชน  ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9  และช่อง 11  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อเพ่ือนครู
ในการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน

จากครูต้นแบบขยายสู่
เพ่ือนครูเครือข่ายอย่างไม่หยุดย้ัง
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- ร่วมเป็นคณะทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
การวางแผน การจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา ท้ังระดับอำเภอและจังหวัด

- เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมวิชาการของจังหวัด  ซ่ึงครูต้นแบบมี
บทบาทสูงในการเสนอผลงาน ความคิด ข้อเสนอแนะต่าง ๆ

- การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพ่ือนครูน้ีทำให้มีความรู้เพ่ิมข้ึน
สามารถพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดี
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แนะนำครูต้นแบบ
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แนะนำครูต้นแบบ ปี 2542

ช่ือ/นามสกุล นางทองระย้า   นัยชิต
ตำแหน่ง อาจารย์  2  ระดับ  7
สถานท่ีทำงาน/สังกัด

ช่ือสถานท่ี โรงเรียนวัดถนน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
หมู่ท่ี 19 ตำบล ป่าโมก
อำเภอ โผงผาง จังหวัด อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ 14130

ท่ีอยู่
บ้านเลขท่ี 10 หมู่ท่ี 4
ตำบล บางบาล อำเภอ บ้านกุ่ม
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา   รหัสไปรษณีย์  13250

โทรศัพท์
โทรศัพท์ท่ีทำงาน 0-3566-1502
โทรศัพท์ท่ีบ้าน 0-3571-3039
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ดร.รุ่ง   แก้วแดง
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
นางสาวมยุรี   จารุปาณ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

นางสาวทองระย้า   นัยชิต
ครูต้นแบบ ปี 2542 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ศาสตราจารย์ยุพิน   พิพิธกุล

นางสาวภัทณิดา   พันธุมเสน
นางสาวสมรัชนีกร   อ่องเอิบ
นางฟ้ามุ่ย   เรืองเลิศบุญ
นางสาวชนิดา   อาคมวัฒนะ
นางบุญศรี   ทองดารา

นางฟ้ามุ่ย   เรืองเลิศบุญ

นายสมยศ  พันธ์โอฬารกุล

กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.)
สำนักนายกรัฐมนตรี

คณะผู้ดำเนินการ

ท่ีปรึกษา

นักวิจัย

ผู้ดำเนินการโครงการ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

บรรณาธิการ ผู้เรียบเรียง และจัดพิมพ์ต้นฉบับ

ผู้พิจารณารายงาน

ประสานงาน
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การปฏิรูปการศึกษา  หรือการปฏิรูปการเรียนรู้
ที่เรากำลังดำเนินการอยู ่ในปัจจุบัน  เป็นการเปลี ่ยน
แปลงคร้ังย่ิงใหญ่ท่ีสุดอีกคร้ังหน่ึงของประเทศไทยเรา  ท้ังน้ี
เพราะเป็นการเปลี ่ยนแปลงวัฒนธรรมของการเรียนรู ้
หรือเรียกว่าเป็นการปฏิวัติวัฒนธรรมการเรียนรู ้  คือ
การที ่เราเปลี ่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ไปสู่การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ดร. รุ่ง  แก้วแดง ,2544
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เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรชองชาติให้คุ้มค่า
หากท่านไม่ใช่หนังสือเล่มน้ีแล้ว

โปรดมอบให้ผู้อ่ืนนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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