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คําชี้แจงการใชคูมือครู

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดพิจารณาเห็นวา    เพื่อใหการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตร
ครบถวนทั้งสามดาน  ไดแก   ดานความรู   ดานทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและดานคุณธรรม  
จริยธรรมและคานิยม   จึงไดจัดทําคูมือครู  ซ่ึงเสนอแนะวธีิสอนและวธีิจดักจิกรรมการเรยีนการสอนไวโดย
ละเอยีดเพือ่ใชควบคูกบัหนงัสอืเรียนสาระการเรยีนรูเพิม่เตมิ คณติศาสตร  เลม 1  ดงันัน้ครตูองศกึษาคูมอืครู
ใหเขาใจถองแท    ควรทดลองปฏิบัติกิจกรรมเพื่อใหเกิดความพรอมในการสอนกอนเขาสอนทุกบทเรียน   
และดําเนินกิจกรรมตามที่เสนอแนะไว   ครูอาจปรับเปลี่ยนกิจกรรมและวิธีจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงศักยภาพของนักเรียนเปนสําคัญ

คูมือครูของแตละบทประกอบดวยหัวขอตอไปนี้
 1.  ชือ่บทและหวัขอเร่ืองประจาํบท     ระบจุาํนวนชัว่โมงทีใ่ชในการเรยีนการสอนของแตละบท
และแตละหวัขอไวโดยประมาณ   ครูอาจยืดหยุนไดตามที่ครูเห็นสมควร
 2.  คํานําประจําบท     บอกสาระสําคัญของบทเรียนทั่วไป  ส่ิงที่ควรปฏิบัติและสิ่งที่ควรย้ํา

3.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป     ในแตละบทเรียนจะระบุผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปตามที่
ปรากฏอยูในหนังสือคูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร     ครูตองคํานึงถึงเสมอวา
จะตองจดักจิกรรมการเรยีนรูใหนกัเรยีนเกดิผลการเรยีนรูตามทีก่าํหนด   เพือ่การวดัและประเมนิผลหลัง
จบการเรยีนการสอน  ผลการเรียนรูที่ผานการประเมินนี้จะทําใหผูเรียนบรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู
ชวงชั้นที่ 3   ดวย

 4.  แนวทางในการจัดการเรียนรู       ในแตละหัวขอยอยของแตละบทไดใหรายละเอียดของ      
หัวขอตอไปนี้

1) จุดประสงค   ระบุไวเพื่อใหครูคํานึงถึงเสมอวาจะตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหนักเรียนมีความรูและมีความสามารถตรงตามจุดประสงคที่วางไว  ซ่ึงจะตอง  
เกิดขึ้นระหวางเรียนหรือดําเนินกิจกรรม  ครูตองประเมินผลใหตรงตามจุดประสงค
และใชวิธีการประเมินผลที่หลากหลายเพื่อใหบรรลุถึงผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป

การประเมินผลที่หลากหลายอาจเปนการสังเกต  การตอบคําถาม  การทํา     
แบบฝกหัด  การทํากิจกรรม  หรือการทดสอบยอย  จุดประสงคใดที่ครูเห็นวา     
นักเรียนสวนใหญยังไมผาน  ในชั่วโมงตอไปครูควรนําบทเรียนนั้นมาสอนซอม
เสริมใหม



ข

2) เอกสารแนะนําการจัดกิจกรรม  ในบางหัวขอไดระบุรายการกิจกรรมเสนอแนะไว
ดังรายละเอียดในขอ  6

3) ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เปนสวนสําคัญของคูมือครู      
ครูควรศึกษาและทําความเขาใจควบคูกับหนังสือเรียน  เพื่อเตรียมจัดกิจกรรม    
การเรียนการสอนใหสอดคลองกับจุดประสงคและเหมาะสมกับความสามารถของ
นักเรียน

 5.  คาํตอบกจิกรรมและคาํตอบแบบฝกหัดประจาํบท  คาํถามทกุคาํถามในกจิกรรมและแบบฝกหดั
ทุกขอมีคําตอบใหและบางขอมีเฉลยแนวคิดไวใหเพื่อเปนแนวทางหนึ่งในการหาคําตอบ  บางขอมีหลาย
คําตอบแตใหไวเปนตัวอยางเพียงหนึ่งคําตอบ  ทั้งนี้เพราะกิจกรรมหรือแบบฝกหัดที่ใหนักเรียนทํา       
ไดสอดแทรกปญหาที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดสืบเสาะ  สังเกต  วิเคราะหและคาดการณ  การเฉลย       
คําตอบหรือการใหเหตุผลประกอบคําตอบไดคํานึงถึงพื้นฐานความรูและวุฒิภาวะของนักเรียนเปนหลัก
การใหเหตุผลหรือคําอธิบายของนักเรียนอาจแตกตางจากที่เฉลยไว  ในการตรวจแบบฝกหัดครูควร
พิจารณาอยางรอบคอบ  ยอมรับคําตอบที่เห็นวามีความถูกตองและเปนไปได  ถึงแมวาจะไมเหมือนกับ
คําตอบที่เฉลยไว    ปญหาที่มีลักษณะเปนปญหาชวนคิด  มีคําตอบอยูในสวนนี้ดวย
 6.  กิจกรรมเสนอแนะ  สําหรับหัวขอ 2.2  ไดเสนอแนะกจิกรรมทีพ่ฒันาทกัษะกระบวนการทาง
คณติศาสตรเพือ่ใหครูเลือกใช ในแตละกจิกรรมครอูาจปรบัเปลีย่นใหเหมาะสมกบัเวลาและความสามารถ
ของนักเรียน

กอนดาํเนนิกจิกรรม  ครูควรสนทนากบันกัเรยีนดวยบรรยากาศทีเ่ปนกนัเอง เพือ่ใหเกดิความเขาใจ
และมองเห็นแงมุมตางๆ  ของกิจกรรมที่จะทํา ไมควรดวนอธิบายหรือช้ีนําแนวคิด ขณะทํากิจกรรม      
ครูตองสงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ตลอดจนฝกฝนใหนักเรียนรูจัก  
วิเคราะหปญหา  ตัดสินใจและหาขอสรุป
 ตอนทายของคูมือครู  ไดเสนอแนะแนวการประเมินผลการเรียนรู  โดยเฉพาะอยางยิ่งไดเสนอ
ตวัอยางแบบทดสอบและเกณฑการใหระดบัคะแนนเพือ่ประเมนิผลการเรยีนรูสาระที ่ 6  ทกัษะ/กระบวนการ
ทางคณิตศาสตรไวเปนแนวทางสําหรับครู  ในการปรับใชใหเหมาะสมกับนักเรียนหรือคิดสรางสรรค
แบบทดสอบดวยตนเอง



ค

คําแนะนําการใชหนังสือเรียนสาระการเรียนรูเพ่ิมเติมคณิตศาสตร  เลม 1

 หนังสือเรียนสาระการเรียนรูเพิ่มเติมคณิตศาสตร  เลม 1   ประกอบดวย
1. เนื้อหาสาระ   เนื้อหาสาระที่นําเสนอไวในหนังสือเรียนเลมนี้  เปนเนือ้หาสาระทีใ่หความรูเสรมิและ

เพิม่เตมิจากเนือ้หาสาระในหนงัสอืเรียนสาระการเรยีนรูพืน้ฐานคณติศาสตร  เลม 1  ทัง้ในดานเนือ้หา
คณิตศาสตรและดานทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  ไดจัดกิจกรรมที่หลากหลายใหกับผูเรียน  
เพื่อบูรณาการความรูตางๆ ที่มีอยูกับความรูใหมทั้งที่เปนความรูทางคณิตศาสตรและความรูใน
ศาสตรอ่ืนๆ ตลอดจนสามารถนําไปใชในการแกปญหาได

2. ตัวอยาง     มีไวเสริมความเขาใจในเนื้อหาสาระและการนําไปใช
3. แบบฝกหัดทายหัวขอ  แบบฝกหัดที่นําเสนอไวมีหลายลักษณะ คือฝกทักษะการคิดคํานวณ แกโจทย

ปญหา  ฝกวิเคราะห  ใหเหตุผล   และฝกหาขอสรุปเพื่อนําไปสูการสรางขอความคาดการณ
4. ปญหาชวนคิด เปนโจทยปญหาหรือสถานการณกระตุนใหนักเรียนไดใชความรูที่เรียนมาเพื่อ        

แกปญหาหรือหาขอสรุปใหม

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชหนังสือเรียน  ครูควรปฏิบัติดังนี้
1. ศึกษาเนื้อหาสาระและวิธีนําเสนอควบคูกับกิจกรรมของแตละเร่ืองที่เสนอแนะไวในคูมือครู         

ใหเขาใจอยางถองแท
2. ทําแบบฝกหัดทายหัวขอและแสวงหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการหาคําตอบ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  

ขอที่มีวิธีคิดหรือคําตอบที่หลากหลาย ครูตองยอมรับคําตอบของนักเรียนเมื่อนักเรียนมีเหตุผล         
ที่เหมาะสมมาประกอบคําตอบ

3. วางแผนการจัดการเรียนรูตลอดภาคเรียนใหครอบคลุมทุกเนื้อหาสาระและเหมาะสมกับเวลา
4. ในการสอนเนื้อหาสาระแตละเรื่องไมควรดวนบอกนักเรียนทันที  ควรใชวิธีการสอนผานกิจกรรม

หรืออภิปรายโตตอบ  เพื่อใหนักเรียนสรุปความคิดรวบยอดดวยตนเองเทาที่จะสามารถทําได
5. สรางสถานการณหรือโจทยที่สอดคลองกับเนื้อหาสาระในบทเรียนเพิ่มเติมจากสิ่งที่อยูใกลตัวหรือ

ภูมิปญญาทองถ่ิน  เพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาสาระมากขึ้นและสามารถเชื่อมโยงความรู
ตางๆ  เปนแนวทางในการประยุกตตอไป



ง

กําหนดเวลาสอนโดยประมาณ

สาระการเรียนรูเพ่ิมเติม  คณิตศาสตร   เลม 1
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1

บทท่ี เร่ือง จํานวนชั่วโมง
1

2

3

4

การประยุกต  1

จํานวนและตัวเลข

การประยุกตของจํานวนเต็มและเลขยกกําลัง

การสราง

16

8

8

8
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