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คําชี้แจง 
 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดรับมอบหมายจาก
กระทรวงศึกษาธิการใหพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของกลุมสาระ   
การเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร รวมทั้งสาระการออกแบบและเทคโนโลยี  
และสาระเทคโนโลยีสารสนเทศในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตลอดจน   
จัดทําส่ือการเรียนรูตามหลักสูตรดังกลาว 
 คูมือครูเลมนี้เปนสวนหนึ่งของสื่อการเรียนรูตามหลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ใชประกอบการเรียนการสอนควบคูกับหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน 
คณิตศาสตร เลม 1  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  เพื่อใหครูผูสอนใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตรใหผูเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว 
 ในการจัดทําคูมือครูเลมนี้  สสวท. ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากคณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ 
นักวิชาการและครูผูสอน จากหลายหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  สสวท. จึงขอขอบคุณทุกทาน
ไว ณ ที่นี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือครูเลมนี้จะเปนประโยชนสําหรับครูผูสอนคณิตศาสตร       
ใหสามารถนําไปใชหรือปรับใชใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน   
 หากมีขอเสนอแนะใดที่จะทําใหคูมือครูเลมนี้สมบูรณยิ่งขึ้นโปรดแจง สสวท. ทราบดวย 
จักขอบคุณยิ่ง 
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คําชี้แจงการใชคูมือครู 
 

  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดพิจารณาเห็นวา    เพื่อใหการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุมาตรฐานการเรยีนรูที่กําหนดไวในหลักสูตร
ครบถวนทั้งสามดาน  ไดแก   ดานความรู   ดานทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  และดานคณุธรรม   
จริยธรรมและคานิยม   จึงไดจัดทําคูมือครูซ่ึงเสนอแนะแนวการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนไวโดยละเอยีด
เพื่อใชควบคูกบัหนงัสือเรยีนสาระการเรยีนรูพื้นฐาน  คณติศาสตร  เลม 1  ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 3  ดังนัน้ครูตอง
ศึกษาคูมือครูใหเขาใจถองแท    ควรทดลองปฏิบัติกิจกรรมเพื่อใหเกดิความพรอมในการสอนกอนเขาสอน
ทุกบทเรียน   และดําเนินกจิกรรมตามที่เสนอแนะไว   ครูอาจปรับเปลี่ยนกจิกรรมและวิธีจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงศักยภาพของนักเรียนเปนสําคัญ 
 คูมือครูของแตละบทประกอบดวยหวัขอตอไปนี ้
  1.  ชื่อบทและหัวขอเร่ืองประจําบท     ระบุจํานวนชั่วโมงที่ใชในการเรียนการสอนของแตละบท
และแตละหัวขอไวโดยประมาณ   ครูอาจยืดหยุนไดตามที่เห็นสมควร 
  2.  คํานําประจําบท     บอกสาระสําคัญของบทเรียนทัว่ไป  ส่ิงที่ควรปฏิบัติและสิ่งที่ควรย้ํา 
 3.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป     ในแตละบทเรียนจะระบุผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปตามที่
ปรากฏอยูในหนังสือคูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร     ครูตองคํานึงถึงเสมอวา
จะตองจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนกัเรียนเกดิผลการเรียนรูตามที่กําหนด   เพื่อการวัดและประเมินผลหลัง
จบการเรียนการสอน  ผลการเรียนรูที่ผานการประเมินนี้จะทําใหผูเรยีนบรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู
ชวงชั้นที่ 3   ดวย 
 

  4.  แนวทางในการจัดการเรียนรู       ในแตละหัวขอยอยของแตละบทไดใหรายละเอยีดของ 
หัวขอตอไปนี ้

1) จุดประสงค       ระบุไวเพื่อใหครูคํานึงถึงเสมอวาจะตองจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนใหนกัเรียนมีความรูและมีความสามารถตรงตามจุดประสงคที่วางไว   ซ่ึง
จะตองเกิดขึ้นระหวางเรียนหรือดําเนินกิจกรรม     ครูตองประเมินผลใหตรงตาม 
จุดประสงคและใชวิธีการประเมินผลที่หลากหลายเพื่อใหบรรลุถึงผลการเรียนรูที ่
คาดหวังรายป 

การประเมนิผลที่หลากหลายอาจเปนการสังเกต  การตอบคําถาม  การทํา 
แบบฝกหัด  การทํากิจกรรม  หรือการทดสอบยอย  จดุประสงคใดที่ครูเห็นวา 
นักเรียนสวนใหญยังไมผาน  ในชั่วโมงตอไปครูควรนําบทเรียนนัน้มาสอนซอม
เสริมใหม 



 ข

2) เอกสารแนะนําการจัดกิจกรรม       ในบางหัวขอไดระบรุายการกิจกรรมเสนอแนะ
หรือใบประกอบกิจกรรมไวดังรายละเอยีดในขอ  6   

3) ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน       เปนสวนสําคัญของคูมือครู 
ครูควรศึกษาและทําความเขาใจควบคูกับหนังสือเรียน   เพื่อเตรียมจดักจิกรรม 
การเรียนการสอนใหสอดคลองกับจุดประสงคและเหมาะสมกับความสามารถของ 
นักเรียน    

 

  5.  คําตอบแบบฝกหัดและคาํตอบกิจกรรม     คําถามทุกคําถามในกิจกรรมและแบบฝกหัดทุกขอมี
คําตอบใหและบางขอมีเฉลยแนวคดิไวใหเพื่อเปนแนวทางในการหาคําตอบ     บางขอมีหลายคําตอบแตให
ไวเปนตัวอยางอยางนอยหนึง่คําตอบ  ทั้งนี้เพราะกจิกรรมหรือแบบฝกหัดที่ใหนักเรียนทําไดสอดแทรก
ปญหาที่เปดโอกาสใหนกัเรยีนไดสืบเสาะ  สังเกต  รวบรวมขอมูล  วิเคราะห  สรางขอความคาดการณและ
พิสูจนงาย ๆ  การเฉลยคําตอบหรอืการใหเหตุผลประกอบคําตอบไดคํานึงถึงพื้นฐานความรูและวุฒภิาวะ
ของนักเรียนเปนหลัก  การใหเหตุผลหรือคําอธิบายของนักเรียนอาจแตกตางจากทีเ่ฉลยไว    ในการตรวจ
แบบฝกหัดครคูวรพิจารณาอยางรอบคอบ  ยอมรับคําตอบที่เห็นวามีความถูกตองและเปนไปได  ถึงแมวา 
จะไมเหมือนกบัคําตอบที่เฉลยไว    ปญหาที่มีลักษณะเปนปญหาชวนคิด  มีคําตอบอยูในสวนนี้ดวย 
  6.  กิจกรรมเสนอแนะ     บางบทเรียนไดเสนอแนะกิจกรรมที่พัฒนาทกัษะกระบวนการทาง 
คณิตศาสตรเพือ่ใหครูเลือกใช    ในแตละกจิกรรมครูอาจปรับเปลีย่นใหเหมาะสมกับเวลาและความสามารถ
ของนักเรียน    

     กอนดําเนนิกิจกรรม     ครูควรสนทนากับนักเรยีนดวยบรรยากาศที่เปนกันเอง   เพื่อใหเกิด
ความเขาใจและมองเหน็แงมมุตาง ๆ  ของกิจกรรมที่จะทํา   ไมควรดวนอธิบายหรือช้ีนําแนวคิด    ขณะ
ทํากิจกรรมครูตองสงเสริมใหนักเรยีนไดมโีอกาสแสดงความคิดเห็นทีห่ลากหลาย     ตลอดจนฝกฝนให 
นกัเรียนรูจัก  วิเคราะหปญหา  ตัดสินใจและหาขอสรุป 
                   ทั้งนี้ในบางกิจกรรมไดแสดงคาํตอบไวในวงเล็บสีแดง 
 7.  แบบฝกหัดเพิ่มเติม     ในบางบทเรียนไดเตรียมแบบฝกหัดเพิ่มเติมไวใหครูเลือกหรือปรับใช
ใหเหมาะสมกบันักเรียนของตนเองและในบางขอไดแสดงคําตอบไวในวงเล็บดวยเชนกัน 
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คําแนะนําการใชหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน คณิตศาสตร 
 

  หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน   คณติศาสตร    ประกอบดวย 
1. เนื้อหาสาระ     ในการนําเสนอเนื้อหาสาระของแตละบทเรียน  ไดคํานึงถึงการเชื่อมโยงความรูใหม

กับความรูพื้นฐานเดิมของนกัเรียน  โดยพยายามใชตัวอยางจากชวีิตจรงิและความรูจากศาสตรอ่ืน
ประกอบการอธิบายเพื่อใหไดขอสรุปเปนความรูใหมตอไป    

2. ตัวอยาง     มีไวเสริมความเขาใจในเนื้อหาสาระและการนําไปใช 
3.    แบบฝกหดัทายหัวขอ     แบบฝกหัดทีน่ําเสนอไวมหีลายลักษณะ  คือฝกทักษะการคิดคํานวณ  แก 
       โจทยปญหา  ฝกวิเคราะห  ใหเหตุผล   และฝกหาขอสรุปเพื่อนําไปสูการสรางขอความคาดการณ    
4.    ปญหาชวนคิดหรือเร่ืองนารู     เปนโจทยปญหาหรือสถานการณกระตุนใหนักเรียนไดใชความรูที่ 
       เรียนมาเพือ่แกปญหาหรือหาขอสรุปใหม    
 
 เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชหนังสือเรียน  ครูควรปฏิบัติดังนี้ 
1. ศึกษาเนื้อหาสาระและวิธีนําเสนอควบคูกับกิจกรรมของแตละเรื่องที่เสนอแนะไวในคูมือครู  ให 

เขาใจอยางถองแท 
2. ทําแบบฝกหัดทายหวัขอและแสวงหาวิธีการที่เหมาะสมทีสุ่ดในการหาคาํตอบ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ขอที่มีวิธีคิดหรือคําตอบที่หลากหลาย 
3. วางแผนการจดัการเรียนรูตลอดภาคเรียนใหครอบคลุมทุกเนื้อหาสาระและเหมาะสมกับเวลา 
4. ในการสอนเนือ้หาสาระแตละเรื่องไมควรดวนบอกนักเรยีนทันที   ควรใชวิธีการสอนผานกิจกรรม

หรืออภิปรายโตตอบ  เพื่อใหนักเรียนสรุปความคิดรวบยอดดวยตนเองเทาที่จะสามารถทําได 
5. สรางสถานการณหรือโจทยที่สอดคลองกับเนื้อหาสาระในบทเรียนเพิม่เติมจากสิ่งทีอ่ยูใกลตวัหรือ

ภูมิปญญาทองถ่ิน  เพื่อใหนกัเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาสาระมากขึ้นและสามารถเชื่อมโยงความรู
ตาง ๆ  เปนแนวทางในการประยุกตตอไป 
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