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คําชี้แจง 
 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดรับมอบหมายจาก
กระทรวงศึกษาธิการใหพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของกลุมสาระ   
การเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร รวมทั้งสาระการออกแบบและเทคโนโลยี  
และสาระเทคโนโลยีสารสนเทศในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตลอดจน   
จัดทําสื่อการเรียนรูตามหลักสูตรดังกลาว 
 คูมือครูเลมนี้เปนสวนหนึ่งของสื่อการเรียนรูตามหลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ใชประกอบการเรียนการสอนควบคูกับหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน 
คณิตศาสตร เลม 2  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  เพื่อใหครูผูสอนใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตรใหผูเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว 
 ในการจัดทําคูมือครูเลมนี้  สสวท. ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากคณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ 
และนักวิชาการ  จากหลายหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  สสวท. จึงขอขอบคุณทุกทานไว ณ ที่นี้ 
และหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือครูเลมนี้จะเปนประโยชนสําหรับครูผูสอนคณิตศาสตรใหสามารถ
นําไปใชหรือปรับใชใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน   
 หากมีขอเสนอแนะใดที่จะทําใหคูมือครูเลมนี้สมบูรณยิ่งขึ้นโปรดแจง สสวท. ทราบดวย 
จักขอบคุณยิ่ง 
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คําชี้แจงการใชคูมือครู 
 

  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดพิจารณาเห็นวา  เพื่อใหการจดัการเรียน
การสอนคณิตศาสตรมีประสิทธิภาพและบรรลุมาตรฐานการเรียนรูทีก่ําหนดไวในหลักสูตรอยางครบถวน
ทั้งสามดาน  ไดแก  ดานความรู  ดานทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  และดานคณุธรรม  จริยธรรม
และคานิยม  จงึไดจัดทําคูมือครูซ่ึงเสนอแนะแนวการจดักจิกรรมการเรียนการสอนไวโดยละเอยีดเพือ่ใช
ควบคูกับหนงัสือเรียนสาระการเรียนรูพืน้ฐาน  คณิตศาสตร  เลม 2  ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 3  ดังนัน้ครตูองศึกษา
คูมือครูใหเขาใจถองแท  ควรทดลองปฏิบัติกิจกรรมเพื่อใหเกดิความพรอมในการสอนกอนเขาสอนทุก
บทเรียน  และดําเนินกิจกรรมตามที่เสนอแนะไว  ครูอาจปรับเปลี่ยนกิจกรรมและวิธีจดักิจกรรมการเรียน
การสอนไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงศักยภาพของนักเรียนเปนสาํคัญ 
 คูมือครูของแตละบทประกอบดวยหวัขอตอไปนี ้
  1.  ชื่อบทและหัวขอเร่ืองประจําบท   ระบุจํานวนชั่วโมงที่ใชในการเรียนการสอนของแตละบท
และแตละหัวขอไวโดยประมาณ   ครูอาจยืดหยุนไดตามที่เห็นสมควร 
  2.  คํานําประจําบท   บอกสาระสําคัญของบทเรียนทัว่ไป  ส่ิงที่ควรปฏิบัติและสิ่งที่ควรย้ํา 
 3.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป   ในแตละบทเรียนจะระบุผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปตามที่
ปรากฏอยูในหนังสือคูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   ครูตองคํานึงถึงเสมอวา
จะตองจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนเกดิผลการเรียนรูตามที่กําหนด  เพื่อการวัดและประเมินผลหลัง
จบการเรียนการสอน  ผลการเรียนรูที่ผานการประเมินนี้จะทําใหผูเรียนบรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู
ชวงชั้นที่ 3  ดวย 
 4.  แนวทางในการจัดการเรียนรู   ในแตละหัวขอยอยของแตละบทไดใหรายละเอยีดของหัวขอ
ตอไปนี ้

1) จุดประสงค   ระบุไวเพื่อใหครูคํานึงถึงเสมอวาจะตองจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ใหนกัเรียนมีความรูและมีความสามารถตรงตามจุดประสงคที่วางไว   ซ่ึงจะตอง
เกิดขึ้นระหวางเรียนหรือดําเนินกิจกรรม  ครูตองประเมินผลใหตรงตามจุดประสงค
และใชวิธีการประเมินผลที่หลากหลายเพือ่ใหบรรลุถึงผลการเรียนรูทีค่าดหวังรายป 

การประเมินผลที่หลากหลายอาจเปนการสังเกต   การตอบคําถาม   การทํา 
แบบฝกหัด   การทํากิจกรรม   หรือการทดสอบยอย   จุดประสงคใดทีค่รูเห็นวา 
นักเรียนสวนใหญยังไมผาน   ในชั่วโมงตอไปครูควรนําบทเรียนนัน้มาสอน      
ซอมเสริมใหม 
 
 



 ข

2) ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   เปนสวนสําคัญของคูมือครู 
ครูควรศึกษาและทําความเขาใจควบคูกับหนังสือเรียน  เพื่อเตรียมจดักจิกรรม 
การเรียนการสอนใหสอดคลองกับจุดประสงคและเหมาะสมกับความสามารถของ 
นักเรียน    

 5.  คําตอบแบบฝกหัดและคาํตอบกิจกรรม   คําถามทุกคําถามในกิจกรรมและแบบฝกหัดทุกขอมี
คําตอบใหและบางขอมีเฉลยแนวคดิไวใหเพื่อเปนแนวทางในการหาคําตอบ   บางขอมีหลายคําตอบแตให
ไวเปนตัวอยางอยางนอยหนึง่คําตอบ  ทั้งนี้เพราะกจิกรรมหรือแบบฝกหัดที่ใหนักเรียนทําไดสอดแทรก
ปญหาที่เปดโอกาสใหนกัเรยีนไดสืบเสาะ  สังเกต  รวบรวมขอมูล  วิเคราะห  สรางขอความคาดการณและ
พิสูจนงาย ๆ  การเฉลยคําตอบหรือการใหเหตุผลประกอบคําตอบไดคํานึงถึงพื้นฐานความรูและวุฒภิาวะ
ของนักเรียนเปนหลัก  การใหเหตุผลหรือคําอธิบายของนักเรียนอาจแตกตางจากทีเ่ฉลยไว   ในการตรวจ
แบบฝกหัดครคูวรพิจารณาอยางรอบคอบ  ยอมรับคําตอบที่เห็นวามีความถูกตองและเปนไปได  ถึงแมวา 
จะไมเหมือนกบัคําตอบที่เฉลยไว    ปญหาที่มีลักษณะเปนปญหาชวนคิด  มีคําตอบอยูในสวนนี้ดวย 
 

คําแนะนําการใชหนงัสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน คณิตศาสตร 
 

  หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน   คณติศาสตร    ประกอบดวย 
1. เนื้อหาสาระ   ในการนําเสนอเนื้อหาสาระของแตละบทเรียน  ไดคํานึงถึงการเชื่อมโยงความรูใหม

กับความรูพื้นฐานเดิมของนกัเรียน  โดยพยายามใชตัวอยางจากชวีิตจรงิและความรูจากศาสตรอ่ืน
ประกอบการอธิบายเพื่อใหไดขอสรุปเปนความรูใหมตอไป    

2. ตัวอยาง   มีไวเสริมความเขาใจในเนื้อหาสาระและการนาํไปใช 
3.    แบบฝกหัดทายหัวขอ   แบบฝกหัดทีน่ําเสนอไวมหีลายลักษณะ  คือฝกทักษะการคิดคํานวณ  แก 
       โจทยปญหา  ฝกวิเคราะห  ใหเหตุผล   และฝกหาขอสรุปเพื่อนําไปสูการสรางขอความคาดการณ    
4.    ปญหาชวนคิดหรือเร่ืองนารู   เปนโจทยปญหาหรือสถานการณกระตุนใหนักเรยีนไดใชความรูที่ 
       เรียนมาเพือ่แกปญหาหรือหาขอสรุปใหม    
 
 เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชหนังสือเรียน  ครูควรปฏิบัติดังนี้ 
1. ศึกษาเนื้อหาสาระและวิธีนําเสนอควบคูกับกิจกรรมของแตละเรื่องที่เสนอแนะไวในคูมือครู  ให 

เขาใจอยางถองแท 
2. ทําแบบฝกหัดทายหวัขอและแสวงหาวิธีการที่เหมาะสมทีสุ่ดในการหาคาํตอบ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ขอที่มีวิธีคิดหรือคําตอบที่หลากหลาย 
 



 ค

3. วางแผนการจดัการเรียนรูตลอดภาคเรียนใหครอบคลุมทุกเนื้อหาสาระและเหมาะสมกับเวลา 
4. ในการสอนเนือ้หาสาระแตละเรื่องไมควรดวนบอกนักเรยีนทันที   ควรใชวิธีการสอนผานกิจกรรม

หรืออภิปรายโตตอบ  เพื่อใหนักเรียนสรุปความคิดรวบยอดดวยตนเองเทาที่จะสามารถทําได 
5. สรางสถานการณหรือโจทยที่สอดคลองกับเนื้อหาสาระในบทเรียนเพิม่เติมจากสิ่งทีอ่ยูใกลตวัหรือ

ภูมิปญญาทองถ่ิน  เพื่อใหนกัเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาสาระมากขึ้นและสามารถเชื่อมโยงความรู
ตาง ๆ  เปนแนวทางในการประยุกตตอไป 

 



กําหนดเวลาสอนโดยประมาณ 
 

หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานคณิตศาสตร  เลม 2 
 

   ช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 
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จุดประสงค         48 

        ขอเสนอแนะในการจดักจิกรรมการเรียนการสอน     48 
 คําตอบแบบฝกหัดและคําตอบกิจกรรม      49  
คณะกรรมการจัดทําสื่อการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน                
 
 
 




