Best Practice in Teaching and Learning
Name:
ดร. สำนวน คุณพล
Position:
รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรูค้ ณิตศำสตร์ โรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยรังสิต
บัณฑิตหลักสูตรศึกษำศำสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต
Title of the Best Practice:
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ผลสัม ฤทธิ์ ใ นวิ ช ำคณิ ต ศำสตร์ ของนั ก เรี ย นระดับ ชั้น ประถมศึ ก ษำปี ที่ 4-6
โรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยรังสิต
Goal:
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์ได้พฒ
ั นำตนเองอย่ำงเต็มศักยภำพ
2. เพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงคณิตศำสตร์ให้กบั นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ตำ่
Need for the Best Practice:
คณิตศำสตร์เป็ นวิชำที่มีควำมสำคัญต่อกำรเรียนรู ้ ทั้งยังเป็ นพื้ นฐำนในกำรเรียนรูใ้ นสำขำวิชำชีพ
ต่ ำ งๆ รวมถึ ง กำรด ำรงชี วิ ต ประจ ำวัน ล้ว นแล้ว แต่ อ ยู่ บ นพื้ นฐำนของคณิ ต ศำสตร์ท้ัง สิ้ น นอกจำกนี้
คณิ ตศำสตร์ย ัง เป็ นวิช ำที่ ส ำมำรถพัฒ นำกระบวนกำรคิ ดของนั ก เรี ย น รวมถึ ง ควำมเป็ นระเบี ย บ และ
รอบคอบอีกด้วย แต่เนื่ องด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำจจะยังไม่สอดคล้องกับควำมสำมำรถทำงกำร
เรี ย นของนั ก เรี ย นแต่ ล ะคน เมื่ อ กำรจัด กำรเรี ย นรู ้ใ นห้อ งเรี ย นขนำดใหญ่ ที่ มี นั ก เรี ย นหลำกหลำย
ควำมสำมำรถ นักเรียนที่เรียนเก่งอำจเกิดควำมเบื่อหน่ ำยหำกครูสอนเนื้ อหำที่ง่ำย ส่วนนักเรียนที่เรียนอ่อน
อำจจะเบื่อหน่ ำยเพรำะไม่เข้ำใจในเนื้ อหำ ดังนั้นเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนกลุ่มต่ำงๆ เรียนรู ้
อย่ำงมีควำมสุ ขและพัฒนำตนได้เต็มตำมศักยภำพ จึงได้มีกำรจัดกิจกรรมเพื่ อส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์ ในวิชำ
คณิตศำสตร์ ของนั กเรียนระดับชั้นประถมศึ กษำปี ที่ 4-6 โรงเรียนสำธิ ตแห่งมหำวิทยำลัยรังสิต ขึ้ นเพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์ได้พฒ
ั นำตนเองอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ มีผลงำนใน
กำรแข่งขันทำงคณิตศำสตร์ในเวทีต่ำงๆ และพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงคณิตศำสตร์ให้กบั นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ตำ่ เพื่อส่งผลให้นักเรียนกลุ่มอ่อนเข้ำมำเรียนร่วมชั้นเรียนได้ดว้ ยควำมมัน่ ใจในควำมรูค้ วำมสำมำรถทำง
คณิตศำสตร์

The Best Practice:
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ผลสัม ฤทธิ์ ใ นวิ ช ำคณิ ต ศำสตร์ ของนั ก เรี ย นระดับ ชั้น ประถมศึ ก ษำปี ที่ 4-6
โรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยรังสิต มีขน้ั ตอนกำรดำเนิ นกำรดังนี้
1. การสร้างแบบฝึ กทักษะคณิตศาสตร์เพื่อใช้พฒ
ั นาผลสัมฤทธิ์
1.1 แบบฝึ กทักษะคณิตศำสตร์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์ได้พฒ
ั นำ
ตนเองอย่ำงเต็ มตำมศักยภำพ ซึ่งสร้ำงขึ้ นด้วยกำรวิเครำะห์ขอ้ สอบ ที่ ใช้ในกำรแข่งขันควำมสำมำรถทำง
คณิตศำสตร์ต่ำงๆ เช่น ข้อสอบคณิตศำสตร์ สสวท. ข้อสอบสมำคมคณิตศำสตร์ ข้อสอบกำรแข่งขันทักษะ
วิชำกำรนำนำชำติ และข้อสอบ O-Net เป็ นต้น จำกนั้นนำลักษณะเด่นของข้อสอบแต่ละฉบับมำสร้ำงเป็ น
แบบฝึ กทักษะให้กบั นักเรียนที่มีควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์ ได้แบบฝึ กทักษะจำนวน 1 ฉบับ 60 ข้อ
1.2 แบบฝึ กทักษะคณิตศำสตร์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทำงคณิตศำสตร์ให้กบั นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ตำ่
ด้วยกำรศึกษำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำน พุทธศักรำช 2551 และหลักสูตรสถำนศึกษำ หนั งสือเรียน
และคู่มือครูคณิตศำสตร์ แล้วเลือกเนื้ อหำคณิตศำสตร์ที่นักเรียนมีควำมบกพร่องมำจัดทำเป็ นแบบฝึ กทักษะ
จำนวน 1 ฉบับ 60 ข้อ
1.3 แบบทดสอบควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์ สำหรับนักเรียนกลุ่มอ่อน เรื่องละ 10 ข้อ
2. การนาแบบฝึ กทักษะคณิตศาสตร์ไปใช้กบั นักเรียน
2.1 นักเรียนกลุ่มเก่ง
1) ประชำสัมพันธ์ให้กบั นักเรียนที่มีควำมสนใจ ที่จะพัฒนำทักษะทำงคณิตศำสตร์ โดยแจ้ง
วันและเวลำในกำรจัดกิจกรรม คือทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลำ 7.30-8.30 น.
2) จัดกิจกรรมด้วยกำรแบ่งนักเรียนออกเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3-5 คน จำกนั้นสอนด้วย
วิธีกำรแนะนำ ถำมตอบ และให้นักเรียนร่วมกันหำคำตอบ
3) ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอวิธีหำคำตอบของกลุ่มตนเอง
4) ใช้เวลำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็ นเวลำ 25 สัปดำห์
5) ส่งนักเรียนเข้ำแข่งขันควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์ในรำยกำรต่ำงๆ
2.2 นักเรียนกลุ่มอ่อน
1) แจ้งนั กเรียนโดยระบุเป็ นรำยบุคคลที่มีผลสัมฤทธิ์ ตำ่ ที่ตอ้ งกำรพัฒนำเป็ นพิเศษให้เข้ำ
ร่วมกิจกรรมในทุกวันอังคำร และพฤหัสบดี เวลำ 7.30-8.30 น.
2) จัดกิ จกรรมโดยแบ่ งนั กเรีย นออกเป็ นกลุ่มกลุ่ม 3-5 คน จัดกำรเรี ยนกำรสอนด้วย
วิธีก ำรแบ่งกลุ่ม ย่อย กลุ่มละ 3-5 คน จำกนั้ นสอนด้วยวิธีบรรยำย แนะนำ อธิ บำยเป็ นรำยบุ คคล ให้
นักเรียนถำมตอบครู และเพื่อนในกลุ่ม พร้อมทั้งช่วยกันทำแบบฝึ กหัดที่ได้จดั เตรียมไว้ให้
3) ใช้เวลำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็ นเวลำ 25 สัปดำห์

3. การวัดและประเมินผล
3.1 นักเรียนกลุ่มเก่ง วัดผลด้วยกำรบันทึกผลกำรแข่งขันในรำยกำรต่ำงๆ ที่ส่งนักเรียนเข้ำแข่งขัน
3.2 นักเรียนกลุ่มอ่อน วัดผลด้วยกำรทำแบบทดสอบ และสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรูใ้ นแต่ละคำบ
เรียน
Evidence of Success:
ผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนพบว่ำ
1. นักเรียนกลุ่มเก่ง สำมำรถผ่ำนกำรทดสอบในกำรแข่งขัน ในรำยกำรต่ำงๆ ดังนี้
1.1 กำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ ประจำ พ.ศ. 2557 ระดับเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำ ส่ง
นักเรียนเข้ำแข่งขันจำนวน 10 คน มีนักเรียน ได้รบั รำงวัล 8 คนดังนี้
1) รำงวัลเหรียญทอง จำนวน 4 คน
2) รำงวัลเหรียญเงิน จำนวน 3 คน
3) รำงวัลเหรียญทองแดง จำนวน 1 คน
1.2 กำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ ประจำ พ.ศ. 2557 ระดับเขตประเทศ ส่งนักเรียนเข้ำ
แข่งขันจำนวน 8 คน มีนักเรียน ได้รบั รำงวัลเหรียญทองแดง 2 คน
1.3 กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ (สสวท.) ส่งนักเรียนเข้ำร่วมแข่งจำนวน 10 คน ผ่ำน
รอบแรกจำนวน 2 คน
1.4 กำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ ประจำ พ.ศ. 2558 ระดับเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำ ส่ง
นักเรียนเข้ำแข่งขันจำนวน 8 คน มีนักเรียน ได้รบั รำงวัล 5 คนดังนี้
1) รำงวัลเหรียญทอง จำนวน 1 คน
2) รำงวัลเหรียญเงิน จำนวน 2 คน
3) รำงวัลเหรียญทองแดง จำนวน 1 คน
1.5 กำรแข่งขันทักษะวิชำกำรงำนศิ ลปหัตถกรรมนั กเรียน ปี กำรศึ กษำ 2557 มีนักเรียนได้รับ
รำงวัลเหรียญทองในกำรแข่งขันรำยกำรอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ ระดับเขตพื้ นที่กำรศึกษำ
2. นักเรียนกลุ่มอ่อน ผลจำกกำรทำแบบทดสอบพบว่ำนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75 และมี
พฤติกรรมในกำรเรียนรูเ้ ปลี่ยนไป คือ ให้ควำมสนใจ และตั้งใจเรียน มีกำรตอบโต้ และแสดงควำมคิดเห็น
ในชั้นเรียน เนื่ องจำกนักเรียนมีควำมรูเ้ พิ่มมำกขึ้ นจึงช่วยเพิ่มควำมมัน่ ใจในกำรตอบคำถำมและแสดงควำม
คิดเห็น
Problems Encountered and Solution:
ปั ญหำที่พบในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู ้ ได้แก่
1. เนื่ องจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจะจัดให้อยูใ่ นช่วงเวลำเช้ำ นักเรียนบำงส่วนมำไม่ทนั หรือเข้ำ
เรียนช้ำ เนื่ องจำกปั ญหำกำรจรำจรโดยรอบโรงเรียนจึงทำให้นักเรียนมำไม่ทันเวลำ แล้วไม่กล้ำเข้ำเรียน

วิธีแก้ไขคือ แจ้งให้นั กเรียนทรำบว่ำ นั กเรียนสำมำรถเข้ำเรียนได้ตลอดเวลำไม่ว่ำจะมำหลังจำกเริ่มกำร
เรียนกำรสอนแล้ว จึงทำให้นักเรียนมำเข้ำเรียนตำมปกติ
2. นักเรียนที่เรียนอ่อนแต่ละคนมีปัญหำแตกต่ำงกัน จึงจำเป็ นต้องทำควำมเข้ำใจกับนักเรียนเป็ น
รำยบุคคล โดยใช้วิธีเพื่อนช่วยเพื่อน และสอนเป็ นรำยบุคคลควบคู่กนั ไป
Notes:
ข้อเสนอแนะ
1. แนวกำรจัดกิจกรรมนี้ สำมำรถนำไปพัฒนำนักเรียนในวิชำอื่นๆ ได้
2. ครูผู ้สอนควรส่งเสริ มให้นัก เรี ย นที่ มี ควำมสำมำรถได้ร่วมแข่งขันทำงวิช ำกำรอย่ำงต่ อเนื่ อ ง
เพื่อให้นักเรียนมีควำมภำคภูมิใจในตนเองและมีควำมกระตือรือร้นที่จะพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่ อง
3. ครูผูส้ อนควรให้ควำมสำคัญและสนใจกับนั กเรียนกลุ่มอ่อนเป็ นพิเศษ ทำควำมเข้ำใจในควำม
แตกต่ำงของนักเรียน พร้อมทั้งหำวิธีที่เหมำะกับกำรเรียนรูข้ องนักเรียนคนนั้นๆ เพื่อให้นั กเรียนได้พฒ
ั นำ
ตนเองได้เต็มตำมศักยภำพ
End of Text

