
Best Practice in Teaching and Learning 

 

Name: 

 ดร. ส ำนวน  คุณพล 

Position: 

 รองหวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรูค้ณิตศำสตร ์โรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลยัรงัสิต 

 บณัฑิตหลกัสตูรศึกษำศำสตรดุษฎีบณัฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร ์มหำวิทยำลยัรงัสิต 

Title of the Best Practice: 

 กิจกรรมส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิในวิชำคณิตศำสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4-6 

โรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลยัรงัสิต 

Goal: 

 1.  เพ่ือส่งเสริมใหนั้กเรียนท่ีมีควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตรไ์ดพ้ฒันำตนเองอยำ่งเต็มศกัยภำพ 

2.  เพ่ือพฒันำผลสมัฤทธ์ิทำงคณิตศำสตรใ์หก้บันักเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิต ำ่ 

Need for the Best Practice: 

 คณิตศำสตรเ์ป็นวิชำท่ีมีควำมส ำคญัต่อกำรเรียนรู ้ทั้งยงัเป็นพ้ืนฐำนในกำรเรียนรูใ้นสำขำวิชำชีพ

ต่ำงๆ รวมถึงกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันล้วนแล้วแต่อยู่บนพ้ืนฐำนของคณิตศำสตร์ทั้งส้ิน นอกจำกน้ี

คณิตศำสตร์ยังเป็นวิชำท่ีสำมำรถพัฒนำกระบวนกำรคิดของนักเรียน รวมถึงควำมเป็นระเบียบ และ

รอบคอบอีกดว้ย แต่เน่ืองดว้ยกำรจดักำรเรียนกำรสอนอำจจะยงัไม่สอดคลอ้งกับควำมสำมำรถทำงกำร

เรียนของนักเรียนแต่ละคน เมื่อกำรจัดกำรเรียนรู ้ในห้องเรียนขนำดใหญ่ท่ีมีนักเรียนหลำกหลำย

ควำมสำมำรถ นักเรียนท่ีเรียนเก่งอำจเกิดควำมเบ่ือหน่ำยหำกครสูอนเน้ือหำท่ีง่ำย ส่วนนักเรียนท่ีเรียนอ่อน

อำจจะเบ่ือหน่ำยเพรำะไม่เขำ้ใจในเน้ือหำ ดงัน้ันเพ่ือกำรจดักำรเรียนกำรสอนใหนั้กเรียนกลุ่มต่ำงๆ เรียนรู ้

อย่ำงมีควำมสุขและพฒันำตนไดเ้ต็มตำมศักยภำพ จึงไดม้ีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิในวิชำ

คณิตศำสตร ์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4-6 โรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยรังสิต ขึ้ นเพ่ือ

ส่งเสริมใหนั้กเรียนท่ีมีควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตรไ์ดพ้ฒันำตนเองอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ มีผลงำนใน

กำรแขง่ขนัทำงคณิตศำสตรใ์นเวทีต่ำงๆ และพฒันำผลสมัฤทธ์ิทำงคณิตศำสตรใ์หก้บันักเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ

ต ำ่ เพ่ือส่งผลใหนั้กเรียนกลุ่มอ่อนเขำ้มำเรียนร่วมชั้นเรียนไดด้ว้ยควำมมัน่ใจในควำมรูค้วำมสำมำรถทำง

คณิตศำสตร ์

 



The Best Practice: 

กิจกรรมส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิในวิชำคณิตศำสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4-6 

โรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลยัรงัสิต มีขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรดงัน้ี 

1. การสรา้งแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตรเ์พ่ือใชพ้ฒันาผลสมัฤทธ์ิ     

          1.1 แบบฝึกทกัษะคณิตศำสตรเ์พ่ือส่งเสริมใหนั้กเรียนท่ีมีควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตรไ์ดพ้ฒันำ

ตนเองอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ ซ่ึงสรำ้งขึ้ นดว้ยกำรวิเครำะห์ขอ้สอบ ท่ีใชใ้นกำรแข่งขนัควำมสำมำรถทำง

คณิตศำสตรต่์ำงๆ เช่น ขอ้สอบคณิตศำสตร์ สสวท. ขอ้สอบสมำคมคณิตศำสตร์ ขอ้สอบกำรแข่งขนัทกัษะ

วิชำกำรนำนำชำติ  และขอ้สอบ O-Net เป็นตน้ จำกน้ันน ำลกัษณะเด่นของขอ้สอบแต่ละฉบบัมำสรำ้งเป็น

แบบฝึกทกัษะใหก้บันักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร ์ไดแ้บบฝึกทกัษะจ ำนวน 1 ฉบบั 60 ขอ้  

          1.2 แบบฝึกทกัษะคณิตศำสตรเ์พ่ือเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทำงคณิตศำสตรใ์หก้บันักเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิต ำ่ 

ดว้ยกำรศึกษำหลกัสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 และหลกัสูตรสถำนศึกษำ หนังสือเรียน

และคู่มือครคูณิตศำสตร ์แลว้เลือกเน้ือหำคณิตศำสตรท่ี์นักเรียนมีควำมบกพร่องมำจดัท ำเป็นแบบฝึกทกัษะ 

จ ำนวน 1 ฉบบั 60 ขอ้ 

          1.3 แบบทดสอบควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร ์ส ำหรบันักเรียนกลุ่มอ่อน เร่ืองละ 10 ขอ้ 

2. การน าแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตรไ์ปใชก้บันกัเรียน 

      2.1 นักเรียนกลุ่มเก่ง 

             1) ประชำสมัพนัธใ์หก้บันักเรียนท่ีมีควำมสนใจ ท่ีจะพฒันำทกัษะทำงคณิตศำสตร ์โดยแจง้

วนัและเวลำในกำรจดักิจกรรม คือทุกวนัจนัทร ์พุธ และศุกร ์เวลำ 7.30-8.30 น.  

             2) จดักิจกรรมดว้ยกำรแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3-5 คน จำกน้ันสอนดว้ย

วิธีกำรแนะน ำ ถำมตอบ และใหนั้กเรียนร่วมกนัหำค ำตอบ  

              3) ใหแ้ต่ละกลุ่มน ำเสนอวิธีหำค ำตอบของกลุ่มตนเอง  

            4) ใชเ้วลำในกำรจดักำรเรียนกำรสอนเป็นเวลำ 25 สปัดำห ์ 

              5) ส่งนักเรียนเขำ้แขง่ขนัควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตรใ์นรำยกำรต่ำงๆ 

        2.2 นักเรียนกลุ่มอ่อน 

               1) แจง้นักเรียนโดยระบุเป็นรำยบุคคลท่ีมีผลสมัฤทธ์ิต ำ่ท่ีตอ้งกำรพฒันำเป็นพิเศษใหเ้ขำ้

ร่วมกิจกรรมในทุกวนัองัคำร และพฤหสับดี เวลำ 7.30-8.30 น. 

             2) จัดกิจกรรมโดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มกลุ่ม 3-5 คน จัดกำรเรียนกำรสอนดว้ย

วิธีกำรแบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3-5 คน จำกน้ันสอนดว้ยวิธีบรรยำย แนะน ำ อธิบำยเป็นรำยบุคคล ให้

นักเรียนถำมตอบคร ูและเพ่ือนในกลุ่ม พรอ้มทั้งช่วยกนัท ำแบบฝึกหดัท่ีไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้

               3) ใชเ้วลำในกำรจดักำรเรียนกำรสอนเป็นเวลำ 25 สปัดำห ์ 

 

 



3. การวดัและประเมินผล 

          3.1 นักเรียนกลุ่มเก่ง วดัผลดว้ยกำรบนัทึกผลกำรแขง่ขนัในรำยกำรต่ำงๆ ท่ีส่งนักเรียนเขำ้แขง่ขนั 

3.2 นักเรียนกลุ่มอ่อน วดัผลดว้ยกำรท ำแบบทดสอบ และสงัเกตพฤติกรรมกำรเรียนรูใ้นแต่ละคำบ

เรียน  

Evidence of Success: 

ผลของกำรจดักำรเรียนกำรสอนพบวำ่ 

1. นักเรียนกลุ่มเก่ง สำมำรถผ่ำนกำรทดสอบในกำรแขง่ขนั ในรำยกำรต่ำงๆ ดงัน้ี  

      1.1 กำรแข่งขนัทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ ประจ ำ พ.ศ. 2557 ระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ส่ง

นักเรียนเขำ้แขง่ขนัจ ำนวน 10 คน มีนักเรียน ไดร้บัรำงวลั 8 คนดงัน้ี  

             1) รำงวลัเหรียญทอง จ ำนวน 4 คน 

             2) รำงวลัเหรียญเงิน จ ำนวน 3 คน 

             3) รำงวลัเหรียญทองแดง จ ำนวน 1 คน 

      1.2 กำรแขง่ขนัทำงวิชำกำร ระดบันำนำชำติ ประจ ำ พ.ศ. 2557 ระดบัเขตประเทศ ส่งนักเรียนเขำ้

แขง่ขนัจ ำนวน 8 คน มีนักเรียน ไดร้บัรำงวลัเหรียญทองแดง 2 คน 

      1.3 กำรแขง่ขนัอจัฉริยภำพทำงคณิตศำสตร ์(สสวท.) ส่งนักเรียนเขำ้ร่วมแข่งจ ำนวน 10 คน ผ่ำน

รอบแรกจ ำนวน 2 คน 

       1.4 กำรแข่งขนัทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ ประจ ำ พ.ศ. 2558 ระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ส่ง

นักเรียนเขำ้แขง่ขนัจ ำนวน 8 คน มีนักเรียน ไดร้บัรำงวลั 5 คนดงัน้ี  

             1) รำงวลัเหรียญทอง จ ำนวน 1 คน 

             2) รำงวลัเหรียญเงิน จ ำนวน 2 คน 

             3) รำงวลัเหรียญทองแดง จ ำนวน 1 คน 

       1.5 กำรแข่งขนัทักษะวิชำกำรงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2557 มีนักเรียนไดร้ับ

รำงวลัเหรียญทองในกำรแขง่ขนัรำยกำรอจัฉริยภำพทำงคณิตศำสตร ์ระดบัเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 

2. นักเรียนกลุ่มอ่อน ผลจำกกำรท ำแบบทดสอบพบว่ำนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียรอ้ยละ 75 และมี

พฤติกรรมในกำรเรียนรูเ้ปล่ียนไป คือ ใหค้วำมสนใจ และตั้งใจเรียน มีกำรตอบโต ้และแสดงควำมคิดเห็น

ในชั้นเรียน เน่ืองจำกนักเรียนมีควำมรูเ้พ่ิมมำกขึ้ นจึงช่วยเพ่ิมควำมมัน่ใจในกำรตอบค ำถำมและแสดงควำม

คิดเห็น   

Problems Encountered and Solution: 

 ปัญหำท่ีพบในกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู ้ไดแ้ก่ 

     1. เน่ืองจำกกำรจดักำรเรียนกำรสอนจะจดัใหอ้ยูใ่นช่วงเวลำเชำ้ นักเรียนบำงส่วนมำไม่ทนั หรือเขำ้

เรียนชำ้ เน่ืองจำกปัญหำกำรจรำจรโดยรอบโรงเรียนจึงท ำใหนั้กเรียนมำไม่ทันเวลำ แลว้ไม่กลำ้เขำ้เรียน 



วิธีแกไ้ขคือ แจง้ใหนั้กเรียนทรำบว่ำ นักเรียนสำมำรถเขำ้เรียนไดต้ลอดเวลำไม่ว่ำจะมำหลงัจำกเร่ิมกำร

เรียนกำรสอนแลว้ จึงท ำใหนั้กเรียนมำเขำ้เรียนตำมปกติ 

     2. นักเรียนท่ีเรียนอ่อนแต่ละคนมีปัญหำแตกต่ำงกนั จึงจ ำเป็นตอ้งท ำควำมเขำ้ใจกบันักเรียนเป็น

รำยบุคคล โดยใชว้ิธีเพ่ือนช่วยเพ่ือน และสอนเป็นรำยบุคคลควบคู่กนัไป 

 Notes: 

  ขอ้เสนอแนะ 

1. แนวกำรจดักิจกรรมน้ีสำมำรถน ำไปพฒันำนักเรียนในวิชำอ่ืนๆ ได ้

2. ครูผู ้สอนควรส่งเสริมใหนั้กเรียนท่ีมีควำมสำมำรถไดร้่วมแข่งขันทำงวิชำกำรอย่ำงต่อเน่ือง 

เพ่ือใหนั้กเรียนมีควำมภำคภมูิใจในตนเองและมีควำมกระตือรือรน้ท่ีจะพฒันำตนเองอยำ่งต่อเน่ือง 

3. ครูผูส้อนควรใหค้วำมส ำคญัและสนใจกบันักเรียนกลุ่มอ่อนเป็นพิเศษ ท ำควำมเขำ้ใจในควำม

แตกต่ำงของนักเรียน พรอ้มทั้งหำวิธีท่ีเหมำะกบักำรเรียนรูข้องนักเรียนคนน้ันๆ เพ่ือใหนั้กเรียนไดพ้ฒันำ

ตนเองไดเ้ต็มตำมศกัยภำพ 

End of Text 


