
แบบการน าเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
“ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน BKKP INNOVATION” 

 

1. ชื่อนวัตกรรม 

นวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดค านวณ เรื่อง การบวก การลบ ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
 
2. ชื่อผู้เสนอนวัตกรรม 
 นางสาววัลลภา พลับน้อย 
 
3. ความเป็นมาและความส าคัญของนวัตกรรมที่น าเสนอ 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสรางสรรค์ คิด
อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้
คณิตศาสตรยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน  ๆ คณิตศาสตรจึงมี
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551.  2552)  

ซึ่งสอดคล้องกับกรมวิชาการที่กล่าวว่าคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของ
มนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบระเบียบมีแบบแผน สามารถวิเคราะห์
ปัญหา และสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง คณิตศาสตร์มีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และช่วยพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น 
ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (กรมวิชาการ, 2545) 

ทั้งนี้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่ระบาดอย่างแพร่หลายเป็นวงกว้าง 
ท าให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับสถานศึกษามีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 คือ ให้นักเรียนปรับเปลี่ยนการเรียนรู้เป็นแบบออนไลน์ โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ในท่ีพักอาศัยของ
ตน แต่ด้วยความพร้อมของนักเรียนแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน ท าให้นักเรียนบางส่วนไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็ม
ความสามารถ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้น นักเรียนกลับเข้าสู่ห้องเรียนพบว่านักเรียนมีภาวะการ
เรียนรู้ถดถอย (Learning Loss) ไม่กระตือรือร้นในการเรียนรู้ และความสามารถในการเรียนรู้ถดถอยลงจาก
ช่วงอายุของนักเรียน ท าให้การคิดค านวณของนักเรียนไม่ถูกต้องแม่นย า ใช้เวลานานในการคิดค านวณมากกว่า
ปกติ  

ซึ่งการแก้ปัญหาการเรียนรู้ด้านการคิดค านวณเป็นสิ่งส าคัญที่ควรรีบด าเนินการ เนื่องจากการคิด
ค านวณเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการด าเนินชีวิตประจ าวันของนักเรียน และเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
ทุกคนควรมีทักษะการคิดค านวณขั้นพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และแม่นย า โดยการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับช่วงวัยนักเรียน ควรเป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสานกับการท ากิจกรรมหรือเกมการเรียนรู้ เพ่ือกระตุ้นความ
สนใจ และสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียนและครูได้ดียิ่งข้ึน  



จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าจึงสนใจและหาวิธีส่ งเสริม 
ความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้านการค านวณของนักเรียน โดยน าแบบฝึกการคิดเลขเร็วและเกม
การเรียนรู้ มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้สามารถ  สร้างความ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับนักเรียน รวมถึงพัฒนาความสามารถด้านการค านวณเพ่ือแก้ปัญหาภาวะการ
เรียนรู้ถดถอย ข้าพเจ้าได้ศึกษาแบบฝึกการคิดเลขเร็ว และมีความต้องการที่จะสร้างบทเรียนและพัฒนาเทคนิค
การเรียนการสอนเรื่อง  การบวก การลบ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เป็นสื่อเพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจในเนื้อหาและมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนดีขึ้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ใช้นักเรียน
โรงเรียนประถมนนทรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในการใช้นวัตกรรมชุดนี้ ซึ่งผลที่ได้จากการ
ใช้นวัตกรรมในครั้งนี้จะเป็นแนวทางมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการ จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นต่อไป 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนการสอนด้านการค านวณ การบวก ลบ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกการคิดเลขเร็ว 
 2. เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจ เข้าใจได้ง่าย และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
 
5. เป้าหมาย 
 - เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 จ านวน 20 คน สามารถท าแบบฝึกหัดคิดเลขเร็วได้คะแนนร้อย
ละ 50 ขึ้นไป ในชุดแบบฝึกหัดที่ 1-3 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 จ านวน 20 คน สามารถท าแบบฝึกหัดคิดเลขเร็วได้คะแนนร้อย
ละ 60 ขึ้นไป ในชุดแบบฝึกหัดที่ 4-6 
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 จ านวน 20 คน สามารถท าแบบฝึกหัดคิดเลขเร็วได้คะแนนร้อย
ละ 80 ขึ้นไป ในชุดแบบฝึกหัดที่ 7-8 
 
 - เชิงคุณภาพ 
 1. ผู้เรียน สามารถหาผลบวก และลบของจ านวนหนึ่งหลักกับหนึ่งหลัก และจ านวนสองหลักกับหนึ่ง
หลักได้ 
 2. ผู้เรียนสามารถใช้งานสื่อการเรียนการสอนได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
 
6. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแกนกลาง และหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เพ่ือออกแบบหน่วยตามตัวชี้วัด    

2. ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อพัฒนาทักษะการค านวณเพ่ือช่วยแก้ปัญหาการค านวณของ
นักเรียน 

3. ใช้กระบวนการ PLC เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาพัฒนาสื่อและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ 



4. ออกแบบสื่อพัฒนาทักษะการค านวณด้วยสื่อการสอนแบบฝึกคิดเลขเร็ว 
5. จัดท าสื่อการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการค านวณด้วยสื่อการสอนตามที่ได้ออกแบบไว้ น าสื่อไปทดลอง

ใช้และน าผลที่ได้มาปรับปรุง พัฒนาสื่อการสอน ให้มีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย และนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง 

6. น าผลสะท้อนในการใช้สื่อการเรียนการสอนพัฒนาการค านวณ บันทึกข้อมูลคะแนนในระบบ
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือประเมินการเรียนรู้ น าข้อมูลที่ได้พัฒนาผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 
7. ผลการด าเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ออกแบบแบบฝึกพัฒนาการค านวณการบวก และลบ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกการคิดเลขเร็วจ านวน 8 ชุด อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. นักเรียนร้อยละ 100 มีพัฒนาการด้านการค านวณการบวก และลบ ที่ดีขึ้น สามารถท าแบบฝึก
การคิดเลขเร็วได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 3. เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกคิดเลขเร็ว ที่เหมาะสมส าหรับเรื่อง
การค านวณบวก และลบ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
 
8. ปัจจัยความส าเร็จ 

1. ความพร้อมด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2. การให้ความร่วมมือและใฝ่รู้ของผู้เรียน 
3. การสนับสนุนของผู้บริหาร 
 

9. บทเรียนที่ได้รับ 
 1. การใช้นวัตกรรมผู้เรียนยังมีความพร้อมในการเรียนรู้ไม่เท่าเทียมกัน 

2. ควรใช้แบบฝึกที่มีความหลากหลายมากขึ้น 
 
10. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
 1. น าเสนอนวัตกรรมต่อผู้บริหารในรูปแบบการรายงานการปฏิบัติงาน 
 2. เผยแพร่ในเว็บไซต์โรงเรียนประถมนนทรี 
 


