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  เอกสารประกอบการนิเทศเพื่อพฒันาทกัษะการสอนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์
ของครูผูส้อนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ดว้ยยทุธวธีิช่วยคิดคณิตศาสตร์ เล่มน้ี จดัท าข้ึนเพื่อใช้
ประกอบการนิเทศเพื่อพฒันาทกัษะการสอนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของครูผูส้อนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ดว้ยยทุธวธีิช่วยคิดคณิตศาสตร์ และใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อพฒันาทกัษะการสอนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของครูผูส้อนใหก้บันกัเรียนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบดว้ย  
 ส่วนท่ี 1 บทน า 
 ส่วนท่ี 2 ยทุธวธีิช่วยคิดคณิตศาสตร์ 

ส่วนท่ี 3 การเลือกใชย้ทุธวธีิช่วยคิดคณิตศาสตร์  
ส่วนท่ี 4 การสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 

  หวงัเป็นอยา่งยิง่เอกสารเล่มน้ีไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาทกัษะการสอนการแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ของครูผูส้อนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ครูผูส้อนคณิตศาสตร์ควรศึกษาเอกสาร 
เล่มน้ีใหเ้ขา้ใจ และฝึกปฏิบติักิจกรรมทุกกิจกรรมต่าง ๆ จนเกิดความช านาญ ก่อนน าไปใชก้บั
นกัเรียน ต่อไป ซ่ึงโจทยปั์ญหาบางขอ้อาจจะหาค าตอบไดห้ลายยทุธวธีิควรเสนอแนะใหน้กัเรียน
เลือกใชย้ทุธวธีิช่วยคิดคณิตศาสตร์ท่ีนกัเรียนถนดัจะช่วยใหน้กัเรียนหาค าตอบไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง 
แม่นย  าข้ึน หรือโจทยปั์ญหาบางขอ้อาจจะหาค าตอบไดโ้ดยตอ้งการใชย้ทุธวธีิช่วยคิดคณิตศาสตร์ 
หลาย ๆ ยทุธวธีิจึงจะไดค้  าตอบ หรือโจทยปั์ญหาบางขอ้จะหาค าตอบไดด้ว้ยยทุธวธีิเดียวเท่านั้น 
จึงจะไดค้  าตอบท่ีถูกตอ้ง ดงันั้น ครูผูส้อนควรเสนอแนะยทุธวธีิช่วยคิดใหก้บันกัเรียนหลาย ๆ  
ยทุธวธีิแลว้ใหน้กัเรียนใชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์หรือโจทยปั์ญหาของนกัเรียน นอกจากนั้น 
ควรฝึกใหน้กัเรียนไดฝึ้กสร้างโจทยปั์ญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีรอบตวันกัเรียน จะช่วยส่งเสริม
ใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของคณิตศาสตร์ท่ีน ามาใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ขอขอบคุณท่ี 
ครูผูส้อนน าเอกสารเล่มน้ีไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาทกัษะการสอนการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
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