
 



 
 

ค ำน ำ 

    ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นความส าคัญในการเร่งรัดพัฒนา
ทักษะการคิดเลขในใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและเทคนิควิธีการคิด
ค านวณที่ ได้ผลลัพธ์ถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็ว ตามหลักการทาง
คณิตศาสตร์ ส าหรับเป็นพื้นฐานการเรียนในระดับช้ันที่สูงขึ้นและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้พัฒนา                 
แบบฝกึคิดเลขในใจ ประกอบด้วย แบบฝกึคิดเลขในใจ คู่มือการใช้แบบฝึก และ
เฉลย โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ สอดคล้องกับพืน้ฐานความสามารถด้านการคิด
ค านวณของผูเ้รียน ดังนี้ 

ระดับ 1 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ช้ัน ป.1-ป.2 
ระดับ 2 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ช้ัน ป.2-ป.3  
ระดับ 3 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ช้ัน ป.3-ป.4  
ระดับ 4 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ช้ัน ป.4-ป.6  
ระดับ 5 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ช้ัน ม.1-ม.3 
นอกจากนีย้ังได้พัฒนาแบบฝกึเทคนิคการคิดค านวณทีใ่ช้สมบัติและ

ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์โดยเรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก 
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถด้านการคิดค านวณตามศักยภาพของ
ตนเอง 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แบบฝึกชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครู ผู้เรียน สถานศึกษา และผู้ที่สนใจ
น าไปใช้ในการพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ ในเรื่อง         
การคิดเลขในใจ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ  ศึกษานิ เทศก์  ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มี               
ส่วนร่วมในการพัฒนาแบบฝกึคิดเลขในใจชุดนี้จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
 

 



 
 

ค ำชี้แจง 

 

 แบบฝึกคิดเลขในใจนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนวิชา

คณิตศาสตร์ได้น าไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิดค านวณของนักเรียน 

ช่วยให้ครูผู้สอนได้รับความสะดวกและรวดเร็ว ลดภาระในการจัดท า                

แบบฝึก โดยจัดท าเป็นระดับจากง่ายไปหายาก แบบฝึกนี้เหมาะส าหรับ

นักเรียนทุกคน ขึน้อยู่กับครูผูส้อนที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความสามารถ

ของนักเรียนแตล่ะคน 

 แบบฝึกคิดเลขในใจมีทั้งหมด 5 ระดับ โดยแต่ละระดับจะเป็นการฝึก 

ชนิดเครื่องหมายเดี่ยว คือ ฝึกการบวก การลบ การคูณ และการหาร                    

เริ่มจากง่ายไปหายาก เน้นการฝึกทักษะพื้นฐาน และแบบฝึกระคนหนึ่งถึง

สามเครื่องหมาย เพื่อให้นักเรียนเกิดความช านาญ มีทักษะด้านการคิด

ค านวณมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีเทคนิคการค านวณที่ใช้สมบัติและ

ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์พร้อมแบบฝึก ให้ครูน าไปประยุกต์ใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถคิดค านวณ

ได้ถูกต้องแมน่ย าและรวดเร็วมากยิ่งขึน้ 

 

 

 

 

ควำมเป็นมำ 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาโดยมุ่งเน้น             

การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการศกึษา ให้สามารถสร้างคนที่มีความรู้        

มีคุณธรรมและมีจิตส านึกต่อส่วนรวม การปรับปรุงการเรียนการสอน 

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานที่ส าคัญส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ในเรื่อง   

การคิดเลขในใจ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเร่งรัด

พัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านการคิดเลขในใจ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่จ าเป็น

และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนคณิตศาสตร์ รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับ

นโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” โดยจัดท าแบบฝกึคิดเลขในใจเพื่อส่งเสริม

สนับสนุนให้นักเรียนได้ฝกึการคิดเลขในใจ  

นิยำมของกำรคิดเลขในใจ 

 การคิดเลขในใจ หมายถึง การค านวณหาค าตอบโดยไม่ทดลงใน

กระดาษ หรอืใช้เครื่องมอืทดหรอืเครื่องมือคดิค านวณชนิดใดๆ 

จุดประสงค์ของกำรใช้แบบฝึกคดิเลขในใจ 

 แบบฝึกคิดเลขในใจจัดท าขึ้นเพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดเลข

ในใจของนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้

นักเรียนทุกคนได้พัฒนาทักษะเต็มตามศักยภาพของตนเอง สามารถฝึกได้

ทุกระดับช้ันตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงการเรียน

คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา  และควรจัด

ผสมผสานไปกับกระบวนการเรียนการสอน  เพื่อให้นัก เรียนรู้ จัก              
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การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น สามารถแสดงวิธีคิดได้ถูกต้องและ

รวดเร็ว ครูผู้สอนควรให้นักเรียนได้ฝึกคิดเลขในใจเป็นประจ าทุกวันอย่าง

สม่ าเสมอ จะท าให้นักเรียนมีทักษะการคิดค านวณที่ดีขึ้น  คิดได้อย่าง

ถูกต้องแม่นย าและรวดเร็ว ส าหรับเทคนิคการค านวณที่ใช้สมบัติและ

ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์จัดท าขึ้นเพื่อให้ครูศึกษาและน าไป

ประยุกต์ใชใ้นการจัดการเรยีนการสอนให้กับนักเรียน  

ประโยชน์ของกำรคิดเลขในใจ 

 1. การคิดเลขในใจจะช่วยให้นักเรียนแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดีขึ้น 

(Calculation in your head is a practical life skill) โจทย์ปัญหาการคิดค านวณ

ในชีวติประจ าวันหลายต่อหลายแบบ นั้นสามารถหาค าตอบได้โดยการคิดใน

ใจ เพราะในความเป็นจริงขณะที่เราพบปัญหา เราอาจจะต้องการทราบ

ค าตอบเดี๋ยวนั้นเลย การคิดหาค าตอบต้องท าในหัว ไม่ใช้กระดาษ ดินสอ

หรือเครื่องคิดเลขยกตัวอย่าง เช่น ซื้อขนม 8 บาท ให้ธนบัตรฉบับละ 20 

บาท จะได้รับเงินทอนเท่าไร ซึ่งถ้าเรามีการฝึกทักษะการคิดเลขในใจเป็น

ประจ าก็จะช่วยใหเ้ราแก้ปัญหาดังกล่าวได้ง่ายขึ้น 

 2. การฝึกคิดเลขในใจจะช่วยให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีท าได้ง่ายขึ้น

และเร็วขึ้น (Skill at mental math can make written computation easier or 

quicker) เช่นในการหาค าตอบของ 1000 x 459 อาจหาค าตอบได้ด้วย                

การสลับที่ของการคูณ  459 x 1000 จะท าใหห้าค าตอบได้ง่ายขึ้น หรอืการหา  

ค าตอบของ 4+2+6+5+3+7+8 = ? อาจหาค าตอบด้วยการจับคู่รวม 10               

จะได้ (2+8) + (3+7) + (4+6) + 5 = ? 

 3. การคิดเลขในใจจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการประมาณ 

( Proficiency in mental math contributes to increased skill in estimation) 

ทักษะการประมาณเป็นเรื่องที่ส าคัญในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ใน

ปัจจุบันเพราะการประมาณจะช่วยในการตรวจสอบค าตอบว่าน่าจะเป็นไป

ได้ไหม สมเหตุสมผลหรือไม่ (make any sense) เช่น เป็นไปได้ไหมที่ค าตอบ

ของ 400 x 198 จะมากกว่า 80,000 (ซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะว่า 400 x 200 

= 80,000) 

4. การคิดเลขในใจจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องเหล่านี้ดีขึ้น คือ ค่า

ประจ าหลัก การด าเนินการทางคณิตศาสตร์และสมบัติต่าง ๆ ของจ านวน 

(Mental calculator can lead to a better understanding of place value, 

mathematical operations, and basic number properties) ทั้ งนี้ เพราะหาก

นักเรียนสามารถหาค าตอบได้จากการคิดเลขในใจนั้นก็แสดงว่านักเรียนต้อง

มีความเข้าใจในความคิดรวบยอด หลักการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับจ านวนเป็น

อย่างดแีล้วเช่นกัน 

องค์ประกอบของแบบฝึกคดิเลขในใจ 

 องค์ประกอบของแบบฝกึคิดเลขในใจ มีทั้งหมด  5  ระดับ ซึ่ง

สอดคล้องกับพืน้ฐานความสามารถของนักเรียน ดังนี้ 
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ระดับ 1 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ช้ัน ป.1-ป.2 

ระดับ 2 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ช้ัน ป.2-ป.3  

ระดับ 3 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ช้ัน ป.3-ป.4  

ระดับ 4 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ช้ัน ป.4-ป.6  

ระดับ 5 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ช้ัน ม.1-ม.3 

 เทคนิคการคิดค านวณที่ใช้สมบัติและความคิดรวบยอดทาง

คณิตศาสตร์ เหมาะสมกับระดับความสามารถและศักยภาพของผู้เรยีน            

แตล่ะคน เพื่อเติมเต็มศักยภาพของผูเ้รียน  

 องค์ประกอบของแบบฝกึคิดเลขในใจ มีทั้งหมด  5  ระดับ และ      

แบบฝกึเทคนิคการคิดค านวณ  จ านวนทั้งหมด 927 แบบฝกึ  ดังนี้ 

แบบฝึกคดิเลขในใจ ระดับ 1 มีทั้งหมด 120 แบบฝกึ  ประกอบด้วย 

 กำรบวก  มี 80 แบบฝกึ ดังนี้ 

- การบวกจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนหนึ่งหลัก (ไม่มกีารทด) 

- การบวกจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนหนึ่งหลัก (บวกครบสิบ) 

- การบวกจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนหนึ่งหลัก (การบวกมีทด) 

- การบวกจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนหนึ่งหลัก 

(การบวกมากกว่าสองจ านวน) 

- การบวกจ านวนสองหลักกับจ านวนหนึ่งหลัก (ไม่มกีารทด) 

- การบวกจ านวนสองหลักกับจ านวนหนึ่งหลัก  

(การบวกครบสิบในหลักหน่วย) 

- การบวกจ านวนสองหลักกับจ านวนหนึ่งหลัก 

(การบวกมีทดในหลักหน่วย) 

- การนับเพิ่มทีละ 1 ทีละ 2 ทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 

 กำรลบ  มี 30 แบบฝกึ ดังนี้ 

- การลบจ านวนที่มีตัวตัง้ไม่เกินสิบ 

- การลบจ านวนที่มีตัวตัง้สองหลัก ตัวลบหนึ่งหลัก (ไม่มีการกระจาย) 

- การลบจ านวนที่มีตัวตัง้สองหลัก ตัวลบสองหลัก (ไม่มีการกระจาย) 

 กำรบวก ลบระคน  มี 10 แบบฝกึ ดังนี้ 

แบบฝึกคดิเลขในใจ ระดับ 2 มีทั้งหมด 194 แบบฝกึ  ประกอบด้วย 

 กำรบวก  มี 70 แบบฝกึ ดังนี้ 

 -   การบวกจ านวนสองหลักกับจ านวนสองหลัก (ไม่มีการทด) 

 -   การบวกจ านวนสองหลักกับจ านวนสองหลัก  

      (การบวกครบสิบในหลักหน่วย) 

 -   การบวกจ านวนสองหลักกับจ านวนสองหลัก  

      (การบวกมีทดในหลักหน่วย) 

 -   การบวกจ านวนสองหลักกับจ านวนสองหลัก  

      (การบวกมีทดในหลักสิบ)   

-  การบวกจ านวนสองหลักมากกว่าสองจ านวน 

 -  การนับเพิ่มทีละ 10   ทีละ 20  ทีละ 30  ทีละ 50  

 -  การนับเพิ่มทีละ 25    
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กำรลบ  มี 40 แบบฝกึ ดังนี้ 

-  การลบจ านวนที่มตีัวตั้งสองหลัก  ตัวลบหนึ่งหลัก  

-  การลบจ านวนที่มตีัวตั้งสองหลัก  ตัวลบสองหลัก 

-  การนับลดทีละ 1   ทีละ 2   ทีละ 3   ทีละ 4    ทีละ 5    

-  การนับลดทีละ 10   ทีละ 20   

 กำรบวก ลบระคน มี 10 แบบฝกึ 

 กำรคูณ มี 40 แบบฝกึ ดังนี้ 

- การบวกจ านวนซ้ า ๆ กันหลายจ านวน  

- การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนหนึ่งหลัก 

- การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสองหลัก 

- การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสามหลัก 

 กำรหำร   มี 19 แบบฝกึ ดังนี้ 

          -    การหารที่ตัวตั้งหนึ่งหลัก ตัวหารหนึ่งหลัก 

       -    การหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารหนึ่งหลัก  

       -    การหารที่ตัวตั้งสามหลัก ตัวหารหนึ่งหลัก 

 กำรคูณ หำรระคน   มี 5 แบบฝกึ 

 กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน  มี 10 แบบฝกึ 

แบบฝึกคดิเลขในใจ ระดับ 3 มีทั้งหมด 140 แบบฝกึ  ประกอบด้วย 

 กำรบวก  มี 45 แบบฝกึ ดังนี้ 

- การบวกจ านวนสามหลักกับจ านวนสองหลัก (ไม่มกีารทด) 

- การบวกจ านวนสามหลักกับจ านวนสองหลัก  

(มีทดในหลักหน่วย) 

- การบวกจ านวนสามหลักกับจ านวนสองหลัก  

(มีทดในหลักสิบ) 

- การบวกจ านวนสามหลักกับจ านวนสามหลัก (ไม่มกีารทด) 

- การบวกจ านวนสามหลักกับจ านวนสามหลัก                      

(มีทดในหลักหน่วย) 

- การบวกจ านวนสามหลักกับจ านวนสามหลัก                      

(มีทดในหลักสิบ) 

- การบวกจ านวนสามหลักกับจ านวนสามหลัก                      

(การบวกมีทดในหลักหน่วยและหลักสิบผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000) 

- การบวกจ านวนสองหลักมากกว่าสองจ านวน 

- การบวกจ านวนสามหลักมากกว่าสองจ านวน (ไม่มีการทด) 

 กำรลบ มี 40 แบบฝกึ ดังนี้ 

- การลบจ านวนที่มตีัวตั้งสามหลัก ตัวลบหนึ่งหลัก  

- การลบจ านวนที่มีตัวตัง้สามหลัก ตัวลบหนึ่งหลัก                  

(มีการกระจาย) 

- การลบจ านวนที่มีตัวตัง้สามหลัก ตัวลบสองหลัก                  

(ไม่มกีารกระจาย) 

7 8 



 
 

- การลบจ านวนที่มีตัวตัง้สามหลัก ตัวลบสองหลัก                  

(มีการกระจายหลักสิบไปหลักหนว่ย) 

- การลบจ านวนที่มีตัวตัง้สามหลัก ตัวลบสามหลัก                  

(ไม่มกีารกระจาย) 

- การลบจ านวนที่มีตัวตัง้สามหลัก ตัวลบสามหลัก                  

(มีการกระจายจากหลักสิบไปหลักหน่วย) 

- การนับลดทีละ 10 

- การนับลดทีละ 20 

- การนับลดทีละ 25 

- การนับลดทีละ 30 

- การนับลดทีละ 50  ทีละ 100 

 กำรคูณ  มี 30 แบบฝกึ ดังนี้ 

- การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสองหลัก 

- การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสามหลัก 

- การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสี่หลัก 

- การคูณจ านวนสองหลักกับจ านวนสองหลัก 

 กำรหำร  มี 15 แบบฝกึ ดังนี้ 

- การหารจ านวนไม่เกินสี่หลักด้วยจ านวนหนึ่งหลัก 

- การหารจ านวนสี่หลักด้วยจ านวนสองหลัก 

กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน  มี 10 แบบฝกึ 

แบบฝึกคดิเลขในใจ ระดับ 4 มีทั้งหมด 170 แบบฝกึ  ประกอบด้วย 

 กำรบวก  มี 30 แบบฝกึ ดังนี้ 

- การบวกทศนยิมหนึ่งต าแหน่งกับทศนยิมหนึ่งต าแหนง่   

- การบวกทศนยิมสองต าแหน่งกับทศนยิมสองต าแหน่ง   

- การบวกทศนยิมสามต าแหน่งกับทศนยิมสามต าแหนง่   
 กำรลบ  มี 30 แบบฝกึ ดังนี้ 

- การลบทศนยิมหนึ่งต าแหน่งด้วยทศนยิมหนึ่งต าแหน่ง   

- การลบทศนยิมสองต าแหน่งด้วยทศนยิมไม่เกินสองต าแหน่ง   

- การลบทศนยิมสามต าแหน่งด้วยทศนยิมไม่เกินสามต าแหน่ง   
 กำรคูณ  มี 40 แบบฝกึ ดังนี้ 

- การคูณทศนยิมหนึ่งต าแหน่งกับจ านวนหนึ่งหลัก   

- การคูณทศนยิมสองต าแหน่งกับจ านวนหนึ่งหลัก 

- การคูณทศนยิมสามต าแหน่งกับจ านวนหนึ่งหลัก  

- การคูณทศนยิมหนึ่งต าแหน่งกับทศนยิมหนึ่งต าแหนง่   

 กำรหำร มี 50 แบบฝกึ ดังนี้ 

- การหารทศนยิมหนึ่งต าแหน่งด้วยจ านวนนับ  

- การหารทศนยิมสองต าแหน่งด้วยจ านวนนับ  

- การหารทศนยิมสามต าแหน่งด้วยจ านวนนับ  

- การหารจ านวนนับด้วย 0.1  0.01  และ0.001 
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- การหารจ านวนนับไม่เกินสามต าแหนง่ด้วย 0.1  0.01   

และ 0.001 

 กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน  มี 10 แบบฝกึ 

 Balancing Problem มี 10 แบบฝกึ 

แบบฝึกคดิเลขในใจ ระดับ 5  มีทั้งหมด 158 แบบฝึก  ประกอบด้วย 

 กำรบวกจ ำนวนเต็ม  มี 18 แบบฝกึ  

 กำรลบจ ำนวนเต็ม  มี 18 แบบฝกึ  

 กำรบวก ลบระคน มี 10 แบบฝกึ 

 กำรคูณจ ำนวนเต็ม มี 18 แบบฝกึ  

 กำรหำรจ ำนวนเต็ม มี 10 แบบฝกึ  

 กำรคูณ หำรระคน  มี 10 แบบฝกึ 

 กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน  มี 10 แบบฝกึ 

 กำรบวก ลบ คูณ หำรจ ำนวนที่อยู่ในรูปค่ำสัมบูรณ์                    

 มี 20 แบบฝกึ 

 กำรบวก ลบ คูณ หำรจ ำนวนที่อยู่ในรูปเลขยกก ำลัง    

 มี 14 แบบฝกึ 

 กำรบวก ลบ คูณ หำรจ ำนวนที่อยู่ในรูปกรณฑ์ที่สอง   

 มี 10 แบบฝกึ 

 กำรบวก ลบ คูณ หำรจ ำนวนที่อยู่ในรูปค่ำสัมบูรณ์ เลขยกก ำลัง   

 กรณฑ์ที่สอง   มี 10 แบบฝกึ 

 Balancing Problem มี 10 แบบฝกึ 

เทคนิคกำรคดิค ำนวณโดยใช้สมบัติและควำมคดิรวบยอดทำง

คณติศำสตร ์ มีทั้งหมด 145 แบบฝึก  ประกอบด้วย 

 กำรบวก  มี 35 แบบฝกึ ดังนี้ 

- การจัดกลุ่มจ านวนหนึ่งหลักที่บวกกันครบสิบ 

- การบวกจ านวนที่เรยีงล าดับ โดยการใชจ้ านวนกึ่งกลางมาคูณ

กับจ านวนทั้งหมด 

- การบวกจ านวนที่เรยีงล าดับที่ไม่สามารถหาจ านวนกึ่งกลางได้

ให้เว้นตัวใดตัวหนึ่งไว้ก่อน เพื่อให้มีจ านวนกึ่งกลางคูณด้วย

จ านวนทั้งหมด แล้วบวกด้วยจ านวนที่เว้นไว้ 

- การจัดกลุ่มการบวกจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสองหลัก          

ที่บวกกันครบยี่สิบ 

- การจัดกลุ่มการบวกจ านวนสองหลักกับจ านวนสองหลัก                 

ที่บวกกันครบสามสิบ 

- การเพิ่มจ านวนที่ใกล้จ านวนเต็ม 10, 20, 30, ... โดยเพิ่มเข้า

แล้วลบออก  

- การบวกจ านวนสามหลักที่ใกล้จ านวนเต็มสามหลัก            

โดยการเพิ่มให้ครบ 100, 200, 300, ... แล้วลบออก  
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 กำรลบ  มี 35 แบบฝกึ ดังนี้ 

- การลบจ านวนสองหลักด้วยจ านวนที่มีค่าใกล้เคียงจ านวนเต็ม 

10, 20, 30, ... 

- การลบจ านวนสามหลักทีไ่ม่เกิน 200 กับจ านวนสองหลัก 

- การลบจ านวนสามหลักทีเ่กิน 200 กับจ านวนสองหลัก 

- การลบจ านวนหลายหลักด้วยจ านวนที่ใกล้เคียงจ านวนเต็ม 

100, 200, 300, ... 

- การลบที่มตีัวลบใกล้เคียงจ านวนเต็ม 10, 100, 1000,...   

หลายจ านวน 

- การลบจ านวนหลายหลักด้วยจ านวนที่ใกล้เคียงจ านวนเต็ม 10, 100, 

1000, ...ซ้ า ๆ  กัน 

- การลบจ านวนสามจ านวนที่มีวงเล็บ 

 กำรคูณ มี 35 แบบฝกึ ดังนี ้

- การคูณจ านวนสองหลักกับจ านวนสองหลัก ที่หลักสิบเป็น     

1 ทั้งตัวตั้งและตัวคูณ 

- การคูณด้วย 25 

- การคูณจ านวนใดๆ ด้วย 11 

- การคูณจ านวนสองหลักที่จ านวนในหลักหน่วยเท่ากัน จ านวน

ในหลักสิบบวกกันได้ 10 

- การคูณจ านวนสองจ านวนที่มหีลักเท่ากัน มีตัวหนา้เหมอืนกัน 

และตัวหลังบวกกันได้ 10 

- การหาค่าก าลังสองของจ านวนที่ลงท้ายด้วย 5  

- การคูณด้วย 9 หรอื 99 หรอื 999 ….. 

- การคูณจ านวนสองหลักสองจ านวน ที่มหีลักหนว่ยเป็น 1 

ทั้งตัวตั้งและตัวคูณ 

 กำรหำร มี 15 แบบฝกึ ดังนี้ 

- การหารจ านวนที่มตีัวหารเป็น 5 และหารไม่ลงตัว 

- การหารจ านวนที่มตีัวหารเป็น 25 และหารไม่ลงตัว 

- การหารจ านวนสองวงเล็บที่ตัวหารทั้งสองวงเล็บเป็นจ านวน

เดียวกัน 

 แบบระคน มี 25 แบบฝกึ ดังนี้ 

- การคูณในวงเล็บและการหาร 

- การหารในวงเล็บและการคูณ 

- การคูณในวงเล็บและการลบ 

- การคูณในวงเล็บและการบวก 

- การคูณในวงเล็บและการบวกสองจ านวน 
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กำรน ำแบบฝึกคดิเลขในใจไปใช้ 

 การฝึกคิดเลขในใจเป็นความสามารถขั้นพื้นฐานทางด้านการคิด

ค านวณ โดยไม่มีการทด ผู้เรียนสามารถหาค าตอบได้ในใจ แล้วสามารถ

ตอบด้วยการเขียนหรือด้วยวาจา การฝกึคิดเลขในใจอย่างสม่ าเสมอจะช่วยให้  

นักเรียนมีทักษะในการคิดค านวณได้อย่างถูกต้องแม่นย าและรวดเร็ว อันเป็น 

พื้นฐานส าคัญในการพัฒนาความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์              

ให้สูงขึ้น  ครูผูส้อนควรด าเนินการดังนี้ 

1. ศึกษารายละเอียด ค าชี้แจง การใช้แบบฝึกให้เข้าใจก่อน

น าไปใช้ 

2. ให้นักเรียนได้เรียนรู้ หลักการ วิธีการ จากเนื้อหากิจกรรม              

การเรียนการสอนในชัน้เรียนก่อนการใชแ้บบฝกึ 

3. อธิบาย ช้ีแจง รายละเอียด ข้อก าหนดการใช้แบบฝึกต่าง ๆ ให้

นักเรียนทราบ 

4. เตรียมแบบฝกึ อุปกรณ์ เช่น ดินสอ ยางลบ ให้พร้อม 

5. จัดบรรยากาศให้เหมาะสมและเอือ้ต่อการท าแบบฝกึ 

6. ตรวจค าตอบตามเฉลยของแบบฝกึ 

7. ฝกึใหน้ักเรียนบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกความก้าวหน้า 

8. อธิบายแนวทางการหาค าตอบ เพื่อให้นักเรียนได้รู้วิธีการหา

ค าตอบได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และแก้ไขข้อบกพร่องในการหาค าตอบ             

ที่ผิดพลาดได้ด้วยตนเอง หรอืร่วมกันหาวิธีการหาค าตอบกับเพื่อนในช้ันเรียน 

9. ไม่ควรใช้แบบฝึกนี้เป็นแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  

แตค่วรใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการคิดค านวณให้มีความถูกต้อง 

รวดเร็ว แมน่ย ามากขึ้น รวมถึงการแก้ปัญหาในชีวติประจ าวันต่าง ๆ 

10. น าแบบฝึกคิดเลขในใจ ทั้ง 5 ระดับ ไปใช้ได้กับนักเรียนทุกช้ัน 

เริ่มตั้งแต่แบบฝึกคิดเลขในใจระดับใดก่อนก็ได้ตามความสามารถของ

นักเรียน 

11. ครูผู้สอนศึกษาเทคนิคการคิดค านวณโดยใช้สมบัติและ

ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัด            

การเรียนการสอนให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถคิดค านวณได้

ถูกต้อง รวดเร็วและแม่นย ามากยิ่งขึน้  

กำรใช้แบบฝึกคดิเลขในใจ สามารถท าได้ 2 ลักษณะ 

 1.  ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

  1.1 ใช้แบบฝกึก่อนการเรียนคณิตศาสตร์ 

  ครูใช้แบบฝึกคิดเลขในใจก่อนการจัดกิจกรรมการเรียน   

การสอน เป็นกิจกรรมกระตุ้นเร้าความสนใจ ให้นักเรียนได้ฝึกคิดเลขในใจ

อย่างสม่ าเสมอก่อนเรียน ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที โดยให้นักเรียนเขียน

ตอบหรือตอบด้วยวาจา 

  1.2 ใช้แบบฝกึระหวา่งการเรยีนคณิตศาสตร์ 

  ครูใช้แบบฝึกคิดเลขในใจระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน เพื่อกระตุ้นความสนใจหรือปรับเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียน 
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การสอนในช่ัวโมงเรียน โดยถามค าถามการคิดเลขในใจ แล้วให้นักเรียน

ตอบด้วยวาจา 

  1.3 ใช้แบบฝึกเป็นกิจกรรมส่งเสริมการคิดค านวณหลัง 

การเรียน นอกเวลาเรียนหรือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “ลดเวลาเรียน                

เพิ่มเวลารู้” 

 2. ใช้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขในใจของนักเรียนใหสู้งขึ้น 

 การใช้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขในใจของนักเรียนให้สูงขึ้น 

ครูผูส้อนควรด าเนินการดังนี้ 

2.1 ครูเลือกแบบฝึกคิดเลขในใจที่ เหมาะสมกับระดับ

ความสามารถของนั ก เ รี ยน  โดย ให้ นั ก เ รี ยน เขี ยนค าตอบลง ใน

กระดาษค าตอบ 

2.2 ครูตรวจกระดาษค าตอบแล้ววิเคราะห์ จัดกลุ่มตาม

ความสามารถในการคิดค านวณ  

2.3 ส าหรับนักเรียนที่ยังขาดทักษะการคิดค านวณ ครูอาจ

ให้นักเรียนท าแบบฝึกในระดับที่ต่ าลงมาหรืออาจจัดท าแบบฝึกเพิ่มเติม            

ที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนแลว้ค่อยเพิ่มระดับให้สูงขึ้น   

2.4 ส าหรับนักเรียนที่มีทักษะการคิดค านวณอยู่ในระดับ  

ที่น่าพอใจ ครูอาจให้นักเรียนท าแบบฝึกในระดับเดิมซ้ าเพื่อเป็นการย้ าทวน

แล้วค่อยให้เพิ่มระดับที่สูงขึน้  

2.5 ส าหรับนักเรียนที่มีทักษะการคิดค านวณอยู่ในระดับสูง 

นักเรียนสามารถท าแบบฝึกในระดับสูงขึ้นอีกระดับหนึ่งหรือข้ามระดับได้

ตามความเหมาะสม 

แนวทำงในกำรเฉลยค ำตอบแบบฝึกคดิเลขในใจ 

 การเฉลยค าตอบของแบบฝกึคิดเลขในใจ ถือเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่า

อย่างยิ่ง เพราะเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้  ท าให้เกิด

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน และ นักเรียนกับนักเรียน ฝึกให้

นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก ส่งเสริมความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัย 

และความรับผิดชอบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการท างาน สามารถชี้แนะ

แนวทางในการคิด เป็นการวิเคราะห์นักเรียน ท าให้นักเรียนสามารถประเมิน

ตนเองได้ รู้จักตนเอง รู้จักจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ได้แนวทาง/แนวคิดในการ

คิดค านวณที่จะพัฒนาตนเองให้สามารถคิดเลขในใจ สามารถเชื่อมโยงน าไป

ประยุกต์ใช้ได้ อีกทั้งเป็นการเสริมก าลังใจนักเรียนได้อีกด้วย แนวทาง 

การเฉลยแบบฝึกคิดเลขในใจ มีมากมายหลากหลายวิธีที่ครูผู้สอนปฏิบัติได้ 

เชน่  

1. ครูผู้ สอน เป็นผู้ เ ฉลยค าตอบของแบบฝึกคิด เลขในใจ              

ให้นักเรียนตรวจค าตอบด้วยตนเอง 

2. ครูผูส้อนเป็นผู้เฉลยค าตอบของแบบฝกึคิดเลขในใจ ให้นักเรียน

แลกเปลี่ยนกันตรวจค าตอบ 

3. ครูผูส้อนตรวจค าตอบด้วยตนเอง 
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4. ครูผู้สอนแจกเฉลยค าตอบของแบบฝึกคิดเลขในใจ ให้นักเรียน

ทุกคนตรวจค าตอบของตนเองหรอืแลกเปลี่ยนกันตรวจ 

5. ครูผู้สอนเฉลยค าตอบของแบบฝึกคิดเลขในใจ โดยใ ช้

คอมพิวเตอร์หรือเครื่องฉายทึบแสงฉายออกจอหรือเครื่องรับ

โทรทัศน์ให้นักเรียนเห็นค าตอบพร้อม ๆ กัน 

6. ให้นักเรียนช่วยกันเฉลยค าตอบ 

      ฯลฯ 

 ข้อควรค ำนึง 

 การเฉลยค าตอบ ครูผู้สอนควรอธิบายวิธีการคิดหรือให้นักเรียน

น าเสนอวิธีการคิดของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรบันทกึควำมก้ำวหน้ำ 

 ในการท าแบบฝึกคิดเลขในใจแต่ละชุด เมื่อนักเรียนได้ทราบคะแนน

ของแต่ละแบบฝึกแล้ ว  ให้น าคะแนนที่ ไ ด้บั นทึกลงในแบบบันทึก

ความก้าวหน้า  

 ตัวอย่างการบันทึก กรณีที่นักเรียนท าแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ              

การคิดเลขในใจ ได้ 5 ชุด แต่ละชุดได้คะแนน ดังนี้ 6, 7, 8, 7 และ 10 

ตามล าดับ ให้บันทึกคะแนนความก้าวหน้า ดังนี้ 

จ ำนวนข้อที่ท ำถูก (คะแนน) 
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ชุดที่ 1     2    3    4    5     6    7    8    9    10   11   12   13   14   15  

แบบบันทึกควำมก้ำวหน้ำ 

แบบฝึกคดิเลขในใจ     ระดับที่......... 

ชื่อ................................................................ ชั้น...............เลขที.่............. 

โรงเรยีน................................................................................................... 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนน าคะแนนที่ได้บันทึกลงในแบบบันทึกความก้าวหน้า       

             ในรูปแบบกราฟเส้น 

จ ำนวนข้อที่ท ำถูก (คะแนน) 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

 

คณะท ำงำน 

ที่ปรึกษำ 

1. นายการุณ  สกุลประดิษฐ์   

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. นายบุญรักษ์  ยอดเพชร      

ผูช่้วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   

3. นางสุกัญญา  งามบรรจง  

ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จริาภรณ์  ศิริทวี  ข้าราชการบ านาญ  

โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

          ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศกึษา 

2. นายสุทธิ  รู้การนา    ข้าราชการบ านาญ                              

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 1 

3. นายสมชาย เอี่ยวสกุล    ข้าราชการบ านาญ                  

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษายะลา เขต 1 

4. นางสาวปาจรยี์   ต้องหุย้   ข้าราชการบ านาญ               

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

5. นายกระจาย  คงสง    ข้าราชการบ านาญ                      

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
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6. นายปรีชา  อรุณสวัสดิ์ ข้าราชการบ านาญ                   

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

7. นายประเสริฐ  สุภิรักษ์ ข้าราชการบ านาญ                   

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

8. นางสุภาวดี   วิลาวัลย์ ข้าราชการบ านาญ                   

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 18 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

กลุ่มพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้  ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

1. นายธัญญา  เรอืงแก้ว                                                                   

รองผูอ้ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศกึษา  

2. นางผาณิต  ทวีศักดิ์    นักวิชาการศกึษา 

3. นางสาววรณัน  ขุนศรี    นักวิชาการศกึษา 

4. นางบุษริน  ประเสรฐิรัตน์     นักวิชาการศกึษา 

5. นางสาวภัทรา  ด่านวิวัฒน์    นักวิชาการศกึษา 

6. นางสาวอธิฐาน คงช่วยสถิตย์  นักวิชาการศกึษา 

7. นางสาวปรมาพร เรอืงเจริญ        พนักงานธุรการ 

      8.    นางสาววศนิี เขียวเขิน นักวิชาการศกึษา 

 

 

คณะท ำงำนเขียนคู่มือ 

1. นายปรีชา  อรุณสวัสดิ์ ข้าราชการบ านาญ 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

2. นางสาวจินตนา  สุขสมแดน ศกึษานิเทศก์ 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

3. นายธนาพล  จรีเดชภัทร์     

ผูอ้ านวยการโรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"  

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 5 

4. นายทวีศักดิ์  เดชสองช้ัน   

ผูอ้ านวยการโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์  

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

5. นายพิพัฒน ์ ภู่ภโีญ   

ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง  

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 

6. นายสันติ  สีลา ครูโรงเรยีนชุมชนบ้านฝาง 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
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คณะบรรณำธิกำรกิจและจัดท ำต้นฉบับสมบูรณ์ 

1. นายปรีชา อรุณสวัสดิ์ ข้าราชการบ านาญ 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

2. นางสาวจินตนา  สุขสมแดน ศกึษานิเทศก์ 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

3. นายพิพัฒน ์ ภู่ภโีญ   

ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง  

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 

4. นายธัญญา  เรอืงแก้ว                                                                   

รองผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 

     5.  นางผาณิต  ทวีศักดิ์    นักวิชาการศกึษา 

            ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

6.  นางสาววรณัน  ขุนศรี    นักวิชาการศกึษา 

          ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

     ออกแบบปก 

         นายอุดม  สืบบุก  

         ผูอ้ านวยการศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศกึษา  

         ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
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