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คํานํา

 ดวยกระทรวงศึกษาธิการเห็นความสําคญัในการเรงรัดพฒันา

ทักษะการคิดเลขในใจของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนมีทักษะและเทคนิค

วิธีการคิดคํานวณที่ไดผลลัพธถูกตอง แมนยํา และรวดเร็วตาม

หลักการทางคณิตศาสตร สําหรับเปนพื้นฐานการเรียนในระดับชั้น

ที่สูงขึ้นและนําไปใชในชีวิตประจําวัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขัน้พ้ืนฐานจงึไดพฒันาแบบฝกคิดเลขในใจ ประกอบดวย คูมอืการใชแบบฝก 

แบบฝกคิดเลขในใจ และเฉลย โดยแบงเปน 5 ระดับ สอดคลองกับ

พื้นฐานความสามารถของนักเรียน ดังนี้

 ระดับ 1 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน

ชั้น ป.1-ป.2

 ระดับ 2 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน 

ชั้น ป.2-ป.3 

 ระดับ 3 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน 

ชั้น ป.3-ป.4 



 ระดับ 4 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน 

ชั้น ป.4-ป.6 

 ระดับ 5 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน 

ชั้น ม.1-ม.3

 นอกจากนีย้งัไดพฒันาแบบฝกเทคนคิการคดิคาํนวณโดยใช

สมบัติและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร โดยเรียงลําดับเน้ือหา

จากงายไปยาก เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถดานคํานวณ

ตามศักยภาพของตนเอง

 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานหวังเปนอยางย่ิงวา

แบบฝกคดิเลขในใจชุดนีจ้ะเปนประโยชนตอครู นกัเรียน และผูทีส่นใจ

นําไปใช ในการพัฒนาทักษะความสามารถทางดานคํานวณ 

ขอขอบคณุผูทรงคณุวฒุ ิศกึษานเิทศก ผูบรหิารสถานศกึษา ครูผูสอน

วชิาคณิตศาสตร และผูมสีวนเกีย่วของทกุทานทีม่สีวนรวมในการพฒันา

แบบฝกคิดเลขในใจชุดนี้จนสําเร็จลุลวงดวยดี

 (นายการุณ สกุลประดิษฐ)

 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



คําชี้แจง

 แบบฝกคิดเลขในใจนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางใหครูผูสอน

วชิาคณิตศาสตรไดนาํไปใชเพือ่พฒันาทักษะดานคาํนวณของนักเรียน 

ชวยใหครูผูสอนไดรับความสะดวกและรวดเร็ว ลดภาระในการจัดทํา

แบบฝก โดยจัดทาํเปนระดับจากงายไปหายาก แบบฝกนีเ้หมาะสําหรับ

นักเรียนทุกคน ขึ้นอยูกับครูผูสอนที่จะเลือกใชใหเหมาะสมกับ

ความสามารถของนักเรียนแตละคน

 แบบฝกคิดเลขในใจ มีทั้งหมด 5 ระดับ โดยแตละระดับ

จะเปนการฝกชนิดเครื่องหมายเดี่ยว คือ ฝกการบวก การลบ การคูณ 

และการหาร เร่ิมจากงายไปหายาก เนนการฝกทักษะพื้นฐานและ

แบบฝกระคนหนึ่งถึงสามเครื่องหมาย เพื่อใหนักเรียนเกิดความชํานาญ 

มีทักษะดานคํานวณมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีแบบฝกเทคนิค

การคิดคํานวณโดยใชสมบัติและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร

ใหครนูาํไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนใหกบันกัเรียนเพ่ือให

นักเรียนสามารถคํานวณไดถูกตอง แมนยํา และรวดเร็วมากย่ิงข้ึน
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1

ความเปนมา

 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปฏิรูปการศึกษา โดยมุงเนน

การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการศึกษาใหสามารถสรางคนที่มี

ความรู มีคุณธรรม และมีจิตสํานึกตอสวนรวม การปรับปรุงการเรียน

การสอน เพื่อใหนักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานท่ีสําคัญสําหรับใชในชีวิต

ประจําวันในเรื่องการคิดเลขในใจ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขัน้พืน้ฐานจงึเรงรดัพัฒนาคณุภาพนักเรยีนดานการคิดเลขในใจ ซึง่เปน

ทักษะพ้ืนฐานที่จําเปนและเปนประโยชนตอการเรียนคณิตศาสตร

รวมทั้งเพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”

โดยจัดทําแบบฝกคิดเลขในใจเพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดฝก

การคิดเลขในใจ



คูมือการใชแบบฝกคิดเลขในใจ
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

2

นิยามของการคิดเลขในใจ

 การคิดเลขในใจ หมายถึง การคํานวณหาคําตอบโดยไมทด

ลงในกระดาษ หรือใชเครื่องมือทดหรือเครื่องมือคิดคํานวณชนิดใดๆ

จุดประสงคของการใชแบบฝกคิดเลขในใจ

 แบบฝกคิดเลขในใจจัดทําข้ึนเพ่ือใชในการพัฒนาทักษะ

การคิดเลขในใจของนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดพัฒนาทักษะเต็มตามศักยภาพของตนเอง

สามารถฝกไดทกุระดบัชัน้ตัง้แตระดบัประถมศกึษา ซึง่จะสงผลตอเนือ่ง

ถึงการเรียนคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา 

และควรจดัผสมผสานไปกบักระบวนการเรยีนการสอนเพือ่ใหนกัเรียน

แกปญหาทางคณิตศาสตรไดดีขึ้น สามารถแสดงวิธีคิดไดถูกตอง

และรวดเรว็ ครผููสอนควรใหนกัเรยีนไดฝกคดิเลขในใจเปนประจาํทกุวนั

อยางสม่ําเสมอจะทําใหนักเรียนมีทักษะการคิดคํานวณท่ีดีขึ้น คิดได

อยางถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว สําหรับเทคนิคการคิดคํานวณ

โดยใชสมบตัแิละความคดิรวบยอดทางคณติศาสตรจดัทาํขึน้เพือ่ใหครู

ศึกษาและนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียน



คูมือการใชแบบฝกคิดเลขในใจ
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
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ประโยชนของการคิดเลขในใจ

 1. การคดิเลขในใจจะชวยใหนกัเรยีนแกปญหาตาง ๆ  ไดดขีึน้ 

(Calculation in your head is a practical life skill) ปญหาในชีวิต

ประจําวันหลายตอหลายแบบนั้น สามารถหาคําตอบไดโดยการคิดในใจ 

เพราะในความเปนจริงขณะที่เราพบปญหา เราอาจตองการทราบ

คําตอบทันที โดยไมใชกระดาษ ดินสอ หรือเครื่องคิดเลข เชน 

ซื้อขนม 8 บาท ใหธนบัตรฉบับละ 20 บาท จะไดรับเงินทอนเทาไร

ซึ่งถาเรามีการฝกทักษะการคิดเลขในใจเปนประจําก็จะชวยใหเรา

แกปญหาดังกลาวไดงายขึ้น

 2. การคิดเลขในใจจะชวยใหนักเรียนเขียนแสดงวิธีทํา

ไดงายและรวดเร็วขึ้น (Skill at mental math can make written 

computation easier or quicker) เชน ในการหาคําตอบของ 1,000 x 459

อาจหาคําตอบไดดวยการสลับที่ของการคูณ 459 x 1,000 จะทําให

หาคําตอบไดงายขึ้น หรือการหาคําตอบของ 4 + 2 + 6 + 5 + 3 + 

7 + 8 = ? อาจหาคําตอบดวยการจับคูครบสิบ จะได (2 + 8) +

(3 + 7) + (4 + 6) + 5 = 10 + 10 + 10 + 5 = 35
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 3. การคิดเลขในใจจะชวยเสริมสรางความสามารถในการ

ประมาณ (Profi ciency in mental math contributes to increased 

skill in estimation) ทักษะการประมาณเปนเรื่องที่สําคัญในการเรียนรู

คณิตศาสตรในปจจุบัน เพราะการประมาณจะชวยในการตรวจสอบ

คาํตอบวานาจะเปนไปไดไหม สมเหตสุมผลหรอืไม (make any sense) 

เชน เปนไปไดไหมที่คําตอบของ 400 x 198 จะมากกวา 80,000 

(ซึ่งเปนไปไมไดเพราะวา 400 x 200 = 80,000)

 4. การคิดเลขในใจจะชวยใหนักเรียนเขาใจเรื่องเหลานี้ดีขึ้น 

คือ คาประจําหลัก การดําเนินการทางคณิตศาสตร และสมบัติตาง ๆ 

ของจํานวน (Mental calculator can lead to a better understanding

of place value, mathematical operations, and basic number 

properties) ทั้งนี้เพราะหากนักเรียนสามารถหาคําตอบโดยการ

คดิเลขในใจนัน้กแ็สดงวานกัเรยีนตองมคีวามเขาใจในความคดิรวบยอด 

หลักการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับจํานวนเปนอยางดีแลวเชนกัน



คูมือการใชแบบฝกคิดเลขในใจ
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5

องคประกอบของแบบฝกคิดเลขในใจ

 องคประกอบของแบบฝกคิดเลขในใจ มีทั้งหมด 5 ระดับ 

ซึ่งสอดคลองกับพื้นฐานความสามารถของนักเรียน ดังน้ี

 ระดับ 1 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน 

ชั้น ป.1-ป.2

 ระดับ 2 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน 

ชั้น ป.2-ป.3

 ระดับ 3 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน 

ชั้น ป.3-ป.4

 ระดับ 4 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน 

ชั้น ป.4-ป.6

 ระดับ 5 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน 

ชั้น ม.1-ม.3

 สําหรับแบบฝกเทคนิคการคิดคํานวณโดยใชสมบัติและ

ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรใหครูผูสอนศึกษาเพ่ือนําไปพัฒนา

ตามความเหมาะสมกบัระดับความสามารถและศกัยภาพของนกัเรยีน

แตละคน



คูมือการใชแบบฝกคิดเลขในใจ
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 แบบฝกคิดเลขในใจ มีทั้งหมด 5 ระดับ และแบบฝกเทคนิค

การคิดคํานวณฯ มีจํานวนท้ังหมด 927 แบบฝก ดังน้ี

 แบบฝกคิดเลขในใจ ระดับ 1 มีทั้งหมด 120 แบบฝก 

ประกอบดวย

 การบวก มี 80 แบบฝก ดังนี้

 - การบวกจํานวนหน่ึงหลักกับจํานวนหน่ึงหลัก

  (ไมมีการทด)

 - การบวกจํานวนหน่ึงหลักกับจํานวนหน่ึงหลัก 

  (บวกครบสิบ)

 - การบวกจํานวนหน่ึงหลักกับจํานวนหน่ึงหลัก 

 - การบวกจํานวนหน่ึงหลักมากกวาสองจํานวน

 - การบวกจาํนวนสองหลกักับจาํนวนหนึง่หลกั (ไมมกีารทด)

 - การบวกจํานวนสองหลักกับจํานวนหน่ึงหลัก 

  (บวกครบสิบในหลักหนวย)

 - การบวกจํานวนสองหลักกับจํานวนหน่ึงหลัก

 - การนับเพิ่มทีละ 1 ทีละ 2 ทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5
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 การลบ มี 30 แบบฝก ดังนี้

 - การลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งหนึ่งหลัก ตัวลบหนึ่งหลัก

 - การลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งสองหลัก ตัวลบหนึ่งหลัก

  (ไมมีการกระจาย)

 - การลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งสองหลัก ตัวลบสองหลัก

  (ไมมีการกระจาย)

 การบวก ลบระคน มี 10 แบบฝก

 แบบฝกคิดเลขในใจ ระดับ 2 มีทั้งหมด 194 แบบฝก 

ประกอบดวย

 การบวก มี 70 แบบฝก ดังนี้

 - การบวกจํานวนสองหลักกับจํานวนสองหลัก

  (ไมมีการทด)

 - การบวกจํานวนสองหลักกับจํานวนสองหลัก

  (บวกครบสิบในหลักหนวย)

 - การบวกจํานวนสองหลักกับจํานวนสองหลัก

  (มีทดในหลักหนวย)

 - การบวกจํานวนสองหลักกับจํานวนสองหลัก

 - การบวกจํานวนสองหลักมากกวาสองจํานวน
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 - การนับเพิ่มทีละ 10 ทีละ 20 ทีละ 30 ทีละ 50 

 - การนับเพิ่มทีละ 25 

 การลบ มี 40 แบบฝก ดังนี้

 - การลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งสองหลัก ตัวลบหนึ่งหลัก

 - การลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งสองหลัก ตัวลบสองหลัก

 - การนับลดทีละ 1 ทีละ 2 ทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 

 - การนับลดทีละ 10 ทีละ 20 

 การบวก ลบระคน มี 10 แบบฝก

 การคูณ มี 40 แบบฝก ดังนี้

 - การบวกจํานวนซ้ําๆ กันหลายจํานวน

 - การคูณจํานวนหน่ึงหลักกับจํานวนหน่ึงหลัก

 - การคูณจํานวนหน่ึงหลักกับจํานวนสองหลัก

 - การคูณจํานวนหน่ึงหลักกับจํานวนสามหลัก

 การหาร มี 19 แบบฝก ดังนี้

 - การหารท่ีมีตัวตั้งหนึ่งหลัก ตัวหารหน่ึงหลัก

 - การหารท่ีมีตัวตั้งสองหลัก ตัวหารหน่ึงหลัก

 - การหารท่ีมีตัวตั้งสามหลัก ตัวหารหน่ึงหลัก

 การคูณ หารระคน มี 5 แบบฝก

 การบวก ลบ คูณ หารระคน มี 10 แบบฝก
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 แบบฝกคิดเลขในใจ ระดับ 3 มีทั้งหมด 140 แบบฝก 

ประกอบดวย

 การบวก มี 45 แบบฝก ดังนี้

 - การบวกจาํนวนสามหลกักับจาํนวนสองหลกั (ไมมกีารทด)

 - การบวกจํานวนสามหลักกับจํานวนสองหลัก

  (มีทดในหลักหนวย)

 - การบวกจํานวนสามหลักกับจํานวนสองหลัก

  (มีทดในหลักสิบ)

 - การบวกจํานวนสามหลักกับจาํนวนสามหลัก (ไมมกีารทด)

 - การบวกจํานวนสามหลักกับจํานวนสามหลัก

  (มีทดในหลักหนวย)

 - การบวกจํานวนสามหลักกับจํานวนสามหลัก

  (มีทดในหลักสิบ)

 - การบวกจํานวนสามหลักกับจํานวนสามหลัก

 - การบวกจํานวนสองหลักมากกวาสองจํานวน

 - การบวกจํานวนสามหลักมากกวาสองจํานวน
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 การลบ มี 40 แบบฝก ดังนี้

 - การลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งสามหลัก ตัวลบหนึ่งหลัก

  (ไมมีการกระจาย) 

 - การลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งสามหลัก ตัวลบหนึ่งหลัก

  (มีการกระจาย)

 - การลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งสามหลัก ตัวลบสองหลัก 

  (ไมมีการกระจาย)

 - การลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งสามหลัก ตัวลบสองหลัก

  (มีการกระจายจากหลักสิบไปหลักหนวย)

 - การลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งสามหลัก ตัวลบสามหลัก

  (ไมมีการกระจาย)

 - การลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งสามหลัก ตัวลบสามหลัก 

  (มีการกระจายจากหลักสิบไปหลักหนวย)

 - การนับลดทีละ 10

 - การนับลดทีละ 20

 - การนับลดทีละ 25

 - การนับลดทีละ 30

 - การนับลดทีละ 50 ทีละ 100
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 การคูณ มี 30 แบบฝก ดังนี้

 - การคูณจํานวนหน่ึงหลักกับจํานวนสองหลัก

 - การคูณจํานวนหน่ึงหลักกับจํานวนสามหลัก

 - การคูณจํานวนหน่ึงหลักกับจํานวนส่ีหลัก

 - การคูณจํานวนสองหลักกับจํานวนสองหลัก

 การหาร มี 15 แบบฝก ดังนี้

 - การหารท่ีมีตัวตั้งไมเกินสี่หลัก ตัวหารหน่ึงหลัก

 - การหารท่ีมีตัวตั้งสี่หลัก ตัวหารสองหลัก

 การบวก ลบ คูณ หารระคน มี 10 แบบฝก

 แบบฝกคิดเลขในใจ ระดับ 4 มีทั้งหมด 170 แบบฝก 

ประกอบดวย

 การบวก มี 30 แบบฝก ดังนี้

 - การบวกทศนิยมหนึ่งตําแหนงกับทศนิยมหน่ึงตําแหนง 

 - การบวกทศนิยมสองตําแหนงกับทศนิยมสองตําแหนง 

 - การบวกทศนิยมสามตําแหนงกับทศนิยมสามตําแหนง 

 การลบ มี 30 แบบฝก ดังนี้

 - การลบทศนิยมหนึ่งตําแหนงกับทศนิยมหน่ึงตําแหนง

 - การลบทศนิยมสองตําแหนงกบัทศนิยมไมเกนิสองตําแหนง

 - การลบทศนิยมสามตําแหนงกับทศนยิมไมเกนิสามตาํแหนง
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 การคูณ มี 40 แบบฝก ดังนี้

 - การคูณทศนิยมหนึ่งตําแหนงกับจํานวนนับ

 - การคูณทศนิยมสองตําแหนงกับจํานวนนับ

 - การคูณทศนิยมสามตําแหนงกับจํานวนนับ 

 - การคูณทศนิยมหนึ่งตําแหนงกับทศนิยมหน่ึงตําแหนง 

 การหาร มี 50 แบบฝก ดังนี้

 - การหารท่ีมีตัวต้ังเปนทศนิยมหน่ึงตําแหนง ตัวหารเปน

  จํานวนนับ 

 - การหารท่ีมีตัวตั้งเปนทศนิยมสองตําแหนง ตัวหารเปน

  จํานวนนับ 

 - การหารที่มีตัวต้ังเปนทศนิยมสามตําแหนง ตัวหารเปน

  จํานวนนับ 

 - การหารที่มีตัวตั้งเปนจํานวนนับ ตัวหารเปน 0.1 0.01 

  0.001

 - การหารทีม่ตีวัตัง้เปนทศนยิมไมเกนิสามตําแหนง ตวัหารเปน 

  0.1 0.01 0.001

 การบวก ลบ คูณ หารระคน มี 10 แบบฝก

 Balancing Problem มี 10 แบบฝก
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 แบบฝกคิดเลขในใจ ระดับ 5 มีทั้งหมด 158 แบบฝก 

ประกอบดวย

 การบวกจํานวนเต็ม มี 18 แบบฝก 

 การลบจํานวนเต็ม มี 18 แบบฝก 

 การบวก ลบระคน มี 10 แบบฝก

 การคูณจํานวนเต็ม มี 18 แบบฝก 

 การหารจํานวนเต็ม มี 10 แบบฝก 

 การคูณ หารระคน มี 10 แบบฝก

 การบวก ลบ คูณ หารระคน มี 10 แบบฝก

 การบวก ลบ คณู หารระคน จาํนวนท่ีอยูในรปูคาสัมบรูณ 

มี 20 แบบฝก

 การบวก ลบ คณู หารระคน จาํนวนทีอ่ยูในรปูเลขยกกาํลงั 

มี 14 แบบฝก

 การบวก ลบ คณู หารระคน จาํนวนทีอ่ยูในรปูกรณฑทีส่อง 

มี 10 แบบฝก

 การบวก ลบ คณู หารระคน จาํนวนทีอ่ยูในรปูคาสัมบรูณ 

เลขยกกําลัง และกรณฑที่สอง มี 10 แบบฝก

 Balancing Problem มี 10 แบบฝก
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 เทคนคิการคดิคาํนวณโดยใชสมบตัแิละความคดิรวบยอด

ทางคณิตศาสตร มีทั้งหมด 145 แบบฝก ประกอบดวย

 การบวก มี 35 แบบฝก ดังนี้

 - การจัดกลุมจํานวนหน่ึงหลักที่บวกกันครบสิบ

 - การบวกจํานวนท่ีเรียงลําดับ โดยการใชจํานวนก่ึงกลาง

  มาคูณกับจํานวนท้ังหมด

 - การบวกจํานวนที่เรียงลําดับที่ไมสามารถหาจํานวน

  กึ่งกลางได ใหเวนตัวใดตัวหน่ึงไวกอน เพื่อใหมีจํานวน

  กึ่งกลางคูณดวยจํานวนทั้งหมด แลวบวกดวยจํานวน

  ที่เวนไว

 - การจัดกลุมการบวกจํานวนหน่ึงหลักกับจํานวนสองหลัก

  ที่บวกกันครบยี่สิบ

 - การจัดกลุมการบวกจํานวนสองหลักกับจํานวนสองหลัก

  ที่บวกกันครบสามสิบ

 - การทําจํานวนใหใกลเคียงจํานวนเต็ม 10, 20, 30, ..., 90 

  โดยเพิ่มเขาแลวลบออก 

 - การบวกจํานวนที่ใกลเคียงจํานวนเต็ม โดยการเพิ่ม

  ใหเปน 100, 200, 300, ... แลวลบออก 
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 การลบ มี 35 แบบฝก ดังนี้

 - การลบจํานวนสองหลักดวยจํานวนท่ีมีคาใกลเคียง

  จํานวนเต็ม 10, 20, 30, ..., 90

 - การลบจํานวนสามหลักที่ไมเกิน 200 กับจํานวนสองหลัก

 - การลบจํานวนสามหลักที่เกิน 200 กับจํานวนสองหลัก

 - การลบจํานวนหลายหลักดวยจํานวนท่ีมีคาใกลเคียง

  จํานวนเต็ม 100, 200, 300, ...

 - การลบที่มีตัวลบใกลเคียงจํานวนเต็ม 10, 100, 1,000,...

  หลายจํานวน

 - การลบจํานวนหลายหลักดวยจํานวนท่ีมีคาใกลเคียง

  จํานวนเต็ม 10, 100, 1,000, ... ซ้ํา ๆ กัน

 - การลบจํานวนสามจํานวนท่ีมีวงเล็บ

 การคูณ มี 35 แบบฝก ดังนี้

 - การคณูจาํนวนสองหลกักับจาํนวนสองหลกัทีห่ลกัสบิเปน 1 

  ทั้งตัวตั้งและตัวคูณ

 - การคูณดวย 25

 - การคูณจํานวนใดๆ ดวย 11

 - การคูณจํานวนสองหลักที่เลขโดดในหลักหนวยเทากัน 

  เลขโดดในหลักสิบบวกกันได 10
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 - การคูณจํานวนสองจํานวนที่มีหลักเทากัน มีตัวหนา

  เหมือนกัน และตัวหลังบวกกันได 10

 - การหาคากําลังสองของจํานวนท่ีลงทายดวย 5 

 - การคูณดวย 9, 99, 999, …

 - การคูณจํานวนสองหลักสองจํานวนท่ีมีหลักหนวยเปน 1 

  ทั้งตัวตั้งและตัวคูณ

 การหาร มี 15 แบบฝก ดังนี้

 - การหารท่ีตัวหารเปน 5 และหารไมลงตัว

 - การหารท่ีตัวหารเปน 25 และหารไมลงตัว

 - การหารจํานวนสองวงเล็บที่ตัวหารเปนจํานวนเดียวกัน

 แบบระคน มี 25 แบบฝก ดังนี้

 - การคูณและการหาร

 - การหารและการคูณ

 - การคูณและการลบ

 - การคูณและการบวก
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การนําแบบฝกคิดเลขในใจไปใช

 การฝกคิดเลขในใจเปนความสามารถข้ันพื้นฐานทางดาน

คํานวณ โดยไมทดลงในกระดาษ หรือใชเคร่ืองมือคิดคํานวณใด ๆ 

นักเรียนสามารถหาคําตอบไดในใจ แลวตอบดวยการเขียน

หรือดวยวาจา การฝกคิดเลขในใจอยางสม่ําเสมอจะชวยใหนักเรียน

มทีกัษะในการคิดคาํนวณไดอยางถกูตองแมนยํา และรวดเร็ว อนัเปน

พื้นฐานสําคัญในการพัฒนาความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร

ใหสูงขึ้น ครูผูสอนควรดําเนินการดังนี้

 1. ศึกษารายละเอียด คําชี้แจง การใชแบบฝกใหเขาใจ

กอนนําไปใช

 2. ใหนกัเรยีนไดเรยีนรูหลกัการ วธิกีาร จากเนือ้หากิจกรรม

การเรียนการสอนในชั้นเรียนกอนการใชแบบฝก

 3. อธิบาย ชี้แจง รายละเอียด ขอกําหนดการใชแบบฝก

ตางๆ ใหนักเรียนทราบ

 4. เตรียมแบบฝก อุปกรณ เชน ดินสอ ยางลบ ใหพรอม

 5. จัดบรรยากาศใหเหมาะสมและเอ้ือตอการทําแบบฝก

 6. ตรวจคําตอบตามเฉลยของแบบฝก

 7. ฝกใหนกัเรียนบนัทกึคะแนนลงในแบบบนัทึกความกาวหนา
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 8. อธบิายแนวทางการหาคําตอบ เพือ่ใหนกัเรียนไดรูวธิกีาร

หาคําตอบไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และแกไขขอบกพรองในการ

หาคําตอบท่ีผิดพลาดไดดวยตนเอง หรือรวมกันหาวิธีการหาคําตอบ

กับเพื่อนในชั้นเรียน

 9. ไมควรใชแบบฝกนี้เปนแบบฝกหัดทายบทเรียน แตควร

ใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาทักษะการคิดคํานวณใหมีความถูกตอง 

รวดเร็ว แมนยํามากขึ้น รวมถึงการแกปญหาในชีวิตประจําวัน

 10. นําแบบฝกคิดเลขในใจท้ัง 5 ระดับ ไปใชไดกับนักเรียน

ทกุชัน้ เริม่ตัง้แตแบบฝกคดิเลขในใจระดบัใดกอนกไ็ดตามความสามารถ

ของนักเรียน

 11. ศึกษาเทคนิคการคิดคํานวณโดยใชสมบัติและความคิด

รวบยอดทางคณิตศาสตร เพื่อนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียน

การสอนใหกับนักเรียน ใหนักเรียนสามารถคิดคํานวณไดถูกตอง 

รวดเร็ว และแมนยํามากยิ่งขึ้น 

 การใชแบบฝกคิดเลขในใจ สามารถทําได 2 ลักษณะ

 1. ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร

  1.1 ใชแบบฝกกอนการเรียนคณิตศาสตร

   ครูใชแบบฝกคิดเลขในใจกอนการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน เปนกิจกรรมกระตุนเราความสนใจ ใหนักเรียน
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ไดฝกคิดเลขในใจอยางสม่ําเสมอกอนเรียน ใชเวลาประมาณ 5-10 นาที 

โดยใหนักเรียนเขียนตอบหรือตอบดวยวาจา

  1.2 ใชแบบฝกระหวางการเรียนคณิตศาสตร

   ครูใชแบบฝกคิดเลขในใจระหวางการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน เพื่อกระตุนความสนใจหรือปรับเปลี่ยนบรรยากาศ

ในการเรียนการสอนในช่ัวโมงเรียน โดยใชโจทยการคิดเลขในใจตาม

ความเหมาะสม แลวใหนักเรียนตอบดวยวาจา

  1.3 ใชแบบฝกเปนกิจกรรมสงเสริมการคิดคํานวณ

หลงัการเรียน นอกเวลาเรียน หรอืเปนสวนหน่ึงของกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 

เพิ่มเวลารู”

 2. ใชเพือ่พฒันาทกัษะการคดิเลขในใจของนกัเรยีนใหสงูข้ึน

  การใชเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเลขในใจของนักเรียน

ใหสูงขึ้น ครูผูสอนควรดําเนินการดังนี้

  2.1 เลือกแบบฝกคิดเลขในใจท่ีเหมาะสมกับระดับ

ความสามารถของนกัเรยีน โดยใหนกัเรยีนเขยีนคาํตอบลงในกระดาษ

คําตอบ

  2.2 ตรวจกระดาษคําตอบ แลววิเคราะหจัดกลุมตาม

ความสามารถในการคิดคํานวณ 
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  2.3 สําหรับนักเรียนที่ยังขาดทักษะการคิดคํานวณ

ครอูาจใหนกัเรยีนทาํแบบฝกในระดับทีต่่าํลงมาหรืออาจจัดทาํแบบฝก

เพิ่มเติมที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนแลวคอยเพิ่มระดับ

ใหสูงขึ้น 

  2.4 สาํหรับนกัเรียนท่ีมทีกัษะการคิดคาํนวณอยูในระดับ

ที่นาพอใจ ครูอาจใหนักเรียนทําแบบฝกในระดับเดิมซ้ําเพ่ือเปน

การย้ําทวนแลวคอยใหเพิ่มระดับที่สูงขึ้น 

  2.5 สาํหรบันกัเรยีนทีม่ทีกัษะการคดิคาํนวณอยูในระดับสงู

นกัเรยีนสามารถทาํแบบฝกในระดับสูงขึน้อีกระดบัหนึง่หรอืขามระดบั

ไดตามความเหมาะสม

แนวทางในการเฉลยคําตอบแบบฝก

คิดเลขในใจ

 การเฉลยคําตอบของแบบฝกคิดเลขในใจ ถือเปนกิจกรรม

ที่มีคุณคาอยางย่ิง เพราะเปนการสรางบรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู 

ทําใหเกิดปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูผูสอนกับนักเรียน และนักเรียน

กบันกัเรยีน ฝกใหนกัเรียนกลาคดิ กลาแสดงออก สงเสริมความซือ่สัตย 

ความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ สงเสริมการมีสวนรวม
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ในการทํางาน สามารถช้ีแนะแนวทางในการคิด เปนการวิเคราะห

นักเรียน ทําใหนักเรียนสามารถประเมินตนเองได รูจักตนเอง รูจัก

จดุเดน จดุทีค่วรพฒันา ไดแนวทาง/แนวคิดในการคดิคาํนวณท่ีจะพฒันา

ตนเองใหสามารถคิดเลขในใจ สามารถเชื่อมโยงนําไปประยุกตใชได 

อีกทั้งเปนการเสริมกําลังใจนักเรียนไดอีกดวย แนวทางการเฉลย

แบบฝกคดิเลขในใจ มมีากมายหลากหลายวิธทีีค่รผููสอนปฏิบตัไิด เชน 

 1. ครูผูสอนเปนผูเฉลยคําตอบของแบบฝกคิดเลขในใจ 

ใหนักเรียนตรวจคําตอบดวยตนเอง

 2. ครูผูสอนเปนผูเฉลยคําตอบของแบบฝกคิดเลขในใจ 

ใหนักเรียนแลกเปล่ียนกันตรวจคําตอบ

 3. ครูผูสอนตรวจคําตอบดวยตนเอง

 4. ครูผูสอนแจกเฉลยคําตอบของแบบฝกคิดเลขในใจ 

ใหนักเรียนทุกคนตรวจคําตอบของตนเองหรือแลกเปล่ียนกันตรวจ

 5. ครูผูสอนเฉลยคําตอบของแบบฝกคิดเลขในใจ โดยใช

คอมพวิเตอร หรอืเครือ่งฉายทบึแสงฉายออกจอหรอืเครือ่งรบัโทรทศัน

ใหนักเรียนเห็นคําตอบพรอมๆ กัน

 6. ใหนักเรียนชวยกันเฉลยคําตอบ

  ฯลฯ
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 ขอควรคํานึง

 การเฉลยคําตอบ ครูผูสอนควรอธิบายวิธีการคิดหรือให

นักเรียนนําเสนอวิธีการคิดของตนเอง

การบันทึกความกาวหนา

 ในการทําแบบฝกคิดเลขในใจ เมื่อนักเรียนไดทราบคะแนน

ของแตละแบบฝกแลว ใหนําคะแนนที่ไดบันทึกลงในแบบบันทึก

ความกาวหนา 
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 ตัวอยางการบันทึก กรณีที่นักเรียนทําแบบฝกคิดเลขในใจ

ได 5 แบบฝก แตละแบบฝกไดคะแนนดังนี้ 6, 7, 8, 7 และ 10 

ตามลําดับ ใหบันทึกคะแนนความกาวหนาในรูปกราฟเสนดังน้ี

แบบฝก
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แบบบันทึกความกาวหนา

แบบฝกคิดเลขในใจ ระดับ.........เรื่อง....................

ชือ่.............................................................ชัน้.............เลขที.่..........

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

คําชี้แจง ใหนกัเรยีนนาํคะแนนท่ีไดบนัทกึลงในแบบบันทกึความกาวหนา

 ในรูปกราฟเสน

แบบฝก



คณะทํางาน

25

ที่ปรึกษา

 1. นายการุณ สกุลประดิษฐ 

  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 2. นายบุญรักษ ยอดเพชร 

  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

 3. นายพะโยม ชิณวงศ 

  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 4. นางสุกัญญา งามบรรจง

  ที่ปรึกษาดานพัฒนากระบวนการเรียนรู

ผูทรงคุณวุฒิ

 1. รองศาสตราจารย ดร.จิราภรณ ศิริทวี ขาราชการบํานาญ 

  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

 2. นายสุทธิ รูการนา ขาราชการบํานาญ

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
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 3. นายสมชาย เอี่ยวสกุล ขาราชการบํานาญ

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

 4. นางสาวปาจรีย ตองหุย ขาราชการบํานาญ

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

 5. นายกระจาย คงสง ขาราชการบํานาญ

  สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

 6. นายปรีชา อรุณสวัสดิ์ ขาราชการบํานาญ

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

 7. นายประเสริฐ สุภิรักษ ขาราชการบํานาญ

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1

 8. นางสุภาวดี วิลาวัลย ขาราชการบํานาญ

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ผูรับผิดชอบโครงการ

กลุมพัฒนากระบวนการเรียนรู สาํนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

 1. นายธัญญา เรืองแกว 

  รองผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 2. นางผาณิต ทวีศักด์ิ  นักวิชาการศึกษา

 3. นางสาววรณัน ขุนศรี นักวิชาการศึกษา

 4. นางบุษริน ประเสริฐรัตน  นักวิชาการศึกษา
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 5. นางสาวภัทรา ดานวิวัฒน  นักวิชาการศึกษา

 6. นางสาวอธิฐาน คงชวยสถิตย  นักวิชาการศึกษา

 7. นางสาววศินี เขียวเขิน นักวิชาการศึกษา

 8. นางสาวปรมาพร เรืองเจริญ พนักงานธุรการ

คณะทํางานเขียนคูมือ

 1. นายปรีชา อรุณสวัสดิ์ ขาราชการบํานาญ

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

 2. นางสาวจินตนา สุขสมแดน ศึกษานิเทศก

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

 3. นายธนาพล จีรเดชภทัร 

  ผูอํานวยการโรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา”

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 4. นายทวีศักด์ิ เดชสองช้ัน  

  ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1

 5. นายพิพัฒน ภูภีโญ  

  ผูอํานวยการโรงเรียนบานคุยบานโอง 

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1
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 6. นายสันติ สีลา ครูโรงเรียนชุมชนบานฝาง

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1

คณะบรรณาธิการกิจและจัดทําตนฉบับสมบูรณ

 1. นายปรีชา อรุณสวัสดิ์ ขาราชการบํานาญ

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

 2. นางสาวจินตนา สุขสมแดน ศึกษานิเทศก

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

 3. นายพิพัฒน ภูภีโญ  

  ผูอํานวยการโรงเรียนบานคุยบานโอง 

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1

 4. นายธัญญา เรืองแกว 

  รองผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

 5. นางผาณิต ทวีศักด์ิ  นักวิชาการศึกษา

  สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

 6. นางสาววรณัน ขุนศรี นักวิชาการศึกษา

  สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา



คูมือการใชแบบฝกคิดเลขในใจ
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
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ออกแบบปก

 นายอุดม สืบบุก 

 ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

       สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2










