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ค าน า 
 คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 1–6 ชุดน้ีเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีจดัท าข้ึนเพ่ือใชเ้ป็น
แนวทางในการจดัการเรียนรู้ โดยยึดแนวทางในการออกแบบจัดการเรียนรู้เพื่อเน้นสู่ผลลัพธ์ปลายทาง 
หรือการออกแบบจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) และหลักการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ สามารถสร้างองคค์วามรู้
ได้ด้วยตนเอง ทั้ งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม บทบาทของครู ครูมีหน้าท่ีเอ้ืออ านวยความสะดวกให้
นักเรียนประสบผลส าเร็จ โดยสร้างสถานการณ์การเรียนรู้ทั้ งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ท าให้
นกัเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ไดใ้นเชิงบูรณาการดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 
เนน้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปความรู้ดว้ยตนเอง ท าให้นกัเรียนไดรั้บการพฒันาทั้ง
ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ/กระบวนการ และดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดี น าไปสู่การอยู่ร่วมกนั
ในสงัคมอยา่งสนัติสุข 
 การจดัท าคู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ชุดน้ีไดจ้ดัท าตรงตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้ คือ สาระท่ี 1  จ านวนและการ
ด าเนินการ สาระท่ี 2 การวดั  สาระท่ี 3 เรขาคณิต  สาระท่ี 4  พีชคณิต สาระท่ี 5 การวิเคราะห์ 
ขอ้มลูและความน่าจะเป็น   สาระท่ี 6 ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ภายในเล่มไดน้ าเสนอ 
แผนการจดัการเรียนรู้เป็นรายชัว่โมงตามหน่วยการเรียนรู้ เพ่ือใหผู้ส้อนน าไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ได้
สะดวกยิ่งข้ึน นอกจากน้ีแต่ละหน่วยการเรียนรู้ยงัมีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ความรู้ ดา้นทกัษะ/กระบวนการ และดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ท าใหท้ราบผลการเรียนรู้แต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ของนกัเรียนไดท้นัที 
 คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ น าเสนอเน้ือหาแบ่งเป็น 3 ตอน คือ  
 ตอนที่ 1 แนวทางการจดัแผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย  
  1) แนวทางการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ ไดอ้ธิบายองค์ประกอบของคู่มือครู แผนการจดัการ
เรียนรู้ วิธีการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และสัญลกัษณ์ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ในส่ือการเรียนรู้ 
สมบูรณ์แบบ  
  2) แนวคิดผงัการออกแบบการเรียนรู้แบบ Backward Design (BwD)  
  3) เทคนิคและวิธีการจดัการเรียนรู้–การวดัและประเมินผล  
 ตอนที่ 2  ค าช้ีแจงแผนการจัดการเรียนรู้รายช่ัวโมง ไดเ้สนอแนะแนวทางการจดัการเรียนรู้แต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ในส่ือการเรียนรู้ สมบูรณ์แบบ และหนงัสือเรียน แบ่งเป็นแผนยอ่ยรายชัว่โมง ซ่ึงแผนการ
จัดการเรียนรู้แต่ละแผนมีองค์ประกอบครบถว้นตามแนวทางการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 
  
 



           ตอนที่ 3 เอกสาร/ความรู้เสริมส าหรับครู ประกอบดว้ยแบบทดสอบต่าง ๆ และความรู้เสริมส าหรับ
ครู 
 คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ชุดน้ีไดเ้สนอตวัอย่างเทคนิคและวิธีการสอนอย่าง
หลากหลาย หวงัว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้มของนกัเรียนต่อไป 
                                                                                                                                         คณะผู้จัดท า 
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1. แนวทางการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 
 1.1 องค์ประกอบของคู่มอืครู แผนการจัดการเรียนรู้ 
 คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1 น้ีจดัท าข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางใหค้รูใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึง
การแบ่งหน่วยการเรียนรู้ส าหรับจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้รายชัว่โมงในคู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้เล่มน้ีแบ่งเน้ือหาเป็น 
7 หน่วย สามารถใชค้วบคู่กบัส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เล่ม 1 และหนงัสือเรียน รายวิชา
พ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ประกอบดว้ยหน่วยการเรียนรู้ ดงัน้ี 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1   จ านวนนบั 1 ถึง 5 และ 0       
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2   จ านวนนบั 6 ถึง 10   
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3   การบวกจ านวนสองจ านวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน 10  
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4   การลบจ านวนสองจ านวนท่ีมีตวัตั้งไม่เกิน 9   
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5   การวดัความยาว ความสูง  
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6   การชัง่และการตวง    
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7   การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต     
 คู่มอืครู แผนการจดัการเรียนรู้ เล่มนีน้ าเสนอเนือ้หาแบ่งเป็น 3 ตอน คือ  
 ตอนที่ 1 แนวทางการจดัแผนการจดัการเรียนรู้  
 เป็นส่วนท่ีน าเสนอภาพกวา้ง ๆ ของคู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ทั้งเล่มประกอบดว้ย 
  1) แนวทางการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 
  2) การออกแบบการเรียนรู้แบบ Backward Design (BwD) 
  3) เทคนิคและวิธีการจดัการเรียนการสอน–การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
  4) ตารางวิเคราะห์สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตวัช้ีวดัชั้นปี 
  5) โครงสร้างการแบ่งเวลารายชัว่โมงในการจดัการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 1 
 ตอนที่ 2  แผนการจดัการเรียนรู้รายช่ัวโมง  
 เป็นส่วนท่ีน าเสนอแผนการจดัการเรียนรู้รายหน่วยการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้อย่างละเอียดตาม
เน้ือหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ซ่ึงแผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผน มีองคป์ระกอบครบถว้นตามแนวทางการจดัท าแผนการ
จดัการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะแบ่งแผนการจดัการเรียนรู้ออกเป็นรายชัว่โมง ซ่ึงมีจ านวนมากนอ้ยไม่เท่ากนั ข้ึนอยู่กบั
ความยาวของเน้ือหาสาระ และในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะระบุ 
 1. ผังมโนทัศน์ แสดงขอบข่ายเน้ือหาการจดัการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และภาระงาน/ช้ินงาน 
 2. กรอบแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้แบบ BwD  (Template Backward Design)  เป็นกรอบแนวคิดในการจดัการ
เรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ขั้น ไดแ้ก่ 
  ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียน 
  ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงวา่นกัเรียนมีผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้
อยา่งแทจ้ริง  
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  ขั้นที่ 3 แผนการจดัการเรียนรู้ จะระบุวา่ในหน่วยการเรียนรู้น้ีแบ่งเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ก่ีแผน และแต่ละแผน
ใชเ้วลาในการจดักิจกรรมก่ีชัว่โมง 
 3. แผนการจัดการเรียนรู้รายช่ัวโมง เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้แบบ BwD 
ประกอบดว้ย 
  3.1 ช่ือแผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ยล าดบัท่ีของแผน ช่ือแผน และเวลาเรียน เช่น แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 
จ านวนและการเขียนสญัลกัษณ์แทนจ านวน 1 ถึง 5 เวลา 3 ชัว่โมง 
  3.2 สาระส าคัญ เป็นความคิดรวบยอดของเน้ือหาท่ีน ามาจดัการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ 
  3.3 ตัวช้ีวัดช้ันปี เป็นตวัช้ีวดัท่ีใชต้รวจสอบนกัเรียนหลงัจากเรียนจบเน้ือหาท่ีน าเสนอในแต่ละแผนการจดัการ
เรียนรู้นั้น ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร 
  3.4 จุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นส่วนท่ีบอกจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนแก่นกัเรียนภายหลงัจากการเรียนจบใน
แต่ละแผน ทั้งในดา้นความรู้ (K) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) ดา้นทกัษะ/กระบวนการ (P) ซ่ึงสอดคลอ้งสัมพนัธ์
กบัตวัช้ีวดัชั้นปีและเน้ือหาในแผนการจดัการเรียนรู้นั้น ๆ 
  3.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการตรวจสอบผลการจดัการเรียนรู้ว่าหลงัจากจดัการเรียนรู้ในแต่ละ
แผนการจดัการเรียนรู้แลว้ นกัเรียนมีพฒันาการ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามเป้าหมายท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่ และมีส่ิงท่ี
จะตอ้งไดรั้บการพฒันาปรับปรุงส่งเสริมในดา้นใดบา้ง ดงันั้น ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้จึงไดอ้อกแบบวิธีการและ
เคร่ืองมือในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียนไวอ้ย่างหลากหลาย เช่น การท าแบบทดสอบ การตอบ
ค าถามสั้น ๆ การตรวจผลงาน การสงัเกตพฤติกรรมทั้งท่ีเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม เป็นตน้ โดยเนน้การปฏิบติัใหส้อดคลอ้ง
และเหมาะสมกบัตวัช้ีวดัและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 วิธีการและเคร่ืองมือในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้เหล่าน้ีครูสามารถน าไปใชป้ระเมินนกัเรียนได ้ทั้งในระหว่าง
การจดัการเรียนรู้และการท ากิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
  3.6 สาระการเรียนรู้ เป็นหวัขอ้ยอ่ยท่ีน ามาจดัการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้แกนกลาง 
  3.7 แนวทางบูรณาการ เป็นการเสนอแนะแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในเร่ืองท่ีเรียนรู้ของแต่ละแผนให้
เช่ือมโยงสัมพนัธ์กบัสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สุขศึกษาและ
พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ทั้งน้ีเพ่ือใหน้กัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้อยา่งกวา้งขวางและ
สร้างองคค์วามรู้ไดเ้ตม็ตามศกัยภาพของแต่ละคน  
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  3.8 กระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นการเสนอแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้เน้ือหาในแต่ละเร่ือง โดยใช้
แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือให้ผูส้อนน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจดัการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงกระบวนการจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ย 5 ขั้น ไดแ้ก่ 
  ขั้นท่ี 1 น าเขา้สู่บทเรียน  
  ขั้นท่ี 2 กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นท่ี 3 ฝึกฝนนกัเรียน 
  ขั้นท่ี 4 น าไปใช ้
   ขั้นท่ี 5 สรุป 
  3.9 กจิกรรมเสนอแนะเพิม่เตมิส าหรับกลุ่มที่สนใจเป็นพิเศษ เป็นกิจกรรมเสนอแนะส าหรับใหน้กัเรียนไดพ้ฒันา
เพ่ิมเติมในดา้นต่าง ๆ นอกเหนือจากท่ีไดจ้ดัการเรียนรู้มาแลว้ในชัว่โมงเรียน กิจกรรมเสนอแนะมี 2 ลกัษณะ คือ กิจกรรม
ส าหรับผูท่ี้มีความสามารถพิเศษและตอ้งการศึกษาคน้ควา้ในเน้ือหานั้น ๆ ใหลึ้กซ้ึงกวา้งขวางยิ่งข้ึน และกิจกรรมส าหรับผูท่ี้
ยงัไม่เขา้ใจเน้ือหาหรือยงัไม่เกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการเรียนซ ้าหรือซ่อมเสริม 
  3.10 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ เป็นรายช่ือส่ือการเรียนรู้ทุกประเภทท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงมีทั้งส่ือธรรมชาติ ส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ส่ือเทคโนโลยี และส่ือบุคคล เช่น หนงัสือ เอกสารความรู้ รูปภาพ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต วีดิทศัน์ ปราชญช์าวบา้น 
เป็นตน้ 
  3.11 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ เป็นส่วนท่ีให้ครูบนัทึกผลการจดัการเรียนรู้ว่าประสบความส าเร็จหรือไม่ มี
ปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเกิดข้ึนบา้ง ไดแ้กไ้ขปัญหาและอุปสรรคนั้นอยา่งไร และขอ้เสนอแนะส าหรับการจดัการเรียนรู้คร้ัง
ต่อไป 
  ตอนที่ 3 เอกสาร/ความรู้เสริมส าหรับครู 
   ประกอบดว้ยแบบทดสอบต่าง ๆ และความรู้เสริมส าหรับครู ไดบ้นัทึกลงในแผน่ซีดี (CD) โดยมิไดพิ้มพไ์วใ้น
เล่มคู่มือครู เพ่ือความสะดวกของครูในการน าไปใชป้ระกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนประกอบดว้ย 
  1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน เป็นแบบทดสอบเพ่ือใชว้ดัและประเมินผลนกัเรียนก่อนการจดัการเรียนรู้
และหลงัการจดัการเรียนรู้ 
  2) แบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบเพ่ือใชว้ดัและประเมินผลนกัเรียนหลงัจากเรียนจบในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 3 
ดา้น ไดแ้ก่  
   (1) ดา้นความรู้ มีแบบทดสอบทั้งท่ีเป็นแบบปรนยัและอตันยั 
   (2) ดา้นทกัษะ/กระบวนการ เป็นตารางประเมิน 
   (3) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เป็นตารางประเมิน 
  3) ความรู้เสริมส าหรับครู เป็นการน าเสนอความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ แก่ครู เช่น  
   (1) หลกัการจดัท าแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และวิธีการคดัเลือกผลงานเพ่ือเกบ็ในแฟ้มสะสมผลงาน 
   (2) ความรู้เร่ืองโครงงาน 
 
 
 
 
 



                       คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 15 

 1.2 วธีิการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
 ในการจดัการเรียนรู้ครูควรศึกษาคู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 1 และศึกษาส่ือการเรียนรู้ท่ีจะใช้
ประกอบการเรียนการสอน หลงัจากนั้นจึงวางแผนเตรียมจดักิจกรรมการเรียนรู้ก็จะช่วยใหก้ารจดัการเรียนการสอนของครู
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 การจดัการเรียนรู้ตามแนวทางของคู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 1 เล่มน้ีจะมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างสูงสุดก็ต่อเม่ือครูไดเ้ตรียมการล่วงหนา้ และเลือกวิธีการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบันกัเรียน ท่ีส าคญั
สถานศึกษาแต่ละแห่งมีสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้และสภาพนกัเรียนท่ีแตกต่างกนั จึงเป็นไปไม่ไดท่ี้คู่มือครู แผนการจดัการ
เรียนรู้เล่มใด ๆ จะเหมาะสมและดีเยี่ยมส าหรับสถานศึกษา ครู และนักเรียนทุกคน ดังนั้น จึงเป็นภาระของครูท่ีจะตอ้ง
เตรียมการสอน พิจารณาปรับและเลือกสรรแผนการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัสภาพการเรียนรู้จริงของนักเรียนและ
สถานศึกษา 

     1.3 สัญลกัษณ์ลกัษณะกจิกรรมการเรียนรู้ 
 ในส่ือการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ทุกเล่มไดมี้สัญลกัษณ์ก ากบักิจกรรมการเรียนรู้ไวทุ้กกิจกรรมเพ่ือช่วยให้
ครูและนกัเรียนทราบลกัษณะของกิจกรรมนั้น ๆ จะไดจ้ดักิจกรรมไดดี้ยิ่งข้ึน สญัลกัษณ์ลกัษณะกิจกรรมการเรียนรู้มีดงัน้ี 
 
    โครงงาน เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพฒันาการคิด การวางแผน และการแกปั้ญหา 
 
    การพฒันากระบวนการคิด เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนท าเพ่ือพฒันากระบวนการคิดดา้นต่าง ๆ 
 
    การประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวนั เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนน าความรู้ ทกัษะไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
                         ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 
 
   การปฏิบัตจิริง/ฝึกทักษะ เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัจริงหรือฝึกปฏิบติัเพ่ือเกิดทกัษะ อนัจะช่วยให ้
                         การเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายอยา่งสมบูรณ์และติดตวัคงทน 
 
                การศึกษาค้นคว้า/สืบค้น เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้หรือสืบคน้เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองจน 
                         เกิดเป็นนิสยั 
 
   การส ารวจ เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนส ารวจ รวบรวมขอ้มลูเพ่ือน ามาศึกษาวิเคราะห์ หาเหตุ หาผล ฝึกความ 
                         เป็นผูร้อบคอบ 
  
   การสังเกต เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนรู้จกัสงัเกตส่ิงท่ีตอ้งการเรียนรู้จนสร้างองคค์วามรู้ไดอ้ยา่งเป็นระบบและ 
                         มีเหตุผล 
 
                การคิดค านวณ เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการคิดค านวณ 
 
                การแก้โจทย์ปัญหา เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สามารถ 
                         น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
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                 การใช้สัญลกัษณ์ส่ือความ เป็นกิจกรรมพฒันาการใชส้ญัลกัษณ์ในการส่ือความในทุก ๆ ดา้น เพ่ือพฒันา 
                          คุณภาพการเรียนรู้ 
 
                 กจิกรรมส าหรับกลุ่มพเิศษ เป็นกิจกรรมส าหรับใหน้กัเรียนใชพ้ฒันาการเรียนรู้เพ่ิมเติม เพ่ือการพฒันาให ้
                          เตม็ตามศกัยภาพ   
 
                 กจิกรรมส าหรับซ่อมเสริม เป็นกิจกรรมส าหรับใหน้กัเรียนใชเ้รียนซ่อมเสริมเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ตามตวัช้ีวดั 
 
                 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนใชพ้ฒันาทกัษะการคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 

2. การออกแบบการเรียนรู้แบบ Backward Design (BwD) 
การจดัการเรียนรู้หรือการสอนเป็นงานท่ีครูทุกคนตอ้งใชก้ลวิธีต่าง ๆ มากมายเพ่ือใหน้กัเรียนสนใจท่ีจะเรียนรู้และ

เกิดผลตามท่ีครูคาดหวงั    การจดัการเรียนรู้จดัเป็นศาสตร์ท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์อย่างมาก ครู
บางคนอาจจะละเลยเร่ืองของการออกแบบการจดัการเรียนรู้หรือการออกแบบการสอน ซ่ึงเป็นงานท่ีครูจะตอ้งท าก่อนการ
เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ การออกแบบการจดัการเรียนรู้ท าอย่างไร ท าไมจึงตอ้งออกแบบการจดัการเรียนรู้ ครูทุกคนผ่าน
การศึกษาและไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการออกแบบการจดัการเรียนรู้มาแลว้ ในอดีตการออกแบบการจดัการเรียนรู้จะเร่ิมตน้จาก
การก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ การวางแผนการจดัการเรียนรู้ การด าเนินการจดัการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ ปัจจุบนัการเรียนรู้ไดมี้การเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการเปล่ียนแปลงดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเขา้มามีบทบาทต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน ซ่ึงนกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดจ้ากส่ือและแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท่ีมีอยูร่อบตวั ดงันั้นการออกแบบการจดัการเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการส าคญัท่ีครูจ าเป็นตอ้งด าเนินการใหเ้หมาะสม
กบัศกัยภาพของนกัเรียนแต่ละคน 

วิกกินส์และแมกไท นกัการศึกษาชาวอเมริกนัไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงเขาเรียกวา่ 
Backward Design ซ่ึงเป็นการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีครูจะตอ้งก าหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียน
ก่อน โดยเขาทั้งสองใหช่ื้อวา่ ความเขา้ใจท่ีคงทน (Enduring Understandings) เม่ือก าหนดความเขา้ใจท่ีคงทนไดแ้ลว้ ครู
จะตอ้งบอกใหไ้ดว้า่ความเขา้ใจท่ีคงทนของนกัเรียนน้ีเกิดจากอะไร นกัเรียนจะตอ้งมีหรือแสดงพฤติกรรมอะไรบา้ง ครูมี
หรือใชวิ้ธีการวดัอะไรบา้งท่ีจะบอกวา่นกัเรียนมีหรือแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นแลว้ จากนั้นครูจึงนึกถึงวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ี
จะท าใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจท่ีคงทนต่อไป 

แนวคดิของ แนวคดิของ BBaacckkwwaarrdd  DDeessiiggnn  
Backward Design เป็นการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีใชผ้ลลพัธ์ปลายทางเป็นหลกั ซ่ึงผลลพัธ์ปลายทางน้ีจะเกิด

ข้ึนกบันกัเรียนกต่็อเม่ือจบหน่วยการเรียนรู้ ทั้งน้ีครูจะตอ้งออกแบบการจดัการเรียนรู้ โดยใชก้รอบความคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผล
มีความสัมพนัธ์กนั จากนั้นจึงจะลงมือเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ขยายรายละเอียดเพ่ิมเติมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ต่อไป 

กรอบความคิดหลกัของการออกแบบการจดัการเรียนรู้โดย Backward Design มีขั้นตอนหลกัท่ีส าคญั 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นท่ี 1 ก าหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียน 
ขั้นท่ี 2 ก าหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงวา่นกัเรียนมีผลการเรียนรู้ตามท่ี 
            ก าหนดไวอ้ยา่งแทจ้ริง 
ขั้นท่ี 3 วางแผนการจดัการเรียนรู้ 
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ขั้นที ่ขั้นที ่11  ก าหนดผลลพัธ์ปลายทางทีต้่องการให้เกดิขึน้กบันักเรียนก าหนดผลลพัธ์ปลายทางทีต้่องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน   
ก่อนท่ีจะก าหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียนนั้น ครูควรตอบค าถามส าคญัต่อไปน้ี 
1.  นกัเรียนควรจะมีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถท าส่ิงใดไดบ้า้ง  
2.  เน้ือหาสาระใดบา้งท่ีมีความส าคญัต่อการสร้างความเขา้ใจของนกัเรียนและความเขา้ใจท่ีคงทน  
     (Enduring Understandings) ท่ีครูตอ้งการจดัการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียนมีอะไรบา้ง 
เม่ือจะตอบค าถามส าคัญดังกล่าวขา้งต้น ให้ครูนึกถึงเป้าหมายของการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ด้านเน้ือหา

ระดบัชาติท่ีปรากฏอยู่ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 รวมทั้งมาตรฐานการเรียนรู้ระดบัเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาหรือทอ้งถ่ิน การทบทวนความคาดหวงัของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน่ืองจากมาตรฐานแต่ละ
ระดบัจะมีความสมัพนัธ์กบัเน้ือหาสาระต่าง ๆ ซ่ึงมีความแตกต่างลดหลัน่กนัไป ดว้ยเหตุน้ีขั้นท่ี 1 ของ Backward Design ครู
จึงตอ้งจดัล าดบัความส าคญัและเลือกผลลพัธ์ปลายทางของนกัเรียน ซ่ึงเป็นผลการเรียนรู้ท่ีเกิดจากความเขา้ใจท่ีคงทนต่อไป 

ความเข้าใจทีค่งทนของนักเรียนความเข้าใจทีค่งทนของนักเรียน  
ความเขา้ใจท่ีคงทนคืออะไร ความเขา้ใจท่ีคงทนเป็นความรู้ท่ีลึกซ้ึง ไดแ้ก่ ความคิดรวบยอด ความสัมพนัธ์ และ

หลกัการของเน้ือหาและวิชาท่ีนกัเรียนเรียนรู้ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงเป็นความรู้ท่ีอิงเน้ือหา ความรู้น้ีเกิดจากการสะสมขอ้มูล
ต่าง ๆ ของนกัเรียนและเป็นองคค์วามรู้ท่ีนกัเรียนสร้างข้ึนดว้ยตนเอง 

การเขียนความเข้าใจทีค่งทนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้การเขียนความเข้าใจทีค่งทนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้  
ถา้ความเขา้ใจท่ีคงทน หมายถึง สาระส าคญัของส่ิงท่ีจะเรียนรู้แลว้ ครูควรจะรู้ว่าสาระส าคญัหมายถึงอะไร ค าว่า 

สาระส าคญั มาจากค าว่า Concept ซ่ึงนกัการศึกษาของไทยแปลเป็นภาษาไทยว่า สาระส าคญั ความคิดรวบยอด มโนทศัน ์
มโนมติ และสงักปั ซ่ึงการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้นิยมใชค้ าวา่ สาระส าคญั  

สาระส าคญัเป็นขอ้ความท่ีแสดงแก่นหรือเป้าหมายเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เพ่ือใหไ้ดข้อ้สรุปรวมและขอ้แตกต่าง
เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยอาจครอบคลุมขอ้เท็จจริง  กฎ  ทฤษฎี  ประเด็น และการสรุปสาระส าคญัและขอ้ความท่ีมี
ลกัษณะรวบยอดอยา่งอ่ืน 

ประเภทของสาระส าคัญประเภทของสาระส าคัญ  
1. ระดบักวา้ง  (Broad Concept) 
ตัวอย่างสาระส าคัญระดับกว้าง 

              การจ าแนกรูปเรขาคณิต ใชว้ธีิพิจารณาขอบของรูป 
2. ระดบัการน าไปใช ้ (Operative Concept หรือ Functional Concept) 
ตัวอย่างสาระส าคัญระดับน าไปใช้ 
 รูปเรขาคณิตสามารถจ าแนกโดยพิจารณาขอบของรูป เช่น รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม  
รูปวงรี 

แนวทางการเขียนสาระส าคัญแนวทางการเขียนสาระส าคัญ  
1. ใหเ้ขียนสาระส าคญัของทุกเร่ือง โดยแยกเป็นขอ้ ๆ (จ านวนขอ้ของสาระส าคญัจะเท่ากบัจ านวนเร่ือง) 
2. การเขียนสาระส าคญัท่ีดีควรเป็นสาระส าคญัระดบัการน าไปใช  ้
3. สาระส าคญัตอ้งครอบคลุมประเดน็ส าคญัครบถว้น เพราะหากขาดส่วนใดไปแลว้จะท าใหน้กัเรียนรับสาระส าคญั

ท่ีผิดไปทนัที 
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4. การเขียนสาระส าคญัท่ีจะใหค้รอบคลุมประเดน็ส าคญัวิธีการหน่ึงคือ การเขียนแผนผงัสาระส าคญั 
ตัวอย่างการเขียนแผนผงัสาระส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระส าคัญของการจ าแนกรูปเรขาคณิตสามารถจ าแนกโดยพิจารณาขอบของรูป ได้แก่ 
   „ สามเหล่ียม เป็นรูปท่ีมีดา้น 3 ดา้น และมีมุม 3 มุม   
   „ รูปส่ีเหล่ียมเป็นรูปท่ีมีดา้นส่ีดา้นจดกนั และมีมุม 4 มุม   
   „ รูปวงกลมเป็นรูปท่ีไม่มีดา้นและไม่มีมุม และมีเสน้รอบวงยาวจากจุดศูนยเ์ท่ากนั 
   „ รูปวงรีเป็นรูปท่ีไม่มีดา้น ไม่มีมุม คลา้ยรูปวงกลมแต่มีลกัษณะรี และมีเสน้รอบวงยาว 
      จากจุดศูนยไ์ม่เท่ากนั 

5. การเขียนสาระส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองใดควรเขียนลกัษณะเด่นท่ีมองเห็นไดห้รือนึกไดอ้อกมาเป็นขอ้ ๆ  แลว้จ าแนก
ลกัษณะเหล่านั้นเป็นลกัษณะจ าเพาะและลกัษณะประกอบ 

6. การเขียนขอ้ความท่ีเป็นสาระส าคญั ควรใช้ภาษาท่ีมีการขดัเกลาอย่างดี  เล่ียงค าท่ีมีความหมายก ากวมหรือ
ฟุ่ มเฟือย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที ่2 ก าหนดภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานทีแ่สดงว่าขั้นที ่2 ก าหนดภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานทีแ่สดงว่า  

การจ าแนกรูปเรขาคณติ 

รูปสามเหลีย่ม 
 

รูปส่ีเหลีย่ม 

 

รูปวงกลม 

 

เป็นรูปท่ีมีดา้น 3 ดา้น
และมีมุม 3 มุม 

เป็นรูปท่ีมีดา้นส่ีดา้นจดกนั 
และมีมุม 4 มุม 

เป็นรูปท่ีไม่มีดา้นและไม่มีมุม 
และมีเสน้รอบวงยาวจากจุด
ศูนยเ์ท่ากนั 

เป็นรูปท่ีไม่มีดา้น ไม่มีมุม คลา้ย 
รูปวงกลมแต่มีลกัษณะรี และมี 
เสน้รอบวงยาวจากจุดศูนยไ์ม่เท่ากนั
เท่ากนั 
 

รูปวงรี 
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                นักเรียนมผีลการเรียนรู้ตามทีก่ าหนดไว้อย่างแท้จริงนักเรียนมผีลการเรียนรู้ตามทีก่ าหนดไว้อย่างแท้จริง    
เม่ือครูก าหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนกบันกัเรียนแลว้ ก่อนท่ีจะด าเนินการขั้นต่อไปขอให้ครูตอบ

ค าถามส าคญัต่อไปน้ี  
 นกัเรียนมีพฤติกรรมหรือแสดงออกในลกัษณะใด จึงท าให้ครูทราบว่า นกัเรียนบรรลุผลลพัธ์ปลายทางตามท่ี

ก าหนดไวแ้ลว้ 
 ครูมีหลกัฐานหรือใชวิ้ธีการใดท่ีสามารถระบุไดว้่านกัเรียนมีพฤติกรรมหรือแสดงออกตามผลลพัธ์ปลายทางท่ี

ก าหนดไว ้
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลกัการของ Backward Design เน้นให้ครูรวบรวมหลกัฐานการวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นและมีหลกัฐานเพียงพอท่ีจะกล่าวไดว้่า การจดัการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิแลว้
ไม่ใช่เรียนแค่ให้จบตามหลกัสูตรหรือเรียนตามชุดของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีครูก าหนดไวเ้ท่านั้น วิธีการของ Backward 
Design ตอ้งการกระตุน้ใหค้รูคิดล่วงหนา้วา่ ครูควรจะก าหนดและรวบรวมหลกัฐานเชิงประจกัษอ์ะไรบา้งก่อนท่ีจะออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลกัฐานดงักล่าวควรจะเป็นหลกัฐานท่ีสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีมีประโยชน์
ส าหรับผูเ้รียนและครูไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากน้ีครูควรใชวิ้ธีการวดัและประเมินแบบต่อเน่ืองอย่างไม่เป็นทางการและเป็น
ทางการ ตลอดระยะเวลาท่ีครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นกัเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีตอ้งการให้ครูท าการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเรียกวา่ สอนไปวัดผลไปสอนไปวัดผลไป  

จึงกล่าวไดว้่าขั้นน้ี ครูควรนึกถึงพฤติกรรมหรือการแสดงออกของนกัเรียน โดยพิจารณาจากผลงานหรือช้ินงานท่ี
เป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนเกิดผลลพัธ์ปลายทางตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวแ้ลว้และเกณฑท่ี์ใชป้ระเมิน
ควรเป็นเกณฑคุ์ณภาพในรูปของมิติคุณภาพ (Rubrics) อย่างไรก็ตามครูอาจจะมีหลกัฐานหรือใชวิ้ธีการอ่ืน ๆ เช่น การ
ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน การสมัภาษณ์ การศึกษาคน้ควา้ การฝึกปฏิบติัขณะเรียนรู้ประกอบดว้ยกไ็ด ้

การการก าหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานทีแ่สดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามก าหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานทีแ่สดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตาม

ผลลพัธ์ปลายทางทีก่ าหนดไว้แล้วผลลพัธ์ปลายทางทีก่ าหนดไว้แล้ว   
หลงัจากท่ีครูไดก้ าหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียนแลว้ ครูควรก าหนดภาระงานและวิธีการ

ประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงวา่นกัเรียนมีผลการเรียนรู้ตามผลลพัธ์ปลายทางท่ีก าหนดไวแ้ลว้ 
ภาระงาน หมายถึง งานหรือกิจกรรมท่ีก าหนดใหน้กัเรียนปฏิบติั เพ่ือใหบ้รรลุตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้/ตวัช้ีวดัชั้น

ปี/มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้ลกัษณะส าคญัของงานจะตอ้งเป็นงานท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตจริงในชีวิตประจ าวนั เป็น
เหตุการณ์จริงมากกว่ากิจกรรมท่ีจ าลองข้ึนเพ่ือใชใ้นการทดสอบ ซ่ึงเรียกว่า งานท่ีปฏิบติัเป็นงานท่ีมีความหมายต่อผูเ้รียน 
(Meaningful Task) นอกจากน้ีงานและกิจกรรมจะตอ้งมีขอบเขตท่ีชดัเจน สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้/ตวัช้ีวดัชั้นปี/
มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียน 

ทั้งน้ีเม่ือไดภ้าระงานครบถว้นตามท่ีตอ้งการแลว้ ครูจะตอ้งนึกถึงวิธีการและเคร่ืองมือท่ีจะใชว้ดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ของนกัเรียนซ่ึงมีอยูม่ากมายหลายประเภท ครูจะตอ้งเลือกใหเ้หมาะสมกบัภาระงานท่ีนกัเรียนปฏิบติั  

ตวัอยา่งภาระงานเร่ือง การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิตรวมทั้งการก าหนดวิธีการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ของนกัเรียนดงัตาราง 
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ตวัอยา่ง ภาระงาน/ผลงาน แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต 

 

จุดประสงค์
การเรียนรู้ 

สาระการ
เรียนรู้ 

ภาระงาน/
ผลงาน 

การวดัและประเมนิผล กจิกรรมการ
เรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ 

วธีิการ เคร่ืองมอื เกณฑ์ 
1. จ าแนกรูป 
  ท่ีเป็นรูปเปิด  
  รูปปิด และ 
  รูปเรขา 
  คณิตได ้
2. จดักลุ่ม  
   รูปเรขา 
   คณิตได ้

1. รูปเปิด      
   รูปปิด  
2. รูปเรขา 
   คณิต  
3. การจดั  
   กลุ่มรูป   
   เรขา 
   คณิต 

1. นกัเรียนท า 
   แบบทดสอบ 
   ก่อนเรียน 
   และหลงั  
   เรียน 
2. นกัเรียนท า   
 กิจกรรม ใน 
 ใบกิจกรรม  
  ท่ี 1 เร่ือง    
  “รูปเรขา 
  คณิต” 

 3. นกัเรียนท า 
  แบบทดสอบ  
 วดัความรู้ 

1. สงัเกตจากการ 
   ซกัถาม การแสดง 
   ความคิดเห็น การ 
   ใหข้อ้เสนอแนะ  
   และการอภิปราย  
   ร่วมกนั 
2. ตรวจผลการท า 
    แบบทดสอบ 
   ก่อนเรียนและแบบ 
   ทดสอบหลงัเรียน 
3. ตรวจผลการท า   
    กิจกรรมท่ี 1   
  เร่ือง “รูปเรขาคณิต” 

4. ตรวจผลการท า 
    แบบทดสอบวดั 
    ความรู้ 

1.  แบบประเมินผลการ 
    น าเสนอขอ้มูล/การ 
    อภิปราย/การสร้าง 
    แผนท่ีความคิด 
 
 
2.  แบบทดสอบก่อนเรียน 
     หลงัเรียน 
 
3. ใบกิจกรรมท่ี 1 
 
 
 
 

 
4. แบบทดสอบวดัความรู้ 

 เกณฑคุ์ณภาพ 4 ระดบั 
 
 
 
 
 
 เกณฑคุ์ณภาพ 50% 
 
 
 เกณฑคุ์ณภาพ 4 ระดบั 
 
 
 
 
 เกณฑคุ์ณภาพ 4 ระดบั 

1. ร่วมกนั
อภิปรายถึง
ลกัษณะของ
ขอบหนงัสือ
หรือขอบ
เหรียญสิบวา่ 
  มีลกัษณะเป็น
อยา่งไร 
2. นกัเรียน   
  ศึกษาเน้ือหา 
  จากส่ือ/แหล่ง  
  การเรียนรู้ 
 

1. แผน่ภาพรูปเปิด   
รูปปิด 

2. แผน่ภาพรูป
เรขาคณิตต่าง ๆ 

3. หนงัสือเรียน 
รายวชิาพ้ืนฐาน 
คณิตศาสตร์ ป. 1 

4. ใบกิจกรรมท่ี 1 
เร่ือง “รูปเรขา 

        คณิต” 

คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1  10 
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ความเขา้ใจท่ีคงทนจะเกิดข้ึนได ้นกัเรียนจะตอ้งมีความสามารถ 6 ประการ ไดแ้ก่ 
1. การอธิบาย ช้ีแจง เป็นความสามารถท่ีนกัเรียนแสดงออกโดยการอธิบายหรือช้ีแจงในส่ิงท่ี

เรียนรู้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง สอดคลอ้ง มีเหตุมีผล และเป็นระบบ 
2. การแปลความและตีความ เป็นความสามารถท่ีนักเรียนแสดงออกโดยการแปลความและ

ตีความไดอ้ยา่งมีความหมาย ตรงประเดน็ กระจ่างชดั และทะลุปรุโปร่ง 
3. การประยุกต์ ดดัแปลง และน าไปใช้ เป็นความสามารถท่ีนกัเรียนแสดงออกโดยการน าส่ิงท่ีได้

เรียนรู้ไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และคล่องแคล่ว    
4. การมีมุมมองที่หลากหลาย เป็นความสามารถท่ีนักเรียนแสดงออกโดยการมีมุมมองท่ี

น่าเช่ือถือ เป็นไปได ้มีความลึกซ้ึง แจ่มชดั และแปลกใหม่ 
5. การให้ความส าคัญใส่ใจในความรู้สึกของผู้อืน่ เป็นความสามารถท่ีนกัเรียนแสดงออกโดยการมี

ความละเอียดรอบคอบ เปิดเผย รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ระมดัระวงัท่ีจะไม่ใหเ้กิดความกระทบ 
กระเทือนต่อผูอ่ื้น    

6. การรู้จักตนเอง เป็นความสามารถท่ีนักเรียนแสดงออกโดยการมีความตระหนักรู้ สามารถ
ประมวลผลขอ้มลูจากแหล่งท่ีหลากหลาย ปรับตวัได ้รู้จกัใคร่ครวญ และมีความเฉลียวฉลาด    

นอกจากน้ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดก้ าหนดสมรรถนะ
ส าคญัของนกัเรียนหลงัจากส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรไว ้5 ประการ ดงัน้ี 

1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถของนกัเรียนในการถ่ายทอดความคิด ความรู้
ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเอง เพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์ อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือประนีประนอม การเลือกท่ีจะรับ
และไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลกัเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสงัคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถของนกัเรียนในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างสร้างสรรค ์การคิดเชิงคุณธรรม และการคิดอย่างเป็นระบบ เพ่ือ
น าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศ เพ่ือการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถของนกัเรียนในการแกปั้ญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรม และขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจ
ความสมัพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสงัคม ประยกุตค์วามรู้มาใชใ้นการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะกระบวนการและทักษะในการด าเนินชีวติ เป็นความสามารถของ
นกัเรียนในดา้นการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั  การท างาน และการอยู่
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ร่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล  การจดัการและหาทางออกท่ี
เหมาะสมดา้นความขดัแยง้และความแตกต่างระหวา่งบุคคล  การปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของ
สงัคมและสภาพแวดลอ้ม การสืบเสาะหาความรู้  และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคซ่ึ์งจะ
ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถของนกัเรียนในการเลือกใชเ้ทคโนโลยี
ดา้นต่าง ๆ ทั้งดา้นวตัถุ แนวคิด และวิธีการในการพฒันาตนเองและสังคม ดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การ
ท างาน การแกปั้ญหา และการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสมและมีคุณธรรม 

นอกจากสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนหลงัจากส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้ าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์เพ่ือให้
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดงัน้ี 

1.  รักชาติ  ศาสน ์กษตัริย ์          5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
2.  ซ่ือสตัยสุ์จริต           6.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
3.    มีวินยั            7.  รักความเป็นไทย 
4.  ใฝ่เรียนรู้            8.  มีจิตสาธารณะ 
ดงันั้น การก าหนดภาระงานใหน้กัเรียนปฏิบติั รวมทั้งการเลือกวิธีการและเคร่ืองมือประเมินผล

การเรียนรู้นั้น ครูควรค านึงถึงความสามารถของนกัเรียน 6 ประการ ตามแนวคิดของ Backward Design 
สมรรถนะส าคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนหลงัจากส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรท่ีได้
กล่าวไวข้้างต้น เพ่ือให้ภาระงาน วิธีการ และเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ครอบคลุมส่ิงท่ี
สะทอ้นผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียนอยา่งแทจ้ริง 

นอกจากน้ีการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Backward Design ในขั้นท่ี 2 น้ี ครู
จะตอ้งค านึงถึงภาระงาน วิธีการ เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีมีความเท่ียงตรง ความเช่ือถือได ้
มีประสิทธิภาพ ตรงกบัสภาพจริง มีความยืดหยุน่ และใหค้วามสบายใจแก่นกัเรียนเป็นส าคญั 
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ขั้นที ่3 วางแผนการจัดการเรียนรู้ขั้นที ่3 วางแผนการจัดการเรียนรู้  
เม่ือครูมีความรู้ความเขา้ใจท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการก าหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบั

นกัเรียน รวมทั้งก าหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงว่านกัเรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามท่ีก าหนดไวอ้ย่างแทจ้ริงแลว้ ขั้นต่อไปครูควรนึกถึงกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีจะจดัให้แก่
นกัเรียน การท่ีครูจะนึกถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะจดัใหน้กัเรียนไดน้ั้น ครูควรตอบค าถามส าคญัต่อไปน้ี 

 ถา้ครูตอ้งการจะจดัการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดความรู้เก่ียวกบัขอ้เท็จจริง ความคิดรวบยอด 
หลกัการ และทกัษะกระบวนการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับนกัเรียน ซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนเกิดผลลพัธ์ปลายทาง
ตามท่ีก าหนดไว ้รวมทั้งเกิดเป็นความเขา้ใจท่ีคงทนต่อไปนั้น ครูสามารถจะใชวิ้ธีการง่าย ๆ อะไรบา้ง  

 กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะช่วยเป็นส่ือน าใหน้กัเรียนเกิดความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นมีอะไรบา้ง  
 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุด ซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนบรรลุตามมาตรฐานของ

หลกัสูตรมีอะไรบา้ง 
 กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวค้วรจดักิจกรรมใดก่อนและควรจดักิจกรรมใดภายหลงั 

  กิจกรรมต่าง ๆ ออกแบบไวเ้พ่ือตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของนกัเรียนหรือไม่ 
เพราะเหตุใด 
       การจดักิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนเกิดผลลพัธ์ปลายทางตามแนวคิดของ Backward 
Design นั้น วิกกินส์และแมกไทได้เสนอแนะให้ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดของ 
WHERETO (ไปท่ีไหน) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

W แทน กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจดัใหน้ั้นจะตอ้งช่วยใหน้กัเรียนรู้ว่าหน่วยการเรียนรู้น้ีจะด าเนินไป
ในทิศทางใด (Where) และส่ิงท่ีคาดหวงัคืออะไร (What) มีอะไรบา้ง ช่วยใหค้รูทราบว่านกัเรียนมีความรู้
พ้ืนฐานและความสนใจอะไรบา้ง  

H แทน กิจกรรมการเรียนรู้ควรดึงดูดความสนใจนกัเรียนทุกคน (Hook) ท าใหน้กัเรียนเกิดความ
สนใจในส่ิงท่ีจะเรียนรู้ (Hold) และใชส่ิ้งท่ีนกัเรียนสนใจเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ 

E แทน กิจกรรมการเรียนรู้ควรส่งเสริมและจัดให้ (Equip) นักเรียนได้มีประสบการณ์ 
(Experience) ในแนวคิดหลกั/ความคิดรวบยอด และส ารวจ รวมทั้งวินิจฉยั (Explore) ในประเด็นต่าง ๆ ท่ี
น่าสนใจ 

R แทน กิจกรรมการเรียนรู้ควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดคิ้ดทบทวน (Rethink) ปรับ (Revise) 
ความเขา้ใจในความรู้และงานท่ีปฏิบติั 

E แทน กิจกรรมการเรียนรู้ควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดป้ระเมิน (Evaluate) ผลงานและส่ิงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ 

T แทน กิจกรรมการเรียนรู้ควรออกแบบ (Tailored) ส าหรับนักเรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความสนใจ และความสามารถท่ีแตกต่างกนัของนกัเรียน 
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O แทน การจดักิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้เป็นระบบ (Organized) ตามล าดบัการเรียนรู้ของ
นกัเรียนและกระตุน้ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างองคค์วามรู้ตั้งแต่เร่ิมแรกและตลอดไป ทั้งน้ีเพ่ือการ
เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผล 

อยา่งไรกต็าม มีขอ้สงัเกตวา่การวางแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีการก าหนดวิธีการจดัการเรียนรู้ การ
ล าดบับทเรียน รวมทั้งส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีเฉพาะเจาะจงนั้นจะประสบผลส าเร็จได ้     ก็ต่อเม่ือครูได้
มีการก าหนดผลลพัธ์ปลายทาง หลกัฐานและวิธีการวดัและประเมินผลท่ีแสดงว่านกัเรียนมีผลการเรียนรู้
ตามท่ีก าหนดไวอ้ยา่งแทจ้ริงแลว้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นเพียงส่ือ ท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายความส าเร็จ
ท่ีตอ้งการเท่านั้น ดว้ยเหตุน้ีถา้ครูมีเป้าหมายท่ีชดัเจนก็จะช่วยท าใหก้ารวางแผนการจดัการเรียนรู้และการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้สามารถท าใหน้กัเรียนเกิดผลสมัฤทธ์ิตามท่ีก าหนดไวไ้ด ้

โดยสรุปจึงกล่าวไดว้า่ขั้นน้ีเป็นการคน้หาส่ือการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมกบันกัเรียน กิจกรรมท่ีก าหนดข้ึนควรเป็นกิจกรรมท่ีจะส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถ
สร้างและสรุปเป็นความคิดรวบยอดและหลกัการท่ีส าคญัของสาระท่ีเรียนรู้ ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีคงทน 
รวมทั้งความรู้สึกและค่านิยมท่ีดีไปพร้อม ๆ กบัทกัษะความช านาญ 
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Backward Design Template 
ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที.่.......................................... 
ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน 

ตวัช้ีวดัช้ันปี       
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า… 
1. .................................................................... 
2. ....................................................................  

ค าถามส าคัญที่ท าให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 
 
1. .................................................................... 
2. .................................................................... 

ความรู้ของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจที่คงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า… 
1. .................................................................... 
2. .................................................................... 
3. .................................................................... 

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจ 
ที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
1. .......................................................................... 
2. .......................................................................... 
3. .......................................................................... 

ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานที่แสดงว่านักเรียนมผีลการเรียนรู้ 
            ตามที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง 

1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัต ิ
  1. .......................................................................................................................... ........................... 
 2. .................................................................................................................................................... 

2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
3. ส่ิงทีมุ่่งประเมิน 
    1. .................................................................................................................................................. 
   2. .......................................................................................................................... ......................... 
                                              
       

วธีิการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ............................................................. 
2. ............................................................. 
 

 

 

เคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้ 
1. ........................................................................ 
2. ...........................................................   
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ขั้นที่ 3 แผนการจดัการเรียนรู้ 
     

  1. .......................................................................................................................... ........................ 
  2. ................................................................................................................................................... 
 

รูปแบบแผนการจดัการเรียนรู้รายชั่วโมงจากการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของ 
Backward Design เขียนโดยใชรู้ปแบบของแผนการจดัการเรียนรู้แบบเรียงหวัขอ้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือแผน...(ระบุช่ือและล าดบัท่ีของแผนการจดัการเรียนรู้) 
 ช่ือเร่ือง...(ระบุช่ือเร่ืองท่ีจะท าการจดัการเรียนรู้) 
 สาระที่...(ระบุสาระท่ีใชจ้ดัการเรียนรู้) 
 เวลา...(ระบุระยะเวลาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ต่อ 1 แผน) 

ช้ัน...(ระบุชั้นท่ีจดัการเรียนรู้) 
หน่วยการเรียนรู้ที.่..(ระบุช่ือและล าดบัท่ีของหน่วยการเรียนรู้) 
สาระส าคัญ...(เขียนความคิดรวบยอดหรือผงัมโนทศันข์องหวัเร่ืองท่ีจะจดัการเรียนรู้) 
ตวัช้ีวดัช้ันปี...(ระบุตวัช้ีวดัชั้นปีท่ีใชเ้ป็นเป้าหมายของแผนการจดัการเรียนรู้) 
จุดประสงค์การเรียนรู้...(ก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึง 
   ประสงคข์องนกัเรียนหลงัจากส าเร็จการศึกษา ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
   พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงประกอบดว้ย 
 ดา้นความรู้ ความคิด (Knowledge: K) 
 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (Affective: A) 
 ดา้นทกัษะกระบวนการ (Performance: P) 
การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้...(ระบุวิธีการและเคร่ืองมือวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้ง 

กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ทั้ง 3 ดา้น) 
สาระการเรียนรู้...(ระบุสาระและเน้ือหาท่ีใชจ้ดัการเรียนรู้ อาจเขียนเฉพาะหวัเร่ืองกไ็ด)้ 
กระบวนการจดัการเรียนรู้...(ก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติของกลุ่มสาระและการ   

บูรณาการขา้มสาระ) 
กจิกรรมเสนอแนะ...(ระบุรายละเอียดของกิจกรรมท่ีนกัเรียนควรปฏิบติัเพ่ิมเติม) 
แนวทางบูรณาการ...(เสนอแนะและระบุกิจกรรมของกลุ่มสาระอ่ืนท่ีบูรณาการร่วมกนั) 
ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้...(ระบุส่ือ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้ท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้) 
บันทึกผลหลงัการจดัการเรียนรู้...(ระบุรายละเอียดของผลการจดัการเรียนรู้ตามแผนท่ี 

ก าหนดไว ้อาจน าเสนอขอ้เด่นและขอ้ดอ้ยใหเ้ป็นขอ้มลูท่ีสามารถใชเ้ป็นส่วนหน่ึง 
ของการท าวิจยัในชั้นเรียนได)้ 
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ในส่วนของการเขียนการจดักิจกรรมการเรียนรู้นั้น ให้ครูท่ีเขียนแผนฯ น าขั้นตอนหลกัของ
เทคนิค วิธีการของการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เช่น การเรียนแบบแกปั้ญหา การศึกษาเป็น
รายบุคคล การอภิปรายกลุ่มย่อย/กลุ่มใหญ่ การฝึกปฏิบติัการ การสืบคน้ขอ้มูล ฯลฯ มาเขียนในขั้นสอน 
โดยใหค้ านึงถึงธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้  

การใชแ้นวคิดของการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Backward Design จะช่วยให้
ครูมีความมัน่ใจในการจดัการเรียนรู้และใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ของ               ในการจดัการเรียนรู้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
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3. เทคนิคและวธีิการจดัการเรียนการสอน–การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (2) และ (3) ไดร้ะบุแนวทางการจดัการ
เรียนรู้ โดยเนน้การฝึกทกัษะกระบวนการคิด การฝึกทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย การฝึกปฏิบติัจริงและการประยุกต์ใชค้วามรู้เพ่ือการป้องกนัและแกปั้ญหา ดงันั้น 
เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้สอดคลอ้งกับนโยบายดังกล่าวน้ี การจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ในคู่มือครู 
แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชุดน้ี จึงยึดแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั (Child- 
Centered) เนน้การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง และเนน้การเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีผสมผสานเช่ือมโยงสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ กบัหวัขอ้เร่ืองหรือประเดน็ท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตจริง เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดการพฒันาในองค์
รวม เป็นธรรมชาติ สอดคลอ้งกบัสภาพและปัญหาท่ีเกิดในวิถีชีวิตของนกัเรียน  

แนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ไดเ้ปล่ียนแปลงบทบาทของผูส้อนจากการเป็น
ผูช้ี้น าหรือถ่ายทอดความรู้ ไปเป็นผูช่้วยเหลือ อ านวยความสะดวก และส่งเสริมสนบัสนุนผูเ้รียนโดยใช้
วิธีการต่าง ๆ อยา่งหลากหลายรูปแบบ เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการสร้างสรรคค์วามรู้และน าความรู้ไปใชอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชุดน้ีจึงไดน้ าเสนอทฤษฎีและเทคนิควิธีการ
เรียนการสอนต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ เช่น 
 การจดัการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning – BBL) เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ี
อิงผลการวิจยัทางประสาทวิทยา ซ่ึงไดเ้สนอแนะไวว้่า ตามธรรมชาตินั้นสมองเรียนรู้ไดอ้ย่างไร โดยได้
กล่าวถึงโครงสร้างท่ีแทจ้ริงของสมองและการท างานของสมองมนุษยท่ี์มีการแปรเปล่ียนไปตามขั้นของ
การพัฒนา ซ่ึงสามารถน ามาใช้เป็นกรอบแนวคิดของการสร้างสรรค์การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning – PBL) เป็นวิธีการจดัการ
เรียนรู้ท่ีใช้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นจุดเร่ิมตน้และเป็นตวักระตุน้ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ โดยให้นกัเรียน
ร่วมกนัแกปั้ญหาภายใตก้ารแนะน าของผูส้อน ใหผู้เ้รียนช่วยกนัตั้งค าถามและช่วยกนัคน้หาค าตอบ โดย
ใชอ้าจใชค้วามรู้เดิมมาแกปั้ญหา หรือศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมส าหรับการแกปั้ญหา น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
คน้ควา้มาสรุปเป็นขอ้มูลในการแกปั้ญหา แลว้ช่วยกนัประเมินการแกปั้ญหาเพ่ือใชใ้นการแกปั้ญหาคร้ัง
ต่อไป ส าหรับขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 
 การจดัการเรียนรู้แบบพหุปัญญา (Multiple Intelligences) เป็นการพฒันาองคร์วมของนกัเรียน ทั้ง
สมองดา้นซา้ยและสมองดา้นขวา บนพ้ืนฐานความสามารถและสติปัญญาท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล 
มุ่งหมายจะใหน้กัเรียนสามารถแกปั้ญหาหรือสร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ ภายใตค้วามหลากหลายของวฒันธรรม
หรือสภาพแวดลอ้ม 
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 การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นการจดัสถานการณ์และบรรยากาศให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั ฝึกใหน้กัเรียนท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัทั้งสติปัญญาและความถนดัร่วมกนั
ท างานเป็นกลุ่ม ร่วมกนัศึกษาคน้ควา้ 
 การจัดการเรียนรู้แบบใช้หมวกความคิด 6 ใบ (Six Thinking Hats) ใหน้กัเรียนฝึกตั้งค าถามและ
ตอบค าถามท่ีใชค้วามคิดในลกัษณะต่าง ๆ โดยสามารถอธิบายเหตุผลประกอบ หรือวิเคราะห์วิจารณ์ได ้
 การจัดการเรียนรู้สืบสวนสอบสวน (Inquiry Process) เป็นการฝึกให้นกัเรียนคน้หาความรู้ดว้ย
ตนเอง เพ่ืออธิบายส่ิงต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ มีหลกัเกณฑ ์โดยผูเ้รียนจะตอ้งใชค้วามสามารถของตนเอง
คิดคน้ สืบเสาะ แกปั้ญหาหรือคิดประดิษฐส่ิ์งใหม่ดว้ยตนเอง 
 การจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving) เป็นการฝึกให้นกัเรียนเรียนรู้จาก
การแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยการท าความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ด าเนินการแก้ปัญหา และ
ตรวจสอบหรือมองยอ้นกลบั 
 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Work) ซ่ึงเป็นวิธีการจดัการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงท่ีส่งเสริม
ให้นักเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเองจากการลงมือปฏิบติั โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้หรือคน้ควา้หา
ค าตอบในส่ิงท่ีนกัเรียนอยากรู้หรือสงสยั ดว้ยวิธีการต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย 
 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ (Active Learning) ใหน้กัเรียนไดท้ดลองท าดว้ยตนเอง เพ่ือจะ
ไดเ้รียนรู้ขั้นตอนของงาน รู้จกัวิธีแกปั้ญหาในการท างาน 
 การจัดการเรียนรู้แบบสร้างผังความคิด (Concept Mapping) เป็นการสอนดว้ยวิธีการจดักลุ่ม
ความคิดรวบยอด เพ่ือใหเ้ห็นความสัมพนัธ์กนัระหว่างความคิดหลกัและความคิดรองลงไป โดยน าเสนอ
เป็นภาพหรือเป็นผงั 
 การจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experience Learning) เป็นการจัดกิจกรรม หรือจัด
ประสบการณ์ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติั แลว้กระตุน้ใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะใหม่ ๆ เจตคติ 
ใหม่ ๆ หรือวิธีการคิดใหม่ ๆ 
 การเรียนรู้โดยการแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) เป็นการจดักิจกรรมท่ีใหน้กัเรียนไดแ้สดง
บทบาทในสถานการณ์ท่ีสมมุติข้ึน โดยอาจก าหนดใหแ้สดงบทบาทสมมุติท่ีเป็นพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน 
หรือแสดงพฤติกรรมในบทบาทของตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 การเรียนรู้จากเกมจ าลองสถานการณ์ (Simulation Gaming) เป็นเทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีคลา้ย
กบัการแสดงบทบาทสมมุติ แต่เป็นการใหเ้ล่นเกมจ าลองสถานการณ์ โดยครูน าสถานการณ์จริงมาจ าลอง
ไวใ้นห้องเรียน โดยการก าหนดกฎ กติกา เง่ือนไขส าหรับเกมนั้น ๆ แลว้ให้นักเรียนไปเล่นเกมหรือ
กิจกรรมในสถานการณ์จ าลองนั้น 
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 การจดัการเรียนรู้ตอ้งจดัควบคู่กบัการวดัและประเมินผลตามภาระงานหรือช้ินงานท่ีสอดคลอ้งกบั
ตวัช้ีวดั แผนการจดัการเรียนรู้น้ีไดเ้สนอการวดัและประเมินผลครบทั้ง 3 ดา้น คือ ความรู้ ดา้นทกัษะ และ
กระบวนการ และดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เนน้วิธีการวดัท่ีหลากหลายตามสถานการณ์จริง 
การดูร่องรอยต่าง ๆ ควบคู่ไปกบัการดูกระบวนการท างานและผลผลิตของงาน โดยออกแบบการประเมิน 
เพ่ืออ านวยความสะดวกใหค้รูไวพ้ร้อมทั้งน้ีครูอาจเพ่ิมเติม โดยการออกแบบการวดัและประเมินดว้ยมิติ
คุณภาพ (Rubrics) 
 
 



                       คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 121 

4. ตารางวเิคราะห์สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตวัช้ีวดัช้ันปี 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดัช้ันปี สาระที่ 1 สาระที่ 2 สาระ
ที่ 3 สาระที่ 4 สาระที่ 6 

มฐ ค 1.1 มฐ ค 1.2 มฐ ค 2.1 
มฐ ค 
3.1 

มฐ ค 4.1 มฐ ค 6.1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 4 5 6 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1   จ านวนนบั 1 ถึง 5 และ 0                 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2   จ านวนนบั 6 ถึง 10                  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3   การบวกจ านวนสองจ านวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน 10                
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4   การลบจ านวนสองจ านวนท่ีมีตวัตั้งไม่เกิน 9                  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5   การวดัความยาว ความสูง                 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6   การชัง่และการตวง                   
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7   การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต                    
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5. โครงสร้างการแบ่งเวลารายช่ัวโมงในการจดัการเรียนรู้    
     คณติศาสตร์  ป. 1 
 

หน่วยการเรียนรู้/ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

เร่ือง 
เวลา/ 

จ านวนช่ัวโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จ านวนนับ 1 ถึง 5  และ 0 10 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 จ านวนนบัและการเขียนสญัลกัษณ์แทนจ านวนนบั 1 ถึง 5  4 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 จ านวนนบัและการเขียนสญัลกัษณ์แทนจ านวน  0 2 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3 การเปรียบเทียบจ านวนสองจ านวน 2 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 4 การเรียงล าดบัจ านวน 2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จ านวนนับ 6 ถึง 10 12 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 5 จ านวนนบัและการเขียนสญัลกัษณ์แทนจ านวน 6 ถึง 8 4 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 6 จ านวนนบัและการเขียนสญัลกัษณ์แทนจ านวน 9 และ 10 3 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 7 การเปรียบเทียบจ านวนสองจ านวน 3 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 8 การเรียงล าดบัจ านวน 2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การบวกจ านวนสองจ านวนที่มผีลบวกไม่เกนิ 10 14 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 9 ความหมายของการบวก 2 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 10 ประโยคสญัลกัษณ์การบวก   3 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 11 การบวกดว้ยศูนย ์   2 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 12 การสลบัท่ีของการบวก   2 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 13 การบวกแนวตั้ง   2 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 14 โจทยปั์ญหาการบวก   3 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การลบจ านวนสองจ านวนที่มีตวัตั้งไม่เกนิ 9 19 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 15 ความหมายของการลบ 2 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 16 ประโยคสญัลกัษณ์การลบ 4 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 17 การลบท่ีตวัลบเป็นศูนย ์ 3 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 18 การลบแนวตั้ง 3 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 19 โจทยปั์ญหาการลบ 4 
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หน่วยการเรียนรู้/ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

เร่ือง 
เวลา/ 

จ านวนช่ัวโมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 20 ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบวกกบัการลบ 3 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การวดัความยาว ความสูง  15 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 21 การวดั 1 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 22 การเปรียบเทียบความยาวหรือความสูง 2 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 23 การเรียงล าดบัความยาวหรือความสูง 2 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 24 การวดัความยาวหรือความสูงโดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีมี 2 

 หน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 25 การเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงโดยใชห้น่วย 4 

 กลาง  

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 26 
การเรียงล าดบัความยาวหรือความสูงโดยใชเ้คร่ืองมือวดั
ท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 

4 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การช่ังและการตวง 15 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 27 การชัง่น ้าหนกั 1 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 28 การเปรียบเทียบน ้าหนกั 1 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 29 การเรียงล าดบัน ้าหนกั 2 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 30 การชัง่โดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 3 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 31 การตวงและการเปรียบเทียบความจุ 2 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 32 การเรียงล าดบัปริมาตรของท่ีตวงหรือความจุของ 3 

 ภาชนะ  

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 33 การตวงโดยใชเ้คร่ืองตวงท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วย 3 

 มาตรฐาน  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต 5 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 34 รูปเปิด รูปปิด 5 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

ตอนที่ 2 
ค าช้ีแจงการจัดแผนการจัดการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่1   
จ านวนนับ 1 ถงึ 5 และ 0         

 เวลา 10 ช่ัวโมง 

 

จ านวนนับและการเขยีนสัญลกัษณ์ 
แทนจ านวนนับ 1 ถงึ 5 

 

จ านวนนับและการเขยีนสัญลกัษณ์ 
แทนจ านวน 0 

 

การเปรียบเทียบจ านวน 
สองจ านวน 

 

การเรียงล าดบัจ านวน 
 

จ านวนนับ 1 ถึง 5 และ 0 
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จ านวนนับ 1 ถึง 5 
และ 0 

ความรู้ 

1. จ านวนนบัและการเขียนสญัลกัษณ์แทนจ านวนนบั 1 ถึง 5 

2. จ านวนนบัและการเขียนสญัลกัษณ์แทนจ านวน 0 

3. การเปรียบเทียบจ านวนสองจ านวน   
4. การเรียงล าดบัจ านวน    

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

1. ร่วมศึกษาและปฏิบติักิจกรรม 
   ประกอบการเรียนรู้เก่ียวกบั 
   เร่ืองจ านวนนบั 1 ถึง 5 และ 0    
   ดว้ยความสนใจ ความตั้งใจ   
   เรียน และการท างานกลุ่ม  
2. ตระหนกัถึงความเช่ือมัน่ใน 
   ตนเองในการร่วมศึกษาและ 
   ปฏิบติักิจกรรมประกอบการ   
   เรียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองจ านวนนบั   
   1 ถึง 5 และ 0   
3. มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

ทกัษะ/กระบวนการ 

1. การส่ือสารเพ่ืออธิบายความส าคญั 
    ของจ านวนนบั 1 ถึง 5 และ 0 
2. สามารถน าเสนอจ านวนนบั 1 ถึง 5  
    และ 0 ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตวัเลข 
    ฮินดูอารบิก ตวัเลขไทย และเป็น 
    สญัลกัษณ์ท่ีใชเ้ขียนแทนจ านวน 
3. การแสดงทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี 
    เพ่ือการศึกษาเก่ียวกบัจ านวนนบั 1  
    ถึง 5 และ 0 
4. การน าความรู้ทางคณิตศาสตร์มา  
   ประยกุตห์รือเช่ือมโยงไปใชใ้น    
   ชีวิตจริง 

ภาระงาน/ช้ินงาน 
   1. ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้จ านวนนบัและการเขียนสญัลกัษณ์แทนจ านวนนบั 1 ถึง 5 
   2. ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้จ านวนนบัและการเขียนสญัลกัษณ์แทนจ านวน 0   
   3. ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การเปรียบเทียบจ านวนสองจ านวนท่ีไม่เกิน 5 โดยใช ้
      สญัลกัษณ์ > หรือ < หรือ =   
   4. ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การเรียงล าดบัจ านวน   
   5. ร่วมปฏิบติักิจกรรมฝึกฝนทกัษะตามแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
   6. ร่วมปฏิบติักิจกรรมฝึกทกัษะการใชภ้าษา สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์แสดงความหมายและน าเสนอ 
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ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 จ านวนนับ 1 ถึง 5 และ 0  

ขั้นที ่1 ผลลพัธ์ปลายทางทีต้่องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน 
ตวัช้ีวดัช้ันปี 
       1.   เขียนและอ่านตวัเลขฮินดูอารบิกและตวัเลขไทยแสดงปริมาณของส่ิงของหรือจ านวนนบั   
            ท่ีไม่เกินหน่ึงร้อยและศูนย ์(ค 1.1 ป. 1/1) 
       2.   เปรียบเทียบและเรียงล าดบัจ านวนนบัไม่เกินหน่ึงร้อยและศูนย ์(ค 1.1 ป. 1/2) 
       3.   ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย และการ 
            น าเสนอไดอ้ยา่งถกูตอ้ง (ค 6.1 ป. 1/4) 
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
   จ านวนนบั 1 ถึง 5  เป็นจ านวนท่ีเพ่ิมข้ึนทีละหน่ึง 
และจ านวนศูนย ์เป็นจ านวนท่ีไม่มีส่ิงใดอยูเ่ลย 
 
 
 
 
 

ค าถามส าคัญที่ท าให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 
    
    นกัเรียนสามารถน าความรู้เก่ียวกบัจ านวนนบั 1 
ถึง 5 และ 0 ไปใชใ้นชีวิตไดอ้ยา่งไร 

ความรู้ของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจที่คงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 

 1.  จ านวนนบัและการเขียนสญัลกัษณ์แทน 
      จ านวนนบั 1 ถึง 5 
 2.  จ านวนนบัและการเขียนสญัลกัษณ์แทน 
      จ านวน 0 

       3.  การเปรียบเทียบจ านวนสองจ านวนท่ีไม่เกิน       
            5 โดยใชส้ญัลกัษณ์ > หรือ <  หรือ =   

 4.  การเรียงล าดบัจ านวน  และการนบัเพ่ิมหรือ   
      ลดทีละ 1–2    

 
 

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่น าไปสู่ความ
เข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 

1. ทกัษะ/ความสามารถดา้นการส่ือสารอธิบาย   
       ความส าคญัของจ านวนนบั 1 ถึง 5 และ 0 
2. ทกัษะ/ความสามารถดา้นการน าเสนอ 
       จ านวนนบั 1 ถึง 5 และ 0 ในรูปแบบต่าง ๆ    
         เช่น ตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทย และ    
       เป็นสญัลกัษณ์ท่ีใชเ้ขียนแทนจ านวน 

3. ทกัษะ/ความสามารถในการน าความรู้
เก่ียวกบัจ านวนนบั 1 ถึง 5 และ 0 ในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น ตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทย 
ไปใชใ้นชีวิตจริง  

. 
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ข้ันที ่2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานทีแ่สดงว่านักเรียน 
            มีผลการเรียนรู้ตามทีก่ าหนดไว้อย่างแท้จริง 

1. ภาระงานทีนั่กเรียนต้องปฏิบัติ 
   – ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้จ านวนและการเขียนสญัลกัษณ์แทนจ านวนนบั 1 ถึง 5 
   – ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การอ่าน การเขียนสญัลกัษณ์แทนจ านวน 0   
   – ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การเปรียบเทียบจ านวนสองจ านวนท่ีไม่เกิน 5 โดยใช ้
      สญัลกัษณ์ > หรือ <  หรือ =   
   – ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การเปรียบเทียบจ านวน 
   – ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การเรียงล าดบัจ านวน 
   – ร่วมปฏิบติักิจกรรมฝึกฝนทกัษะตามแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
   – ร่วมปฏิบติักิจกรรมฝึกทกัษะการใชภ้าษา สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์แสดงความหมายและน าเสนอ  

2. วธีิการและเคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
   2.1 วธีิการประเมินผลการเรียนรู้ 
1) การทดสอบ 
2) การสนทนาซกัถาม 
3) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
    รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
4) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
5) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

   2.2 เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
2) แบบบนัทึกการสนทนาซกัถาม 
3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
   รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
4) แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
5) แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

3. ส่ิงทีมุ่่งประเมิน 
     3.1 การอ่านเขียน การเปรียบเทียบ การเรียงล าดบัจ านวน การแสดงความคิดเห็น และการให้
ขอ้เสนอแนะ 
     3.2 ความสนใจ ความตั้งใจเรียน การท างานกลุ่ม ความเช่ือมัน่ในตนเอง และการมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์ 
     3.3 ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การน าเสนอ การใชท้กัษะชีวิต การใชเ้ทคโนโลยี 
และการน าไปใช ้
ขั้นที่ 3  แผนการจดัการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 จ านวนนบั 1 ถึง 5 และ 0 10 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 จ านวนนบัและการเขียนสญัลกัษณ์แทนจ านวนนบั 1 ถึง 5  4 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 จ านวนนบัและการเขียนสญัลกัษณ์แทนจ านวน  0 2 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 การเปรียบเทียบจ านวนสองจ านวน 2 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 การเรียงล าดบัจ านวน 2 ชัว่โมง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้     คณติศาสตร์           ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 1              ภาคเรียนที ่1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1    จ านวนนับ 1 ถึง 5 และ 0                                         เวลา 4 ช่ัวโมง 
1 สาระส าคัญ  
 1. จ านวนนบั 1 ถึง 5 เป็นจ านวนท่ีนบัเพ่ิมข้ึนทีละ 1 ตามล าดบั 
 2. ตวัเลขฮินดูอารบิก 1, 2, 3, 4, 5 ตวัเลขไทย ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ เป็นสญัลกัษณ์ท่ีใชเ้ขียนแทน 
                 จ านวน 
2 ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 ค 1.1 ป. 1/1, ค 1.1 ป. 1/2, ค 1.6 ป. 1/4 

3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกจ านวนนบั 1 ถึง 5 ได ้(K) 
 2. อ่านและเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทยแสดงจ านวนได ้(K) 
 3. มีความรับผิดชอบ มัน่ใจในตนเอง และเรียนคณิตศาสตร์อยา่งมีความสุข (A) 
 4. ใชภ้าษา สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์แสดงความหมายและน าเสนอไดถู้กตอ้ง (P) 
 

4  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้       
ด้านความรู้ (K) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. สงัเกตจากการตอบค าถามและ แบบประเมินผลการน าเสนอ    ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   การแสดงความคิดเห็นเร่ือง ขอ้มลู/การอภิปราย/การสร้าง  
   จ านวนและการเขียนสญัลกัษณ์ แผนท่ีความคิด  
   แทนจ านวนนบั 1 ถึง 5   
2. การท าแบบทดสอบก่อนเรียน  แบบทดสอบก่อนเรียน - 
 
 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที ่1 
จ านวนนับและการเขยีนสัญลกัษณ์แทน
จ านวนนับ 1 ถึง 5  
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1.  สงัเกตจากความสนใจและ แบบประเมินดา้นคุณธรรม     ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
     ความตั้งใจเรียน จริยธรรม และค่านิยม  

2. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน   

    ดา้นความรับผิดชอบ  ดา้น   

    ดา้นความเช่ือมัน่ในตนเอง และ   

    การมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์   

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. สงัเกตขณะปฏิบติักิจกรรม แบบประเมินดา้นทกัษะ/    ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   คณิตศาสตร์ กระบวนการ  

2. ตรวจผลการปฏิบติังานตาม   

   ใบกิจกรรมท่ี 1–3   

3. สงัเกตพฤติกรรมดา้นการส่ือสาร    

   การน าเสนอ และการน าไปใช ้   

 
5  สาระการเรียนรู้ 

1. การใชจ้ านวนบอกปริมาณท่ีไดจ้ากการนบั 
2. การเขียนตวัเลขฮินดูอารบิกและตวัเลขไทยแสดงจ านวน 
3. การอ่านตวัเลขฮินดูอารบิกและตวัเลขไทย 
4. การนบัเพ่ิมทีละ 1    

6  แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย   อ่านและเขียนตวัเลขไทยจ านวน 1 ถึง 5 
 วทิยาศาสตร์   นบัจ านวนพืช สตัว ์จ าแนกประเภทของสตัว ์

 สังคมศึกษาฯ   ศึกษาเก่ียวกบัจ านวนนบัของส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตวั จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 

 ศิลปะ   วาดภาพ ระบายสี แสดงจ านวน 1 ถึง 5 ร้องเพลงนก 
 สุขศึกษาฯ   นบัจ านวนอวยัวะ ท าท่ากายบริหารท่ีมี 2–5 จงัหวะ เล่นเกม 
 ภาษาต่างประเทศ   การนบัจ านวนเป็นภาษาองักฤษ และภาษาในกลุ่มสมาชิกอาเซียน  
     10 ประเทศ 
 การงานอาชีพฯ  การประดิษฐข์องเล่นจากกระดาษ ดินน ้ามนั ตามจ านวนท่ีก าหนด 
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7  กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 ขั้นที ่1  น ำเข้ำสู่บทเรียน 

            คร้ังที ่1   
              1. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 จ านวน 10 ขอ้ เวลา 10 นาที (หรือ

ครูและนักเรียนร่วมท าความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยระหว่างกัน แนะน าเก่ียวกับระเบียบ
และมารยาทในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับผู้ อ่ืนให้นักเรียนทราบก่อนท่ีจะท าการ
ทดสอบก่อนเรียน) 

   2. ครูและนกัเรียนร่วมสนทนาเก่ียวกบัจ านวนส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตวัเราว่า ถา้เราตอ้งการรู้
จ านวนของส่ิงต่าง ๆ เราควรจะท าอยา่งไร (นบัจ านวน) 

   3. ครูร้องเพลง “นก” ใหน้กัเรียนฟัง 1 เท่ียว จากนั้นครูใหน้กัเรียนร้องตาม และร้องพร้อมกนั 
พร้อมทั้งใหต้วัแทนนกัเรียนแสดงท่าทางประกอบเพลงดว้ย 

เพลงนก 

นก 1 ตวัอยูบ่นหลงัคา   อีกตวับินมาเป็นนก 2 ตวั 

นก 2 ตวัอยูบ่นหลงัคา   อีกตวับินมาเป็นนก 3 ตวั 

นก 3 ตวัอยูบ่นหลงัคา   อีกตวับินมาเป็นนก 4 ตวั 

นก 4 ตวัอยูบ่นหลงัคา   อีกตวับินมาเป็นนก 5 ตวั 
  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัจ านวนของนกจากเน้ือเพลง เช่น 
   - ตอนแรกมีนกอยูบ่นหลงัคาก่ีตวั (1 ตวั) 
   - นกบินมาเพ่ิมอีกก่ีตวั (1 ตวั) 
   - นกบินมาเพ่ิมแลว้เป็นนกก่ีตวั (2 ตวั) 
   - มีนก 2 ตวัอยูบ่นหลงัคา บินมาเพ่ิมอีก 1 ตวั รวมเป็นนกก่ีตวั (3 ตวั) 
   - มีนก 3 ตวัอยูบ่นหลงัคา บินมาเพ่ิมอีก 1 ตวั รวมเป็นนกก่ีตวั (4 ตวั) 
   - มีนก 4 ตวัอยูบ่นหลงัคา บินมาเพ่ิมอีก 1 ตวั รวมเป็นนกก่ีตวั (5 ตวั) 
      4.  ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรม “จ านวนแทนภาพ” ในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน  
                    คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั  
                    ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
                5. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองจ านวน 1 และเร่ืองจ านวน 2 จากบทเรียนมาล่วงหนา้แลว้มา 
                    สรุปความรู้ในการเรียนคร้ังต่อไป 
 ขั้นที่ 2  กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
           คร้ังที ่2   
            1. ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
             2.  จ านวน 1 
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  2.1 ครูชูหนงัสือใหน้กัเรียนดู 1 เล่ม บอกนกัเรียนว่า มีหนงัสือ 1 เล่ม และใหน้กัเรียน                     
พดูตาม “หนงัสือ 1 เล่ม” จากนั้นเปล่ียนเป็นส่ิงของอยา่งอ่ืน 

  2.2 ใหน้กัเรียนชูสมุด 1 เล่ม พร้อมทั้งใหบ้อกว่า “สมุด 1 เล่ม” จากนั้นใหน้กัเรียนเปล่ียน 
เป็นส่ิงของอย่างอ่ืน เช่น ดินสอ น้ิวมือ พร้อมทั้งบอกว่า ดินสอ 1 แท่ง หรือน้ิวมือ 1 
น้ิว และใหบ้อกจ านวนของส่ิงของนั้น ๆ วา่มีจ านวน 1 

  2.3 ใหน้กัเรียนสงัเกตและบอกส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นหอ้งเรียนท่ีมีจ านวน 1 เช่น พดัลม โต๊ะครู 
นาฬิกา พร้อมทั้งบอกจ านวน เช่น “พดัลม 1 ตวั” “โต๊ะครู 1 ตวั” “นาฬิกา 1 เรือน” 
บอกส่วนประกอบของร่างกายท่ีมีจ านวน 1 บอกส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ภายในบริเวณ
โรงเรียนท่ีมีจ านวน 1  

  2.4 ครูน าบตัรตวัเลข “1” “๑” ติดบนกระดานด า แนะน านกัเรียนว่าเป็นสัญลกัษณ์ท่ีใช้
แสดงจ านวนหน่ึง และอ่านสัญลกัษณ์ทั้งสองแบบใหน้กัเรียนฟังและใหน้กัเรียนอ่าน
ตาม   

  2.5 ครูสาธิตการเขียนตวัเลข “1” บนกระดานด าให้นกัเรียนดู ให้นกัเรียนฝึกเขียนตาม                 
ในอากาศและเขียนบนกระดานด าเป็นกลุ่มหรือเป็นแถว ครูสังเกตความถูกตอ้งในการ
เขียน ถา้นกัเรียนคนใดเขียนไม่ถกูตอ้งใหเ้ขียนใหม่ จากนั้นจดักิจกรรมการฝึกเขียนตวัเลข 
“๑” และให้นกัเรียนเขียนตาม หรือครูใหน้กัเรียนศึกษาและท ากิจกรรมในหนงัสือเรียน
รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา 

                            ปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
  2.6 ครูบอกนกัเรียนว่า จ านวน 1 เรียกเป็นภาษาองักฤษว่า “ONE” ครูพูดออกเสียงให ้                 

นกัเรียนพดูตาม   

             3. จ านวน 2 
  3.1 ทบทวนเร่ืองจ านวน 1 โดยครูและนกัเรียนสนทนาซกัถามจ านวนส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีจ านวน 

1  
  3.2 ใหน้กัเรียนออกมายืนหนา้ชั้นเรียน 1 คน ครูถามนกัเรียนว่ามีนกัเรียนก่ีคน (1 คน) 

และใหน้กัเรียนออกมาเพ่ิมอีก 1 คน ใหน้กัเรียนสังเกต และถามนกัเรียนว่า มีนกัเรียน 
1 คน หรือไม่ (ไม่ใช่) ถา้ไม่ใช่นกัเรียน 1 คน แลว้มีนกัเรียนก่ีคน (2 คน) ใหน้กัเรียน
นบัจ านวน “1, 2” และบอกความหมายของจ านวน 2 ว่าเป็นจ านวนท่ีเพ่ิมจาก 1 ข้ึนมา
อีก 1 

  3.3 ครูชูหนงัสือ 2 เล่ม ใหน้กัเรียนพูดว่า “หนงัสือ 2 เล่ม” และนบัจ านวน “1” “2”             
จากนั้นเปล่ียนเป็นใชอุ้ปกรณ์อย่างอ่ืนและด าเนินกิจกรรมท านองเดียวกนัน้ีอีก 2–3 
คร้ัง 
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  3.4 ใหน้กัเรียนชูส่ิงของ เช่น สมุด 2 เล่ม น้ิวมือ 2 น้ิว และบอกจ านวนส่ิงของนั้น ๆ เช่น ชู
สมุด 2 เล่ม กบ็อกวา่ “สมุด 2 เล่ม” เม่ือนกัเรียนเขา้ใจเก่ียวกบัจ านวน 2 แลว้ ครูให้
นกัเรียนสังเกตและบอกส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นหอ้งเรียนท่ีมีจ านวนสอง เช่น ประตู 

  3.5 ให้นกัเรียนสังเกตและบอกส่วนประกอบของร่างกายท่ีมีจ านวน 2 ส ารวจในบริเวณ           
โรงเรียนวา่ อะไรบา้งท่ีมีจ านวน 2  

  3.6 ครูน าบตัรตวัเลข “2” “๒” ติดบนกระดานด า ครูอ่านสัญลกัษณ์ทั้งสองแบบให้
นกัเรียนอ่านตาม 

  3.7 ครูสาธิตการเขียน “2” บนกระดานด า ให้นกัเรียนฝึกเขียนตามในอากาศและเขียนบน 
กระดานด าเป็นกลุ่มหรือเป็นแถว ครูสังเกตความถูกตอ้งในการเขียน จากนั้นสาธิตการ  
เขียนตวัเลขไทย และใหน้กัเรียนฝึกเขียนตาม หรือครูใหน้กัเรียนศึกษาและท ากิจกรรมใน
หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ  

                            ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
  3.8 ครูบอกนกัเรียนว่าจ านวน 2 เรียกเป็นภาษาองักฤษว่า “TWO” ครูออกเสียง “TWO”                   

ใหน้กัเรียนฟัง ใหน้กัเรียนพดูค า “TWO” ตาม 
  3.9 ครูพานกัเรียนเล่นเกม ใช่หรือไม่ 
               เกม ใช่หรือไม่ 
 วธีิเล่น  ครูตั้งค าถามเก่ียวกบัจ านวน 2 ใหน้กัเรียนตอบวา่ ใช่หรือไม่ใช่ เช่น 
   -  นกัเรียนมีปาก 2 ปาก ใช่หรือไม่ใช่ (ไม่ใช่)  
                            -   นกัเรียนมีขา 2 ขา ใช่หรือไม่ใช่ (ใช่) 
   -  นกัเรียนมีหู 2 หู ใช่หรือไม่ใช่ (ใช่)  
                            -  ดวงอาทิตยมี์ 2 ดวง ใช่หรือไม่ใช่ (ไม่ใช่) 
                 -  ในหอ้งเรียนมีพดัลม 2 ตวั ใช่หรือไม่ใช่ (ใช่หรือไม่ใช่แลว้แต่จ านวนพดัลมใน 
                                หอ้งเรียน)  
                            -  เป็ดมีขา 2 ขา ใช่หรือไม่ใช่ (ใช่) 
                   3.10   ครูมอบหมายใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองจ านวน 3 และเร่ืองจ านวน 4 จากบทเรียนมาล่วงหนา้

แลว้มาสรุปความรู้ในการเรียนคร้ังต่อไป 
              คร้ังที ่3   
            4.  ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 

            5.  จ านวน 3 

  5.1 ทบทวนเร่ืองจ านวน 1 และจ านวน 2 โดยครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนา ซกัถาม 
เก่ียวกบัจ านวน 1 และ 2 เช่น  
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   - ส่วนประกอบของร่างกายอะไรบา้งท่ีมีจ านวน 1 (ปาก จมกู) ท่ีมีจ านวน 2 (ตา หู   
                                มือ) 
   - สตัวอ์ะไรบา้งท่ีมีขา 2 ขา (นก ไก่ เป็ด ห่าน) ท่ีมีขา 1 ขา (ไม่มี) 
         และทบทวนการนบัจ านวน 1 และ 2 เป็นภาษาองักฤษ (ONE  TWO) 
  5.2 ให้นกัเรียนออกมายืนหนา้ชั้นเรียน 1 คน ถามนกัเรียนในชั้นว่า “มีนกัเรียนก่ีคน”                      

(1 คน) และใหน้กัเรียนออกมาอีก 1 คน ถามนกัเรียนในชั้นว่า “มีนกัเรียนหนา้ชั้นก่ี
คน” (2 คน) ใหน้บัจ านวนพร้อมกนั “1, 2” จากนั้นใหน้กัเรียนออกมาหนา้ชั้นอีก 1 
คน   ถามนกัเรียนวา่ “ก่อนน้ีมีนกัเรียนอยู่แลว้ก่ีคน” (2 คน) “นกัเรียนออกมาอีกก่ีคน” 
(1 คน) “รวมเป็นนกัเรียนก่ีคน” (3 คน) ใหน้กัเรียนนบัจ านวนพร้อมกนั “1, 2, 3” 
ครูอธิบายความหมายของจ านวน 3 วา่ เป็นจ านวนท่ีเพ่ิมจาก 2 ข้ึนมาอีก 1 

  5.3 ครูชูหนงัสือ 3 เล่ม ใหน้กัเรียนดู ใหน้กัเรียนนบัจ านวน “1, 2, 3” และบอกว่า “หนงัสือ 
3 เล่ม” ต่อจากนั้นใชอุ้ปกรณ์อยา่งอ่ืนด าเนินกิจกรรมท านองเดียวกนัน้ีอีก 2–3 คร้ัง 

   ใหน้กัเรียนชูสมุด 3 เล่ม นบัจ านวน “1, 2, 3” และบอกครูว่า สมุด 3 เล่ม จากนั้น                      
ชูส่ิงของอยา่งอ่ืน เช่น หนงัสือ 3 เล่ม น้ิวมือ 3 น้ิว เป็นตน้ 

  5.4 ครูให้นกัเรียนสังเกตและบอกส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่ในหอ้งเรียนท่ีมีจ านวน 3 ว่ามีหรือไม่                 
ไดแ้ก่อะไรบา้ง สังเกตส่วนประกอบของร่างกายท่ีมีจ านวน 3 บอกสัตวท่ี์มี 3 ขา                         
วา่มีหรือไม่ ไดแ้ก่อะไรบา้ง (ไม่มี) 

  5.5 ครูน าบตัรตวัเลข “3” “๓” ติดบนกระดานด า อ่านสัญลกัษณ์ทั้งสองใหน้กัเรียนอ่านตาม 
แลว้สาธิตการเขียน “3” “๓” บนกระดานด า ใหน้กัเรียนฝึกเขียนตาม ครูสังเกตความ
ถูกตอ้งในการเขียน หรือครูให้นกัเรียนศึกษาและท ากิจกรรมในหนงัสือเรียน รายวิชา
พ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี 

                         ท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
  5.6 ครูออกเสียง 3 เป็นภาษาองักฤษ “THREE” นกัเรียนฟังและออกเสียงหลาย ๆ คร้ัง และให้

นบัยอ้นหลงัตั้งแต่จ านวน 1 คือ “ONE TWO THREE” 
 6. จ านวน 4 
  6.1 ทบทวนจ านวน 1 ถึง 3 โดยใหน้กัเรียนแสดงจ านวนส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีจ านวน 1 ถึง 3 และ                 

นบัจ านวน 1 ถึง 3 
  6.2 ใหน้กัเรียนออกมาหนา้ชั้นเรียน 1 คน ใหน้กัเรียนในชั้นนบัจ านวน แลว้ออกมาเพ่ิมอีก                     

1 คน นบัจ านวน (1, 2) เพ่ิมอีก 1 คน นบัจ านวน (1, 2, 3) เพ่ิมอีก 1 คน ถามนกัเรียน
ในชั้นวา่ นกัเรียนท่ีอยูห่นา้ชั้นเรียนมีจ านวนก่ีคน (4 คน) ใหน้กัเรียนนบัจ านวน “1, 2, 
3, 4” พร้อมกนั 

  6.3 ครูและนักเรียนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัจ านวน 4 โดยครูจัดนักเรียนท่ีอยู่หน้าชั้น
จ านวน 4 ท่ีเป็น 1 กบั 3   2 กบั 2 และ 3 กบั 1 และใหน้กัเรียนตอบค าถามของครู เช่น 
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     จ านวน 4 เป็นจ านวนท่ีเพ่ิมจาก 1 ข้ึนมาอีกเท่าใด (3) 
     จ านวน 4 เป็นจ านวนท่ีเพ่ิมจาก 2 ข้ึนมาอีกเท่าใด (2) 
     จ านวน 4 เป็นจ านวนท่ีเพ่ิมจาก 3 ข้ึนมาอีกเท่าใด (1) 
  6.4 ครูชูหนงัสือจ านวน 4 เล่ม ให้นกัเรียนบอกและนบัจ านวน “1, 2, 3, 4” จากนั้น

เปล่ียนเป็นใชอุ้ปกรณ์อยา่งอ่ืน จดักิจกรรมท านองเดียวกนัน้ีอีก 2–3 คร้ัง ใหน้กัเรียนชู
สมุด 4 เล่ม บอกครูว่า สมุด 4 เล่ม และนบัจ านวน “1, 2, 3, 4” จากนั้นเปล่ียนเป็นใช้
อุปกรณ์อยา่งอ่ืนแทน เช่น หนงัสือ น้ิวมือ เป็นตน้ 

  6.5 ให้นกัเรียนสังเกตและบอกส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่ในห้องเรียนท่ีมีจ านวน 4 และนบัจ านวน                   
พร้อมกนั บอกส่วนประกอบของร่างกายท่ีมีจ านวน 4  

  6.6 ครูน าภาพสตัวช์นิดต่าง ๆ ติดบนกระดานด าใหน้กัเรียนดู เช่น ภาพนก เป็ด ไก่ ววั ชา้ง 
ปลา ใหน้กัเรียนบอกวา่สตัวช์นิดใดบา้งท่ีมีขา 4 ขา 

  6.7 ครูน าบตัรตวัเลข “4” “๔” ติดบนกระดานด า บอกนกัเรียนว่าเป็นสัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทน
จ านวน 4 จากนั้นอ่านสญัลกัษณ์ทั้งสองอยา่ง 

  6.8 ครูสาธิตการเขียน “4” บนกระดานด าใหน้กัเรียนดู ใหน้กัเรียนฝึกเขียนตามในอากาศและ
เขียนบนกระดานด าเป็นกลุ่มหรือเป็นแถว ครูสังเกตความถูกตอ้งในการเขียน จากนั้น
สาธิตการเขียนตวัเลข ๔ และใหน้กัเรียนฝึกเขียน หรือครูใหน้กัเรียนศึกษาและท ากิจกรรม
ในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ  

                         ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
  6.9 ครูออกเสียง 4 เป็นภาษาองักฤษ “FOUR” ใหน้กัเรียนฟัง และออกเสียงหลาย ๆ คร้ัง 

และใหน้บัยอ้นหลงัตั้งแต่จ านวน 1 คือ “ONE TWO THREE FOUR”  
                   6.10   ครูมอบหมายให้นักเรียนอ่านเร่ืองจ านวน 5 จากบทเรียนมาล่วงหน้าแลว้มาสรุป

ความรู้ในการเรียนคร้ังต่อไป 
          คร้ังที ่4   
            7. ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 

            8. จ านวน 5 

  8.1 ทบทวนจ านวน 1 ถึง 4 โดยใหน้กัเรียนบอกและนบัจ านวนจากส่ิงของหรือรูปภาพ 
  8.2 ใหน้กัเรียนออกมายืนหนา้ชั้นเรียน 4 คน ใหน้กัเรียนในชั้นนบัจ านวน จากนั้นให้

ออกมาเพ่ิมอีก 1 คน ใหน้กัเรียนในชั้นพดูพร้อมกนั “มีนกัเรียน 5 คน” 
  8.3 ครูชูหนงัสือ 5 เล่ม ใหน้กัเรียนบอกและนบัจ านวน และเปล่ียนเป็นแสดงส่ิงของอย่าง

อ่ืน ใหน้กัเรียนบอกช่ือส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่ในหอ้งเรียนจ านวน 5 อย่าง จากนั้นเปล่ียนเป็น
บอกช่ือสัตวห์รือส่ิงต่าง ๆ และบอกส่วนประกอบของร่างกายท่ีมีจ านวนหา้ เช่น น้ิว
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มือ ครูน าบตัรภาพท่ีแสดงจ านวน 5 ติดบนกระดานด าใหน้กัเรียนสังเกต นบัและบอก
จ านวน 

  8.4 ครูน าบตัรภาพท่ีแสดงจ านวน 1 ถึง 5 มาติดบนกระดานด า ใหน้กัเรียนบอกจ านวน
ภาพ ครูน าบตัรตวัเลข “5” “๕” ติดบนกระดานด า บอกนกัเรียนว่าเป็นสัญลกัษณ์ท่ีใช้
แทนจ านวน 5 จากนั้นอ่านสญัลกัษณ์ทั้งสองใหน้กัเรียนอ่านตาม 

  8.5 ครูสาธิตการเขียน “5” บนกระดานด า ใหน้กัเรียนฝึกเขียน ครูสงัเกตความถูกตอ้งในการ
เขียน ถา้นกัเรียนคนใดเขียนไม่ถกูวิธีใหฝึ้กเขียนใหม่ จากนั้นสาธิตวิธีการเขียนตวัเลข 
“๕” ใหน้กัเรียนฝึกเขียน หรือครูใหน้กัเรียนศึกษาและท ากิจกรรมในหนงัสือเรียน 
รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา 

                            ปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
  8.6 ครูบอกนกัเรียนว่าจ านวน 5 เรียกเป็นภาษาองักฤษว่า “FIVE” ครูออกเสียง “FIVE” 

ใหน้กัเรียนฟังและฝึกการออกเสียงหลาย ๆ คร้ัง และนบัจ านวน 1–5 (ONE TWO 
THREE FOUR FIVE) เป็นภาษาองักฤษพร้อมกนั 

 ขั้นที่ 3  ฝึกฝนผู้เรียน 
 1. ใหน้กัเรียนบอกจ านวนส่ิงของท่ีแสดงจ านวน 1 ถึง 5 จากอุปกรณ์ท่ีเป็นของจริงหรือ 
                       บตัรภาพ 

2. ใหน้กัเรียนฝึกอ่านและเขียนตวัเลข 1 ถึง 5 
3.    หรือครูใหน้กัเรียนท าใบงานท่ี 1–2 เร่ือง “จ านวนนบั 1 ถึง 5 และ 0”   

 ขั้นที่ 4  กำรน ำไปใช้ 
 1. บอกจ านวนส่ิงของต่าง ๆ ท่ีพบเห็นและเก่ียวขอ้งในชีวิตจริง 

 2. เขียนตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทย และตวัหนงัสือแทนจ านวนส่ิงของต่าง ๆ ท่ีพบ 
                         เห็น 

 ขั้นที่ 5  สรุปควำมคิดรวบยอด 
   จ านวน 1 ถึง 5 เป็นจ านวนนบัท่ีเพ่ิมข้ึนทีละ1 ตามล าดบั เขียนแทนดว้ยตวัเลขฮินดู   

อารบิก ไดแ้ก่ 1, 2, 3, 4, 5 ตวัเลขไทย ไดแ้ก่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕  
8 กจิกรรมเสนอแนะ 
 1. ใหน้กัเรียนท าบตัรภาพแสดงจ านวน 1-5 
 2. ใหน้กัเรียนเขียนบตัรตวัเลข 1–5 
 3. ประกวดการประดิษฐต์วัเลข 1–5 หรือ ๑–๕ จากกระดาษ ดินน ้ามนั หรือส่ิงของเหลือใช ้
 4.  ใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้การอ่านตวัเลข 1–5 และ 0 ดว้ยภาษาของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

10 ประเทศ โดยขอค าปรึกษาจากผูป้กครองหรือครูประจ าชั้น 
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            5.   ครูมอบหมายใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองจ านวน 0 จากบทเรียนมาล่วงหนา้แลว้มาสรุปความรู้ใน 
                  การเรียนคร้ังต่อไป 
9 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. อุปกรณ์การเรียนของนกัเรียน 
 2. ส่ิงต่าง ๆ ท่ีใชเ้ป็นตวันบัได ้
 3. บตัรภาพแสดงจ านวน 1 ถึง 5 
 4. บตัรตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทย และตวัหนงัสือ 

 5.   หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ  
         ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 

 6.  ใบงานท่ี 1–2 เร่ืองจ านวนและการเขียนสญัลกัษณ์แทนจ านวน 1 ถึง 5 
          แหล่งการเรียนรู้เพิม่เตมิ 

1.  ร่างกายของนกัเรียน    
2.  ส่ิงต่าง ๆ ภายในหอ้งเรียน           
3.  ส่ิงของท่ีนบัจ านวนได ้
4.  ภาพแสดงจ านวนนบั 

 

 

10 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1. ผลการจดัการเรียนรู้ 

 

 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้ 

       แนวทางแกไ้ข 

 

 3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน 

        เหตุผล          
                                                                    

 4. การปรับแผนการจดัการเรียนรู้                                                 
 

                                                                                                                   

                                                                                                             _________________________________ 

                                                                                  ครูสอน/แทน 
                                                                                  (ลงช่ือ)  
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เร่ือง  จ านวนนบั 1 ถึง 5 และ 0 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  เร่ือง จ านวนนบัและการเขียนสญัลกัษณ์แทนจ านวนนบั 1 ถึง 5 

                      จุดประสงค์การเรียนรู้ อ่านและเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทยแสดงจ านวนได ้ 
ช่ือ ........................................... นามสกลุ .....................................................เลขท่ี ....... ป. 1/...... 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนฝึกเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทย 
 
1. ฝึกเขียนตวัเลข ตวัเลขไทย 

๑ ๑ ๑  ๑  ๑  ๑  ๑  ๑ 
๒ ๒ ๒     ๒  ๒  ๒     ๒   ๒ 
๓ ๓ ๓  ๓  ๓  ๓  ๓  ๓ 
๔ ๔ ๔  ๔  ๔  ๔  ๔  ๔   
๕ ๕ ๕  ๕  ๕  ๕  ๕  ๕ 
 
 

ใบงานที ่1ใบงานที ่1   
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เร่ือง  จ านวนนบั 1 ถึง 5 และ 0 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  เร่ือง จ านวนนบัและการเขียนสญัลกัษณ์แทนจ านวนนบั 1 ถึง 5 

                      จุดประสงค์การเรียนรู้ อ่านและเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทยแสดงจ านวนได ้ 
ช่ือ ........................................... นามสกลุ .....................................................เลขท่ี ....... ป. 1/...... 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนฝึกเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทย 
 
1. ฝึกเขียนตวัเลข ตวัเลขฮินดูอารบิก 
 

1 1 1 1 1 1 1 1   
2 2 2 2 2 2 2 2   
3 3 3 3 3 3 3 3   
4 4 4๔4 4๔4 4๔4   
5 5 5 5 5 5 5 5   

 
 

ใบงานที่ 2ใบงานที่ 2  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้     คณิตศาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีที่  1                                ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1    จ านวนนับ 1 ถึง 5 และ 0                                                     เวลา 2 ช่ัวโมง 
1 สาระส าคัญ 

จ านวนศูนยเ์ป็นจ านวนท่ีไม่มีส่ิงใดอยู่เลย เขียนแทนดว้ยตวัเลขฮินดูอารบิก 0 ตวัเลขไทย ๐ และ                         
ตวัหนงัสือ ศูนย ์

 
2 ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 ค 1.1 ป. 1/1, ค 1.1 ป. 1/2, ค 1.6 ป. 1/4 
3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกจ านวน 0 ได ้(K) 
 2. ตอบค าถามดว้ยความมัน่ใจ และท ากิจกรรมคณิตศาสตร์ดว้ยความรอบคอบ (A) 
 3. ใชภ้าษา สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์แสดงความหมายและน าเสนอไดถ้กูตอ้ง (P) 

 
4 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. สงัเกตจากการตอบค าถามและ แบบประเมินผลการน าเสนอ    ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   การแสดงความคิดเห็น ขอ้มลู/การอภิปราย/การสร้าง  
2. ตรวจผลงานการท ากิจกรรม  แผนท่ีความคิด  
   เขียนตวัเลขตามแบบท่ีก าหนด   

 

 
 
 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ่ 2 
จ านวนนับและการเขยีนสัญลกัษณ์แทนจ านวน 0 
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1.  สงัเกตจากความสนใจและ แบบประเมินดา้นคุณธรรม     ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   ความตั้งใจเรียน จริยธรรม และค่านิยม  

2. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน   
   ดา้นความรับผิดชอบ  ดา้น   
   ความเช่ือมัน่ในตนเองและการมี   
   เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์   
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. สงัเกตขณะปฏิบติักิจกรรม แบบประเมินดา้นทกัษะ/    ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   คณิตศาสตร์ กระบวนการ  
2. ตรวจผลการปฏิบติังานตาม   
   ใบกิจกรรมท่ี 2   
3. สงัเกตพฤติกรรมดา้นการส่ือสาร    
   การน าเสนอ และการน าไปใช ้   
 

5 สาระการเรียนรู้ 
 1.  จ านวน 0    
 2.  การอ่านและเขียนจ านวน 0 
6 แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย    อ่านและเขียนตวัเลขไทยและตวัหนงัสือแทนจ านวน 0 
 ศิลปะ    วาดภาพ ระบายสี แสดงจ านวน 0 ป้ันดินน ้ามนัเป็นจ านวน 0 
 ภาษาต่างประเทศ    การนบัจ านวนเป็นภาษาองักฤษ และภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิก

 อาเซียน 10 ประเทศ 
7 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
             คร้ังที ่1   

             ขั้นที่ 1  น ำเข้ำสู่บทเรียน 
            1. ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
            2. นกัเรียนช่วยกนัร้องเพลงนก เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียน 
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เพลงนก 

นก 1 ตวัอยูบ่นหลงัคา   อีกตวับินมาเป็นนก 2 ตวั 

นก 2 ตวัอยูบ่นหลงัคา   อีกตวับินมาเป็นนก 3 ตวั 

นก 3 ตวัอยูบ่นหลงัคา   อีกตวับินมาเป็นนก 4 ตวั 

นก 4 ตวัอยูบ่นหลงัคา   อีกตวับินมาเป็นนก 5 ตวั 
            ขั้นที่ 2  กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
 1. ทบทวนจ านวน 1 ถึง 5 โดยใหน้กัเรียนบอกจ านวนส่ิงของจากบตัรภาพ และใหอ้อกมาเขียน

ตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทย และตวัหนงัสือแสดงจ านวนนั้น 
 2. ครูสนทนาซกัถามนกัเรียนเก่ียวกบัจ านวนส่ิงของต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นหอ้งเรียน เช่น ในหอ้งเรียน  
                  มีโต๊ะครูก่ีตวั (1 ตวั) มีพดัลมก่ีตวั (1 ตวั) มีโทรทศันก่ี์เคร่ือง (ไม่มี) ใหน้กัเรียนบอกจ านวน

ส่ิงของนั้น และแนะน าวา่ส่ิงของอะไรท่ีไม่มีอยูเ่รียกวา่ จ านวน 0 
 3. ครูน าบตัรภาพแสดงจ านวน 1–5 และ 0 มาใหน้กัเรียนดูและบอกจ านวนภาพในบตัร 
  ใหช้ี้บตัรภาพท่ีมีจ านวนภาพตามจ านวนท่ีครูบอก 

 
  4. ครูน าบตัรตวัเลข “0”  “๐” ติดบนกระดานด าให้นกัเรียนสังเกต บอกนกัเรียนว่า เป็น

สญัลกัษณ์ท่ีใชแ้สดงจ านวนส่ิงท่ีมีจ านวน 0 แลว้ใหอ่้าน 
            5.   ครูมอบหมายใหน้กัเรียนศึกษาการเขียนตวัเลขศูนยเ์ป็นตวัเลขฮินดูอารบิกและตวัเลขไทย 
          คร้ังที ่2 
            6.  ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปวิธีการเขียนตวัเลขศูนย ์

             7.  ครูใหน้กัเรียนทบทวนจ านวน 1 ถึง 5 และ 0 โดยใหน้กัเรียนบอกและนบัจ านวนจากส่ิงของ 
                 หรือรูปภาพ  
  8.  ครูสาธิตการเขียน “0” บนกระดานด าใหน้กัเรียนสงัเกตและฝึกเขียน หรือครูใหน้กัเรียนท า 
                  กิจกรรม “ฮินดูอารบิกและตวัเลขไทย” ในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน  
                  คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั  
                  ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช  จ ากดั) 
            9. ครูบอกนกัเรียนวา่ “0” เรียกเป็นภาษาองักฤษวา่ “ZERO” ครูออกเสียง “ZERO” 
                 ใหน้กัเรียนฟังและฝึกการออกเสียงหลาย ๆ คร้ัง และนบัจ านวน 0–5 (ZERO  ONE  TWO  
                  THREE   FOUR   FIVE) เป็นภาษาองักฤษพร้อมกนั 
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            ขั้นที่ 3  ฝึกฝนผู้เรียน 

 1. นกัเรียนฝึกเขียนตวัเลขดว้ยวิธีเขียนในอากาศ 
 2. นกัเรียนฝึกเขียนตวัเลขโดยใชน้ิ้วเขียน 

 ขั้นที่ 4  กำรน ำไปใช้ 
 1. บอกจ านวนส่ิงของต่าง ๆ ท่ีพบเห็นและเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนั 
 2. เขียนตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทย และตวัหนงัสือแทนจ านวนส่ิงของต่าง ๆ ท่ีพบเห็นและ                

เก่ียวขอ้ง 

 ขั้นที่ 5  สรุปควำมคิดรวบยอด 
   จ านวน 0 เป็นจ านวนท่ีไม่มีส่ิงใดอยู่เลย เขียนแทนดว้ยตวัเลขฮินดูอารบิก ไดแ้ก่ 0 

ตวัเลขไทย ๐ และตวัหนงัสือ ศูนย ์
8 กจิกรรมเสนอแนะ 
 1. ใหน้กัเรียนท าบตัรภาพแสดงจ านวน 0 
 2. ใหน้กัเรียนเขียนบตัรตวัเลข 0 
 3. หรือแปลงเพลง นก เป็น นกบินไป 

เพลงนก 

นก 5 ตวัอยูบ่นหลงัคา     นกตวั 1 บินไปเหลือนก 4 ตวั 

นก 4 ตวัอยูบ่นหลงัคา    นกตวั 1 บินไปเหลือนก 3 ตวั 

นก 3 ตวัอยูบ่นหลงัคา    นกตวั 1 บินไปเหลือนก 2 ตวั 

นก 2 ตวัอยูบ่นหลงัคา    นกตวั 1 บินไปเหลือนก 1 ตวั 

นก 1 ตวัอยูบ่นหลงัคา    นกตวั 1 บินไปจะเหลือนกก่ีตวั 
            4.   ครูมอบหมายใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองการเปรียบเทียบจ านวนส่ิงของท่ีเท่ากนัและจ านวน 
                  ส่ิงของท่ีไม่เท่ากนัมาล่วงหนา้แลว้มาสรุปความรู้ในการเรียนคร้ังต่อไป 
9 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ใบกิจกรรมท่ี 2 เร่ืองจ านวนและการเขียนสญัลกัษณ์แทนจ านวน 0 
 2. บตัรตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทย และตวัหนงัสือ 
 3. บตัรภาพแสดงจ านวน 0 
 4.   หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ    
                 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
                แหล่งการเรียนรู้เพิม่เตมิ 
 1. ภาพแสดงการเขียนตวัเลข 0 
 2. บตัรภาพแสดงจ านวน 0 
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 3. ส่ิงของเคร่ืองใชใ้นบา้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1. ผลการจดัการเรียนรู้ 

 

 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้ 

       แนวทางแกไ้ข 

 

 3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน 

       เหตุผล          

                                                                    
 4. การปรับแผนการจดัการเรียนรู้                                                 

 
                                                                                                                                    _______________________________                                           

                                             ครูสอน/แทน 
                                                                          (ลงช่ือ)  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้     คณิตศาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีที่  1                     ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1    จ านวนนับ 1 ถึง 5 และ 0                                          เวลา 2 ช่ัวโมง                         
1 สาระส าคัญ 
 จ านวนสองจ านวนเม่ือน ามาเปรียบเทียบกนั อาจมีค่าเท่ากนั มากกวา่ หรือนอ้ยกวา่กนัได ้
2 ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 ค 1.1 ป. 1/1, ค 1.1 ป. 1/2, ค 1.6 ป. 1/4 
3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เม่ือก าหนดจ านวนไม่เกิน 5 ใหส้องจ านวน สามารถเปรียบเทียบโดยใชส้ญัลกัษณ์ > หรือ <                     
                หรือ = ได ้ 
 2. สนใจเรียน เตม็ใจท างาน และเรียนคณิตศาสตร์อยา่งมีความสุข (A) 
 3. สรุปผลและบอกเหตุผลการเปรียบเทียบจ านวนสองจ านวนได ้(P) 
 
4 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. สงัเกตจากการตอบค าถามและ แบบประเมินผลการน าเสนอ    ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   การแสดงความคิดเห็น ขอ้มลู/การอภิปราย/การสร้าง  

2. ตรวจผลงานการเล่นเกม  แผนท่ีความคิด  

   มากกวา่หรือนอ้ยกวา่   
 

 
 
 
 
 

การเปรียบเทียบจ านวนสองจ านวน 
 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที ่3 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1  46 

   ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1.  สงัเกตจากความสนใจและ แบบประเมินดา้นคุณธรรม     ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   ความตั้งใจเรียน จริยธรรม และค่านิยม  
2. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน   
   ดา้นความรอบคอบในการท างาน   

   ระเบียบวินยัในการท างาน และ   

   การมีวิจารณญาณ   

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. สงัเกตขณะปฏิบติักิจกรรม แบบประเมินดา้นทกัษะ/    ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   คณิตศาสตร์ กระบวนการ  
2. ตรวจผลการปฏิบติังานตาม   
   ใบกิจกรรมท่ี 3   
3. สงัเกตพฤติกรรมดา้นการ   
   แกปั้ญหา การส่ือสาร และ   
   การน าเสนอ   
5 สาระการเรียนรู้ 
 1.  การเปรียบเทียบจ านวนไม่เกิน 5 
 2.  การใหเ้คร่ืองหมาย > หรือ < หรือ = แสดงการเปรียบเทียบจ านวน 
6 แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย    เขียนแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ านวน 
 วทิยาศาสตร์    การน าเสนอผลงาน การจ าแนกประเภทของสตัว ์

 สังคมศึกษาฯ    เปรียบเทียบจ านวนนบัของสมาชิกในครอบครัวและส่ิงของต่าง ๆ ท่ี
อยูร่อบตวั 

 ศิลปะ    ป้ันดินน ้ามนั แสดงการเปรียบเทียบจ านวน 
 สุขศึกษาฯ    เล่นเกมมากกวา่หรือนอ้ยกวา่ 
 ภาษาต่างประเทศ    การนบัจ านวนเป็นภาษาองักฤษ และภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิก

 อาเซียน 10 ประเทศ 
 การงานอาชีพฯ    จ าแนกประเภทวสัดุ เศษวสัดุ แลว้เปรียบเทียบจ านวน 
7 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
         คร้ังที ่1    



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1  47 

 

             ขั้นที่ 1  น ำเข้ำสู่บทเรียน 
              1.   ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
               2.  ทบทวนจ านวน 1 ถึง 5 และ 0 โดยให้นกัเรียนบอก เขียน และอ่านจ านวน 1 ถึง 5                     

และ 0 จากของจริงและบตัรภาพ 

    ขั้นที่ 2  กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
  1. ใหน้กัเรียนหญิงและนกัเรียนชายออกมาหนา้ชั้นเรียน จ านวนขา้งละ 2 คน 
  2. ใหน้กัเรียนท่ีออกมาหนา้ชั้นเรียนนั้นหนัหนา้เขา้หากนัและจบัคู่หรือจบัมือกนัหน่ึงต่อหน่ึง 

ซ่ึงนกัเรียนจะจบัคู่กนัไดพ้อดี ครูอธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจ สรุปว่า “2 เท่ากบั 2” และจดั
กิจกรรมท านองเดียวกนัน้ีอีก 2-3 คร้ัง โดยเปล่ียนเป็นใชอุ้ปกรณ์อยา่งอ่ืนแทน 

  3. ให้นกัเรียนหญิงและนกัเรียนชายออกมาหนา้ชั้นเรียน จ านวน 2 และ 3 คนตามล าดบั                          
ยืนหนัหนา้เขา้หากนัและจบัมือกนัหน่ึงต่อหน่ึง นกัเรียนชาย 1 คนไม่มีคู่ ครูอธิบายให ้                         
นกัเรียนเขา้ใจว่า เพราะนกัเรียนหญิงและนกัเรียนชายมีจ านวนไม่เท่ากนั นกัเรียนชายและ                    
นกัเรียนหญิงจึงจบัคู่กนัไดไ้ม่พอดี สรุปว่า “2 ไม่เท่ากบั 3” และจดักิจกรรมท านองเดียวกนั
น้ีอีก 2–3 คร้ัง โดยเปล่ียนเป็นใชอุ้ปกรณ์อยา่งอ่ืนแทน 

  4. ครูชูดินสอในมือทั้งสองขา้ง ขา้งละ 3 แท่ง ใหต้วัแทนนกัเรียนออกมาหยิบดินสอออกจาก
มือครูคร้ังละ 1 แท่ง พร้อมกนัทั้งสองขา้ง ซ่ึงจะปรากฏว่าดินสอหมดไปจากมือครูพร้อมกนั 
ครูใหน้กัเรียนบอกเหตุผลว่า เพราะเหตุใดเม่ือหยิบดินสอจากมือครูคร้ังละ 1 แท่งพร้อมกนั                      
แลว้ดินสอจึงหมดไป (เพราะดินสอมีจ านวนเท่ากนั) 

             5. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองการเปรียบเทียบจ านวนโดยใชเ้คร่ืองหมายแสดงการ
เปรียบเทียบจ านวนมาล่วงหนา้แลว้มาสรุปความรู้ในการเรียนคร้ังต่อไป 

           คร้ังที ่2   
             6.  ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
              7.  ครูใหน้กัเรียนทบทวนการเปรียบเทียบจ านวนส่ิงของท่ีเท่ากนัและจ านวนส่ิงของท่ีไม่เท่ากนั 
                 โดยครูยกตวัอยา่งส่ิงของสองกลุ่มท่ีมีจ านวนไม่เกิน 5 และใหน้กัเรียนเปรียบเทียบจ านวน 
              8. ครูชูดินสอในมือ 2 ขา้ง ขา้งละ 4 และ 5 แท่งตามล าดบั ใหต้วัแทนนกัเรียนหน่ึงคนออกมา

หยิบดินสอออกจากมือครูทีละแท่ง
พร้อมกนัทั้งสองขา้ง ใหน้กัเรียน
สงัเกต เม่ือหยิบจนหมดไปขา้ง
หน่ึงแลว้ จะเหลือดินสออยูใ่นมือ
อีกแท่งหน่ึง ร่วมกนัอภิปรายบอก
เหตุผลวา่ เพราะเหตุใด เม่ือหยิบ
ดินสอออกจากมือครูคร้ังละ 1 แท่ง
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พร้อมกนั แลว้ท าไมดินสอจึงเหลืออยูอี่ก (เพราะ 4 กบั 5 มีจ านวนไม่เท่ากนั) ครูอธิบาย
เพ่ิมเติมวา่ ดินสอขา้งท่ีเหลืออยู่นั้นมีจ านวนมากกวา่ และดินสอในมือขา้งท่ีหมดไปก่อนนั้น
มีจ านวนนอ้ยกวา่ 

              9. ใชอุ้ปกรณ์อย่างอ่ืนจดักิจกรรมท านองเดียวกบักิจกรรมขอ้ท่ี 4–5 โดยเนน้ใหน้กัเรียนบอก
เหตุผลวา่ท าไมส่ิงของต่าง ๆ เม่ือจบัคู่หน่ึงต่อหน่ึง จึงจบัคู่ไดเ้ท่ากนัพอดี (เพราะส่ิงของนั้น
มีจ านวนเท่ากนั) หรือจบัคู่แลว้ไม่พอดี (เพราะส่ิงของนั้น ๆ มีจ านวนไม่เท่ากนั) 

  10. น าแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ านวนมาติดบนกระดานด า ใหน้กัเรียนสังเกตและร่วมกนั
อภิปรายแสดงการเปรียบเทียบจ านวน ท านองเดียวกบักิจกรรมขอ้ท่ี 4–6 จากนั้นอธิบายให้
นกัเรียนเขา้ใจวา่ ส่ิงของสองกลุ่มท่ีมีจ านวนเท่ากนั เราใชเ้คร่ืองหมาย = แทนค าวา่ เท่ากบั 

    11. น าแผนภูมิแสดงการใชเ้คร่ืองหมาย  
> , < ติดบนกระดานด า ใหน้กัเรียนสังเกต 
ครูอธิบายเพ่ิมเติมวา่ จ านวนท่ีมากกว่า เรา
ใชเ้คร่ืองหมาย > แทนค าว่า มากกว่า และ
จ านวนท่ีนอ้ยกว่า เราใชเ้คร่ืองหมาย < 
แทนค าว่า นอ้ยกว่า (หรือครูให้นกัเรียน
ศึกษาและท ากิจกรรม เร่ือง “เท่ากัน 
หรือไม่เท่ากนั” ในหนงัสือเรียน รายวิชา
พ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั 
ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 

            ขั้นที่ 3   ฝึกฝนผู้เรียน 
 1. นกัเรียนเล่นเกมมากกวา่หรือนอ้ยกวา่ 
         เกมมากกว่าหรือน้อยกว่า 
   จุดประสงค์ เพ่ือฝึกฝนการเปรียบเทียบจ านวน 
   อุปกรณ์ บตัรภาพแสดงจ านวน 1 ถึง 5 และ 0 
   วิธีเล่น ครูถือบตัรภาพทั้ง 6 ใบ ใหว้างซอ้นกนั ใหน้กัเรียนดูจ านวนภาพ                  

ในบตัรใบแรก แลว้ให้ทายว่า ภาพในบตัรใบถดัไปมีจ านวน
มากกวา่หรือนอ้ยกว่าจ านวนภาพในบตัรใบแรกท่ีเห็นนั้น แลว้ทาย
จ านวนภาพในบตัรถดัไปเร่ือย ๆ จนหมดทุกใบ 

            2. นกัเรียนท าใบงานท่ี 3 เร่ือง “การเปรียบเทียบจ านวน” 
  3.   นกัเรียนฝึกเปรียบเทียบจ านวนและท ากิจกรรม 

 ขั้นที่ 4  กำรน ำไปใช้ 
 1. น าความรู้เร่ืองการเปรียบเทียบไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
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 2. สามารถน าเคร่ืองหมาย >, < และ = ไปใชแ้สดงการเปรียบเทียบจ านวนได ้

           ขั้นที่ 5  สรุปควำมคิดรวบยอด 
 1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปการเปรียบเทียบจ านวนวา่ ส่ิงของต่าง ๆ ถา้จบัคู่กนั

หน่ึงต่อหน่ึงไดพ้อดี แสดงว่าส่ิงของนั้นมีจ านวนเท่ากนั ถา้จบัคู่หน่ึงต่อหน่ึงแลว้ไม่พอดี 
แสดงว่า ส่ิงของนั้นมีจ านวนไม่เท่ากนั โดยท่ีส่ิงของขา้งท่ียงัคงเหลืออยู่มีจ านวนมากกว่า 
ส่ิงของท่ีหมดไปก่อนนั้นมีจ านวนนอ้ยกวา่ 

 2. เคร่ืองหมาย >, < และ = เป็นเคร่ืองหมายท่ีใชแ้สดงการเปรียบเทียบจ านวนท่ีมากกว่า นอ้ยกว่า 
และเท่ากนั ตามล าดบั 

 
8 กจิกรรมเสนอแนะ 
 1. เปรียบเทียบจ านวนสมาชิกของครอบครัวนกัเรียนกบัเพ่ือนในชั้นเรียน 
 2. เปรียบเทียบจ านวนเงินของนกัเรียนและเพ่ือนในชั้นเรียน 
 3.  ใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัค าว่า “มากกว่า” “นอ้ยกว่า” ของภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิก

อาเซียน 10 ประเทศ โดยขอค าเสนอแนะจากผูป้กครองหรือครูประจ าชั้น 
            4.    ครูมอบหมายใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองการเรียงล าดบัจ านวนจากบทเรียนมาล่วงหนา้แลว้มา 
                   สรุปความรู้ในการเรียนคร้ังต่อไป 
9 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ส่ิงของต่าง ๆ ท่ีนบัได ้    
 2. บตัรภาพ   
 3. บตัรตวัเลข   
 4. แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ านวน   
           5. แผนภูมิแสดงการใชเ้คร่ืองหมาย >, < 
           6. เกมมากกวา่หรือนอ้ยกวา่ 
           7. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ 
                ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
           8. ใบงานท่ี 3 เร่ือง “การเปรียบเทียบจ านวน” 
   แหล่งการเรียนรู้เพิม่เตมิ 
 1. ร่างกายของนกัเรียน   
 2. ส่ิงของในหอ้งเรียน   

3.   ส่ิงของท่ีนบัจ านวนได ้
 4.   ภาพแสดงจ านวนนบั 
 5.   แผนภูมิการเปรียบเทียบจ านวน 
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10 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1. ผลการจดัการเรียนรู้ 

 

 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้ 

        แนวทางแกไ้ข 

 

 3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน 

       เหตุผล          

                                                                    
 4. การปรับแผนการจดัการเรียนรู้                                                 
 

                                                                                                                                                                      ______________              

                                                                                       ครูสอน/แทน 
                                                                               (ลงช่ือ)  
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เร่ือง  จ านวนนบั 1 ถึง 5 และ 0 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง การเปรียบเทียบจ านวน 

                            จุดประสงค์การเรียนรู้ เม่ือก าหนดจ านวนไม่เกิน 5 ใหส้องจ านวน สามารถเปรียบเทียบ 
                             โดยใชส้ญัลกัษณ์ > หรือ < หรือ = ได ้(K) 

ช่ือ ........................................... นามสกลุ .......................................................เลขท่ี ..... ป. 1/...... 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทย แทนจ านวนท่ีก าหนดให ้แลว้ใชเ้คร่ืองหมาย
มากกวา่ (>) หรือนอ้ยกวา่ (<) หรือเท่ากบั (=) แสดงการเปรียบเทียบจ านวน 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

3. 
 
 
 
 

6. 

ใบงานที ่3ใบงานที ่3   
 

       
 
 
 

 

.......................... ......................... 

                                     

             
 

.......................... ......................... 

                        

          
 

 
 

.......................... ......................... 

                               

                                
 

.......................... ......................... 

           

            

.......................... ......................... 

 

                 

                  

                                            

.......................... ......................... 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้     คณิตศาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีที่  1                   ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1    จ านวนนับ 1 ถึง 5 และ 0                                       เวลา 2 ช่ัวโมง 
1 สาระส าคัญ 
 จ านวน 0, 1, 2, 3, 4, 5 เขียนเรียงล าดบัจากนอ้ยไปหามากหรือจากมากไปหานอ้ยได ้
2 ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 ค 1.1 ป. 1/1, ค 1.1 ป. 1/2, ค 1.6 ป. 1/4 
3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เรียงล าดบัจ านวน 1 ถึง 5 ได ้(K) 
 2. ท างานสะอาดเรียบร้อย ตามล าดบัขั้นตอนตามค าแนะน าของผูส้อน (A) 
 3. ใชวิ้ธีการท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหาและใหเ้หตุผลเพ่ือหาค าตอบ (P) 
 4. ใชภ้าษา สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์แสดงความหมายและน าเสนอไดถ้กูตอ้ง (P) 
4 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. สงัเกตจากการตอบค าถามและ แบบประเมินผลการน าเสนอ    ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   การใหข้อ้เสนอแนะ ขอ้มลู/การอภิปราย/การสร้าง  
2. ตรวจผลงานการเล่นเกมร่วม  แผนท่ีความคิด  
   กนัในชั้นเรียน   
3.  ตรวจผลงานการท า  แบบทดสอบหลงัเรียน      ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 50% 
    แบบทดสอบหลงัเรียน     

 

 
 
 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ่4 
การเรียงล าดบัจ านวน 
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1.  สงัเกตจากความสนใจและ แบบประเมินดา้นคุณธรรม     ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
    ความตั้งใจเรียน จริยธรรม และค่านิยม  
2. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน   
   ดา้นความรับผิดชอบ ความ   
    รอบคอบในการท างาน และ   
   ความเช่ือมัน่ในตนเอง   
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. สงัเกตขณะปฏิบติักิจกรรม แบบประเมินดา้นทกัษะ/    ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   คณิตศาสตร์ กระบวนการ  
2. ตรวจผลการปฏิบติังานตาม   
   ใบกิจกรรมท่ี 4   
3. สงัเกตพฤติกรรมดา้นการแก ้   
   ปัญหา การใหเ้หตุผล การ   
   เช่ือมโยงและการน าไปใช ้   
5 สาระการเรียนรู้ 

 1.  การเรียงล าดบัจากจ านวนท่ีมีค่านอ้ยไปหาจ านวนท่ีมีค่ามาก 
 2.  การเรียงล าดบัจากจ านวนท่ีมีค่ามากไปหาจ านวนท่ีมีค่านอ้ย 
6 แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย     เขียนตวัเลขไทยและตวัหนงัสือแทนจ านวน 1 ถึง 5 และ 0 ได ้
 วทิยาศาสตร์    จ าแนกประเภทของสตัวช์นิดต่าง ๆ ได ้
 สังคมศึกษาฯ    เรียงล าดบัจ านวนนบัของสมาชิกในครอบครัว เพ่ือนในกลุ่ม 
 ศิลปะ    วาดภาพ ระบายสี หรือป้ันดินน ้ามนัเป็นรูปต่าง ๆ ตามล าดบัจ านวน 
 สุขศึกษาฯ    ท าท่ากายบริหารและนบัจงัหวะ 1–5 
 ภาษาต่างประเทศ    นบัจ านวนเป็นภาษาองักฤษ และภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

 10 ประเทศ 
7 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
             คร้ังที ่1    
             ขั้นที่ 1  น ำเข้ำสู่บทเรียน 
             1.  ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
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   2. ทบทวนเร่ืองจ านวนนบั 1 ถึง 5 โดยให้นกัเรียนบอกจ านวน อ่านและเขียนตวัเลขแทน
จ านวน 1 ถึง 5 จากของจริงท่ีนบัไดห้รือบตัรภาพ 

   3. ทบทวนเร่ืองการเปรียบเทียบจ านวน โดยใหน้กัเรียนเล่นเกมมากกวา่หรือนอ้ยกวา่ 

    ขั้นที่ 2  กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
   1. ครูน าบตัรภาพท่ีมีจ านวน 1 ถึง 5 และ 0 จ านวน 3 บตัร เสียบใส่กระเป๋าผนงั ใหน้กัเรียน

สงัเกตจ านวนภาพในบตัรทีละ 2 บตัร และบอกภาพท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดและนอ้ยท่ีสุด 
              2. ครูก าหนดตวัเลข 1, 5, 2 บนกระดานด า ใหน้กัเรียนสงัเกตและเปรียบเทียบระหวา่งจ านวน 1 

กบั 5 และบอกเหตุผลในการเรียงล าดบัจ านวน เช่น ในการเรียงล าดบัจ านวนจากนอ้ยไปหา
มาก 1 นอ้ยกว่า 2 ดงันั้น 1 ตอ้งอยู่ก่อน 2 2 นอ้ยกว่า 5 2 จึงตอ้งอยู่ก่อน 5 หรือในการเรียง 
ล าดบัจ านวนมากไปหานอ้ย 5 มากกว่า 2 5 ตอ้งอยู่ก่อน 2 2 มากกว่า 1 2 ตอ้งอยู่ก่อน 1 และ
ยกตวัอย่างท านองเดียวกนัน้ีอีก 2–3 คร้ัง เพ่ือให้นกัเรียนเขา้ใจและบอกเหตุผลในการ
เรียงล าดบัจ านวนไดถ้กูตอ้งยิ่งข้ึน 

            3.   ครูมอบหมายใหน้กัเรียนฝึกท าแบบฝึกหดัเร่ืองการเรียงล าดบัจ านวนจากหนงัสือเรียน รายวิชา 
                  พ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั  
                  ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั)  
            คร้ังที ่2 
              4.  ให้นกัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผ่านมาโดยให้นกัเรียนถามครูหรือ

เพ่ือนในชั้นเรียนท่ีสงสยัจากการท าโจทยแ์บบฝึกหดั 
              5. ครูให้นกัเรียนทบทวนความรู้เร่ืองการเรียงล าดบัจ านวนโดยครูยกตวัอย่างจ านวน 1 ถึง 5 

และ 0 มา 3 จ านวน แลว้ใหน้กัเรียนเรียงล าดบัจ านวนจากนอ้ยไปมากและเรียงล าดบัจ านวน
จากมากไปนอ้ย 

   6. ใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ 
                 คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั)  
   7. ใหน้กัเรียนแบบทดสอบหลงัเรียน 
 ขั้นที่ 3  ฝึกฝนผู้เรียน 
   1. ใหน้กัเรียนยืนเรียงตามล าดบัจากเลขท่ี 1 ถึงเลขท่ี 5 หรือจากเลขท่ี 5 ถึงเลขท่ี 1 
   2. บอกช่ือนกัเรียนท่ีนัง่เป็นล าดบัท่ีต่าง ๆ ในแต่ละแถว 

 ขั้นที่ 4  กำรน ำไปใช้ 
            การจดัวางส่ิงของเรียงล าดบัท่ี 
            ขั้นที่ 5  สรุปควำมคิดรวบยอด   
                          ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปเก่ียวกบัการเรียงล าดบัจากจ านวนท่ีมากท่ีสุด

ไปหาจ านวนท่ีนอ้ยท่ีสุด ท าไดโ้ดยการเขียนจ านวนท่ีมากท่ีสุดก่อน แลว้เรียงล าดบัใหจ้ านวนท่ี 
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           นอ้ยท่ีสุดอยูท่างซา้ยมือสุด และจากจ านวนท่ีนอ้ยท่ีสุดไปหาจ านวนท่ีมากท่ีสุด 
8 กจิกรรมเสนอแนะ 
            1. ใหน้กัเรียนท ากิจกรรม ชวนคิด โครงงานในหนงัสือส่ือการเรียนรู้ สมบูรณ์แบบ หนงัสือเรียน 
                รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ ป. 1 ของบริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
           2. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองจ านวน 6 จากบทเรียนมาล่วงหนา้แลว้มาสรุปความรู้ในการ 
               เรียนคร้ังต่อไป 
9 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ของจริงท่ีนบัได ้               6.   แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ านวน 
 2. บตัรภาพ                                        7.   แบบทดสอบหลงัเรียน   
 3. เกมมากกวา่หรือนอ้ยกวา่  8.  หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ 
 4. บตัรตวัเลข                                         ส่ือการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถม 
 5. กระเป๋าผนงั                                        ศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 แหล่งการเรียนรู้เพิม่เตมิ 
 1. ร่างกายของนกัเรียน                                         3.   ส่ิงของท่ีนบัจ านวนได ้

2.   ส่ิงของในหอ้งเรียนและบริเวณโรงเรียน          4.   ภาพแสดงจ านวนนบั 
 

  
 

10 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1. ผลการจดัการเรียนรู้ 

 

 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้ 

       แนวทางแกไ้ข 

 

 3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน 

       เหตุผล          

                                                                    
 4. การปรับแผนการจดัการเรียนรู้                                                 

 

                                                                     ___________________             
                                                                           ครูสอน/แทน 
                                                                                (ลงช่ือ)  
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หน่วยการเรียนรู้ที ่2   
จ านวนนับ 6 ถงึ 10         

 เวลา 12 ช่ัวโมง 

 

จ านวนนับและการเขยีนสัญลกัษณ์ 
แทนจ านวน 6 ถงึ 8 

 

จ านวนนับและการเขยีนสัญลกัษณ์ 
แทนจ านวน 9 และ 10 

 

การเปรียบเทียบจ านวน 
สองจ านวน 

 

การเรียงล าดบัจ านวน 
 

จ านวนนับ 6 ถึง 10  
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จ านวนนับ 6 ถึง 10 

ความรู้ 

1. จ านวนนบัและการเขียนสญัลกัษณ์แทนจ านวน 6 ถึง 8 

2. จ านวนนบัและการเขียนสญัลกัษณ์แทนจ านวน 9 และ 10 

3. การเปรียบเทียบจ านวนสองจ านวน   
4. การเรียงล าดบัจ านวน   

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

1. ร่วมศึกษาและปฏิบติักิจกรรม 
   ประกอบการเรียนรู้เก่ียวกบั 
   เร่ืองจ านวนนบั 6 ถึง 10    
   ดว้ยความสนใจ ความตั้งใจ   
   เรียน และการท างานกลุ่ม  
2. ตระหนกัถึงความเช่ือมัน่ใน 
   ตนเองในการร่วมศึกษาและ 
   ปฏิบติักิจกรรมประกอบการ   
   เรียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองจ านวนนบั   
   6 ถึง 10   
3. มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

ทกัษะ/กระบวนการ 

1. การส่ือสารเพ่ืออธิบายความส าคญั
ของจ านวนนบั 6 ถึง 10 

2. สามารถน าเสนอจ านวนนบั 6 ถึง 1 
    ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตวัเลขฮินดู 
    อารบิก ตวัเลขไทย และสญัลกัษณ์ท่ีใช้

เขียนแทนจ านวน 
3. การแสดงทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี 
    เพ่ือการศึกษาเก่ียวกบัจ านวน 6 ถึง  
    10 
4. การน าความรู้ทางคณิตศาสตร์มา  
   ประยกุต ์หรือเช่ือมโยงไปใชใ้น    
   ชีวิตจริง 

ภาระงาน/ช้ินงาน 

1. ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้ จ านวนนบัและการเขียนสญัลกัษณ์แทนจ านวน 6 ถึง 8 
2. ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้ จ านวนนบัและการเขียนสญัลกัษณ์แทนจ านวน 9 และ 10 
3. ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้ การเปรียบเทียบจ านวนสองจ านวน 
4. ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้ การเรียงล าดบัจ านวน 
5. ร่วมปฏิบติักิจกรรมฝึกฝนทกัษะตามแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
6. ร่วมปฏิบติักิจกรรมฝึกทกัษะการใชภ้าษา สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์แสดงความหมายและ 
   น าเสนอ 
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ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จ านวนนับ 6 ถึง 10  

ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน 

ตวัช้ีวดัช้ันปี 
       1.   เขียนและอ่านตวัเลขฮินดูอารบิกและตวัเลขไทยแสดงปริมาณของส่ิงของหรือจ านวนนบั   
            ท่ีไม่เกินหน่ึงร้อยและศูนย ์(ค 1.1 ป. 1/1) 
       2.   เปรียบเทียบและเรียงล าดบัจ านวนนบัไม่เกินหน่ึงร้อยและศูนย ์(ค 1.1 ป. 1/2) 
       3.   ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย และการ 
            น าเสนอไดอ้ยา่งถกูตอ้ง (ค 6.1 ป. 1/4) 
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
   จ านวนนบั 6–10  เป็นจ านวนท่ีเพ่ิมข้ึนทีละหน่ึง  
 
 
 
 
 
 
 

ค าถามส าคัญที่ท าให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 
    
    นกัเรียนสามารถน าความรู้เก่ียวกบัจ านวนนบั 6–10 
ไปใชใ้นชีวิตไดอ้ยา่งไร 

ความรู้ของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจที่คงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 

1.  จ านวนและการเขียนสญัลกัษณ์แทนจ านวน     
    6 ถึง 10 

     2.  การอ่าน การเขียนสญัลกัษณ์แทนจ านวน 6   
     ถึง 10 

     3.  การเปรียบเทียบจ านวนสองจ านวนท่ีไม่เกิน       
          5 โดยใชส้ญัลกัษณ์ > หรือ <  หรือ =   
     4.  การเรียงล าดบัจ านวน  และการนบัเพ่ิมและ   

     ลดทีละ 1–2    
 
 

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจ
ที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
    1. ทกัษะ/ความสามารถดา้นการส่ือสารอธิบาย   
    ความส าคญัของจ านวนนบั 6 ถึง 10 
 2. ทกัษะ/ความสามารถดา้นการน าเสนอจ านวน 
     นบั 6 ถึง 10 ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตวัเลข 
     ฮินดูอารบิก ตวัเลขไทย และเป็นสญัลกัษณ์ 
     ท่ีใชเ้ขียนแทนจ านวน 

    3. ทกัษะ/ความสามารถในการน าความรู้เก่ียวกบั 
    จ านวนนบั 6 ถึง 10 ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น      
    ตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทย ไปใชใ้นชีวิต   
    จริง  
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ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานที่แสดงว่านักเรียนม ี
           ผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง 

1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัต ิ
–  ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้ จ านวนและการเขียนสญัลกัษณ์แทนจ านวน 6 ถึง 8 
–  ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้ จ านวนและการเขียนสญัลกัษณ์แทนจ านวน 9 และ 10 
–  ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้ การเปรียบเทียบจ านวนสองจ านวน 
–  ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้ การเรียงล าดบัจ านวนนบั 
–  ร่วมปฏิบติักิจกรรมฝึกฝนทกัษะตามแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
–  ร่วมปฏิบติักิจกรรมฝึกทกัษะการใชภ้าษา สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์แสดงความหมายและ 

     น าเสนอ 
2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้ 

   2.1 วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ 
       1) การทดสอบ 
       2) การสนทนาซกัถาม 
       3) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
          รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
       4) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
          และค่านิยม 
       5) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

   2.2 เคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้ 
      1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
      2) แบบบนัทึกการสนทนาซกัถาม 
      3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
          รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
      4) แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
         และค่านิยม 
       5) แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

3. ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
     3.1 การอ่านเขียน การเปรียบเทียบ การเรียงล าดบัจ านวน การแสดงความคิดเห็น และการใหข้อ้เสนอแนะ 
     3.2 ความสนใจ ความตั้งใจเรียน การท างานกลุ่ม ความเช่ือมัน่ในตนเอง และการมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
     3.3 ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การน าเสนอ การใชท้กัษะชีวิต การใชเ้ทคโนโลยี 
และการน าไปใช ้
ขั้นที่ 3 แผนการจดัการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 จ านวนนบั 6 ถึง 10 12 ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 จ านวนนบัและการเขียนสญัลกัษณ์แทนจ านวน 6 ถึง 8 4 ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 จ านวนนบัและการเขียนสญัลกัษณ์แทนจ านวน 9 และ 10 3 ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 การเปรียบเทียบจ านวนสองจ านวน 3 ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 การเรียงล าดบัจ านวน 2 ชัว่โมง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้     คณิตศาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีที่  1                            ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2    จ านวนนับ 6 ถึง 10                                                           เวลา 4 ช่ัวโมง 
1 สาระส าคัญ 
 จ านวนนบั 6 ถึง 8 เป็นจ านวนท่ีนบัเพ่ิมข้ึนทีละหน่ึงตามล าดบั ตวัเลขฮินดูอารบิก 6, 7, 8 ตวัเลขไทย  
       ๖, ๗, ๘ และตวัหนงัสือ หก เจด็ แปด เป็นสญัลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนจ านวน 
 
2 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ค 1.1 ป. 1/1, ค 1.1 ป. 1/2, ค 6.2 ป. 1/4 
3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกจ านวน 6 ถึง 8 ได ้(K) (P) 
 2. อ่านและเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทย และตวัหนงัสือแทนจ านวน 6 ถึง 8 ได ้(K) 
 3. สนใจเรียน เตม็ใจท างาน และเรียนคณิตศาสตร์อยา่งมีความสุข (A) 
 4. สามารถใหเ้หตุผล เตม็ใจท างาน และน าเสนอไดอ้ยา่งมัน่ใจ (P)  
4 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. ตรวจผลงานการท าแบบทดสอบ  การท าแบบทดสอบก่อนเรียน - 
   ก่อนเรียน      
2. สงัเกตจากการตอบค าถามและ แบบประเมินผลการน าเสนอ    ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   การแสดงความคิดเห็น ขอ้มลู/การอภิปราย/การสร้าง  

3. ตรวจผลการปฏิบติังานตาม แผนท่ีความคิด  
   ใบกิจกรรมท่ี 1 การบอกค่าตวัเลข   

 
 
 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ่ 5 
จ านวนนับและการเขยีนสัญลกัษณ์ 
แทนจ านวน 6 ถงึ 8 
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล               เกณฑ์การวดั 
1.  สงัเกตจากความสนใจและ แบบประเมินดา้นคุณธรรม     ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
    ความตั้งใจเรียน จริยธรรม และค่านิยม  

2. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน   

   ดา้นระเบียบวินยัในการท างาน   

    ความเช่ือมัน่ในตนเอง และการ   

   มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์   

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล              เกณฑ์การวดั 
1. สงัเกตขณะปฏิบติักิจกรรม แบบประเมินดา้นทกัษะ/    ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   คณิตศาสตร์ กระบวนการ  
2. ตรวจผลการปฏิบติังานตาม   
   ใบงานท่ี 4    
3. สงัเกตพฤติกรรมดา้นการส่ือสาร   
   การน าเสนอ และการน าไปใช ้   
5 สาระการเรียนรู้ 
 1. จ านวน 6 ถึง 8 
 2. การอ่านและเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทย และตวัหนงัสือแทนจ านวน 6 ถึง 8 
6 แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย     การเขียนตวัเลขไทยและตวัหนงัสือแทนจ านวน 6–8 
 วทิยาศาสตร์    การบอกจ านวนส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวั 

 สังคมศึกษาฯ    ศึกษา คน้ควา้เก่ียวกบัจ านวนสมาชิกในกลุ่ม ครอบครัวและส่ิงของท่ีอยู่
รอบตวั 

 ศิลปะ    วาดภาพ ระบายสี ป้ันดินน ้ามนั แสดงจ านวน 6–10 
 ภาษาต่างประเทศ    การนับจ านวนเป็นภาษาองักฤษ และภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิก

 อาเซียน 10 ประเทศ 
 การงานอาชีพฯ    นบัวสัดุ เศษวสัดุท่ีน ามาใชใ้นการประดิษฐส่ิ์งต่าง ๆ 
7 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
              คร้ังที ่1   

              ขั้นที่ 1  น ำเข้ำสู่บทเรียน 
            1.   ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
 2. ทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 จ านวน 10 ขอ้ เวลา 10 นาที 
            3.   ทบทวนจ านวน 1 ถึง 5 และ 0 โดยใหน้กัเรียนบอกจ านวนจากส่ิงของหรือบตัรภาพและ                        
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                  ใหน้กัเรียนเขียนตวัเลขแสดงจ านวนส่ิงของเหล่านั้น 
 4. ทบทวนการนบัจ านวน 1 ถึง 5 เป็นภาษาองักฤษ 

    ขั้นที่ 2  กจิกรรมกำรเรียนรู้ 

   1. จ านวน 6 

  1.1 ใหน้กัเรียนออกมายืนหนา้ชั้นเรียน จ านวน 5 คน นกัเรียนคนอ่ืน ๆ ช่วยกนับอกจ านวน
นบั ใหอ้อกไปหนา้ชั้นอีก 1 คน ท่ีเหลือช่วยกนันบัและบอกจ านวน จนไดค้ าตอบ “6” 
จากนั้นจึงเปล่ียนเป็นใชอุ้ปกรณ์อยา่งอ่ืน เช่น สมุด หนงัสือ 

  1.2 ครูชูหนงัสือ 5 เล่ม ใหน้กัเรียนบอกวา่มีจ านวนเท่าไร แลว้หยิบหนงัสือมารวมอีก 1 เล่ม 
ถามนกัเรียนว่า มีหนงัสือมากกว่าจ านวนเดิมก่ีเล่ม ให้ช่วยกนัตอบ แลว้นบัจ านวน
หนงัสือท่ีครูถือไวท้ั้งหมด โดยนบัทีละจ านวน และใหน้กัเรียนกลุ่มอ่ืนนบัซ ้าอีกคร้ัง 

  1.3 ใหน้กัเรียนบอกช่ือส่ิงของต่าง ๆ ในหอ้งเรียน 6 อย่าง จากนั้นใหบ้อกช่ือส่ิงของอย่าง
อ่ืน เช่น ช่ือสตัว ์6 ชนิด  ผลไม ้6 อยา่ง  สี 6 สี เป็นตน้ 

  1.4 ครูน าบตัรภาพแสดงจ านวนหก ใหน้กัเรียนสงัเกตและนบัจ านวน แลว้เขียนตวัเลขฮินดู 
                           อารบิก ตวัเลขไทย และตวัหนงัสือแสดงจ านวนภาพในบตัร 

 
  1.5 ครูน าบตัรตวัเลข “6”  “๖”  “หก” ติดบนกระดานด า แนะน าใหน้กัเรียนรู้ว่า “6”  “๖”  

“หก” เป็นสัญลกัษณ์ท่ีใชแ้สดงจ านวน 6 โดยท่ี “6” เป็นตวัเลขฮินดูอารบิก “๖” เป็น
ตวัเลขไทย และ หก เป็นตวัหนงัสือ 

  1.6 ครูสาธิตการเขียนตวัเลข “6” บนกระดานด าใหน้กัเรียนสังเกตและฝึกเขียน แลว้สังเกต
ค าอ่าน “หก” ใหน้กัเรียนสะกดค า “หก” 

  1.7 ครูแนะว่า จ านวน 6 เรียกเป็นภาษาองักฤษ “SIX” ออกเสียงใหฟั้ง และใหน้กัเรียน                   
ออกเสียงตาม จากนั้นใหส้ะกดค า S-I-X 

  1.8 ให้นักเรียนศึกษาเร่ืองจ านวนหกและท ากิจกรรมในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน 
คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษัท 
ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 

           2.  ครูมอบหมายใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองจ านวน 7 จากบทเรียนมาล่วงหนา้แลว้มาสรุปความรู้ในการ 
               เรียนคร้ังต่อไป 

                คร้ังที ่2 
           3.  ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
            4.  จ านวน 7 
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  4.1 ทบทวนเร่ืองจ านวน 1 ถึง 6 และ 0 โดยใหน้กัเรียนบอกจ านวน และเขียนตวัเลขแทน
จ านวนจากของจริงหรือภาพ 

  4.2 ยกตวัอย่างส่ิงของท่ีมีจ านวน 6 ใหน้กัเรียนนบัจ านวน น ามาเพ่ิมอีก 1 แลว้ช่วยกนัหา
ค าตอบวา่มีจ านวนเท่าไร จนไดค้ าตอบ 7 จากนั้นจึงเปล่ียนมาใชอุ้ปกรณ์อ่ืนแทน 

  4.3 ใหน้กัเรียนสังเกตและบอกส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่ในหอ้งเรียนจ านวน 7 อย่าง จากนั้นใหบ้อก
ช่ือสตัว ์ส่ิงของต่าง ๆ เช่น ช่ือตน้ไม ้ผลไม ้ท่ีนกัเรียนรู้จกัจ านวน 7 อยา่ง 

  4.4 ครูน าบตัรภาพท่ีแสดงจ านวน 7 ใหน้กัเรียนสังเกตและนบัจ านวนภาพ น าบตัรตวัเลข 
“7” “๗” “เจด็” ติดบนกระดานด า ใหน้กัเรียนอ่านสญัลกัษณ์ทั้งสาม 

  4.5 ครูสาธิตการเขียนตวัเลข “7” “๗” และค าอ่าน “เจ็ด” บนกระดานด าใหน้กัเรียนดูทีละ
ตวั แลว้อ่านและฝึกเขียน 

  4.6 ครูออกเสียง “SEVEN” ใหน้กัเรียนฟัง และออกเสียงตามหลาย ๆ คร้ัง 
  4.7 นกัเรียนศึกษาเร่ืองจ านวนเจ็ด ในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
          5.  ครูมอบหมายใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองจ านวน 8 จากบทเรียนมาล่วงหนา้แลว้มาสรุปความรู้ในการ 
               เรียนคร้ังต่อไป 

                  คร้ังที ่3  
          6. ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 

           7. จ านวน 8 
  7.1 ทบทวนเก่ียวกบัจ านวน 1–7 และ 0 โดยใหน้กัเรียนบอกจ านวนและเขียนตวัเลขแทน

จ านวนภาพ จากนั้นใหน้บัจ านวน 1–7 เป็นภาษาองักฤษ 
  7.2 ยกตวัอย่างส่ิงของท่ีมีจ านวน 7 ให้นักเรียนบอกและนับจ านวน แลว้น าส่ิงของ                         

อย่างเดียวกนัมาเพ่ิมอีก 1 ช่วยกนัหาค าตอบว่ามีจ านวนเท่าไร (8) จากนั้นจึงเปล่ียนมา
ใชอุ้ปกรณ์อ่ืนแทน 

  7.3 ครูน าบตัรภาพท่ีแสดงจ านวน 8 ติดบนกระดานด าใหน้กัเรียนนบัจ านวน แลว้บอกช่ือ                    
ส่ิงต่าง ๆ จ านวน 8 อยา่ง เช่น ส่ิงท่ีอยูใ่นหอ้งเรียน สตัว ์ผลไม ้

   7.4 ครูน าบตัรตวัเลข “8” “๘” “แปด” ติดบนกระดานด า ใหน้กัเรียนอ่านสญัลกัษณ์ทั้งสาม 
                   7.5   ครูมอบหมายใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองการเขียนตวัเลข “8” ”๘” จากบทเรียนมาล่วงหนา้แลว้

มาสรุปความรู้ในการเรียนคร้ังต่อไป 
                  คร้ังที ่4 
                   7.6   ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
                   7.7 ครูสาธิตการเขียนตวัเลข “8” ”๘” แปด บนกระดานด าใหน้กัเรียนสังเกต แลว้อ่าน                   

และฝึกเขียน 
                   7.8 ครูบอกนกัเรียนวา่จ านวน 8 ภาษาองักฤษเรียกวา่ “EIGHT” ครูออกเสียงใหน้กัเรียน 
                            ออกเสียงตามหลาย ๆ คร้ัง 
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  7.9 นกัเรียนศึกษาเร่ืองจ านวน แปด ในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการ 
                            เรียนรู้คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันา 
                            พานิช จ ากดั)  
    ขั้นที่ 3  ฝึกฝนนักเรียน 
 1. ใหน้กัเรียนเล่นเกม จ านวนเดียวกนั 
                         เกมจ านวนเดยีวกนั 
  จุดประสงค์ เพ่ือทบทวนจ านวน 1–8 
  อุปกรณ์ 1. บตัรท่ีมีภาพจ านวน 1–8 3. บตัรตวัเลขไทย ๑–๘ 
    2. บตัรตวัเลขฮินดูอารบิก 1–8 4. บตัรตวัหนงัสือ หน่ึง–แปด และ ศูนย ์
  วิธีเล่น 1. แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็นกลุ่มละ 3–4 คน 
     2. ครูแจกบตัรอุปกรณ์ใหน้กัเรียนกลุ่มละ 1 ชุด 
      3. ให้นกัเรียนและกลุ่มจดับตัรภาพ บตัรตวัเลขฮินดูอารบิก บตัรตวัเลข

ไทย และบตัรตวัหนงัสือท่ีเป็นจ านวนเดียวกนั ใหเ้ป็นชุดกนั เช่น บตัร
ภาพท่ีมีภาพ 5 ภาพ ก็รวมเขา้ชุดกบับตัรตวัเลขฮินดูอารบิก 5 บตัร 
ตวัเลขไทย ๕ และบตัรตวัหนงัสือ หา้ 

    4. กลุ่มใดสามารถจดัเสร็จและถกูตอ้งก่อน กลุ่มนั้นเป็นผูช้นะ 
 2. ใหน้กัเรียนร้องเพลง ONE TWO THREE 

โดยครูร้องน าให้ฟัง 1 เท่ียว นกัเรียนร้อง
พร้อมกนัและแสดงท่าทางประกอบเพลง 

 3. ครูอาจให้นักเรียนท ากิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ  
                   เร่ืองท่ีเรียน เช่น กิจกรรมท่ี 1 การบอกค่า 

                              ตวัเลขไดใ้นหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน 
คณิตศาสตร์ /ส่ือการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 

 ขั้นที่ 4  กำรน ำไปใช้ 
  การน าจ านวน 6 ถึง 8 ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

 ขั้นที่ 5  สรุปควำมคิดรวบยอด 
   จ านวนนบั 6 ถึง 8 เป็นจ านวนท่ีเพ่ิมข้ึนทีละหน่ึงตามล าดบัและเขียนแทนดว้ยตวัเลข

ฮินดูอารบิก 6, 7, 8  ตวัเลขไทย ๖, ๗, ๘  ตวัหนงัสือ หก เจ็ด และแปด เป็นสัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทน
จ านวน 6 ถึง 8 

8 กจิกรรมเสนอแนะ 
 1. ใหน้กัเรียนเขียนตวัเลข 1 ถึง 8 ในรูปแบบตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทย และตวัหนงัสือ ลงใน
สมุดงานเป็นการบา้น 

เพลง ONE TWO THREE 
ท านองเพลง แรมโบ ร็อก 

ONE TWO THREE I GO TO THE SEA 
FOUR FIVE SIX    LA LA LA I’M BIG 
SEVEN AND EIGHT I GO TO BED 
NINE AND TEN      LA LA NOW AND THEN 
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 2. ใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้การอ่านตวัเลข 1 ถึง 8 ดว้ยภาษาของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 
ประเทศ โดยขอค าแนะน าจากผูป้กครองหรือครูประจ าชั้น 
           3. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองจ านวน 9 จากบทเรียนมาล่วงหนา้แลว้มาสรุปความรู้ในการ 
               เรียนคร้ังต่อไป 
9 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ของจริงท่ีนบัได ้             6.  หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ 
 2. บตัรภาพแสดงจ านวนนบั                  ส่ือการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถม 
 3. บตัรตวัเลข                  ศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 4. เกมจ านวนเดียวกนั                            7.  ใบกิจกรรมท่ี 1 การบอกค่าตวัเลข 
  5. เพลง ONE TWO THREE 
แหล่งการเรียนรู้เพิม่เตมิ 
  1. ส่ิงต่าง ๆ ภายในหอ้งเรียนและบริเวณโรงเรียน  
            2.  หอ้งสมุด        
  3. บตัรภาพ 
            4.   หนงัสือเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ 
 

 

 

10 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1. ผลการจดัการเรียนรู้ 

 

 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้ 

       แนวทางแกไ้ข 

 

 3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน  

       เหตุผล          

                                                                    
 4. การปรับแผนการจดัการเรียนรู้                                                 

 

                                                                            _______________                                     
                                                                                 ครูสอน/แทน 
                                                            (ลงช่ือ)  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้     คณิตศาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีที่  1                             ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2    จ านวนนับ 6 ถึง 10                                                            เวลา 3 ช่ัวโมง 
1 สาระส าคัญ 
 จ านวนนบั 9 และ 10 เป็นจ านวนนบัท่ีเพ่ิมข้ึนทีละหน่ึงตามล าดบั เขียนแทนดว้ยตวัเลขฮินดูอารบิก  
       คือ 9, 10 ตวัเลขไทย คือ ๙, ๑๐ และตวัหนงัสือ คือ เกา้ สิบ 
 
2 ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 ค 1.1 ป. 1/1, ค 1.1 ป. 1/2, ค 6.2 ป. 1/4 
3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกจ านวน 9 และ 10 ได ้(K) 
 2. อ่านและเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทย และตวัหนงัสือแทนจ านวน 9 และ 10 ได ้(K) 
 3. สนใจเรียน เตม็ใจท างาน และเรียนคณิตศาสตร์อยา่งมีความสุข (A) 
 4. สามารถใหเ้หตุผลและน าเสนอไดอ้ยา่งมัน่ใจ (P) 
4 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) 
วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล              เกณฑ์การวดั 
1. สงัเกตจากการตอบค าถามและ แบบประเมินผลการน าเสนอ    ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   การใหข้อ้เสนอแนะ ขอ้มลู/การอภิปราย/การสร้าง  
2. ตรวจผลงานการเล่นเกม  แผนท่ีความคิด  
   ร่วมกนัในชั้นเรียน   
 
 
 
 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ่6 
จ านวนนับและการเขยีนสัญลกัษณ์ 
แทนจ านวน 9 และ 10 
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล    เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล             เกณฑ์การวดั 
1.  สงัเกตจากความสนใจและ แบบประเมินดา้นคุณธรรม     ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   ความตั้งใจเรียน จริยธรรม และค่านิยม  
2. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน   
   ดา้นระเบียบวินยัในการท างาน   
    ความเช่ือมัน่ในตนเอง และการ   
   มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์   
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 

1. สงัเกตขณะปฏิบติักิจกรรม แบบประเมินดา้นทกัษะ/    ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   คณิตศาสตร์ กระบวนการ  
2. ตรวจผลการปฏิบติังานตาม   
   ใบงานท่ี 4   
3. สงัเกตพฤติกรรมดา้นการส่ือสาร   
   การน าเสนอ การเช่ือมโยง และ   
   การน าไปใช ้   
 
5 สาระการเรียนรู้ 
 1. จ านวน 9 และ 10 
 2. อ่านและเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทย และตวัหนงัสือแทนจ านวน 9 และ 10 
6 แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย    การเขียนตวัเลขไทยและตวัหนงัสือแทนจ านวน 9 และ 10 

 สังคมศึกษาฯ    การน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั เช่น อ่านป้ายราคาสินคา้ ขนาด
ของรองเทา้  

 ศิลปะ    ออกแบบลวดลาย โดยใชต้วัเลข 1–10 เป็นส่วนประกอบส าคญั 
 ภาษาต่างประเทศ                    การนบัและอ่านจ านวน 9 และ 10 เป็นภาษาองักฤษ และภาษาในกลุ่ม
                                 ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ  
7 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
               คร้ังที ่1   
               ขั้นที่ 1 น ำเข้ำสู่บทเรียน 
             1.   ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
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 2. ทบทวนจ านวน 6 ถึง 8 โดยใหน้กัเรียนบอกจ านวนจากส่ิงของหรือบตัรภาพและใหน้กัเรียน
เขียนตวัเลขแสดงจ านวนส่ิงของเหล่านั้น 

 3. ทบทวนการนบัจ านวน 6 ถึง 8 เป็นภาษาองักฤษ 
                 ขั้นที่ 2  กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
        1.  จ านวน 9 
     1.1 ทบทวนจ านวน 1 ถึง 8 โดยให้นกัเรียนบอกจ านวนและเขียนตวัเลขแทนจ านวน                  

จากอุปกรณ์ท่ีเป็นของจริงหรือบตัรภาพและนบัจ านวน 1 ถึง 8 เป็นภาษาองักฤษ 
     1.2 ใหน้กัเรียนออกมาหนา้ชั้นเรียนจ านวน 8 คน ใหน้กัเรียนนบัจ านวนพร้อมกนั จากนั้น

ให้นกัเรียนออกมาเพ่ิมอีก 1 คน ช่วยกนับอกจ านวนนบั ให้นบั 1–9 จากนั้นจึง
เปล่ียนเป็นใชอุ้ปกรณ์อยา่งอ่ืนแทน 

     1.3 ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มช่วยกนับอกส่ิงของท่ีอยู่ในหอ้งเรียนจ านวน 9 อย่าง จากนั้นให้
บอกช่ือสตัวห์รือส่ิงของ เช่น ผลไม ้ตน้ไม ้ช่ืออาหาร ขนม มาอยา่งละ 9 ชนิด 

     1.4 ครูน าบตัรตวัเลข “9” “๙” ติดบนกระดานด า บอกนกัเรียนว่าเป็นสัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทน
จ านวน 9 จากนั้นใหน้กัเรียนอ่านสัญลกัษณ์ทั้งสอง ครูสาธิตการเขียนตวัเลข “9” “๙” 
บนกระดานด าใหน้กัเรียนดูทีละตวั แลว้อ่านและฝึกเขียน 

     1.5 ครูบอกนกัเรียนวา่จ านวน 9 เรียกเป็นภาษาองักฤษวา่ “NINE” ใหน้กัเรียนออกเสียงและ
นบัจ านวน 1–9 เป็นภาษาองักฤษ 

                   2.  ครูมอบหมายใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองจ านวน 10 จากบทเรียนมาล่วงหนา้แลว้มาสรุปความรู้ 
                        ในการเรียนคร้ังต่อไป 
        คร้ังที ่2 
                   3.  ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
                    4.  จ านวน 10 
     4.1 ทบทวนจ านวน 1 ถึง 9 และ 0 โดยใหน้กัเรียนบอกจ านวนและเขียนตวัเลขแทนจ านวน                  

จากอุปกรณ์ท่ีเป็นของจริงหรือบตัรภาพและนบัจ านวน 1 ถึง 9 และ 0 เป็นภาษาองักฤษ 
     4.2 ใหน้กัเรียนออกมาหนา้ชั้นเรียนจ านวน 9 คน ใชน้กัเรียนในชั้นบอกจ านวนและนบั

จ านวนพร้อมกนั จากนั้นเปล่ียนเป็นใชอุ้ปกรณ์อย่างอ่ืน เช่น แท่งไม ้หลอดดูด สมุด 
หนงัสือแทน 

     4.3 ใหน้กัเรียนบอกช่ือส่ิงของท่ีอยูใ่นหอ้งเรียนจ านวน 10 อยา่ง และนบัจ านวน 
     4.4 ครูน าบตัรตวัเลข “10”  “๑๐” ติดบนกระดานด า ใหน้กัเรียนอ่านสญัลกัษณ์ทั้งสอง 
     4.5 ครูสาธิตการเขียนตวัเลข “10”  “๑๐” บนกระดานด าใหน้กัเรียนสังเกต อ่านและฝึก

เขียน 
     4.6 ครูบอกนกัเรียนว่าจ านวน 10 เรียกเป็นภาษาองักฤษว่า “TEN” ครูออกเสียงใหน้กัเรียน

ออกเสียงตามหลาย ๆ คร้ัง 
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  4.7 นกัเรียนศึกษาเร่ืองจ านวนเกา้และสิบ ในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั) 

          5.     ครูมอบหมายใหน้กัเรียนฝึกเขียนตวัเลขแสดงจ านวน 9 และ 10 ลงในสมุด 
                คร้ังที ่3   

    ขั้นที่ 3   ฝึกฝนนักเรียน 
           1.    ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยใหค้รูตรวจสอบการเขียน 

                  ตวัเลขแสดงจ านวน 9 และ 10 
 2. นกัเรียนเล่นเกมจ านวนเดียวกนั เพ่ือฝึกบอกจ านวนและอ่านจ านวนได ้
 3. นกัเรียนร่วมกนัร้องเพลง “ONE TWO THREE” เพ่ือฝึกทกัษะภาษาองักฤษ   

     ขั้นที่ 4  กำรน ำไปใช้ 
 1. การน าจ านวน 9 และ 10 ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 2. เล่นเกมคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัจ านวนและการนบัจ านวน 

 ขั้นที่ 5  สรุปควำมคิดรวบยอด 
   จ านวน 9 และ 10 เป็นจ านวนท่ีเพ่ิมข้ึนทีละหน่ึงตามล าดบัและเขียนแทนดว้ยตวัเลข                 

ฮินดูอารบิก ไดแ้ก่ 9, 10 ตวัเลขไทย ๙, ๑๐ ตวัหนงัสือ เกา้ สิบ เป็นสัญลกัษณ์ใชแ้ทนจ านวน                 
9 และ 10 

8 กจิกรรมเสนอแนะ 
 1. เขียนตวัเลข 9 และ 10 ในรูปแบบตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทย และตวัหนงัสือ 
 2. วาดรูปและระบายสีแสดงจ านวน 0 และ 10 และจ านวนอ่ืน ๆ 
 3. ใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้การอ่านตวัเลข 9 และ 10 ดว้ยภาษาของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 

ประเทศ 
 4. ใหน้กัเรียนรวบรวมค าอ่านตวัเลข 0–9 และ 10 ดว้ยภาษาของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 

ประเทศ แลว้จดัท าเป็นรายงาน 
           5.   ครูมอบหมายใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองการเปรียบเทียบจ านวนท่ีเท่ากนัและไม่เท่ากนัจากบทเรียน 
                 มาล่วงหนา้แลว้มาสรุปความรู้ในการเรียนคร้ังต่อไป 
 
 9 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ของจริงท่ีนบัได ้   
 2. บตัรภาพแสดงจ านวนนบั  
 3. บตัรตวัเลข  
 4.  เกมจ านวนเดียวกนั 
 5.  แผนภูมิเพลง one two three 
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 6.  หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น 
                  ประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
  แหล่งการเรียนรู้เพิม่เตมิ 
 1. ภาพแสดงจ านวนนบั 1 ถึง 10 และ 0 
 2. ส่ิงของท่ีนบัจ านวนได ้
 3. เกมคณิตศาสตร์ 
            4.  หนงัสือคณิตศาสตร์เล่มอ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1. ผลการจดัการเรียนรู้ 

 

 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้  

           แนวทางแกไ้ข 

 

 3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน  

           เหตุผล          

                                                                    
 4. การปรับแผนการจดัการเรียนรู้                                                 

 

                                                                          ________________             
                                                                                  ครูสอน/แทน 
                                                                                       (ลงช่ือ)  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้     คณิตศาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีที่  1                    ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2    จ านวนนับ 6 ถึง 10                                                   เวลา 3 ช่ัวโมง 
1 สาระส าคัญ 
 จ านวนสองจ านวนเม่ือน ามาเปรียบเทียบกนัอาจมีค่าเท่ากนั มากกวา่หรือนอ้ยกวา่กนั 
 
2 ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 ค 1.1 ป. 1/1, ค 1.1 ป. 1/2, ค 6.2 ป. 1/4 
3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เปรียบเทียบจ านวนไม่เกิน 10 สองจ านวน และเขียนสญัลกัษณ์แทนการเปรียบเทียบได ้(K) 
 2. ร่วมตอบค าถามและท ากิจกรรมคณิตศาสตร์ดว้ยตนเอง (A) 
 3. สามารถใหเ้หตุผลและน าเสนอไดอ้ยา่งมัน่ใจ (P) 
4 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) 
วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 

1. สงัเกตจากการตอบค าถามและ แบบประเมินผลการน าเสนอ    ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   การแสดงความคิดเห็น ขอ้มลู/การอภิปราย/การสร้าง  
2. ตรวจผลงานการเล่นเกม  แผนท่ีความคิด  
   มากกวา่หรือนอ้ยกวา่   
 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1.  สงัเกตจากความสนใจและ แบบประเมินดา้นคุณธรรม     ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   ความตั้งใจเรียน จริยธรรม และค่านิยม  
2. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน   
   ดา้นความรอบคอบในการท างาน   
    และความเช่ือมัน่ในตนเอง   

แผนการจดัการเรียนรู้ที ่7 
การเปรียบเทียบจ านวนสองจ านวน 
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ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. สงัเกตขณะปฏิบติักิจกรรม แบบประเมินดา้นทกัษะ/    ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   คณิตศาสตร์ กระบวนการ  
2. ตรวจผลการปฏิบติังานตาม   
   ใบกิจกรรมท่ี 2   
3. สงัเกตพฤติกรรมดา้นการส่ือสาร   
   การน าเสนอ  และการน าไปใช ้   
 

5 สาระการเรียนรู้ 
 1.  การเปรียบเทียบจ านวน 
 2.  การใชเ้คร่ืองหมาย > , < และ = แสดงการเปรียบเทียบ 
6 แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย    การเขียนตวัเลขไทยและตวัหนงัสือแทนจ านวน 6–10 
 วทิยาศาสตร์    การน าเสนอผลงาน การบอกจ านวนส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวั 
 สังคมศึกษาฯ    การศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัจ านวนของส่ิงของท่ีอยูร่อบตวั 
 ศิลปะ    วาดภาพ ระบายสี 
 ภาษาต่างประเทศ                   การนบัจ านวนเป็นภาษาองักฤษ และภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิก 
                                                           อาเซียน 
7 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
              คร้ังที ่1   
               ขั้นที่ 1  น ำเข้ำสู่บทเรียน 
           1.    ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
 2. ทบทวนเร่ืองจ านวน 1 ถึง 10 โดยใหน้กัเรียนร้องเพลงจ านวนนบั 

เพลงนบั 
เน้ือรอง... ราตรี  รุ่งทวีชยั                       ท านอง...  อาร์ยสูลีปป้ิง 
หน่ึง  สอง  สาม  ส่ี  (ซ ้ า)  หา้  หก  เจด็  (ซ ้ า) 
อีกทั้ง  แปด  เกา้  สิบ               จ าใหดี้  (ซ ้ า) 

 3. ใหน้กัเรียนอ่านและเขียนจ านวน 1 ถึง 10 จากของจริงท่ีนบัไดห้รือจากบตัรภาพ 
                ขั้นที่ 2  กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
 1. ใหน้กัเรียนหญิงและนกัเรียนชายออกมาหนา้ชั้นเรียน กลุ่มละ 6 คน ยืนหนัหนา้เขา้หากนั                   

และจบัมือกนั นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายหาเหตุผลวา่ เหตุใดนกัเรียนจึงจบัคู่กนัไดพ้อดี (เพราะ                     
นกัเรียนหญิงและนกัเรียนชายมีจ านวนเท่ากนั) 
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   2. ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม ชาย 6 คน หญิง 7 คน ออกไปหนา้ชั้นเรียน ยืนหนัหนา้เขา้หากนั และ              
จบัมือกนัหน่ึงต่อหน่ึง ครูซักถามว่า เพราะเหตุใดนกัเรียนจึงจบัคู่กนัไดไ้ม่พอดี (เพราะ
จ านวนไม่เท่ากนั) 

   3. ใชอุ้ปกรณ์อ่ืนแสดงการเปรียบเทียบจ านวนท่ีเท่ากนัและไม่เท่ากนั ครูและนกัเรียนร่วมกนั                
อภิปรายใหเ้หตุผลท านองเดียวกบักิจกรรมท่ี 1–2 

   4. ครูวาดภาพง่าย ๆ บนกระดานด า จ านวน 2 กลุ่ม แสดงจ านวนเท่ากนัและไม่เท่ากนั แลว้              
โยงเส้นจบัคู่ภาพหน่ึงต่อหน่ึง แลว้ร่วมกนัอภิปราย ซักถามและให้เหตุผลว่าเพราะเหตุใด                    
ภาพบางกลุ่มจึงโยงเส้นจบัคู่กนัไดพ้อดี และภาพบางกลุ่มโยงเส้นจบัคู่กนัไดไ้ม่พอดี ดงั
ตวัอยา่ง 

 
                  ครูแนะน านกัเรียนเพ่ิมเติมว่าการเปรียบเทียบระหว่างจ านวน 2 จ านวน ถา้ไม่เท่ากนั จะมี              

จ านวนใดจ านวนหน่ึงมีค่ามากกว่าและอีกจ านวนหน่ึงมีค่านอ้ยกว่า แนะน าวิธีสังเกตจ านวน
ท่ีมากกวา่หรือจ านวนท่ีนอ้ยกวา่ โดยสงัเกตเปรียบเทียบหรือโยงเสน้จบัคู่หน่ึงต่อหน่ึง 

             5.  ครูมอบหมายใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองการเปรียบเทียบจ านวนโดยใชเ้คร่ืองหมายแสดงการ 
                  เปรียบเทียบจ านวนจากบทเรียนมาล่วงหนา้แลว้มาสรุปความรู้ในการเรียนคร้ังต่อไป 
             คร้ังที ่2   
             6.  ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
              7. ครูให้นกัเรียนทบทวนเร่ืองการเปรียบเทียบจ านวนท่ีเท่ากนัและไม่เท่ากนั โดยยกตวัอย่าง

ส่ิงของสองกลุ่มและใหน้กัเรียนเปรียบเทียบจ านวนส่ิงของสองกลุ่มวา่เท่ากนัหรือไม่เท่ากนั 
   8. ครูน าแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ านวนและการใชเ้คร่ืองหมายแสดงการเปรียบเทียบ

จ านวนมาติดบนกระดานด า ทบทวนการใชเ้คร่ืองหมาย >, < และ = 

 
    9.  นกัเรียนศึกษาเน้ือหาเร่ืองการเปรียบเทียบจ านวนในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน   
        คณิตศาสตร์/ ส่ือการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพ ์  
        วฒันาพานิช จ ากดั) 
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            10.  ครูมอบหมายใหน้กัเรียนฝึกท าแบบฝึกหดัเร่ืองการเปรียบเทียบจ านวนจากหนงัสือเรียน  
                   รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เพ่ือฝึกฝนทกัษะและเตรียมความพร้อม 
                   ในการเรียนคร้ังต่อไป 

คร้ังที ่3   
 ขั้นที่ 3  ฝึกฝนนักเรียน 
            1.    ให้นกัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผ่านมาโดยให้นักเรียนถามครูหรือ

เพ่ือนในชั้นเรียนท่ีสงสยัจากการท าโจทยแ์บบฝึกหดั 
 2. นกัเรียนเล่นเกม มากกวา่หรือนอ้ยกวา่ 
                                          เกมมากกว่าหรือน้อยกว่า 
 จุดประสงค์ เพ่ือทบทวนการเปรียบเทียบจ านวน 
 อุปกรณ์  บตัรภาพแสดงจ านวน 1 ถึง 10 และ 0 อยา่งละบตัร 
 วิธีเล่น  ครูถือบตัรภาพและสับบตัรภาพทั้งหมดให้คละกนั ให้นกัเรียนดูภาพในบตัรใบ

แรก  แลว้ใหท้ายว่าภาพในบตัรท่ีอยู่ถดัไป มีจ านวนมากกว่าหรือจ านวนนอ้ยกว่า
ภาพท่ีเห็นอยู่น้ี ครูเฉลยเปรียบเทียบให้นกัเรียนเห็น แลว้ทายจ านวนภาพในบตัร
ถดัไป 

 3. ใหน้กัเรียนท ากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส้ญัลกัษณ์ในการเปรียบเทียบ ในหนงัสือส่ือการ 
          เรียนรู้ สมบูรณ์แบบ หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน และชุดปฏิรูปการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป. 1  
          ของบริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
 ขั้นที่ 4  กำรน ำไปใช้ 
  ใหน้กัเรียนน าความรู้เร่ืองการเปรียบเทียบจ านวนไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

 ขั้นที่ 5  สรุปควำมคิดรวบยอด 
   ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปการเปรียบเทียบจ านวนว่า จ านวนสองจ านวนอาจมีค่า

เท่ากนั  ไม่เท่ากนั มากกวา่หรือนอ้ยกวา่กนั 
8 กจิกรรมเสนอแนะ 
 1.  ใหน้กัเรียนเขียนแผนภาพแสดงการเปรียบเทียบและการใชเ้คร่ืองหมาย >, < และ = แสดงการ                    
       เปรียบเทียบจ านวนลงสมุดงานเป็นการบา้น 
         2. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองการเรียงล าดบัจ านวนจากบทเรียนมาล่วงหนา้แลว้มาสรุป 
       ความรู้ในการเรียนคร้ังต่อไป 
9 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ของจริงท่ีนบัได ้   
 2. บตัรภาพ   
 3. บตัรตวัเลข  
 4. บตัรสญัลกัษณ์ >, < และ =           
  5. เกมมากกวา่หรือนอ้ยกวา่ 
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 6. แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบ 
 7.  หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น 
                 ประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 8.  ใบกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส้ญัลกัษณ์ในการเปรียบเทียบ ในหนงัสือเรียน รายวิชา 
                พ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั 
                ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
      แหล่งการเรียนรู้เพิม่เตมิ 
 1. หอ้งเรียน 
 2. บริเวณโรงเรียน 
            3.   หอ้งสมุด 

 

10 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1. ผลการจดัการเรียนรู้ 

 

 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้ 

           แนวทางแกไ้ข 

 

 3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน  

           เหตุผล          

                                                                    
 4. การปรับแผนการจดัการเรียนรู้                                                 

 
                                                                     __________________             
                                                                              ครูสอน/แทน 
                                                         (ลงช่ือ)  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้     คณิตศาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีที่  1                          ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2    จ านวนนับ 6 ถึง 10                                                          เวลา 2 ช่ัวโมง 
1 สาระส าคัญ 
 จ านวน 6, 7, 8, 9 และ 10 สามารถเขียนเรียงจากล าดบัจ านวนท่ีมีค่ามากไปหาจ านวนท่ีมีค่านอ้ย หรือ 
       จากล าดบัจ านวนท่ีมีค่านอ้ยไปหาจ านวนท่ีมีค่ามากได ้
2 ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 ค 1.1 ป. 1/1, ค 1.1 ป. 1/2, ค 6.2 ป. 1/4 
3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เรียงล าดบัจ านวน 1 ถึง 10 และ 0 ได ้(K) 
 2. สนใจเรียน เตม็ใจท างานตามค าแนะน าของครู (A) 
 3. สามารถบอกเหตุผลใหผู้อ่ื้นเขา้ใจและน าความรู้ไปใชใ้นวิชาอ่ืนและในชีวิตประจ าวนั (P) 
4 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. สงัเกตจากการตอบค าถามและ แบบประเมินผลการน าเสนอ    ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   การใหข้อ้เสนอแนะ ขอ้มลู/การอภิปราย/การสร้าง  
2. ตรวจผลงานการท ากิจกรรม แผนท่ีความคิด  
   จากใบกิจกรรม   
3. ตรวจผลงานการท า แบบทดสอบหลงัเรียน        เกณฑเ์ฉล่ีย 50% 
   แบบทดสอบหลงัเรียน     
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1.  สงัเกตจากความสนใจและ แบบประเมินดา้นคุณธรรม     ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   ความตั้งใจเรียน จริยธรรม และค่านิยม  
2. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน   
   ดา้นการมีวิจารณญาณและการ   
   มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์   

แผนการจดัการเรียนรู้ที ่8 
การเรียงล าดบัจ านวน 
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ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

วธีิการและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. สงัเกตขณะปฏิบติักิจกรรม แบบประเมินดา้นทกัษะ/    ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   คณิตศาสตร์ กระบวนการ  
2. ตรวจผลการปฏิบติังานตาม   
   ใบกิจกรรมท่ี 3   
3. สงัเกตพฤติกรรมดา้นการ   
   แกปั้ญหา การใหเ้หตุผล    
4. ตรวจแฟ้มสะสมผลงาน   
5. ประเมินพฤติกรรมตาม   
   รายการประเมินดา้นทกัษะ/     
   กระบวนการ   
5 สาระการเรียนรู้ 
 1.  การเรียงล าดบัจ านวน 1 ถึง 10 และ 0 จากนอ้ยไปหามาก 
 2.  การเรียงล าดบัจ านวน 1 ถึง 10 และ 0 จากมากไปหานอ้ย 
6 แนวทางบูรณาการ  
 ภาษาไทย    การเขียนตวัเลขไทยและตวัหนงัสือแทนจ านวน 1 ถึง 10 และ 0 
 วทิยาศาสตร์    การบอกจ านวนส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวั 
 สังคมศึกษาฯ    การศึกษา คน้ควา้เก่ียวกบัจ านวนของส่ิงของท่ีอยูร่อบตวั 
 ศิลปะ    วาดภาพ ระบายสี 
 สุขศึกษาฯ    เล่นเกมการเรียงล าดบัจ านวน 
 ภาษาต่างประเทศ                   นบัจ านวนเป็นภาษาองักฤษ และภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
                                 10 ประเทศ 
7 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
    คร้ังที ่1   
               ขั้นที่ 1  น ำเข้ำสู่บทเรียน  
           1.    ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
           2. ทบทวนเร่ือง จ านวน 1 ถึง 10 และ 0 โดยใหน้กัเรียนบอกจ านวน อ่านและเขียนตวัเลขแทน

จ านวน 1 ถึง 10 จากของจริงหรือภาพ 
 3. ทบทวนเร่ือง การเปรียบเทียบจ านวน โดยใหน้กัเรียนเล่นเกม มากกวา่หรือนอ้ยกวา่ 
               ขั้นที่ 2   กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
 1. ครูน าบตัรท่ีมีจ านวนภาพ 1 ถึง 10 และ 0 จ านวน 3 ใบ ติดบนกระดานด า ใหน้กัเรียนสังเกต

จ านวนภาพในบตัรทีละ 2 ใบ และบอกจ านวนภาพท่ีมากท่ีสุดและนอ้ยท่ีสุด 
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 2. แนะน าการเรียงล าดบัจากจ านวนท่ีมีค่ามากท่ีสุด ไปหาจ านวนท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุด โดยการเขียน
จ านวนท่ีมากท่ีสุดก่อน แลว้เรียงล าดบัไปจนถึงจ านวนท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุด 

 3. ครูก าหนดตวัเลข 6, 8 และ 7 บนกระดานด า ใหน้กัเรียนอภิปราย ซกัถาม และใหเ้หตุผลถึง
การเปรียบเทียบระหวา่งจ านวน 6 กบั 8 วา่ จ านวนใดมีค่ามากกว่ากนั (8) จากนั้นเปรียบเทียบ
ระหว่าง 8 กบั 7 และ 6 กบั 7 ซ่ึงจากการเปรียบเทียบจะปรากฏว่า จ านวนท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือ 
8 และนอ้ยท่ีสุด คือ 6 ถา้เขียนเรียงล าดบัจากจ านวนท่ีมีค่ามากท่ีสุดไปหาจ านวนท่ีมีค่านอ้ย
ท่ีสุดจะได ้    8         7          6 

  หรือเรียงล าดบัจากจ านวนท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุดไปหาจ านวนท่ีมีค่ามากท่ีสุดก็จะได ้
          6         7 8 
 4. ยกตวัอยา่งและจดักิจกรรมท านองเดียวกนัน้ีอีก 2–3 คร้ัง เพ่ือใหน้กัเรียนเขา้ใจยิ่งข้ึน 
 5.  นกัเรียนศึกษาเน้ือหาจากหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ 
                  คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
           6.  ครูมอบหมายใหน้กัเรียนฝึกท าแบบฝึกหดัเร่ืองการเปรียบเทียบจ านวนจากหนงัสือเรียน  
                รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เพ่ือฝึกฝนทกัษะและเตรียมความพร้อม 
                ในการเรียนคร้ังต่อไป 
            คร้ังที ่2    
 ขั้นที่ 3  ฝึกฝนผู้เรียน 
             7.  ให้นักเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผ่านมาโดยให้นักเรียนถามครูหรือ

เพ่ือนในชั้นเรียนท่ีสงสยัจากการท าโจทยแ์บบฝึกหดั 
 8. ครูแจกบตัรใหน้กัเรียนเป็นชุด ชุดละ 3–5 บตัร ใหน้กัเรียนแต่ละชุดออกมายืนเรียงล าดบัตาม

ตวัเลขท่ีมีค่ามากท่ีสุดไปหาตวัเลขท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุด 
 9.   นกัเรียนท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัเร่ืองการเรียงล าดบัจ านวนในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน  
                  คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพ ์
                  วฒันาพานิช จ ากดั) 

 ขั้นที่ 4  กำรน ำไปใช้ 
 1. นกัเรียนเขา้แถวตามล าดบัเลขท่ี 
 2. น าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนเร่ืองการเรียงล าดบัจ านวนไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

 ขั้นที่ 5  สรุปควำมคิดรวบยอด 
   การเรียงล าดบัจ านวน สามารถเรียงล าดบัจากจ านวนท่ีมีค่ามากท่ีสุดไปหาจ านวนท่ีมีค่า

นอ้ยท่ีสุด หรือจากจ านวนท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุดไปหาจ านวนท่ีมีค่ามากท่ีสุด 
8 กจิกรรมเสนอแนะ 

           1.  ใหน้กัเรียนเขียนช่ือเพ่ือนในหอ้งเรียนเรียงตามล าดบัตั้งแต่เลขท่ี 1 ถึงเลขท่ี 10 ลงในสมุดงาน 
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           2.  ครูยกตวัอยา่งโจทยปั์ญหาหรือสถานการณ์เก่ียวกบัการบวกใหน้กัเรียนช่วยกนัหาค าตอบ 
                 เพ่ือใหน้กัเรียนเตรียมความพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 
9 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ใบกิจกรรมท่ี 3 เร่ือง การเรียงล าดบัจ านวน   
 2. บตัรตวัเลข                               
 3. บตัรภาพแสดงจ านวนนบั 
 4. ส่ิงของท่ีนบัได ้
 5.   หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น 
                  ประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
  แหล่งการเรียนรู้เพิม่เตมิ 
 1. ในหอ้งเรียน 
 2. บริเวณโรงเรียน 
 3. หอ้งสมุด 
 4.   ส่ิงของต่าง ๆ ท่ีนบัได ้
 

 

10 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1. ผลการจดัการเรียนรู้ 

 

 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้ 

        แนวทางแกไ้ข 

 

 3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน  

       เหตุผล          

                                                                    
 4. การปรับแผนการจดัการเรียนรู้                                                 

 

                                                                        _________________             
                                                                                 ครูสอน/แทน 
                                                                                      (ลงช่ือ)  
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หน่วยการเรียนรู้ที ่3   
การบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลบวกไม่เกนิ 10         

 เวลา 14 ช่ัวโมง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมายของการบวก 
 

การบวกด้วยศูนย์ 
 

การบวกแนวตั้ง  
 

การสลบัที่ของการบวก 

การบวกจ านวนสองจ านวน 
ทีม่ผีลบวกไม่เกนิ 10 

  

 

ประโยคสัญลกัษณ์การบวก 
 

โจทย์ปัญหาการบวก 
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การบวกจ านวนสองจ านวน 
ทีม่ีผลบวกไม่เกนิ 10 

ความรู้ 
1. ความหมายของการบวก 

2. ประโยคสญัลกัษณ์การบวก 

3. การบวกดว้ยศูนย ์
4. การสลบัท่ีของการบวก    
5. การบวกแนวตั้ง  
6. โจทยปั์ญหาการบวก  

ภาระงาน/ช้ินงาน 

– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้ความหมายของการบวก 
‟ ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้ประโยคสญัลกัษณ์การบวก  
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การบวกดว้ยศูนย ์   
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การสลบัท่ีของการบวก 
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การบวกแนวตั้ง   
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้โจทยปั์ญหาการบวก 
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมฝึกฝนทกัษะตามแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมฝึกทกัษะการใชภ้าษา สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์แสดงความหมายและ 
   น าเสนอ 
 

ทักษะ/กระบวนการ 

1. การส่ือสารเพ่ืออธิบายความส าคญัของ   
   การบวกจ านวนสองจ านวนท่ีมีผลบวก  
   ไม่เกิน 10  
2. สามารถน าเสนอการบวกจ านวนสอง 
   จ านวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน 10 ในรูปแบบ 
   ต่าง ๆ   
3. การแสดงทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือ  
   การศึกษาเก่ียวกบัการบวกจ านวนสอง 
   จ านวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน 10 
4. การน าความรู้ทางคณิตศาสตร์มา   
   ประยกุตห์รือเช่ือมโยงไปใชใ้น    
   ชีวิตจริง 

 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
1. ร่วมศึกษาและปฏิบติักิจกรรม 
   ประกอบการเรียนรู้เก่ียวกบั 
   เร่ืองการบวกจ านวนสองจ านวน 
   ท่ีมีผลบวกไม่เกิน 10 ดว้ยความ  
   สนใจ ความตั้งใจเรียน และการ   
   ท างานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม  
2. ตระหนกัถึงความเช่ือมัน่ในตนเอง 
   ในการร่วมศึกษาและปฏิบติั  
   กิจกรรมประกอบการเรียนรู้เก่ียวกบั 
   เร่ืองการบวกจ านวนสองจ านวน 
   ท่ีมีผลบวกไม่เกิน 10  
3. มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
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ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การบวกจ านวนสองจ านวนที่มผีลบวกไม่เกนิ 10 

ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน 

ตวัช้ีวดัช้ันปี 
1. บวก ลบ  และบวก ลบระคนของจ านวนนบัไม่เกินหน่ึงร้อยและศูนย ์ พร้อมทั้งตระหนกัถึงความ

สมเหตุสมผลของค าตอบ (ค 1.2  ป. 1/1) 
2. วิเคราะห์และหาค าตอบของโจทยปั์ญหา และโจทยปั์ญหาระคนของจ านวนนบัไม่เกินหน่ึงร้อยและ

ศูนย ์พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ  (ค 1.2  ป. 1/2) 
3. ใชวิ้ธีการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา (ค 6.1  ป. 1/1) 
4. ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง

เหมาะสม (ค 6.1  ป. 1/2) 
5. ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม (ค 6.1  ป. 1/3) 

 
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
    การบวกจ านวนสองจ านวนท่ีมีผลบวกหรือเกิด
จ านวนใหม่ไม่เกิน 10   
 
 
 
 
 

ค าถามส าคัญที่ท าให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 
     
     นกัเรียนสามารถใหค้วามหมายและการน าความรู้การ
บวกจ านวนสองจ านวนท่ีมีผลบวกหรือจ านวนใหม่ 
ไม่เกิน 10 ในรูปแบบต่าง ๆ  ไปใชใ้นชีวิตจริงไดอ้ยา่งไร 

ความรู้ของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจที่คงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
1. ความหมายของการบวก  ประโยคสญัลกัษณ์    
   การบวก (การใชเ้คร่ืองหมาย +) 
2. การบวกดว้ยศูนย ์ การบวกท่ีไม่มีการทด 
3. การสลบัท่ีของการบวก  การบวกแนวตั้ง  
4. โจทยปั์ญหาการบวก การลบ 
5. การสร้างโจทยปั์ญหาการบวก   

 
 
 

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจ 
ที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
1. ทกัษะ/ความสามารถดา้นการส่ือสาร อธิบาย   
   ความส าคญัของการบวกจ านวนสองจ านวน 
   ท่ีมีผลบวกไม่เกิน 10 
2. ทกัษะ/ความสามารถดา้นการน าเสนอการ  
   บวกจ านวนสองจ านวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน 10 
   ในรูปแบบต่าง ๆ    
3. ทกัษะ/ความสามารถการน าความรู้เก่ียวกบั 
   บวกจ านวนสองจ านวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน 10  
   ในรูปแบบต่าง ๆ  ไปใชใ้นชีวิตจริง  
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ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานที่แสดงว่านักเรียน 
            มผีลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง 

1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัต ิ
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้ความหมายของการบวก 
‟ ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้ประโยคสญัลกัษณ์การบวก  
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การบวกดว้ยศูนย ์   
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การสลบัท่ีของการบวก 
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การบวกแนวตั้ง   
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้โจทยปั์ญหาการบวก 

          – ร่วมปฏิบติักิจกรรมฝึกทกัษะการใชภ้าษา สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์แสดงความหมายและน าเสนอ 
2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้ 

   2.1 วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ 
       1) การทดสอบ 
       2) การสนทนาซกัถาม 
       3) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
          รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
       4) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
          และค่านิยม 
       5) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

   2.2 เคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้ 
      1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
      2) แบบบนัทึกการสนทนาซกัถาม 
      3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
          รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
      4) แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
         และค่านิยม 
       5) แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

3. ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
     3.1 การอ่านเขียน การเปรียบเทียบ การเรียงล าดบัจ านวน การแสดงความคิดเห็น และการใหข้อ้เสนอแนะ 
     3.2 ความสนใจ ความตั้งใจเรียน การท างานกลุ่ม ความเช่ือมัน่ในตนเอง และการมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
     3.3 ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การน าเสนอ การใชท้กัษะชีวิต การใชเ้ทคโนโลยี 
และการน าไปใช ้
ขั้นที่ 3 แผนการจดัการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 การบวกจ านวนสองจ านวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน 10 เวลา 14 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9 ความหมายของการบวก 2 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 10 ประโยคสญัลกัษณ์การบวก    3 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 11 การบวกดว้ยศูนย ์   2 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 12 การสลบัท่ีของการบวก   2 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 13 การบวกแนวตั้ง     2 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 14 โจทยปั์ญหาการบวก      3 ชัว่โมง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้     คณิตศาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีที่  1                                   ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3    การบวกจ านวนสองจ านวนที่มผีลบวกไม่เกนิ 10                     เวลา 2 ช่ัวโมง 
1 สาระส าคัญ 
 การบวกเป็นการน าจ านวนตั้งแต่สองจ านวนมารวมกนั ผลท่ีไดเ้รียกวา่ผลบวกหรือผลลพัธ์ 
2 ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 ค 1.2  ป. 1/1, ค 1.2  ป. 1/2 
3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บวกจ านวนสองจ านวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน 10 ตามแนวนอนและแนวตั้งได ้(K) 
 2. มีความรอบคอบ ท างานตามล าดบัขั้นตอนตามค าแนะน าของผูส้อน (A) 
 3. ใชภ้าษา สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์แสดงความหมายและน าเสนอไดถู้กตอ้ง (P) 
4 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้     
ด้านความรู้ (K) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. สงัเกตจากการตอบค าถามและ แบบประเมินผลการน าเสนอ    ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
    การแสดงความคิดเห็น ขอ้มลู/การอภิปราย/การสร้าง  
2. ตรวจผลงานการเขียนแผนภาพ แผนท่ีความคิด  
    แสดงการบวก   
3. การท าแบบทดสอบก่อนเรียน    แบบทดสอบก่อนเรียน - 
 
 
 
 
 
 

ความหมายของการบวก 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที ่9 
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1.  สงัเกตจากความสนใจและ แบบประเมินดา้นคุณธรรม     ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   ความตั้งใจเรียน จริยธรรม และค่านิยม  
2. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน   
   ดา้นความรับผิดชอบ  ดา้น   
   ความเช่ือมัน่ในตนเอง และการ   
   มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์   
 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. สงัเกตขณะปฏิบติักิจกรรม แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวน    ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   คณิตศาสตร์ การ  
2. ตรวจผลการปฏิบติังานตาม   
   ใบกิจกรรมท่ี 1   
3. สงัเกตพฤติกรรมดา้นการส่ือสาร    
   การน าเสนอ และการน าไปใช ้   
 

5 สาระการเรียนรู้ 
 1. ความหมายของการบวก และการใชเ้คร่ืองหมาย + 
 2. การบวกจ านวนสองจ านวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน 10 
6 แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย    การเขียนแผนภาพและการแต่งประโยคแสดงการบวก 
 วทิยาศาสตร์    การน าเสนอผลงานจ านวนพืช สตัว ์และแมลงต่าง ๆ 
 สังคมศึกษาฯ    การรวมเงินในชีวติประจ าวนั 
 ศิลปะ    การวาดภาพแสดงการบวก 
 ภาษาต่างประเทศ    การนบัจ านวนเป็นภาษาองักฤษ และการออมเงินตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

7 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

   คร้ังที ่1   
              ขั้นที ่1  น ำเข้ำสู่บทเรียน 
           1.    ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยร่วมแสดงวิธีหาค าตอบจาก 
                  โจทยท่ี์ครูก าหนดให ้

 2. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 จ านวน 10 ขอ้ เวลา 10 นาที 
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 3. ทบทวนจ านวน 1 ถึง 10 และ 0 โดยใหน้กัเรียนบอกจ านวน อ่านและเขียนตวัเลขแทนจ านวนจาก
ของจริงท่ีนบัไดห้รือจากบตัรภาพ 

 3. ทบทวนการนบัจ านวน 1 ถึง 10 เป็นภาษาองักฤษและร้องเพลง ONE TWO THREE 
         ขั้นที่ 2    กจิกรรมกำรเรียนรู้ 

 1. ใหน้กัเรียนชายและนกัเรียนหญิงออกมาหนา้ชั้นเรียนจ านวน 2 และ 3 คน ตามล าดบั ให ้             
นกัเรียนในชั้นบอกจ านวนนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงทั้งหมดท่ีออกมาหนา้ชั้นเรียนนั้น 

 2. ครูชูดินสอในมือ 2 ขา้ง ขา้งละ 1 แท่ง และ 2 แท่ง ตามล าดบั ครูน าดินสอรวมกนัใหน้กัเรียน 
บอกจ านวนดินสอท่ีรวมกนัทั้งหมดนั้น และจดักิจกรรมท านองเดียวกนัน้ีโดยใชอุ้ปกรณ์ท่ี                      
เป็นตวันบัอ่ืน ๆ อีก 3‟5 ตวัอยา่ง 

 3. ครูน าบตัรภาพไก่จ านวน 2 ภาพ และ 4 ภาพ ติดบนกระดานด าใหน้กัเรียนสงัเกตและบอก 
จ านวนไก่ทั้งหมดท่ีรวมกนั และด าเนินกิจกรรมท านองเดียวกนัน้ีอีก 2‟3 ตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

  

       4. ครูยกตวัอยา่งโจทยปั์ญหาหรือสถานการณ์เก่ียวกบัการบวกใหน้กัเรียนช่วยกนัหาค าตอบ เช่น 
  ‟  มีนก 2 ตวั บินมาอีก 2 ตวั รวมเป็นนกก่ีตวั (4 ตวั) 
  ‟ มีไก่ 5 ตวั ซ้ือมาอีก 1 ตวั รวมเป็นไก่ก่ีตวั (6 ตวั) 
  ‟  แกว้มีเงิน 6 บาท แม่ใหอี้ก 2 บาท แกว้มีเงินรวมกนัก่ีบาท (8 บาท) 
  ‟  ฉนัมีเงิน 3 บาท พ่อใหอี้ก 3 บาท ฉนัมีเงินรวมก่ีบาท (6 บาท) 
  ‟  2 รวมกบั 3 เท่ากบัเท่าไร (5) 
 5. ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งโจทยปั์ญหาหรือสถานการณ์เก่ียวกบัการบวกคนละ 1 ตวัอยา่งใหเ้พ่ือนใน                   

ชั้นตอบค าถาม 
 6. ครูตั้งค าถามเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวั เช่น 
  ‟  แมว 1 ตวักบัไก่ 1 ตวั มีขารวมกนัก่ีขา (6 ขา) 
  ‟  เป็ด 2 ตวัมีขารวมกนัก่ีขา (4 ขา)  
           7.   ครูมอบหมายใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองเขียนแสดงการบวกโดยใชเ้คร่ืองหมาย + และเคร่ืองหมาย =  
                 จากบทเรียนมาล่วงหนา้แลว้มาสรุปความรู้ในการเรียนคร้ังต่อไป 
          คร้ังที ่2 
           8.    ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา                   
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 9.  ครูน าแผนภูมิแสดงการบวก ดงัน้ี   
                  ครูแนะน า เคร่ืองหมาย + ใหน้กัเรียนรู้จกัวา่ 

เรียกวา่ เคร่ืองหมายบวก เป็นเคร่ืองหมายท่ีใช้
แสดงการน าส่ิงของมารวมกนั และเคร่ืองหมาย = 
เรียกวา่ เคร่ืองหมายเท่ากบั เป็นเคร่ืองหมายท่ี
แสดงความเท่ากนัระหวา่งจ านวน 2 จ านวน และ
ครูอ่านประโยค “2 บวก 3 เท่ากบั 5” ใหน้กัเรียน
ฟังและใหน้กัเรียนอ่านตาม พร้อมทั้งอธิบายให้
นกัเรียนเขา้ใจวา่ ประโยคทั้งสามประโยคใน
แผนภาพน้ีมีความหมายเหมือนกนั 

 10. ครูสาธิตวิธีเขียนเคร่ืองหมาย + และเคร่ืองหมาย = ท่ีถกูวิธี ใหน้กัเรียนสงัเกตและเขียนตาม
ในอากาศ จากนั้นใหอ้อกมาเขียนบนกระดานเป็นรายบุคคล เป็นแถว หรือเป็นกลุ่ม 

 11. ใหน้กัเรียนใชอุ้ปกรณ์การเรียนหรือของจริงท่ีเป็นตวันบัอ่ืน ๆ แสดงการบวกและเขียนแสดง
การบวกโดยใชเ้คร่ืองหมาย + และเคร่ืองหมาย = 

          12.  นกัเรียนศึกษาเน้ือหาในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ 
                 คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
           ขั้นที่ 3  ฝึกฝนนักเรียน 
 1. ใหน้กัเรียนเขียนแผนภาพแสดงการบวกและการใชเ้คร่ืองหมายบวกลงในสมุดงาน 
 2.   นกัเรียนท ากิจกรรมในใบกิจกรรมท่ี 1 ในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการ

เรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 ขั้นที่ 4  กำรน ำไปใช้ 
 1. ใหน้กัเรียนช่วยกนัแต่งประโยคท่ีแสดงถึงการบวกท่ีมกัจะใชใ้นชีวิตประจ าวนั เช่น 
  - แกว้มีเงิน 3 บาท แม่ใหอี้ก 2 บาท แกว้มีเงินรวม 5 บาท 
  - มีสมุด 4 เล่ม ซ้ือมาอีก 1 เล่ม รวมเป็นสมุด 5 เล่ม 
  - ไก่ 2 ตวัมีขารวมกนั 4 ขา 
 2. นกัเรียนน าความรู้จากท่ีไดเ้รียนเร่ืองการบวกไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 3. นกัเรียนน าความรู้เร่ืองการบวกไปใชค้ านวณการออมเงินในแต่ละเดือนของตนเองตามหลกั      
                  เศรษฐกิจพอเพียง 

 ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด 
  ครูใหน้กัเรียนร่วมอภิปรายและสรุปใหไ้ดข้อ้สรุปวา่ การบวก หมายถึง การน าจ านวนตั้งแต่

สองจ านวนมารวมกนั จ านวนท่ีไดจ้ากการบวกเรียกวา่ผลบวกหรือผลรวม ซ่ึงจะมีจ านวนเพ่ิม
มากข้ึนเสมอ และเคร่ืองหมาย + เป็นเคร่ืองหมายท่ีแสดงถึงการน าส่ิงของมารวมกนั 

8 กจิกรรมเสนอแนะ 
1. ใหน้กัเรียนเขียนแผนภาพแสดงการบวกง่าย ๆ ลงในสมุดงานเป็นการบา้น 
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2. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองประโยคสญัลกัษณ์แสดงการบวกจากบทเรียนมาล่วงหนา้แลว้
มาสรุปความรู้ในการเรียนคร้ังต่อไป 

9 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ส่ิงของท่ีนบัได ้  
 2. บตัรภาพ   
 3. เพลง ONE TWO THREE     
 4. แผนภูมิแสดงการบวก 
 5.  หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
                 สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 6.  ใบกิจกรรมท่ี 1 เร่ืองความหมายของการบวกในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน  
                 คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพ ์
                 วฒันาพานิช จ ากดั) 
 แหล่งการเรียนรู้เพิม่เตมิ 
 1. หอ้งสมุด                    4.  บตัรตวัเลข 
 2. หอ้งเรียน                    5.  แผนภาพแสดงการบวก 
 3. บตัรภาพ 
 

 

10 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1. ผลการจดัการเรียนรู้ 

 

 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้ 

       แนวทางแกไ้ข 

 

 3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน  

        เหตุผล          

                                                                    
 4. การปรับแผนการจดัการเรียนรู้                                                 

 

                                                               _____________________                                                                                     
                                                                           ครูสอน/แทน 

                                                     (ลงช่ือ)  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้     คณิตศาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีที่  1                          ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3   การบวกจ านวนสองจ านวนที่มผีลบวกไม่เกนิ 10             เวลา 3 ช่ัวโมง 
1 สาระส าคัญ 
 การบวกสามารถเขียนในรูปประโยคสญัลกัษณ์ได ้
2 ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 ค 1.2  ป. 1/1, ค 1.2  ป. 1/2 
3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เขียนประโยคสญัลกัษณ์การบวกจากภาพการรวมจ านวนได ้(K) 
 2. ท างานรอบคอบตามล าดบัขั้นตอนและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ (A) 
 3. บอกเหตุผลประกอบการเขียนประโยคสญัลกัษณ์การบวกได ้(P) 
4 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้   
ด้านความรู้ (K) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. สงัเกตจากการตอบค าถามและ แบบประเมินผลการน าเสนอ    ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
    การใหข้อ้เสนอแนะ ขอ้มลู/การอภิปราย/การสร้าง  
2. ตรวจผลงานการเขียนแผนภาพ แผนท่ีความคิด  
    แสดงการบวก   
  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1.  สงัเกตจากความสนใจและ แบบประเมินดา้นคุณธรรม     ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
     ความตั้งใจเรียน จริยธรรม และค่านิยม  
2. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน   
    ดา้นความรับผิดชอบ ระเบียบ   
    วินยัในการท างาน และการมี   
    เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์   

ประโยคสัญลกัษณ์การบวก 
 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที ่10 
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ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. สงัเกตขณะปฏิบติักิจกรรม แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวน    ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
    คณิตศาสตร์ การ  
2. ตรวจผลการปฏิบติังานตาม   
   ใบกิจกรรมท่ี 2   
3. สงัเกตพฤติกรรมดา้นการส่ือสาร   
   การน าเสนอ การเช่ือมโยง และ   
   การน าไปใช ้   
 
5 สาระการเรียนรู้ 
 ประโยคสญัลกัษณ์การบวกจ านวนสองจ านวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน 10 
6 แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย    เขียนประโยคสญัลกัษณ์แสดงการบวก 
 วทิยาศาสตร์    ส ารวจจ านวนพืช สตัว ์ตามสถานท่ีต่าง ๆ 
 สังคมศึกษาฯ    ส ารวจสมาชิกในครอบครัวตนเองและเพ่ือนบา้น 
 ศิลปะฯ    การวาดภาพแสดงการบวก 
 สุขศึกษาฯ    การร้องเพลงการบวกและการแสดงท่าทางประกอบเพลง 
 ภาษาต่างประเทศ                   การนบัจ านวนเป็นภาษาองักฤษ 
7 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
               คร้ังที ่1   

               ขั้นที่ 1  น ำเข้ำสู่บทเรียน 
            1.   ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
  2. ครูพานกัเรียนร้องเพลง การบวก พร้อมทั้งแสดงท่าทางประกอบเพลง 

เพลงการบวก 
เน้ือร้อง... ศ.ยพิุน พิพิธกลุ           ท านอง... แขกกะเฉียง 
เตน้ร าระบ าร ามะนา (ซ ้า)             การบวกนัน่หนามีค่าเพ่ิมจริง 
ขยบัมือดงักรุ๋งกร๋ิง (ซ ้า)                การบวกโจ๊ะติง ติง ติงทัง่ติงทัง่ติง 

                  ดีนาร์ ดีนาร์ ดีนาร์ (ซ ้า)             อ๊ีดด้ี ทาเรนา บวกค่าเพ่ิมจริง 
 3. ทบทวนเก่ียวกบัการบวก เคร่ืองหมาย + และเคร่ืองหมาย = โดยครูแสดงจ านวนส่ิงของ                   

สองจ านวนท่ีรวมกนัแลว้มีผลบวกไม่เกิน 10 ใหน้กัเรียนหาค าตอบและเขียนแสดงการบวก                
โดยใชเ้คร่ืองหมาย + และเคร่ืองหมาย = เช่น  

  ‟ ดินสอ 2 แท่ง กบัดินสอ 3 แท่ง รวมเป็นดินสอก่ีแท่ง (5 แท่ง) (2 + 3 = 5) 
  ‟ แดงมีเงิน 4 บาท แม่ใหอี้ก 2 บาท แดงมีเงินรวมก่ีบาท (6 บาท) (4 + 2 = 6) 
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  ‟ ววั 2 ตวั มีขารวมกนัก่ีขา (8 ขา) (4 + 4 = 8) 

                ขั้นที่ 2  กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
   1. ให้นกัเรียนหญิงและนักเรียนชายออกมาหน้าชั้นจ านวน 2 และ 3 คนตามล าดบั ถามว่ามี                 

นกัเรียนหญิงและนกัเรียนชายท่ีออกมาหนา้ชั้นเรียนก่ีคน เขียนตวัเลขและเคร่ืองหมายแสดงการ
บวก ดงัน้ี 

      2 + 3 =  

  ครูใหน้กัเรียนเขา้ใจวา่          รูปส่ีเหล่ียมท่ีอยูข่า้งหลงัเคร่ืองหมาย = และการบวกนั้น                     
ในขั้นตอนน้ียงัไม่บอกค าตอบ ซ่ึงรูปส่ีเหล่ียม             เป็นช่องวา่งไวส้ าหรับเติมค าตอบ 

   2. ครูน าแผนภูมิประโยคสญัลกัษณ์แสดงการบวก
ติดบนกระดานด า ใหน้กัเรียนสงัเกตการเขียน
ประโยคสญัลกัษณ์แสดงการบวกจากแผนภูมิ 

   3. น าบตัรภาพอ่ืน ๆ มาติดบนกระดานด า ให้
นกัเรียนเขียนประโยคสญัลกัษณ์แสดงการบวก 

   4. ครูยกตวัอยา่งโจทยปั์ญหาการบวกจ านวนสอง
จ านวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน 10 ใหน้กัเรียนช่วยกนัเขียนประโยคสญัลกัษณ์แสดงการบวก เช่น 

  ‟  พ่ีมีเงิน 4 บาท นอ้งมีเงิน 3 บาท พ่ีและนอ้งมีเงินรวมกนัก่ีบาท (4 + 3 =         ) 
  ‟  มีปู 5 ตวั มีปลา 2 ตวั มีปูและปลารวมกนัก่ีตวั (5 + 2 =         )  
  ‟  เป็ด 1 ตวั กบัไก่ 1 ตวั มีขารวมกนัก่ีขา (2 + 2 =         ) 
  ‟  หมู 1 ตวั กบัแมว 1 ตวั มีขารวมกนัก่ีขา (4 + 4 =         ) 
    5.  นกัเรียนช่วยกนัยกตวัอยา่งโจทยปั์ญหาการบวก แลว้ช่วยกนัเขียนเป็นประโยคสญัลกัษณ์แสดง 
                   การบวกและหาค าตอบ 
               6.  ครูมอบหมายใหน้กัเรียนเขียนแผนภาพแสดงการบวกหรือโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการบวกท่ีครู 
                    ก าหนดให ้แลว้เขียนประโยคสญัลกัษณ์จากแผนภาพหรือโจทยปั์ญหาเพ่ือฝึกฝนทกัษะและ 
                    เตรียมความพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 
              คร้ังที ่2   
               7.  ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมา 
                8.  ครูใหน้กัเรียนทบทวนการเขียนประโยคสญัลกัษณ์แสดงการบวก โดยครูยกตวัอยา่งโจทย ์
                   ปัญหาการบวกจ านวนสองจ านวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน 10  แลว้เขียนประโยคสญัลกัษณ์แสดงการ 
                    บวกพร้อมทั้งหาค าตอบ 
               9.  ใหน้กัเรียนเขียนแผนภาพแสดงการบวกหรือโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการบวก แลว้เขียนประโยค 
                    สญัลกัษณ์จากแผนภาพหรือโจทยปั์ญหานั้น 
     10. นกัเรียนศึกษาเน้ือหาในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ 
                     คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
              11.  ครูมอบหมายใหน้กัเรียนฝึกท าแบบฝึกหดัเร่ืองการเขียนประโยคสญัลกัษณ์การบวกจาก 
                     หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เพ่ือฝึกฝนทกัษะและ 
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                    เตรียมความพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 
             คร้ังที ่3   

 ขั้นที่ 3 ฝึกฝนนักเรียน 
              1.  ใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยใหน้กัเรียนถามครูหรือ     
                   เพ่ือนในชั้นเรียนท่ีสงสยัจากการท าโจทยแ์บบฝึกหดั 
    2.  ใหน้กัเรียนเขียนประโยคการบวกจากโจทยปั์ญหาและแผนภาพแสดงการบวก 
     3.  นกัเรียนท ากิจกรรมในใบกิจกรรมท่ี 2 เร่ือง ประโยคสญัลกัษณ์การบวก ในหนงัสือเรียน 
                     รายวชิาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
                     (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 ขั้นที่ 4 กำรน ำไปใช้ 
  นกัเรียนแต่งโจทยปั์ญหาการบวกท่ีมกัใชใ้นชีวิตประจ าวนัจากประโยคสญัลกัษณ์การบวก         
           ขั้นที ่5  สรุปควำมคิดรวบยอด 

  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายซกัถามและสรุปเก่ียวกบัประโยคสญัลกัษณ์แสดงการบวกว่าเป็น                  
การเขียนแสดงการบวกในรูปสัญลกัษณ์ ซ่ึงโจทยปั์ญหาสามารถเขียนเป็นประโยคสญัลกัษณ์ได ้

8 กจิกรรมเสนอแนะ 
 1.ใหน้กัเรียนเขียนแผนภาพแสดงการบวกจ านวนสองจ านวนและเขียนประโยคสญัลกัษณ์การบวก
จากแผนภาพลงในสมุดงานเป็นการบา้น คนละ 1‟3 ขอ้ 
           2. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองการบวกดว้ยศูนยจ์ากบทเรียนมาล่วงหนา้แลว้มาสรุปความรู้ 
ในการเรียนคร้ังต่อไป 
9 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เพลงการบวก            
 2. ส่ิงของท่ีนบัได ้          
 3. บตัรภาพ               
 4.  แผนภูมิแสดงการบวก 
 5.  โจทยก์ารบวก เรียนรู้ในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ 
                 คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 6. หนงัสือส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ป. 1 

 7.   ใบกิจกรรมท่ี 2 เร่ือง ประโยคสญัลกัษณ์การบวก ในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/
ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั) 

 แหล่งการเรียนรู้เพิม่เตมิ 
 1. หอ้งสมุด 
 2. บริเวณโรงเรียน 
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10 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1. ผลการจดัการเรียนรู้ 

 

 2. ปัญหา/อุปสรรคในจดัการเรียนรู้ 

       แนวทางแกไ้ข 

 

 3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน 

       เหตุผล          

                                                                    
 4. การปรับแผนการจดัการเรียนรู้                                                 

 

                                                                  __________________              
                                                                            ครูสอน/แทน 
                                                                                (ลงช่ือ)  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้     คณิตศาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีที่  1                            ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3    การบวกจ านวนสองจ านวนที่มผีลบวกไม่เกนิ 10              เวลา 2 ช่ัวโมง 
1 สาระส าคัญ 
 จ านวนใด ๆ ท่ีน ามาบวกกบัศูนยจ์ะไดผ้ลลพัธ์เท่ากบัจ านวนนั้น ๆ 
2 ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 ค 1.2  ป. 1/1, ค 1.2  ป. 1/2 
3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. หาผลบวกท่ีมีศูนยเ์ป็นตวัตั้งหรือตวับวกได ้(K) 
 2. ร่วมตอบค าถามและท ากิจกรรมคณิตศาสตร์ดว้ยตนเอง (A) 
 3. ใชว้ิธีการท่ีเหมาะสมในการค านวณหาค าตอบ (P) 
4 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 
ด้านความรู้ (K) 
วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 

1. สงัเกตจากการตอบค าถามและ แบบประเมินผลการน าเสนอ    ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   การแสดงความคิดเห็น ขอ้มลู/การอภิปราย/การสร้าง  
2. การจดักิจกรรมเล่นเกมและ แผนท่ีความคิด  
   การวาดภาพแสดงการบวกดว้ย   
  ศูนย ์   
 
 
 
 
 
 
 
 

การบวกด้วยศูนย์ 
 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที ่11 
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. สงัเกตจากความสนใจและ แบบประเมินดา้นคุณธรรม     ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   ความตั้งใจเรียน จริยธรรม และค่านิยม  
2. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน   
   ดา้นความรับผิดชอบ การมี   
   วิจารณญาณ และการมีเจตคติ   
   ท่ีดีต่อคณิตศาสตร์   
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. สงัเกตขณะปฏิบติักิจกรรม แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวน    ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   คณิตศาสตร์ การ  
2. ตรวจผลการปฏิบติังานตาม   
   ใบกิจกรรมท่ี 3   
3. สงัเกตพฤติกรรมดา้นการส่ือสาร   
   การน าเสนอ การเช่ือมโยง และ   
   การน าไปใช ้   
5 สาระการเรียนรู้ 
 การบวกดว้ยศูนย ์
6 แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย    การแต่งโจทยปั์ญหาแสดงการบวกดว้ยศูนย ์
 สังคมศึกษาฯ    ศึกษาส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวัเรา 
 ศิลปะ    วาดภาพ ระบายสีแสดงการบวกดว้ยศูนย ์
 สุขศึกษาฯ    เล่นเกมคณิตศาสตร์เร่ืองเก่ียวกบัการบวกดว้ยศูนยไ์ดอ้ยา่งสนุกสนาน 
 ภาษาต่างประเทศ                  การนบัจ านวนเป็นภาษาองักฤษ  
7 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
   คร้ังที ่1   

               ขั้นที่ 1  น ำเข้ำสู่บทเรียน 
           1. ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
 2. ใหน้กัเรียนเล่นเกม จ านวนเดียวกนั 
               เกมจ านวนเดยีวกัน 
 จุดประสงค์ เพ่ือพฒันาทกัษะในการบวก 
 อุปกรณ์การเล่น แถบประโยคการบวกท่ีมีผลบวกเป็นจ านวนเดียวกนั เป็นกลุ่มเท่าจ านวน              

 นกัเรียนท่ีตอ้งการ เช่น 
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                                             ผลบวก 5 ไดแ้ก่ 1 + 4, 2 + 3, 5 + 0, 3 + 2, 4 + 1 
   ผลบวก 6 ไดแ้ก่ 2 + 4, 3 + 3, 5 + 1, 0 + 6, 6 + 0  
 วธีิเล่น 1. ครูสบัแถบประโยคการบวกทั้งหมดใหค้ละกนั 
   2. แจกแถบประโยคการบวกใหน้กัเรียนคนละ 1 แถบ 
   3. ใหน้กัเรียนหาผลบวกจากแถบประโยคการบวกแลว้ไปหาเพ่ือนท่ีไดแ้ถบประโยค

ท่ีมีผลบวกเป็นจ านวนเดียวกนั 
   4. กลุ่มใดหาเพ่ือนท่ีเป็นจ านวนเดียวกนัครบและถกูตอ้งก่อนกลุ่มอ่ืนเป็นผูช้นะ 

              ขั้นที่ 2  กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
 1. ครูชูแท่งไมท่ี้มีอยู่ในมือขา้งหน่ึง 3 แท่ง กบัอีกขา้งหน่ึงไม่มีแท่งไมอ้ยูเ่ลย ใหน้กัเรียนดู

ร่วมกนัอภิปราย ซกัถาม โดยครูตั้งค าถามใหน้กัเรียนตอบ เช่น 
  ‟ ในมือครูขา้งหน่ึงมีแท่งไมก่ี้แท่ง (3 แท่ง) 
  ‟ กบัอีกขา้งหน่ึงมีแท่งไมอ้ยู่ก่ีแท่ง (ไม่มีเลยหรือ 0 แท่ง) 
 2. ครูแสดงการน าแท่งไมใ้นมือทั้ง 2 ขา้งรวมกนั ให้นกัเรียนบอกจ านวนแท่งไมท้ั้งหมดท่ี

รวมกนัมีก่ีแท่ง (3 แท่ง) และบอกเหตุผลท่ีเม่ือรวมกนัแลว้ไดแ้ท่งไมจ้ านวน 3 แท่ง เท่าเดิม 
(เพราะ 0 ไม่มีค่า น าไปบวกกบัจ านวนใด ๆ กจ็ะไดผ้ลบวกเท่ากบัจ านวนเดิมนั้น) 

 3. จดักิจกรรมท านองเดียวกนักบัขอ้ 1‟2 แต่สลบัส่ิงของใหอ้ยูใ่นมืออีกขา้งหน่ึง และให้
นกัเรียนหาผลบวก พร้อมทั้งบอกเหตุผลท่ีไดผ้ลบวกเท่ากบัจ านวนเดิมนั้น 

 4. น าแผนภูมิแสดงศูนยก์บัการบวกมาติดบนกระดานด า ใหน้กัเรียนสงัเกตการบวกจากแผนภูมิ 

 
           5.     นกัเรียนศึกษาเน้ือหาในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ 
                   คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
           6.    ครูมอบหมายใหน้กัเรียนฝึกท าแบบฝึกหดัเร่ืองการบวกดว้ยศูนยจ์ากหนงัสือเรียน  
                  รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เพ่ือฝึกฝนทกัษะและเตรียมความพร้อม 
                  ในการเรียนคร้ังต่อไป 
            คร้ังที ่2   

 ขั้นที่ 3  ฝึกฝนนักเรียน 
1. ใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยใหน้กัเรียนถามครูหรือ     

                   เพ่ือนในชั้นเรียนท่ีสงสยัจากการท าโจทยแ์บบฝึกหดั 
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 2. ใหน้กัเรียนเขียนประโยคสญัลกัษณ์แสดงการบวกจ านวนสองจ านวนท่ีมีตวัตั้งหรือตวับวก               
เป็นศูนย ์คนละ 3 ขอ้ แลว้หาค าตอบ บอกเหตุผลวา่ท าไมจึงไดผ้ลบวกดงันั้น 

 3.    นกัเรียนท ากิจกรรมในใบกิจกรรมท่ี 3 เร่ืองผลบวกของสองจ านวน ในหนงัสือเรียน 
                   รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
                   (บริษทั  ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
            ขั้นที่ 4  กำรน ำไปใช้ 
 1. ใหน้กัเรียนเขียนประโยคสญัลกัษณ์จากโจทยปั์ญหาการบวกท่ีมีตวัตั้งหรือตวับวกเป็นศูนย ์             

 พร้อมทั้งหาค าตอบ เช่น 
  ‟  แมว 1 ตวั กบั งู 1 ตวั มีขารวมกนัก่ีขา (4 + 0 =         ตอบ 4 ขา) 
  ‟  ปลา 1 ตวั กบัไก่ 1 ตวั มีขารวมกนัก่ีขา (0 + 2 =         ตอบ 2 ขา) 
 2. นกัเรียนน าความรู้จากท่ีไดเ้รียนเร่ืองการบวกดว้ยศูนยไ์ปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

 ขั้นที่ 5  สรุปควำมคิดรวบยอด 
  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปราย ซกัถาม และสรุปเก่ียวกบัศูนยก์บัการบวกว่า ไม่ว่าจะน าศูนย ์              

ไปบวกกบัจ านวนใด ๆ ผลบวกท่ีไดจ้ะเท่ากบัจ านวนเดิมนั้นเสมอ 
8 กจิกรรมเสนอแนะ 
 1. ใหน้กัเรียนเขียนแผนภาพแสดงการบวกดว้ยศูนย ์พร้อมทั้งเขียนประโยคสญัลกัษณ์แสดงการบวก                   
       และหาค าตอบลงในสมุดงานเป็นการบา้น คนละ 1‟3 ขอ้ 
           2. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองการสลบัท่ีของการบวกจากบทเรียนมาล่วงหนา้แลว้มาสรุป 
               ความรู้ในการเรียนคร้ังต่อไป 
9 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เกม จ านวนเดียวกนั 
 2. ของจริงท่ีนบัได ้
 3. บตัรภาพ 
 4.   หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น 
                  ประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 5. ใบกิจกรรมท่ี 3 เร่ืองผลบวกของสองจ านวน ในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน  
                  คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั  
                  ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
  แหล่งการเรียนรู้เพิม่เตมิ 
 1. หอ้งสมุด 
 2. แผนภูมิ 
 3. บตัรภาพแสดงจ านวนนบั 

4. ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวั 
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10 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1. ผลการจดัการเรียนรู้ 

 

 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้ 

       แนวทางแกไ้ข 

 

 3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน  

       เหตุผล          

                                                                    
 4. การปรับแผนการจดัการเรียนรู้                                                 

 

                                                                      _________________              
                                                                                ครูสอน/แทน 
                                                                                      (ลงช่ือ)  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้     คณิตศาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีที่  1                             ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3    การบวกจ านวนสองจ านวนที่มผีลบวกไม่เกนิ 10                เวลา 2 ช่ัวโมง 
1 สาระส าคัญ 
 การสลบัท่ีของการบวก 
2 ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 ค 1.2  ป. 1/1, ค 1.2  ป. 1/2 
3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. หาผลบวกโดยใชส้มบติัการสลบัท่ีของการบวกได ้(K) 
 2. ท างานตามล าดบัขั้นตอนตามค าแนะน าของผูส้อน (A) 
 3. บอกเหตุผลประกอบการหาผลบวกโดยใชส้มบติัการสลบัท่ีได ้(P) 
 
4 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 
วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 

1. สงัเกตจากการตอบค าถามและ แบบประเมินผลการน าเสนอ    ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   การใหข้อ้เสนอแนะ ขอ้มลู/การอภิปราย/การสร้าง  
2. ตรวจผลการเขียนประโยค แผนท่ีความคิด  
   สญัลกัษณ์การบวกของจ านวน   
  สองจ านวน   
 
 
 
 
 
 
 

การสลบัที่ของการบวก 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที ่12 
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1.  สงัเกตจากความสนใจและ แบบประเมินดา้นคุณธรรม     ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   ความตั้งใจเรียน จริยธรรม และค่านิยม  
2. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน   
   ดา้นความรอบคอบในการท างาน   
   วินยัในการท างาน และการมี   
   เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์   
 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. สงัเกตขณะปฏิบติักิจกรรม แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวน    ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   คณิตศาสตร์ การ  
2. ตรวจผลการปฏิบติังานตาม   
   ใบกิจกรรมท่ี 4   
3. สงัเกตพฤติกรรมดา้นการแก ้   
  ปัญหาการน าเสนอ การใหเ้หตุผล    
   การเช่ือมโยง และการน าไปใช ้   
5 สาระการเรียนรู้ 
 การสลบัท่ีของการบวก 
6 แนวทางบูรณาการ 

 ภาษาไทย   ตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการสลบัท่ีของการบวก 
 วทิยาศาสตร์   การสงัเกตเปรียบเทียบการบวกของจ านวนสองจ านวนแลว้สรุปเป็นกฎ

หรือนิยาม 
 สังคมศึกษาฯ   น าความรู้ท่ีใชใ้นการแกไ้ขสถานการณ์ต่าง ๆ ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 ศิลปะ   การวาดภาพแสดงการสลบัท่ีของการบวก 
 สุขศึกษาฯ                              การเล่นเกมคณิตศาสตร์เก่ียวกบัการสลบัท่ีของการบวก 
6 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
              คร้ังที ่1   

              ขั้นที่ 1  น ำเข้ำสู่บทเรียน 
            1.    ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
  2. ใหน้กัเรียนเล่นเกม ผลบวกเดียวกนั 
                   เกมผลบวกเดยีวกนั 
 จุดประสงค์ เพ่ือใหน้กัเรียนมีทกัษะในการบวก 
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 อุปกรณ์  ไม่มี 
  วิธีเล่น 
   1. แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3‟5 คน ใหแ้ต่ละกลุ่มเตรียมกระดาษและ

ดินสอ 
   2. ครูก าหนดจ านวนใดจ านวนหน่ึงเป็นผลบวก ใหน้กัเรียนหาจ านวนสองจ านวนท่ี

น ามาบวกกนัแลว้ไดผ้ลบวกเท่ากบัจ านวนท่ีครูก าหนดนั้นใหไ้ดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
มากไดใ้นเวลาท่ีครูก าหนด 

   3. เม่ือสญัญาณหมดเวลาแลว้ นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าผลงานส่งใหค้รูตรวจใหค้ะแนน           
โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ชุดละ 1 คะแนน กลุ่มท่ีเขียนไดม้ากท่ีสุดเป็นผูช้นะ 

 2. ทบทวนเร่ืองการบวกดว้ยศูนย ์โดยใหน้กัเรียนหาค าตอบจากประโยคสญัลกัษณ์ท่ีมีตวัตั้ง 
หรือตวับวกเป็นศูนย ์

                ขั้นที่ 2  กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
 1. ครูชูดินสอในมือ 1 แท่ง แลว้หยิบมาเพ่ิมอีก 2 แท่ง ใหน้กัเรียนเขียนประโยคสญัลกัษณ์                 

และหาค าตอบ (1 + 2 = 3) 
 2. ครูชูดินสอในมือ 2 แท่ง แลว้หยิบมาเพ่ิมอีก 1 แท่ง ใหน้กัเรียนเขียนประโยคสญัลกัษณ์                   

และหาค าตอบ (2 + 1 = 3) 
 3. จากกิจกรรมท่ี 1 และ 2 ใหน้กัเรียนเปรียบเทียบผลบวกของทั้งสองคร้ังวา่เท่ากนัหรือไม่ (เท่ากนั) 

ต่อจากนั้นครูเขียนสรุป ดงัน้ี 1 + 2 = 2 + 1 และจดักิจกรรมท านองเดียวกนัน้ีอีก 3‟5 ตวัอยา่งหรือ
จนเห็นวา่นกัเรียนเขา้ใจดี 

            4.  ครูใหใ้บงานเร่ืองแผนภูมิแสดงการสลบัท่ีของการบวกแก่นกัเรียนเพ่ือใหน้กัเรียนอ่านและ 
                 เตรียมความพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 
               คร้ังที ่2   
            5.  ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
  6. ครูน าแผนภูมิแสดงการสลบัท่ีของการบวกติดบนกระดานด า 

 
  ใหน้กัเรียนสงัเกตผลบวกจากแผนภูมิ ร่วมกนัอภิปรายและใหเ้หตุผลวา่ เพราะวา่ 1 + 3 = 4 

และ 3 + 1 = 4 ดงันั้น 1 + 3 = 3 + 1 
 7. ครูยกตวัอยา่งประโยคสญัลกัษณ์ 2 + 3 และ 2 + 2 วา่เท่ากนัหรือไม่ (ไม่เท่ากนั)                

เพราะเหตุใด ใหน้กัเรียนบอกเหตุผล (เพราะ 2 + 3 = 5 แต่ 2 + 2 = 4 ซ่ึง 5 กบั 4  มีค่า 
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                  ไม่เท่ากนั) ครูเขียนบนกระดาน 2 + 3  2 + 2 พร้อมทั้งแนะน าการใชเ้คร่ืองหมายวา่ใชแ้ทน 
“ไม่เท่ากบั” และใหน้กัเรียนพิจารณาประโยคต่อไปน้ีเพ่ิมเติม 

      1 + 4         2 + 4 
      2 + 5   2 + 6 
 8. นกัเรียนศึกษาเน้ือหาเร่ืองการสลบัท่ีของการบวกในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน     
                   คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
 
 ขั้นที่ 3  ฝึกฝนผู้เรียน 
 1. แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็นกลุ่มละ 3‟5 คน ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัคิดและเขียน                

ประโยคสญัลกัษณ์การบวกของจ านวนท่ีแสดงคุณสมบติัการสลบัท่ีของการบวกกลุ่มละ  
                  5 ขอ้ 
 2. นกัเรียนท ากิจกรรมในใบกิจกรรมท่ี 4 เร่ืองการสลบัท่ีของการบวก ในหนงัสือเรียน 
                   รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
                   (บริษทั  ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั)  
 ขั้นที่ 4  กำรน ำไปใช้ 
  นกัเรียนน าความรู้จากท่ีไดเ้รียนเร่ืองการสลบัท่ีของการบวกไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

 ขั้นที่ 5  สรุปควำมคิดรวบยอด 
  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัการสลบัท่ีของการบวกวา่ จ านวนสองจ านวนท่ีน ามา            

บวกกนั อาจสลบัท่ีกนับวกได ้โดยท่ีผลบวกยงัคงเท่าเดิม 
8 กจิกรรมเสนอแนะ 

             1. ใหน้กัเรียนเขียนประโยคสญัลกัษณ์การบวกของจ านวนสองจ านวนท่ีแสดงคุณสมบติัการสลบัท่ี 
                  ของการบวกเป็นการบา้น คนละ 3‟5 ขอ้ 
             2. ครูใหใ้บงานเร่ืองโจทยปั์ญหาและการเขียนประโยคสญัลกัษณ์การบวกจ านวนสองจ านวนท่ีมี 
                 ผลบวกไม่เกิน 10 เพ่ือใหน้กัเรียนอ่านและเตรียมความพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 
9 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เกม ผลบวกเดียวกนั 
 2. ส่ิงของท่ีนบัได ้
 3. บตัรภาพ 
 4. แผนภูมิแสดงการสลบัท่ีของการบวก 
  5. ใบกิจกรรมท่ี 4 เร่ืองการสลบัท่ีของการบวก ในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์  
           /ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช  
           จ ากดั) 
  แหล่งการเรียนรู้เพิม่เตมิ 
 1. ภาพแสดงจ านวนนบั  
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 2. ส่ิงของท่ีนบัได ้
 3. บตัรตวัเลข 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1. ผลการจดัการเรียนรู้ 

 

 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้ 

       แนวทางแกไ้ข 

 

 3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน  

       เหตุผล          

                                                                    
 4. การปรับแผนการจดัการเรียนรู้                                                 

 
                                                                ____________________             
                                                                           ครูสอน/แทน 
                                                                                 (ลงช่ือ)  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้     คณิตศาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีที่  1                                ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3    การบวกจ านวนสองจ านวนที่มผีลบวกไม่เกนิ 10                  เวลา 2 ช่ัวโมง 
1 สาระส าคัญ 
 การบวกแนวตั้ง เป็นการบวกโดยเขียนตวัตั้งและตวับวกไวต้วัละบรรทดั วางหลกัใหต้รงกนั                    
      ในแนวตั้ง และเขียนเคร่ืองหมาย (+) ไวด้า้นหลงัระหวา่งตวัตั้งกบัตวับวก 
2 ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 ค 1.2  ป. 1/1, ค 1.2  ป. 1/2 
3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. หาผลบวกจ านวนสองจ านวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน 10 ตามแนวตั้งได ้(K) 
 2. ร่วมตอบค าถามและเรียนคณิตศาสตร์อยา่งมีความสุข (A) 
 3. น าความรู้ไปใชใ้นการเรียนวิชาอ่ืนและในชีวิตประจ าวนั (P) 
4 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) 
วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 

1. สงัเกตจากการตอบค าถามและ แบบประเมินผลการน าเสนอ    ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
  การแสดงความคิดเห็น ขอ้มลู/การอภิปราย/การสร้าง  

2. ตรวจผลงานจดัป้ายนิเทศและ แผนท่ีความคิด  
   การเล่นเกมใช่หรือไม่ใช่   
 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 
วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 

1.  สงัเกตจากความสนใจและ แบบประเมินดา้นคุณธรรม     ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   ความตั้งใจเรียน จริยธรรม และค่านิยม  
2. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน   
   ดา้นความรับผิดชอบ ความเช่ือ   
   มัน่ในตนเอง และการมีเจตคติ   
  ท่ีดีต่อคณิตศาสตร์   

การบวกแนวตั้ง 
 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที ่13 
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ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 

1. สงัเกตขณะปฏิบติักิจกรรม แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวน    ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   คณิตศาสตร์ การ  
2. ตรวจผลการปฏิบติังานตาม   
   ใบกิจกรรมท่ี 5   
3. สงัเกตพฤติกรรมดา้นการแก ้   
   ปัญหา การเช่ือมโยง และการ   
   น าไปใช ้   
 

5 สาระการเรียนรู้ 
 การบวกแนวตั้ง 
6 แนวทางบูรณาการ 

 ภาษาไทย    อธิบายเก่ียวกบัการหาผลบวกตามแนวตั้ง 
 สังคมศึกษาฯ    คิดค านวณราคาสินคา้และการซ้ือขายอยา่งง่าย ๆ ได ้
 ศิลปะ    การวาดภาพ ระบายสีแสดงการบวกในแนวตั้งและแนวนอน 

 สุขศึกษาฯ    ร่วมเล่นเกม “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” เพ่ือทบทวนการบวกไดอ้ยา่ง
สนุกสนาน 

 ภาษาต่างประเทศ                   ตอบค าถามการบวกเป็นภาษาองักฤษ 
7 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
              คร้ังที ่1   

              ขั้นที่ 1  น ำเข้ำสู่บทเรียน 
           1.    ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
 2. ใหน้กัเรียนเล่นเกม ใช่หรือไม่ 
         เกมใช่หรือไม่ 
 จุดประสงค์ เพ่ือพฒันาทกัษะการบวก 
 อุปกรณ์  1. แผน่ป้ายเขียนค าวา่ “ใช่” และ “ไม่ใช่” อยา่งละ 1 แผน่ 
    2. เกา้อ้ี (ท่ีมีพนกัพิง) 2 ตวั 
    3. โจทยปั์ญหาหรือประโยคสญัลกัษณ์การบวกจ านวนสองจ านวนท่ีมีผลบวก                     

ไม่เกิน 10 พร้อมค าตอบท่ีอาจจะเป็นค าตอบท่ีถูกหรือผิด เช่น 
     ‟  มีเป็ด 3 ตวั ซ้ือมาอีก 3 ตวั รวมเป็นเป็ด 5 ตวั 
     ‟  ปลา 3 ตวักบัปลา 4 ตวั รวมเป็นปลา 7 ตวั 
     ‟  5 + 4 = 8 
        ฯลฯ 
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 วิธีเล่น 1. ครูน าแผน่ป้ายค าวา่ “ใช่” และ “ไม่ใช่” ติดท่ีพนกัพิงเกา้อ้ีแผน่ละตวั 
   2. แบ่งนกัเรียนออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายละเท่า ๆ กนั และจดัเตรียมนกัเรียนเขา้แข่งขนั             

กนัเป็นคู่ ๆ 
   3. จดัวางเกา้อ้ีใหห่้างจากนกัเรียนประมาณ 3 เมตร 
   4. อธิบายวิธีการเล่นใหน้กัเรียนเขา้ใจวา่ เม่ือครูบอกโจทยปั์ญหาหรือประโยค

สญัลกัษณ์ ใหน้กัเรียนพิจารณาวา่ค าตอบของโจทยแ์ต่ละขอ้นั้นผิดหรือถูก ถา้ถกู
ใหน้กัเรียนรีบว่ิงไปนัง่เกา้อ้ีท่ีติดแผน่ป้ายวา่ “ใช่” ถา้ค าตอบของขอ้นั้นผิดกใ็หว่ิ้ง
ไปนัง่เกา้อ้ีท่ีติดแผน่ป้ายค าวา่ “ไม่ใช่” นกัเรียนคนใดนัง่เกา้อ้ีท่ีสอดคลอ้งกบั
ค าตอบของโจทยแ์ต่ละขอ้ไดก่้อนจะเป็นผูช้นะ 

 หมายเหตุ  1. ควรจดันกัเรียนแต่ละคู่ท่ีจะแข่งขนักนัเป็นนกัเรียนท่ีมีระดบัความรู้ใกลเ้คียง
กนั 

    2. เกมน้ีอาจใชวิ้ธีการเล่นแบบง่าย ๆ โดยไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ และแข่งขนักนัเป็น
คู่ ๆ แต่ใหน้กัเรียนตอบพร้อมกนัหรือเป็นรายบุคคล โดยใหพิ้จารณาค าตอบ
แลว้ตอบวา่ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” 

 2. นกัเรียนจบัคู่กบัเพ่ือนท่ีนัง่อยู่ใกลก้นั ช่วยกนัหาผลบวกจากประโยคสญัลกัษณ์ต่อไปน้ี 
       1 + 2 = ......  2 + 1 = ...... 
    2 + 2 = ......  2 + 3 = ...... 
    4 + 2 = ......  3 + 2 = ...... 
    5 + 2 = ......  5 + 1 = ...... 
    2 + 6 = ......  3 + 5 = ...... 
            3.   ครูมอบหมายใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองการบวกตามแนวตั้งจากบทเรียนมาล่วงหนา้แลว้มาสรุป 
                  ความรู้ในการเรียนคร้ังต่อไป 
               คร้ังที ่2   

               ขั้นที่ 2  กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
           1.    ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
 2. ครูน าหลอดดูดจดัในกระเป๋าผนงัจ านวน 2 หมู่ หมู่ละ 2 และ 3 หลอด ตามล าดบั ใหน้กัเรียน

บอกจ านวนหลอดดูดแต่ละหมู่และบอกจ านวนหลอดดูดท่ีรวมกนัทั้งหมด 
 3. ครูเปล่ียนวิธีการจดัหลอดดูดในกระเป๋าผนงัใหม่ใหอ้ยูใ่นแนวด่ิงและเขียนประโยค

สญัลกัษณ์ตามแนวตั้งดว้ย ดงัน้ี        
                                                                        2 
       3 
       5 
 4. ครูอธิบายให้นกัเรียนเขา้ใจว่า การหาผลบวกของจ านวนใดๆ นอกจากจะหาผลบวกตาม                 

แนวนอนไดแ้ลว้ ยงัหาผลบวกตามแนวตั้งไดอี้กดว้ย และยกตวัอย่างท านองเดียวกนัน้ี                    
อีก 2‟3 ตวัอยา่ง 

+ 
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 5. ครูน าแผนภูมิแสดงความสัมพนัธ์ของการบวกตามแนวนอนและการบวกตามแนวตั้ งติดบน
กระดานด า ใหน้กัเรียนสังเกตความสัมพนัธ์ของการบวกตามแนวนอนและการบวกตามแนวตั้ง 
โดยพิจารณาตวัตั้ง ตวับวก และผลบวก 

 
  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงผลบวกท่ีได้จากการบวกตามแนวนอนและการบวกตาม

แนวตั้งว่า เป็นการบวกจากประโยคสัญลกัษณ์เดียวกนัผลบวกตอ้งเท่ากนัเสมอ นอกจากน้ีครูให้
ค าแนะน าเพ่ิมเติมว่า ในการเขียนแสดงวิธีท าการหาผลบวกตามแนวตั้งตอ้งเขียนตวัเลขในแต่ละ
หลกัใหต้รงกนัเสมอ 

 6. นกัเรียนศึกษาเน้ือหาในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้    
                  คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 ขั้นที่ 3  ฝึกฝนผู้เรียน 
 1. แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มใหแ้ต่ละกลุ่มช่วยกนัเขียนประโยคสญัลกัษณ์แสดงการบวก

จ านวนสองจ านวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน 10 แลว้แสดงการหาผลบวกตามแนวตั้ง เม่ือท าเสร็จ
แลว้น าผลงานใหค้รูตรวจสอบความถกูตอ้ง และน าผลงานติดป้ายนิเทศหนา้ชั้นเรียน 

 2. นกัเรียนท ากิจกรรมในใบกิจกรรมท่ี 5 เร่ืองการบวกแนวตั้ง ในหนงัสือเรียน รายวิชา 
                  พ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั  
                  ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 ขั้นที่ 4  กำรน ำไปใช้ 
  นกัเรียนน าความรู้จากท่ีไดเ้รียนเร่ืองการบวกตามแนวตั้งไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

 ขั้นที่ 5  สรุปควำมคิดรวบยอด 
  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปเก่ียวกบัการบวกตามแนวตั้งใหไ้ดใ้จความวา่เป็น

การหาผลบวกโดยการเขียนตวัเลขใหต้รงกนัในแนวตั้ง 
8 กจิกรรมเสนอแนะ 

1. ใหน้กัเรียนเขียนประโยคสญัลกัษณ์แสดงการบวกจ านวนสองจ านวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน 9 แลว้
แสดงการหาผลบวกตามแนวตั้งลงในสมุดงานเป็นการบา้นคนละ 3‟5 ขอ้ 

2. ครูใหใ้บงานเร่ืองประโยคสญัลกัษณ์แสดงการบวกท่ีมีผลบวกเท่ากนัเพ่ือใหน้กัเรียนอ่านและ
เตรียมความพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 

9 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เกมใช่หรือไม่ 
 2. บตัรภาพ 
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 3. บตัรตวัเลข 
 4. หลอดดูด  
 5. ใบกิจกรรมท่ี 5 เร่ืองการบวกแนวตั้ง ในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการ 
                   เรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั)  
 
 แหล่งการเรียนรู้เพิม่เตมิ 
 1. บตัรภาพแสดงจ านวนนบั 
 2. แผนภูมิการบวกตามแนวตั้ง 
 3. ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัท่ีนบัได ้
    4.    เกมคณิตศาสตร์ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

10 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1. ผลการจดัการเรียนรู้ 

 

 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้ 

       แนวทางแกไ้ข 

 

 3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน  

       เหตุผล          

                                                                    
 4. การปรับแผนการจดัการเรียนรู้                                                 

 
                                                                ____________________                                                                                       
                                                                           ครูสอน/แทน 
                                                        (ลงช่ือ)  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้     คณิตศาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีที่  1                                   ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3    การบวกจ านวนสองจ านวนที่มผีลบวกไม่เกนิ 10                      เวลา 3 ช่ัวโมง 
1 สาระส าคัญ 
 โจทยปั์ญหาการบวกเป็นสถานการณ์ท่ีกล่าวถึงการน าส่ิงของมารวมกนั ซ่ึงโจทยปั์ญหาการบวก
สามารถเขียนประโยคสญัลกัษณ์และหาค าตอบ 
2 ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 ค 1.2  ป. 1/1, ค 1.2  ป. 1/2,  ค 6.1  ป. 1/2, ค 6.1  ป. 6/4, ค 6.1  ป. 6/5 
3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เขียนประโยคสญัลกัษณ์ แสดงวิธีท า และหาค าตอบจากโจทยปั์ญหาการบวกได ้(K) 
 2. สร้างโจทยปั์ญหาการบวกท่ีมีผลบวกไม่เกิน 10 ได ้(K) 
 3. ใหเ้หตุผลประกอบการแกโ้จทยปั์ญหา และน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้(P) 
 4. ตรวจสอบการท างานของตนและเรียนคณิตศาสตร์อยา่งมีความสุข (A) 
4 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) 
วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 

1. สงัเกตจากการตอบค าถามและ แบบประเมินผลการน าเสนอ    ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   และการใหข้อ้เสนอแนะ ขอ้มลู/การอภิปราย/การสร้าง  
2.ตรวจผลงานการแต่งโจทยปั์ญหา แผนท่ีความคิด  
   จากส่ิงแวดลอ้มรอบตวั   
3. การท าแบบทดสอบหลงัเรียน  แบบทดสอบหลงัเรียน ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 50% 
 
 
 
 
 

โจทย์ปัญหาการบวก 
 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที ่14 
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1.  สงัเกตจากความสนใจและ แบบประเมินดา้นคุณธรรม     ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   ความตั้งใจเรียน จริยธรรม และค่านิยม  
2. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน   
   ดา้นความรอบคอบในการท างาน   
   และการมีเจตคติท่ีดีต่อคณิต-   
   ศาสตร์   
3.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ   
  ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์   
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 

1. สงัเกตขณะปฏิบติักิจกรรม แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวน    ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   คณิตศาสตร์ การ  
2. ตรวจผลการปฏิบติังานตาม   
   ใบกิจกรรมท่ี 6   
3. สงัเกตพฤติกรรมดา้นการเช่ือม   
   โยง การน าไปใช ้และความคิด   
   ริเร่ิมสร้างสรรค ์   
4. ตรวจแฟ้มสะสมผลงาน   
5.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ   
   ประเมินทกัษะ/กระบวนการ   
5 สาระการเรียนรู้ 
 โจทยปั์ญหาการบวก 
6 แนวทางบูรณาการ  
            ภาษาไทย                             การแต่งโจทยปั์ญหาการบวกจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั 
                                                         และจากภาพ  
 วทิยาศาสตร์          การน าสตัวห์รือส่ิงต่าง ๆท่ีอยูร่อบตวัเรามาแต่งเป็นโจทยปั์ญหา 
 สังคมศึกษาฯ           แกไ้ขปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัโดยการบวก 
 ศิลปะ           การวาดภาพเพ่ือแกโ้จทยปั์ญหาการบวกไดอ้ยา่งถกูตอ้งสวยงาม  
 สุขศึกษาฯ           การร้องเพลงการบวกและร่วมเล่นเกมหาคู่ผลบวกอยา่งสนุกสนาน 
 ภาษาต่างประเทศ                  อ่านเขียนค าศพัทเ์ก่ียวกบัการบวก 
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7 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
              คร้ังที ่1  

              ขั้นที่ 1  น ำเข้ำสู่บทเรียน 
           1. ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
 2. ใหน้กัเรียนร้องเพลงการบวก (ดงัแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8) 
 3. ทบทวนการบวกโดยใหน้กัเรียนเล่นเกม หาคู่ผลบวก 

       เกมหาคู่ผลบวก 
 จุดประสงค์ เพ่ือพฒันาทกัษะในการบวก 
 อุปกรณ์  แถบประโยคสญัลกัษณ์แสดงการบวกท่ีมีผลบวกเท่ากนั เช่น 

     2 + 2 1 + 3 

     5 + 1 2 + 4 

     0 + 6 3 + 3 

 วิธีเล่น  ครูสบัแถบประโยคทั้งหมดใหค้ละกนั แลว้แจกใหน้กัเรียนคนละ 1 แถบ จากนั้น
ใหน้กัเรียนหาเพ่ือนท่ีมีแถบประโยคสญัลกัษณ์ท่ีมีผลบวกเท่ากนั เม่ือพบแลว้ให้
จบัมือกนัและนัง่ลง 

 หมายเหตุ  ผลบวกใด ๆ อาจจดัท าแถบประโยคแตกต่างกนัมากกวา่ 1 คู่ได ้เช่น ผลบวก 8 อาจ
ท าเป็นแถบประโยค 1 + 7,  8 + 0,  2 + 6,  5 + 3,  4 + 4,  3 + 5 (3 คู่)  

            4.   ครูมอบหมายใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองโจทยปั์ญหาการบวกจากบทเรียนมาล่วงหนา้แลว้มาสรุป 
                  ความรู้ในการเรียนคร้ังต่อไป 
  คร้ังที ่2   

               ขั้นที่ 2  กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
             1.   ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
   2. ครูเขียนโจทยปั์ญหาบนกระดานด า ใหน้กัเรียนช่วยกนัหาค าตอบ เช่น 

    มีแม่ไก่ 1 ตัว ลกูไก่ 6 ตัว รวมมีไก่ทั้งหมดกีต่ัว 

 นกัเรียนร่วมกนัอ่านโจทยปั์ญหาและร่วมกนัอภิปราย (ในกรณีท่ีนกัเรียนอ่านโจทยปั์ญหายงั
ไม่ไดใ้หค้รูอ่านใหน้กัเรียนและใหน้กัเรียนอ่านตาม) โดยครูตั้งค าถามใหน้กัเรียนตอบ เช่น 

  „  โจทยพ์ดูถึงอะไร (ไก่) 
  „  มีแม่ไก่ก่ีตวั (1 ตวั) 
  „ มีลกูไก่ก่ีตวั (6 ตวั) 
  „  โจทยถ์ามอะไร (มีไก่ทั้งหมดก่ีตวั) 
  „  จะรู้วา่มีไก่ทั้งหมดก่ีตวัควรจะท าอยา่งไร (น าจ านวนแม่ไก่กบัลกูไก่รวมกนั) 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1 112 

 

  „  เม่ือน าจ านวนแม่ไก่กบัลูกไก่รวมกนัจะมีจ านวนไก่เพ่ิมมากข้ึนหรือนอ้ยลง (มากข้ึน) 
  „  จากโจทยปั์ญหาจะเขียนแผนภาพไดอ้ยา่งไร (ค าตอบอยูใ่นดุลยพินิจของครูผูส้อน ซ่ึงใหมี้            

ความหมายเป็นไปตามโจทยปั์ญหา) 
  „  เขียนประโยคสญัลกัษณ์ไดอ้ยา่งไร (1 + 6 =         ) 
  „  มีไก่ทั้งหมดก่ีตวั (7 ตวั) 
  „  ดงันั้นค าตอบของโจทยปั์ญหาขอ้น้ีคือเท่าไร (7 ตวั) 
   3. ครูยกตวัอยา่งโจทยปั์ญหาการบวกจ านวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน 10 ใหน้กัเรียนช่วยกนัวิเคราะห์                

ท านองเดียวกนักบักิจกรรมท่ี 1 อีก 2‟3 ตวัอยา่ง 
   4. ครูยกตวัอยา่งแผนภาพแสดงการบวกง่าย ๆ บนกระดาน ใหน้กัเรียนช่วยกนัสร้างโจทยปั์ญหา          

เขียนประโยคสญัลกัษณ์และหาค าตอบ เช่น 

 
  จากแผนภาพ ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปราย โดยครูตั้งค าถามใหน้กัเรียนตอบ เช่น 
  „ มีดอกไมก่ี้กลุ่ม (2 กลุ่ม) 
  „  กลุ่มแรกมีดอกไมก่ี้ดอก (3 ดอก) 
  „  กลุ่มท่ีสองมีดอกไมก่ี้ดอก (4 ดอก) 
   (ครูอธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจวา่ การวาดภาพวงกลมซอ้นกนัในลกัษณะน้ีเป็นการแสดงการ 
                         บวก) 
  „  จากแผนภาพ เขียนประโยคสญัลกัษณ์ไดอ้ยา่งไร (3 + 4 =          ) 
  „  ไดค้ าตอบเท่าไร (ตอบ 7) 
             5. ครูใหใ้บงานเร่ืองการวิเคราะห์โจทยปั์ญหาเพ่ือใหน้กัเรียนอ่านและเตรียมความพร้อมในการเรียน 
                 คร้ังต่อไป 
             คร้ังที ่3  
             6. ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
              7. ครูใหน้กัเรียนทบทวนเร่ืองโจทยปั์ญหาการบวก โดยครูยกตวัอยา่งโจทยปั์ญหาการบวก

จ านวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน 10 แลว้ใหน้กัเรียนเขียนประโยคสญัลกัษณ์และหาค าตอบ 
   8. ครูยกตวัอยา่งประโยคสญัลกัษณ์แสดงการบวก และการแต่งโจทยปั์ญหาง่าย ๆ ใหน้กัเรียน

ฟัง เช่น  2 + 3 =   

  ซ่ึงอาจแต่งไดว้า่ “แกว้มีเงิน 2 บาท แม่ใหอี้ก 3 บาท แกว้มีเงินรวมก่ีบาท” 
   9. ใหน้กัเรียนช่วยกนัยกตวัอยา่งประโยคสญัลกัษณ์แสดงการบวก โดยใหต้วัแทนนกัเรียนออกมา

เขียนประโยคสญัลกัษณ์บนกระดาน จากนั้นช่วยกนัแต่งโจทยปั์ญหา 
  10. ครูยกตวัอยา่งโจทยปั์ญหาง่าย ๆ หรือเป็นขอ้ความสั้น ๆ เช่น 

     พ่อมวีวั 2 ตวั ซ้ือมาอกี 2 ตวั พ่อมวีวัรวมกีต่วั 
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  นกัเรียนช่วยกนัวิเคราะห์โจทยปั์ญหา เพ่ือใหรู้้ถึงส่ิงท่ีโจทยก์ าหนดใหแ้ละส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการ
ทราบ จากนั้นครูสาธิตการแสดงวิธีท าบนกระดานใหน้กัเรียนดูพร้อมทั้งอธิบายล าดบั
ขั้นตอนการเขียนแสดงวิธีท าโจทยปั์ญหา และจดักิจกรรมท านองเดียวกนัน้ีอีก 2‟3 ตวัอยา่ง 

             11. นกัเรียนศึกษาเน้ือหาในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้        
                   คณิตศาสตร์  สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 ขั้นที่ 3  ฝึกฝนผู้ เรียน 
 1. ใหน้กัเรียนช่วยกนัยกตวัอย่างโจทยปั์ญหาการบวกท่ีมีผลบวกไม่เกิน 10 ร่วมกนัวิเคราะห์

โจทยปั์ญหา เขียนแผนภาพจากโจทยปั์ญหา เขียนประโยคสญัลกัษณ์และหาค าตอบ 
 2. นกัเรียนท ากิจกรรมในใบกิจกรรมท่ี 6 เร่ือง โจทยปั์ญหาการบวก ในหนงัสือเรียน 
                   รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
                     (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั)  
 ขั้นที่ 4  กำรน ำไปใช้ 
 1. น าส่ิงแวดลอ้มรอบตวัมาแต่งเป็นโจทยปั์ญหาการบวกได ้เช่น 
  ‟ ไก่ 2 ตวั มีขารวมกนัก่ีขา 
  ‟ ววั 2 ตวั มีขารวมกนัก่ีขา 
  ‟ แมว 1 ตวั กบัเป็ด1 ตวั มีขารวมกนัก่ีขา  
  จากนั้นใหค้รูตรวจสอบความถูกตอ้งและเกบ็เขา้แฟ้มสะสมผลงาน 
 2. ใหน้กัเรียนท ากิจกรรมเช่ือมโยงความคิดกบัชีวิตประจ าวนัในหนงัสือเรียน 
                  รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
                  (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 3. นกัเรียนน าความรู้จากท่ีไดเ้รียนเร่ืองโจทยปั์ญหาการบวกไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

 ขั้นที่ 5  สรุปควำมคิดรวบยอด 
  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปเร่ืองโจทยปั์ญหาการบวกวา่ หมายถึง สถานการณ์ท่ี            

กล่าวถึงการน าส่ิงของมารวมกนั ซ่ึงโจทยปั์ญหาการบวกสามารถเขียนเป็นประโยคสญัลกัษณ์
และหาค าตอบได ้

                   นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนจ านวน 10 ขอ้  
8 กจิกรรมเสนอแนะ 
 1. ใหน้กัเรียนเขียนแผนภาพแสดงการบวกง่าย ๆ แลว้เขียนประโยคสญัลกัษณ์และหาค าตอบ                  

ลงสมุดเป็นการบา้น 
 2. ใหน้กัเรียนเลือกท ากิจกรรมชวนคิด โครงงาน ในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน 
                  คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพ ์
                  วฒันาพานิช จ ากดั) 

3. การแต่งโจทยปั์ญหาการบวกจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัและจากภาพ 
4. ครูใหใ้บงานเร่ืองการลบเพ่ือใหน้กัเรียนอ่านและเตรียมความพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 
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9 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1.   บตัรตวัเลข                     
 2.  บตัรภาพ  
 3.  ของจริงท่ีนบัได ้                
 4.  ตวัอยา่งโจทยปั์ญหาการบวก 
           5.   ใบกิจกรรมท่ี 6 เร่ือง โจทยปั์ญหาการบวก ในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ 
                 ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช     
                 จ ากดั) 
            6.  หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ  
                 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
แหล่งการเรียนรู้เพิม่เตมิ 

 1. หอ้งสมุด  
 2. บตัรภาพ  

            3.    ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวัเรา 
            4.    สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั 
 
 

10 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1. ผลการจดัการเรียนรู้ 

 

 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้ 

       แนวทางแกไ้ข 

 

 3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน  

       เหตุผล          

                                                                    
 4. การปรับแผนการจดัการเรียนรู้                                                 

 

                                                           ______________________              
                                                                         ครูสอน/แทน 
                                                                                (ลงช่ือ)  
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หน่วยการเรียนรู้ที ่4   
การลบจ านวนสองจ านวนที่มีตัวตั้งไม่เกนิ 9  

เวลา 19 ช่ัวโมง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลบแนวตั้ง 

ความหมายของการลบ 
 

การลบที่ตวัลบเป็นศูนย์ 

ประโยคสัญลกัษณ์การลบ 
 

การลบจ านวนสองจ านวน 
ทีม่ตีัวตั้งไม่เกนิ 9 

 

โจทย์ปัญหาการลบ 
ความสัมพนัธ์ 

ระหว่างการบวกกบัการลบ 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1 116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลบจ านวนสองจ านวน 
ที่มตีวัตั้งไม่เกนิ 9 

ความรู้ 

1. ความหมายของการลบ 

2. ประโยคสญัลกัษณ์การลบ 

3. การลบท่ีตวัลบเป็นศูนย ์

4. การลบแนวตั้ง 
5. โจทยปั์ญหาการลบ 
6. ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบวกกบัการลบ 

ภาระงาน/ช้ินงาน 

– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้ความหมายของการลบ 
‟ ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้ประโยคสญัลกัษณ์การลบ 
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การลบท่ีตวัลบเป็นศูนย ์
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การลบแนวตั้ง 
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้โจทยปั์ญหาการลบ 
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบวกกบัการลบ 
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมฝึกฝนทกัษะตามแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมฝึกทกัษะการใชภ้าษา สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์แสดงความหมาย      
   และน าเสนอ 
 
 

ทักษะ/กระบวนการ 
1. การส่ือสารเพ่ืออธิบายความส าคญัของ   
   การลบจ านวนสองจ านวนท่ีมีตวัตั้ง 
   ไม่เกิน 9  
2. สามารถน าเสนอการลบจ านวนสอง 
   จ านวนท่ีมีตวัตั้งไม่เกิน 9 ในรูปแบบ 
   ต่าง ๆ   
3. การแสดงทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือ  
   การศึกษาเก่ียวกบัการลบจ านวนสอง 
   จ านวนท่ีมีตวัตั้งไม่เกิน 9  
4. การน าความรู้ทางคณิตศาสตร์มา   
   ประยกุตห์รือเช่ือมโยงไปใชใ้น    
  ชีวิตจริง 

 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
1. ร่วมศึกษาและปฏิบติักิจกรรม 
   ประกอบการเรียนรู้เก่ียวกบั 
   เร่ืองการลบจ านวนสองจ านวน 
   ท่ีมีตวัตั้งไม่เกิน 9 ดว้ยความ  
   สนใจ ความตั้งใจเรียน และการ   
   ท างานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม  
2. ตระหนกัถึงความเช่ือมัน่ใน 
   ตนเองในการร่วมศึกษาและปฏิบติั  
   กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ 
   เก่ียวกบัเร่ืองการลบจ านวนสองจ านวน 
   ท่ีมีตวัตั้งไม่เกิน 9  
3. มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
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ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 การลบจ านวนสองจ านวนทีม่ตีัวตั้งไม่เกนิ 9 

ขั้นที ่1 ผลลพัธ์ปลายทางทีต้่องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน 
 

ตัวช้ีวดัช้ันปี 
1. บวก ลบ  และบวก ลบระคนของจ านวนนบัไม่เกินหน่ึงร้อยและศูนย ์ พร้อมทั้งตระหนกัถึงความ

สมเหตุสมผลของค าตอบ (ค 1.2  ป. 1/1) 
2. วิเคราะห์และหาค าตอบของโจทยปั์ญหา และโจทยปั์ญหาระคนของจ านวนนบัไม่เกินหน่ึงร้อย

และศูนย ์พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ  (ค 1.2  ป. 1/2) 
3. ใชวิ้ธีการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา (ค 1.2  ป. 6/1) 
4. ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง

เหมาะสม (ค 1.2  ป. 6/2) 
5. ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม (ค 1.2  ป. 6/3) 

 

ความเข้าใจทีค่งทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
     การลบจ านวนสองจ านวนท่ีมีตวัตั้งไม่เกิน 9 
 
 
 
 
 

ค าถามส าคัญทีท่ าให้เกดิความเข้าใจทีค่งทน 
        
      นกัเรียนสามารถใชห้ลกัการท่ีเรียนรู้เร่ือง     
การลบจ านวนสองจ านวนท่ีมีตวัตั้งไม่เกิน 9 น า 
ไปใชใ้นสถานการณ์จริงไดอ้ยา่งไร   

ความรู้ของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจที่คงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
1. ความหมายของการลบ  ประโยคสญัลกัษณ์ 
   การลบ (การใชเ้คร่ืองหมาย –) 
2. การลบดว้ยศูนย ์ การลบแนวตั้ง 
3. โจทยปั์ญหาการลบ 
4. การสร้างโจทยปั์ญหาการลบ 
5. ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบวกกบัการลบ 
 

 

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่น าไปสู่ความ
เข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
1. ทกัษะ/ความสามารถดา้นการส่ือสารอธิบาย   
   ความส าคญัของการลบจ านวนสองจ านวน   
   ท่ีมีผลบวกไม่เกิน 9 
2. ทกัษะ/ความสามารถดา้นการน าเสนอการ  
   บวกจ านวนสองจ านวนท่ีมีผลลบไม่เกิน 9  
   ในรูปแบบต่าง ๆ    
3. ทกัษะ/ความสามารถดา้นการน าความรู้เร่ือง 
   การบวกจ านวนสองจ านวนท่ีมีผลลบไม่เกิน  
   9 ในรูปแบบต่าง ๆ  ไปใชใ้นชีวิตจริง  
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ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานที่แสดงว่านักเรียน 
            มผีลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง 

1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัต ิ
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้ความหมายของการลบ 
‟ ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้ประโยคสญัลกัษณ์การลบ  
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การลบท่ีตวัลบเป็นศูนย ์   
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การลบแนวตั้ง   
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้โจทยปั์ญหาการลบ 
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบวกกบัการลบ 
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมฝึกฝนทกัษะตามแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมฝึกทกัษะการใชภ้าษา สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์แสดงความหมายและน าเสนอ 

2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้ 

   2.1 วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ 
       1) การทดสอบ 
       2) การสนทนาซกัถาม 
       3) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
          รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
       4) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
       5) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

   2.2 เคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้ 
      1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
      2) แบบบนัทึกการสนทนาซกัถาม 
      3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
          รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
      4) แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม และ 
           ค่านิยม 
       5) แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

3. ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
     3.1 การอ่านเขียน การเปรียบเทียบ การเรียงล าดบัจ านวน การแสดงความคิดเห็น และการใหข้อ้เสนอแนะ 
     3.2 ความสนใจ ความตั้งใจเรียน การท างานกลุ่ม ความเช่ือมัน่ในตนเอง และการมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
     3.3 ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การน าเสนอ การใชท้กัษะชีวิต การใชเ้ทคโนโลยี และ 
           การน าไปใช ้
ขั้นที่ 3 แผนการจดัการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 การลบจ านวนสองจ านวนท่ีมีตวัตั้งไม่เกิน 9 เวลา 19 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 15 ความหมายของการลบ 2 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 16 ประโยคสญัลกัษณ์การลบ    4 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 17 การลบท่ีตวัลบเป็นศูนย ์  3 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 18 การลบแนวตั้ง    3 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 19 โจทยปั์ญหาการลบ      4 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 20 ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบวกกบัการลบ 3 ชัว่โมง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้     คณติศาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีที่  1                      ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4    การลบจ านวนสองจ านวนทีม่ีตัวตั้งไม่เกนิ 9                เวลา 2 ช่ัวโมง 

1 สาระส าคัญ 

 การลบ เป็นการน าจ านวนหน่ึงออกจากจ านวนท่ีก าหนดให ้แลว้หาจ านวนท่ีเหลือ จ านวนท่ีเหลือ               
       เรียกวา่ ผลลบ 

2 ตัวช้ีวดัช้ันปี 
 ค 1.2  ป. 1/1, ค 1.2  ป. 1/2 
3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายของการลบได ้(K) 
 2. สนใจเรียน ร่วมตอบค าถาม และเตม็ใจท างาน (A) 
 3. สรุปความหมายของการลบและยกตวัอยา่งได ้(P) 
4 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้     

ด้านความรู้ (K) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. การท าแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน - 
2. สงัเกตจากการตอบค าถามและ แบบประเมินผลการน าเสนอ ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   การแสดงความคิดเห็น ขอ้มลู/การอภิปราย/การสร้าง  

3. ตรวจผลงานการเขียนแผนภาพ แผนท่ีความคิด  
   แสดงการลบ   
 

 
 
 
 
 
 

ความหมายของการลบ 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที ่15 
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1.  สงัเกตจากความสนใจและ แบบประเมินดา้นคุณธรรม ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   ความตั้งใจเรียน จริยธรรม และค่านิยม  
2. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน   
   ดา้นความรอบคอบในการท างาน   
   ความมีระเบียบวินยัในการ   
   ท างาน และความเช่ือมัน่ใน 
   ตนเอง 

  

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. สงัเกตพฤติกรรมขณะปฏิบติั แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวน ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   กิจกรรมคณิตศาสตร์ การ  
2. ตรวจผลการปฏิบติังานตาม   
   ใบกิจกรรมท่ี 1   
3. สงัเกตพฤติกรรมดา้นการแก ้   
   ปัญหา การส่ือสาร การน าเสนอ   
   และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์   
5 สาระการเรียนรู้ 

1.  ความหมายของการลบ  
2.  การลบและหาผลลบท่ีมีตวัตั้งไม่เกิน 9 

6 แนวทางบูรณาการ 

 ภาษาไทย   การแต่งโจทยปั์ญหาการลบ การอ่านโจทยปั์ญหาการลบ 
 วทิยาศาสตร์   การสงัเกตเปรียบเทียบน ้าหนกั ส่วนสูงของเพ่ือนกบัตวันกัเรียนดว้ยการลบ 

 สังคมศึกษาฯ   น าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการซ้ือขายและการทอนเงิน และน าความรู้เร่ือง
การลบไปค านวณรายจ่ายในชีวิตประจ าวนั เพ่ือการวางแผนการใชเ้งินตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

 ศิลปะ   การวาดภาพแสดงความหมายการลบและการเขียนแผนภูมิแสดงการลบ 
 ภาษาต่างประเทศ   อ่าน เขียนค าศพัทเ์ก่ียวกบัการลบ 
 สุขศึกษาฯ                     แข่งขนัแต่งโจทยปั์ญหาการลบ และวาดภาพแสดงความหมายการลบ 
7 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
              คร้ังที ่1   

              ขั้นที่ 1  น ำเข้ำสู่บทเรียน 
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              1. ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
              2. ทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 จ านวน 10 ขอ้  
   3. ทบทวนเร่ืองการบวก โดยครูตั้งโจทยปั์ญหาการบวกใหน้กัเรียนหาค าตอบ เช่น 
  „  มีนก 3 ตวั บินมาอีก 3 ตวั รวมเป็นนกก่ีตวั (6 ตวั) 
  „  มีปู 6 ตวั มีปลา 2 ตวั มีปูและปลารวมทั้งหมดก่ีตวั (8 ตวั) 
  „  มีมะม่วง 5 ผล มงัคุด 3 ผล รวมมีผลไมท้ั้งหมดก่ีผล (8 ผล) 
  „  พอ่มีไก่ 5 ตวั ซ้ือมาอีก 2 ตวั พ่อมีไก่รวมก่ีตวั (7 ตวั) 

             ขั้นที่ 2  กจิกรรมกำรเรียนรู้ 

   1. ครูจดักิจกรรมเพ่ือแสดงใหน้กัเรียนเขา้ใจความหมายของการลบ เช่น  

  „  ชูดินสอในมือ 3 แท่ง ใหน้กัเรียนไป 1 แท่ง ถามวา่ ครูเหลือดินสอก่ีแท่ง (2 แท่ง) 

  „  จดัหนงัสือบนโต๊ะ 5 เล่ม หยิบไป 2 เล่ม ถามวา่เหลือหนงัสือบนโต๊ะก่ีเล่ม (3 เล่ม) 
   2. แต่งโจทยปั์ญหาท่ีแสดงถึงความหมายเก่ียวกบัการลบ ใหน้กัเรียนช่วยกนัหาค าตอบ 
  „  แดงมีเงิน 5 บาท ซ้ือดินสอไป 3 บาท แดงเหลือเงินก่ีบาท (2 บาท) 
  „  พ่อมีววั 4 ตวั ขายไป 2 ตวั พ่อเหลือววัก่ีตวั (2 ตวั) 
  „ แกว้มีขนม 7 ห่อ แบ่งใหเ้พ่ือนไป 3 ห่อ แกว้เหลือขนมก่ีห่อ (4 ห่อ) 
               3. น าแผนภูมิแสดงการลบติดบนกระดานด า ใหน้กัเรียนสงัเกตลกัษณะการเขียนแผนภูมิแสดง

การลบ ซ่ึงอาจใชว้ิธีเขียนโดยใชว้งกลม 2 วงซอ้นกนั โดยท่ีวงกลมใหญ่วงลอ้มจ านวนภาพ
ทั้งหมด วงกลมเลก็วงลอ้มจ านวนภาพท่ีตอ้งการน าออก และใหมี้ลูกศรช้ีออกเพ่ือแสดงการน า
ออก (ดงัแผนภูมิแบบท่ี 1) หรืออาจใชว้ิธี
เขียนเคร่ืองหมายกากบาททบัภาพท่ี
ตอ้งการน าออก (ดงัแผนภูมิแบบท่ี 2) 

   4. ครูยกตวัอยา่งโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการลบ
ใหน้กัเรียนช่วยกนัเขียนแผนภูมิแทนโจทย์
อยา่งง่าย ๆ และหาค าตอบ เช่น  

  „ นก 5 ตวั บินไป 2 ตวั เหลือนกก่ีตวั  
                       (3 ตวั) 
  „ ไข่ 6 ฟอง ทอดกินไป 3 ฟอง เหลือไข่ก่ีฟอง (3 ฟอง) 
  „  มะม่วง 4 ผล เน่าเสีย 2 ผล เหลือมะม่วงก่ีผล (2 ผล) 
  „  แกว้มีเงิน 5 บาท กลา้มีเงิน 3 บาท แกว้มีเงินมากกวา่กลา้ก่ีบาท (2 บาท)  
  (การตรวจแผนภูมิใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของครู) 
    5. นกัเรียนศึกษาเน้ือหาในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ 
                   คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
              6.  ครูใหใ้บงานแก่นกัเรียนท าโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการลบจ านวนสองจ านวนท่ีมีตวัตั้งไม่เกิน 9 
                   เพ่ือฝึกฝนทกัษะและเตรียมความพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 
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           คร้ังที ่2   

 ขั้นที่ 3   ฝึกฝนนักเรียน 
            1.    ใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผ่านมาโดยให้นกัเรียนถามครูหรือ

เพ่ือนในชั้นเรียนท่ีสงสยัจากการท าโจทยแ์บบฝึกหดั 
 2. ใหน้กัเรียนช่วยกนัยกตวัอยา่งโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการลบจ านวนสองจ านวนท่ีมีตวัตั้งไม่

เกิน 9 แลว้ใหช่้วยกนัหาค าตอบ 
 3. แบ่งกลุ่มนกัเรียนเป็นกลุ่มละ 3‟5 คน ใหแ้ต่ละคนช่วยกนัวาดแผนภูมิแสดงการลบ แลว้

เขียนแสดงแผนภาพ (ตวัอยา่งดงัแผนภาพแสดงการลบขา้งตน้) 
 4.   ใหน้กัเรียนท ากิจกรรมในใบกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง “จะเหลือเท่าไร” ในหนงัสือเรียน รายวิชา 
                        พ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   
                        (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 

 ขั้นที่ 4  กำรน ำไปใช้ 
 1. แต่งโจทยปั์ญหาท่ีแสดงถึงความหมายของการลบท่ีนกัเรียนพบเห็นบ่อย ๆ ในชีวิตประจ าวนั 

เช่น 
  „  ววัมีขามากกวา่ไก่ก่ีขา 
  „  เป็ดมีขานอ้ยกวา่หมก่ีูขา 
  „  มีเงิน 5 บาท ซ้ือดินสอไป 3 บาท เหลือเงินก่ีบาท 
 2. นกัเรียนน าความรู้จากท่ีไดเ้รียนเร่ืองความหมายของการลบไปใชใ้นชีวิตจริง 

 ขั้นที่ 5  สรุปควำมคิดรวบยอด 
  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัความหมายของการลบวา่ การลบ หมายถึง การน า

จ านวนหน่ึงออกจากจ านวนท่ีก าหนดให ้ แลว้หาจ านวนท่ีเหลือ ซ่ึงจ านวนท่ีไดจ้ากการลบจะมี
ค่านอ้ยลง หรือการลบ เป็นการเปรียบเทียบจ านวนสองจ านวนวา่ต่างกนัเท่าใด ผลต่างท่ีไดเ้ป็น
ผลลบ 

8 กจิกรรมเสนอแนะ 
 1. ใหน้กัเรียนท าแผนภูมิแสดงการลบลงในสมุดงานเป็นการบา้น 
 2. ใหน้กัเรียนวางแผนการใชจ่้ายเงินใน 1 สปัดาห์ โดยใชค้วามรู้เร่ืองการบวกและการลบมา 

ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
            3.    ครูใหใ้บงานเร่ืองประโยคสญัลกัษณ์การลบเพ่ือใหน้กัเรียนอ่านและเตรียมความพร้อมในการ 
                   เรียนคร้ังต่อไป 
9 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ส่ิงของท่ีนบัจ านวนได ้
 2. บตัรตวัเลข บตัรภาพ 
 3. แผนภูมิแสดงการลบ 
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 4.   ใบกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง “จะเหลือเท่าไร” ในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือ 
                        การเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช  
                        จ ากดั) 

แหล่งการเรียนรู้เพิม่เตมิ 

 1. แผนภูมิการลบ  
 2. ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั  
 3. ภาพแสดงการลบ 
 4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู พ่ี หรือผูรู้้อ่ืน 
 

 

 

 
 

10 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1. ผลการจดัการเรียนรู้ 

 

 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้ 

       แนวทางแกไ้ข 

 

 3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน 

       เหตุผล          

                                                                    
 4. การปรับแผนการจดัการเรียนรู้                                                 

 

                                                                     _________________              
                                                                              ครูสอน/แทน 
                                                                                     (ลงช่ือ)  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้     คณิตศาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีที่  1                    ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4   การลบจ านวนสองจ านวนที่มตีวัตั้งไม่เกนิ 9              เวลา 4 ช่ัวโมง 
1 สาระส าคัญ 
 การลบสามารถเขียนในรูปประโยคสญัลกัษณ์ได ้
2 ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 ค 1.2  ป. 1/1, ค 1.2  ป. 1/2, ค 6.1  ป. 1/2, ค 6.1  ป. 1/4, ค 6.1  ป. 1/5 
3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

        1. เขียนประโยคสญัลกัษณ์แสดงวิธีท าและหาค าตอบจากโจทยปั์ญหาการลบท่ีมีตวัตั้งไม่เกิน 9 ได ้(K)                          
        2. มีความรอบคอบและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างาน (A) 
        3. สามารถแกปั้ญหาและใหเ้หตุผลประกอบได ้(P) 
4 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้   
ด้านความรู้ (K) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. สงัเกตจากการตอบค าถามและ แบบประเมินผลการน าเสนอ ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   การใหข้อ้เสนอแนะ ขอ้มลู/การอภิปราย/การสร้าง  
2. ตรวจผลงานการเขียนแผนภาพ แผนท่ีความคิด  
    แสดงการลบ   
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1.  สงัเกตจากความสนใจและ แบบประเมินดา้นคุณธรรม ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
     ความตั้งใจเรียน จริยธรรม และค่านิยม  
2. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน   
   ดา้นความรับผิดชอบ ความ   
   รอบคอบในการท างาน ความเช่ือมัน่   
   ในตนเอง และการมีเจตคติท่ี   
    ดีต่อคณิตศาสตร์   
 

ประโยคสัญลกัษณ์การลบ 
 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที ่16 
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ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. สงัเกตพฤติกรรมขณะปฏิบติั แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวน ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   กิจกรรมคณิตศาสตร์ การ  
2. ตรวจผลการปฏิบติังานตาม   
   ใบกิจกรรมท่ี 2   
3. สงัเกตพฤติกรรมดา้นการส่ือสาร   
   การน าเสนอ การเช่ือมโยง และ   
   การน าไปใช ้   
 

5 สาระการเรียนรู้ 

 1. การใชเ้คร่ืองหมาย ‟ 

 2. ประโยคสญัลกัษณ์การลบท่ีมีตวัตั้งไม่เกิน  9 

6 แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย  การแต่งโจทยปั์ญหาการลบ และการอธิบายเก่ียวกบัการเขียนประโยค   
                                                สญัลกัษณ์การลบ 
 สังคมศึกษาฯ  การศึกษาส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเก่ียวกบัการลบ 
 ศิลปะ  การวาดแผนภาพแสดงการลบ 
 สุขศึกษาฯ  การร้องเพลงและแสดงท่าทางประกอบเพลงการลบ 
 ภาษาต่างประเทศ        อ่าน เขียนค าศพัทเ์ก่ียวกบัการลบ 
7 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
              คร้ังที ่1   

              ขั้นที่ 1 น ำเข้ำสู่บทเรียน 
           1.    ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 

    2.    นกัเรียนร้องเพลง การลบ 
                                                            เพลงการลบ 
                        โอ ้โอ การลบนัน่หนา (ซ ำ้)    คือการท าใหน้อ้ยลงมา (ซ ำ้) 

                        มี 10 เอาออกเสีย 5 (ซ ำ้)    จงจ าไวว้า่เหลือ 5 นัน่เอง (ซ ำ้) 
 3. ทบทวนความหมายของการลบ โดยครูยกตวัอยา่งโจทยปั์ญหาการลบ ใหน้กัเรียนช่วยกนั  
                  หาค าตอบ 

               ขั้นที่ 2  กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
   1. ครูน าบตัรภาพแสดงการลบมาติดบนกระดานด าร่วมกนัอภิปราย โดยครูตั้งค าถามให้

นกัเรียนช่วยกนัตอบ เช่น 
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  „  มีดาวทั้งหมดก่ีตวั (6 ดวง) 
  „  เอาออกไปก่ีดวง (2 ดวง)   
  „  เหลือดาวก่ีดวง (4 ดวง) 
  ใหน้กัเรียนกล่าวสรุปตามครูวา่ มี 6 เอาออก 2  เท่ากบั  4 แลว้ติดแถบประโยค   
                          
 
              2.  ครูใหใ้บงานเร่ืองแผนภูมิแสดงเคร่ืองหมาย ‟ เพ่ือใหน้กัเรียนอ่านและเตรียมความพร้อมใน 
                   การเรียนคร้ังต่อไป 
              คร้ังที ่2  
             3.  ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
              4. ครูใหน้กัเรียนทบทวนการเขียนขอ้ความจากภาพแสดงการลบ โดยครูยกตวัอยา่งภาพ 
                  แลว้ใหน้กัเรียนเขียนขอ้ความจากภาพท่ีครูก าหนดให ้ 

  5. ครูแนะน านกัเรียนเร่ือง เคร่ืองหมาย ‟ และเคร่ืองหมาย = วา่ 
  เคร่ืองหมาย  ‟  เรียกวา่  “เคร่ืองหมายลบ” เป็นเคร่ืองหมายท่ีใชแ้สดงการเอาออก 
  เคร่ืองหมาย  = เรียกวา่ “เคร่ืองหมายเท่ากบั” เป็นเคร่ืองหมายท่ีใชแ้สดงความเท่ากนั                    

ของจ านวนท่ีอยูห่นา้และหลงัเคร่ืองหมาย 
   6. น าบตัรเคร่ืองหมาย ‟ และเคร่ืองหมาย = ปิดทบัค าวา่ เอาออก และ เท่ากบั ซ่ึงจะได้

ประโยคใหม่ ใหน้กัเรียนอ่านแถบประโยค “6 ลบ 2 เท่ากบั 4”  
           
 
   7. ครูน าแผนภูมิแสดงเคร่ืองหมาย ‟ ติดบน     

กระดานด าใหน้กัเรียนสังเกตการใช้
เคร่ืองหมาย ‟ จากแผนภูมิ 

 
 
             8.  ครูยกตวัอยา่งสถานการณ์ท่ีแสดงความ 
                  หมายถึงการลบ เช่น มาลีมีขนม 5 ถุง 
                  แบ่งใหเ้พ่ือน 2 ถุง มาลีเหลือขนม 3 ถุง ใหน้กัเรียนฝึกเขียนประโยคสญัลกัษณ์ซ่ึงจะได ้5 ‟ 2 = 3  
                  และจดักิจกรรมท านองเดียวกนัน้ีอีก 2‟3  ตวัอยา่ง 
              9.  ครูใหใ้บงานเร่ืองการเขียนประโยคสญัลกัษณ์ของโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการลบเพ่ือใหน้กัเรียน 
                  อ่านและเตรียมความพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 
  คร้ังที ่3 
             10. ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
              11.  ครูใหน้กัเรียนทบทวนการเขียนประโยคสญัลกัษณ์ของโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการลบโดยครู     
                   ยกตวัอยา่งโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการลบแลว้ใหน้กัเรียนเขียนประโยคสญัลกัษณ์ 

6 เอาออก 2 เท่ากบั 4 
 

          6    –     2    = 4 
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   12. นกัเรียนศึกษาเน้ือหาในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ 
                    คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
              13. ครูใหใ้บงานแก่นกัเรียนท าโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการลบเพ่ือฝึกฝนทกัษะและเตรียมความ 
                    พร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 
             คร้ังที ่4   

 ขั้นที่ 3  ฝึกฝนนักเรียน 
            1.   ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
  2. ใหน้กัเรียนจบัคู่กนั แลว้แต่งโจทยปั์ญหาการลบใหเ้พ่ือนตอบ สลบักนัคนละ 3 ขอ้ เช่น 
  (1)  มีดอกไม ้5 ดอก จดัแจกนัไป 4 ดอก เหลือดอกไมก่ี้ดอก (1 ดอก) 
  (2)  มีเงิน 6 บาท ซ้ือของไป 3 บาท เหลือเงินก่ีบาท (3 บาท) 
  (3)  แม่มีเงิน 8 บาท ใหลู้กไป 3 บาท แม่เหลือเงิน 6 บาท (ไม่ใช่) 
  (4)  พ่ีมีเงิน 7 บาท นอ้งมีเงิน 5 บาท พ่ีมีเงินมากกวา่นอ้ง 2 บาท (ใช่) 
 3. ใหน้กัเรียนเขียนแผนภาพแสดงการลบ และเขียนประโยคสญัลกัษณ์แสดงการลบประกอบ 
           แผนภาพ เม่ือท าเสร็จแลว้ใหน้ าผลงานแลกเปล่ียนกบัเพ่ือนเพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้ง 
 4.  นกัเรียนท ากิจกรรมในใบกิจกรรมท่ี 2 เร่ืองประโยคสญัลกัษณ์การลบ ในหนงัสือเรียน 
           รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
           (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 ขั้นที่ 4  กำรน ำไปใช้ 
  ใหน้กัเรียนแต่งโจทยปั์ญหาการลบท่ีมกัจะพบเห็นในชีวิตจริง แลว้เขียนแผนภูมิแสดงการลบ               

ประโยคสญัลกัษณ์แสดงการลบ และหาค าตอบ 

 ขั้นที่ 5  สรุปควำมคิดรวบยอด 

  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปราย ซกัถาม และสรุปเก่ียวกบัการเขียนประโยคสญัลกัษณ์
แสดงการลบ   การลบสามารถเขียนในรูปประโยคสญัลกัษณ์ได ้

8 กจิกรรมเสนอแนะ 

1. ใหน้กัเรียนเขียนแผนภาพแสดงการลบแลว้เขียนประโยคสญัลกัษณ์จากแผนภาพและหา
ค าตอบลงในสมุดงานเป็นการบา้น 

2. ครูใหใ้บงานเร่ืองการลบท่ีตวัลบเป็นศูนยเ์พ่ือใหน้กัเรียนอ่านและเตรียมความพร้อมในการ
เรียนคร้ังต่อไป 

9 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เพลงการลบ    
 2. ของจริงท่ีนบัได ้   
 3. บตัรภาพ  
 4. ตวัอยา่งสถานการณ์การลบ  
 5. แผนภาพแสดงการลบ 
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 6.  ใบกิจกรรมท่ี 2 เร่ืองประโยคสญัลกัษณ์การลบในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน 
           คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพ ์
           วฒันาพานิช จ ากดั) 
 แหล่งการเรียนรู้เพิม่เตมิ 
 1. ภาพแสดงจ านวนนบั 
 2. ส่ิงของท่ีนบัได ้
 3. แผน่ภาพประโยคสญัลกัษณ์ 
 4. โจทยก์ารลบต่าง ๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1. ผลการจดัการเรียนรู้                                                 

 

 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้                                                 

       แนวทางแกไ้ข 

 

 3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน 

       เหตุผล          

                                                                    
 4. การปรับแผนการจดัการเรียนรู้                                                 

 

                                                            ______________________                                                                                        
                                                                          ครูสอน/แทน 
                                                                                 (ลงช่ือ)  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้     คณิตศาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีที่  1              ภาคเรียนที ่1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4    การลบจ านวนสองจ านวนที่มตีวัตั้งไม่เกนิ 9      เวลา 3 ช่ัวโมง 
1 สาระส าคัญ 
 การลบท่ีตวัลบเป็นศูนย ์ผลลบจะเท่ากบัจ านวนเดิมนั้น 
2 ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 ค 1.2  ป. 1/1, ค 1.2  ป. 1/2 
3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. หาผลลบท่ีมีตวัลบเป็นศูนยไ์ด ้(K) 
 2. สนใจเรียน เตม็ใจท างาน และเรียนคณิตศาสตร์อยา่งมีความสุข (A) 
 3. สามารถแกปั้ญหาการลบท่ีตวัลบเป็นศูนย ์และบอกเหตุผลประกอบได ้(P) 
4 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) 
วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 

1. สงัเกตจากการตอบค าถามและ แบบประเมินผลการน าเสนอ ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   การแสดงความคิดเห็น ขอ้มลู/การอภิปราย/การสร้าง  
2. ตรวจผลงานการเขียนภาพและ แผนท่ีความคิด  
   แต่งโจทยปั์ญหาท่ีแสดงถึงการ   
  ลบท่ีมีตวัเลขเป็นศูนย ์   
   
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. สงัเกตจากความสนใจและ แบบประเมินดา้นคุณธรรม ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
    ความตั้งใจเรียน จริยธรรม และค่านิยม  
2. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน   
   ดา้นความรอบคอบในการท างาน   
   ความมีระเบียบวินยัในการ   
   ท างาน และความเช่ือมัน่ในตนเอง   

การลบที่ตวัลบเป็นศูนย์ 
 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที ่17 
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ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 

1. สงัเกตพฤติกรรมขณะปฏิบติั แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวน ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
    กิจกรรมคณิตศาสตร์ การ  
2. ตรวจผลการปฏิบติังานตาม   
    ใบกิจกรรมท่ี 3   
3. สงัเกตพฤติกรรมดา้นการให้   
    เหตุผล การเช่ือมโยง และการน าไปใช ้   
5 สาระการเรียนรู้ 
 การลบท่ีมีตวัลบเป็นศูนย ์
6 แนวทางบูรณาการ 

 ภาษาไทย    อธิบายเก่ียวกบัการลบท่ีมีตวัลบเป็นศูนย ์
 ศิลปะ    วาดภาพแสดงการลบท่ีมีตวัลบเป็นศูนย ์
 สุขศึกษาฯ    การร้องเพลงและการแสดงท่าทางประกอบเพลงการลบ 
 ภาษาต่างประเทศ    อ่าน เขียนค าศพัทเ์ก่ียวกบัการลบดว้ยภาษาองักฤษ และภาษาในกลุ่ม

 ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ 
7 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
               คร้ังที ่1   

               ขั้นที่ 1  น ำเข้ำสู่บทเรียน 
             1.  ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
   2. นกัเรียนร้องเพลงการลบพร้อมกนั พร้อมทั้งใหแ้สดงท่าทางประกอบเพลงดว้ย 

เพลงการลบ 

                 โอ ้โอ การลบนัน่หนา (ซ ำ้) คือการท าใหน้อ้ยลงมา (ซ ำ้) 
                    มี 10 เอาออกเสีย 5 (ซ ำ้) จงจ าไวว้า่เหลือ 5 นัน่เอง (ซ ำ้) 
               ขั้นที่ 2  กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
    1. ครูจดัหนงัสือบนโต๊ะ 5 เล่ม อธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจวา่ ถา้เราวางหนงัสือไวบ้นโต๊ะ 5 เล่ม 

โดยไม่ไดน้ าหนงัสือไปไหนเลย หนงัสือกจ็ะเหลืออยูเ่ท่าเดิม ร่วมกนัอภิปราย โดยครู 
                   ตั้งค าถามใหน้กัเรียนตอบ เช่น 
  „  จากสถานการณ์น้ี จะเขียนประโยคสญัลกัษณ์การลบไดอ้ยา่งไร (5 ‟ 0 =         ) 
  „  ท าไมจึงเขียนไดอ้ยา่งน้ี (เพราะมีหนงัสืออยู่ 5 เล่ม แต่ไม่ไดน้ าออกหรือน าไปไหนเลย) 
  „  ใหน้กัเรียนอธิบายความหมายของ “ตวัตั้ง 5 และตวัลบ 0” (ตวัตั้ง 5 หมายถึง เดิมมี

หนงัสือ 5 เล่ม ตวัลบ 0 หมายถึง ไม่ไดน้ าหนงัสือออกไปเลย) 
  จากนั้นร่วมกนัหาค าตอบและจดักิจกรรมท านองน้ี โดยใชอุ้ปกรณ์ของจริงท่ีนบัไดอ้ยา่งอ่ืน

แทน อีก 2‟3 ตวัอยา่ง ใหน้กัเรียนสงัเกตผลท่ีไดจ้ากการลบ (ซ่ึงยงัคงเหลือเท่าเดิม) 
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   2. ครูน าแผนภูมิแสดงการลบดว้ยศูนย ์ติดบนกระดานด า 
 นกัเรียนสังเกตและพิจารณาการลบจากแผนภูมิ 

จากนั้นร่วมกนัอภิปราย โดยใหน้กัเรียนตอบค าถาม
ของครู เช่น 

  „  ตวัตั้งคืออะไร ท าไมจึงเป็นดงัน้ี (ตวัตั้ง คือ 4 
เพราะมีดาว 4 ดวง) 

  „  ตวัลบคืออะไร ท าไมจึงเป็นดงัน้ี (ตวัลบ คือ 0 
เพราะในภาพแสดงวา่ไม่ไดน้ าดาวออกเลย) 

  „  ไดผ้ลลบเท่าใด (4) 
  ครูแนะน าใหน้กัเรียนสงัเกตผลลบ (ซ่ึงยงัคงเหลือ 4 เท่าเดิม) 
   3. ครูยกตวัอยา่งสถานการณ์การลบท่ีมีตวัลบเป็น 0 ใหน้กัเรียนช่วยกนัเขียนประโยค

สญัลกัษณ์และหาค าตอบ เช่น 
  (1) ด ามีเงิน 5 บาท ไม่ไดใ้ชเ้ลย ด าเหลือเงินก่ีบาท (5 ‟ 0 =     5  )  
  (2) แตงมีขนม 6 ห่อ ยงัไม่ไดกิ้นเลย แตงเหลือขนมก่ีห่อ (6 ‟ 0 =     6  ) 
              4.  ครูใหใ้บงานแก่นกัเรียนท าโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการลบท่ีมีตวัลบเป็น 0 เพ่ือฝึกฝนทกัษะ 
                   และเตรียมความพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 
             คร้ังที ่2  
               5.  ให้นกัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผ่านมาโดยใหน้กัเรียนถามครูหรือ

เพ่ือนในชั้นเรียนท่ีสงสยัจากการท าโจทยแ์บบฝึกหดั 
              6. ครูใหน้กัเรียนทบทวนการเขียนประโยคสญัลกัษณ์แสดงการลบมีตวัลบเป็น 0 จากโจทย์

ปัญหา โดยครูยกตวัอยา่งโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการลบท่ีมีตวัลบเป็น 0 แลว้ใหน้กัเรียนเขียน
ประโยคสญัลกัษณ์ 

   7. นกัเรียนศึกษาเน้ือหาในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ 
                  คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
              8. ครูใหน้กัเรียนฝึกแต่งโจทยปั์ญหาท่ีแสดงถึงการลบท่ีมีตวัลบเป็นศูนยเ์พ่ือฝึกฝนทกัษะและ 
                  เตรียมความพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 
            คร้ังที ่3  
 ขั้นที่ 3  ฝึกฝนผู้เรียน 
              1. ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยใหน้กัเรียนอ่านโจทย์

ปัญหาท่ีไดแ้ต่งโจทยปั์ญหาดว้ยตนเองพร้อมแสดงวิธีคิด 
   2. ใหน้กัเรียนฝึกแต่งโจทยปั์ญหาท่ีแสดงถึงการลบท่ีมีตวัลบเป็นศูนย ์แลว้หาค าตอบ 
   3. ใหน้กัเรียนฝึกการเขียนแผนภาพท่ีแสดงการลบท่ีมีตวัลบเป็นศูนย ์แลว้เขียนเป็นประโยค 
                   สญัลกัษณ์และหาค าตอบ 
              4.  นกัเรียนท ากิจกรรมในใบกิจกรรมท่ี 3 เร่ือง “การลบแนวนอนและการลบดว้ยศูนย”์ ใน 
                   หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น 
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                   ประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั  ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
  
           ขั้นที่ 4  กำรน ำไปใช้ 
 1. นกัเรียนแต่งโจทยปั์ญหาท่ีแสดงถึงการลบท่ีมีตวัลบเป็น 0 ท่ีมกัจะพบเห็นใน 
                  ชีวิตประจ าวนั 
 2. นกัเรียนน าความรู้จากท่ีไดเ้รียนเร่ืองการลบท่ีตวัลบเป็นศูนยไ์ปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

 ขั้นที่ 5  สรุปควำมคิดรวบยอด 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปวา่ จ านวนใด ๆ ถา้ลบดว้ยศูนยแ์ลว้ ผลลบจะยงัคง             

เท่ากบัจ านวนเดิมนั้น 
2. ครูใหใ้บงานเร่ืองการลบตามแนวตั้งเพ่ือใหน้กัเรียนอ่านและเตรียมความพร้อมในการเรียน

คร้ังต่อไป 
8 กจิกรรมเสนอแนะ 
 ใหน้กัเรียนท าแผนภาพแสดงการลบท่ีตวัเลขเป็นศูนย  ์พร้อมทั้งเขียนประโยคสญัลกัษณ์แสดง                            
       การลบและหาค าตอบลงในสมุดงานเป็นการบา้น 
9 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เพลงการลบ  
 2. ของจริงท่ีนบัได ้
 3. บตัรภาพแสดงจ านวนนบั 
 4. แผนภูมิแสดงการลบ 

5.  ใบกิจกรรมท่ี 3 เร่ืองการลบแนวนอนและการลบดว้ยศูนย ์ในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน   
     คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพ ์  
     วฒันาพานิช จ ากดั) 

  แหล่งการเรียนรู้เพิม่เตมิ 

 1. หอ้งสมุด   
2. บตัรภาพแสดงการลบ         

 3. โจทยก์ารลบ 
4. หนงัสือเสริมความรู้คณิตศาสตร์เล่มอ่ืน ๆ 
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10 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1. ผลการจดัการเรียนรู้                                                 

 

 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้                                                 

       แนวทางแกไ้ข 

 

 3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน 

       เหตุผล          

                                                                    
 4. การปรับแผนการจดัการเรียนรู้                                                 

 
                                                                 ___________________ 
                                                                             ครูสอน/แทน 
                                                       (ลงช่ือ)  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้     คณิตศาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีที่  1                              ภาคเรียนที่ 1 

หน่วยการเรียนรู้ที ่4   การลบจ านวนสองจ านวนที่มตีวัตั้งไม่เกนิ 9                        เวลา 3 ช่ัวโมง 
1 สาระส าคัญ 
       การลบแนวตั้งเป็นการลบท่ีสามารถหาผลลบจากโจทยไ์ด ้โดยเขียนตวัตั้งและตวัลบไวค้นละ 
       บรรทดั วางหลกัใหต้รงกนัในแนวตั้ง และเขียนเคร่ืองหมาย ‟ ไวร้ะหวา่งตวัตั้งกบัตวัลบ 
2 ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 ค 1.2  ป. 1/1, ค 1.2  ป. 1/2 
3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. แสดงวิธีท าและหาค าตอบจากโจทยก์ารลบแนวตั้งได ้(K) 
 2. ร่วมตอบค าถามและท ากิจกรรมคณิตศาสตร์ดว้ยตนเองตามล าดบัขั้นตอน (A) 
 3. ใชวิ้ธีการท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหาและค านวณหาค าตอบ (P) 
4 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 
 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. สงัเกตจากการตอบค าถามและ แบบประเมินผลการน าเสนอ ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
    การอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน ขอ้มลู/การอภิปราย/การสร้าง  
2. ตรวจผลการแต่งประโยค แผนท่ีความคิด  
   สญัลกัษณ์และหาผลลบตาม   
   แนวตั้ง   
   
 

 
 
 
 

 

การลบแนวตั้ง 
 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที ่18 
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A)  
วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 

1. สงัเกตจากความสนใจและ แบบประเมินดา้นคุณธรรม ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
    ความตั้งใจเรียน จริยธรรม และค่านิยม  
2. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน   
   ดา้นความรอบคอบในการท างาน   
   ความมีระเบียบวินยัในการ   
   ท างาน และความเช่ือมัน่ในตนเอง   
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. สงัเกตพฤติกรรมขณะปฏิบติั แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวน ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   กิจกรรมคณิตศาสตร์ การ  
2. ตรวจผลการปฏิบติังานตาม   
   ใบกิจกรรมท่ี 4   
3. สงัเกตพฤติกรรมดา้นการแก ้   
    ปัญหา การใหเ้หตุผล   
    การส่ือสาร และการน าเสนอ   
5 สาระการเรียนรู้ 
 การลบแนวตั้ง  
6 แนวทางบูรณาการ 

 ภาษาไทย   ตอบค าถาม แสดงความคิดเห็น และอภิปรายเก่ียวกบัการลบตามแนวตั้ง 
 สงัคมศึกษาฯ   น าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการซ้ือขายและการทอนเงิน 
 ศิลปะ   การวาดภาพแสดงการลบตามแนวตั้ง 
 สุขศึกษาฯ   การเล่นเกมผลลพัธ์เดียวกนั และแข่งขนัการหาผลลบตามแนวตั้ง 
 ภาษาต่างประเทศ          อ่าน เขียนค าศพัทเ์ก่ียวกบัการลบดว้ยภาษาองักฤษ และภาษาในกลุ่ม

 ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ 
7 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
               คร้ังที ่1   

               ขั้นที่ 1 น ำเข้ำสู่บทเรียน 
           1.    ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
 2. ทบทวนการบวกและการลบจ านวนสองจ านวนท่ีผลบวกและตวัตั้งไม่เกิน 9 โดยให้

นกัเรียนเล่นเกมผลลพัธ์เดียวกนั 
      เกมผลลพัธ์เดียวกนั 
     จุดประสงค์  เพ่ือพฒันาทกัษะการคิดค านวณ  
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     อุปกรณ์  กระดาษ ดินสอ 
       วิธีเล่น 1. นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 3‟5 คน ใหแ้ต่ละกลุ่มเตรียมกระดาษและ

ดินสอใหพ้ร้อม 
  2. ใหแ้ต่ละกลุ่มหาจ านวนสองจ านวนท่ีน ามาบวกหรือลบกนัแลว้ไดผ้ลลพัธ์

ตามท่ีก าหนดให ้ เช่น ครูก าหนดผลลพัธ์ 5 จ านวนสองจ านวนท่ีน ามาบวก
หรือลบกนัแลว้ไดผ้ลลพัธ์ 5 ไดแ้ก่ 2 + 3, 4 + 1, 5 + 0, 0 + 5, 6 ‟ 1 เป็นตน้ 

  3. เม่ือหมดเวลาครูใหส้ญัญาณนกัเรียนน าผลงานมาใหค้รูตรวจใหค้ะแนน โดย
มีเกณฑใ์หค้ะแนนจ านวนท่ีน ามาบวกหรือลบกนัชุดละ 1 คะแนน กลุ่มใดได้
คะแนนมากท่ีสุดเป็นผูช้นะ (ครูใหค้ าชมเชย และซกัถามวิธีการท างานเพ่ือ
สนบัสนุนการใหค้วามร่วมมือในการท างานกลุ่ม) 

          2. ครูใหใ้บงานเร่ืองการหาผลลบตามแนวนอนและการหาผลลบตามแนวตั้งเพ่ือใหน้กัเรียนอ่านและ 
              เตรียมความพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 
              คร้ังที ่2   
              ขั้นที่ 2  กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
           1.    ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
 2. ครูใหน้กัเรียนดูดินสอจ านวน 5 แท่ง ส่งใหน้กัเรียนไป 2 แท่ง ร่วมกนัอภิปรายและให้

ตวัแทนนกัเรียนออกมาเขียนประโยคสญัลกัษณ์แสดงการลบและหาค าตอบ ซ่ึงจะไดด้งัน้ี 
      5 ‟ 2 = 3 
 3. ครูแนะน านกัเรียนวา่ การหาผลลบนอกจากจะหาผลลบตามแนวนอนแลว้ เราสามารถหาได้

อีกวิธีหน่ึง โดยเขียนตวัตั้งและตวัลบไวค้นละบรรทดั วางหลกัเลขใหต้รงกนัในแนวตั้ง และ
เขียนเคร่ืองหมาย ‟ ไวร้ะหวา่งตวัตั้งกบัตวัเลข ซ่ึงการลบโดยวิธีน้ีเรียกวา่ การลบตามแนวตั้ง 

 4. ยกตวัอยา่งการลบจากกิจกรรมท่ี 1 เป็นการหาผลลบตามแนวตั้ง ซ่ึงจะไดด้งัน้ี 5 ‟ 2 = 3 
สามารถเขียนแสดงการลบตามแนวตั้งไดด้งัน้ี 

         
                         5        
        2     
        3  

     อธิบายเพ่ิมเติมใหน้กัเรียนเขา้ใจวา่ 
   5  เป็นตวัตั้ง 
   2  เป็นตวัลบ 
   3  เป็นผลลบ 

 5. นกัเรียนช่วยกนัยกตวัอยา่งการลบประโยคสญัลกัษณ์ หาค าตอบและเปล่ียนเป็นการหาผล
ลบตามแนวตั้ง 

 6. ครูน าแผนภูมิแสดง
ความสมัพนัธ์ของการ
ลบตามแนวนอนและ
การลบตามแนวตั้งติด
บนกระดานด า 

  ใหน้กัเรียนสงัเกตและ 

‟ 
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  พิจารณาเปรียบเทียบระหวา่งการลบตามแนวนอนและการลบตามแนวตั้ง 
   7. ครูยกตวัอย่างโจทยปั์ญหาการลบ ให้นกัเรียนอาสาสมคัรคนท่ี 1 ออกมาเขียนประโยค

สัญลกัษณ์ คนท่ี 2 หาผลลบตามแนวนอน และคนท่ี 3 หาผลลบตามแนวตั้ง และจดั
กิจกรรมท านองเดียวกนัน้ีอีก 2‟3 ตวัอย่าง ครูใหค้ าแนะน าในการท างานใหมี้ระเบียบวินยั 
เช่น การท างานเป็นระเบียบเรียบร้อย การขีดเสน้ใตใ้หถ้กูวิธี 

               8. ครูให้นักเรียนทบทวนเร่ืองการลบตามแนวนอนและการลบตามตามแนวตั้ ง โดยครู
ยกตวัอย่างโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการลบแลว้ให้นักเรียนหาค าตอบโดยการหาผลลบตาม
แนวนอนและหาผลลบตามแนวตั้ง 

    9.  นกัเรียนศึกษาเน้ือหาในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ 
                   คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
            10. ครูใหใ้บงานเร่ืองการหาผลลบตามแนวนอนและการหาผลลบตามแนวตั้งเพ่ือใหน้กัเรียนอ่าน 
                  และเตรียมความพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 
            คร้ังที ่3   
 ขั้นที่ 3  ฝึกฝนผู้เรียน 
           1.    ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
 2. นกัเรียนช่วยกนัเขียนประโยคสญัลกัษณ์การลบแลว้หาค าตอบตามแนวตั้ง 
 3.  นกัเรียนท ากิจกรรมในใบกิจกรรมท่ี 4 เร่ืองการลบ ในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน  
           คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบรูณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพ ์
           วฒันาพานิช จ ากดั) 
 ขั้นที่ 4  กำรน ำไปใช้ 
  นกัเรียนแต่งโจทยปั์ญหาการลบท่ีมกัจะพบเห็นในชีวิตประจ าวนั แลว้เขียนเป็นประโยค

สญัลกัษณ์และหาผลลบตามแนวตั้ง 

 ขั้นที่ 5  สรุปควำมคิดรวบยอด 
   ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปการลบตามแนวตั้ง ไดข้อ้สรุปวา่เป็นการ

แสดงการหาผลลบโดยการเขียนตวัเลขใหต้รงกนัในแนวตั้ง และเขียนเคร่ืองหมาย ‟ ระหวา่งตวั
ตั้งกบัตวัลบ การหาผลลบตามแนวนอนกบัการหาผลลบตามแนวตั้ง ถา้เป็นประโยคสญัลกัษณ์
เดียวกนั ผลลบท่ีไดจ้ะเท่ากนัเสมอ 

8 กจิกรรมเสนอแนะ 
  1.  ใหน้กัเรียนเขียนประโยคสญัลกัษณ์แสดงการลบ แลว้แสดงการหาผลลบตามแนวตั้งลงใน
สมุดงานเป็นการบา้น คนละ 3‟5 ขอ้ 
             2. ครูใหใ้บงานเร่ืองโจทยปั์ญหาการลบเพ่ือใหน้กัเรียนอ่านและเตรียมความพร้อมในการเรียนคร้ัง
ต่อไป 
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9 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เกมผลลพัธ์เดียวกนั 
 2. ส่ิงของท่ีนบัได ้
 3. ภาพแสดงจ านวน 
 4. บตัรตวัเลข 
 5. แผนภูมิแสดงการลบตามแนวตั้ง 
 6.  หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ  
                 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 7.  ใบกิจกรรมท่ี 4 เร่ือง การลบ ในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ 
                 คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
แหล่งการเรียนรู้เพิม่เตมิ 

 1. หอ้งสมุด  
 2. บตัรภาพแสดงการลบ  

 3. โจทยก์ารลบ 
 4. หนงัสือเสริมความรู้คณิตศาสตร์เล่มอ่ืน ๆ 

 

 

10 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1. ผลการจดัการเรียนรู้                                                 

 

 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้                                                 

       แนวทางแกไ้ข 

 

 3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน 

       เหตุผล          

                                                                    
 4. การปรับแผนการจดัการเรียนรู้                                                 

 

                                                                ____________________ 
                                                                              ครูสอน/แทน 
                                                                                   (ลงช่ือ)  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้     คณิตศาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีที่  1                                 ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4    การลบจ านวนสองจ านวนที่มตีวัตั้งไม่เกนิ 9                         เวลา 4 ช่ัวโมง 
1 สาระส าคัญ 
    โจทยปั์ญหาการลบ เป็นสถานการณ์ท่ีกล่าวถึงการน าส่ิงของออกจากจ านวนท่ีก าหนดให ้แลว้ให ้
       หาจ านวนท่ีเหลือ โจทยปั์ญหาการลบสามารถเขียนในรูปประโยคสญัลกัษณ์และหาค าตอบได  ้
2 ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 ค 1.2  ป. 1/1, ค 1.2  ป. 1/2, ค 6.1  ป. 1/2, ค 6.1  ป. 1/4, ค 6.1  ป. 1/5 
3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          1.  เขียนประโยคสญัลกัษณ์ แสดงวิธีท า และหาค าตอบจากโจทยปั์ญหาการลบท่ีมีตวัตั้งไม่เกิน 9 ได ้(K) 
          2.  สร้างโจทยปั์ญหาการลบท่ีมีตวัตั้งไม่เกิน 9 ได ้(K) 
          3.  สามารถแกปั้ญหาและใหเ้หตุผลประกอบได ้(P) 
          4.  มีความรอบคอบและมีความคิดสร้างสรรค ์(A) 
4 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) 
  
  วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล               เกณฑ์การวดั 
1.สงัเกตจากการตอบค าถามและ แบบประเมินผลการน าเสนอ ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
การใหข้อ้เสนอแนะ ขอ้มลู/การอภิปราย/การสร้าง  

2. ตรวจผลงานการแต่งโจทยปั์ญหา แผนท่ีความคิด  
   การลบจากสถานการณ์ท่ีพบใน   
   ชีวิตประจ าวนั   
 
 
 
 
 

โจทย์ปัญหาการลบ 
 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที ่19 
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A)  

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. สงัเกตจากความสนใจและ แบบประเมินดา้นคุณธรรม ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
    ความตั้งใจเรียน จริยธรรม และค่านิยม  
2. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน   
    ดา้นการมีวิจารณญาณ ความเช่ือ   
   เช่ือมัน่ในตนเอง และการมี   
   เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์   
 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. สงัเกตพฤติกรรมขณะปฏิบติั แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวน ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   กิจกรรมคณิตศาสตร์ การ  
2. ตรวจผลการปฏิบติังานตาม   
   ใบกิจกรรมท่ี 5   
3. สงัเกตพฤติกรรมดา้นการแกปั้ญหา   
    การส่ือสาร การน าเสนอ และ   
    ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์   
5 สาระการเรียนรู้ 
 โจทยปั์ญหาการลบ 
6 แนวทางบูรณาการ 

 ภาษาไทย    การแต่งโจทยปั์ญหาการลบจากสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีพบเห็นใน
ชีวิตประจ าวนั 

 สังคมศึกษาฯ    การแต่งโจทยปั์ญหาการลบจากการใชจ่้ายเงินของตนเองและ    
                                                          ครอบครัว 
 ศิลปะ    การวาดภาพแสดงการลบไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละสวยงาม 

 สุขศึกษาฯ    การร้องเพลง แข่งขนักนัแต่งโจทยปั์ญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละ
สนุกสนาน 

 ภาษาต่างประเทศ                   อ่านและเขียนค าศพัทเ์ก่ียวกบัการลบ  
7 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
              คร้ังที ่1   

              ขั้นที่ 1  น ำเข้ำสู่บทเรียน 
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           1.    ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
           2. ทบทวนการลบ โดยใหน้กัเรียนหาผลลบจากประโยคสญัลกัษณ์การลบจ านวน 10 ขอ้ 
           3. นกัเรียนช่วยกนัยกตวัอยา่งประโยคสญัลกัษณ์แสดงการลบจ านวนท่ีมีตวัตั้งไม่เกิน 9 

จากนั้นใหต้วัแทนนกัเรียน 1‟2 คน ออกมาแสดงการหาค าตอบตามแนวตั้ง 
           4.    ครูยกตวัอยา่งโจทยปั์ญหาการลบบนกระดานด าแลว้ใหน้กัเรียนวิเคราะห์โจทยปั์ญหาและ 
                  หาค าตอบในการเรียนคร้ังต่อไป 
               คร้ังที ่2  
               ขั้นที่ 2  กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
              1. ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยใหวิ้เคราะห์โจทย ์
                 ปัญหาและหาค าตอบ 
   2. ครูยกตวัอยา่งโจทยปั์ญหาใหน้กัเรียนฟัง พร้อมทั้งแสดงอุปกรณ์ท่ีเป็นของจริงประกอบ 

เช่น 
  “ครูมีเงินอยู่ 5 บาท ซ้ือขนมไป 3 บาท ครูจะมีเงินเหลือก่ีบาท” จากนั้นร่วมกนัอภิปราย 

โดยครูตั้งค าถามใหน้กัเรียนตอบ เช่น 
  „ ครูมีเงินก่ีบาท (5 บาท) 
  „  ซ้ือขนมไปก่ีบาท (3 บาท) 
  „    ครูจะเหลือเงินมากข้ึนหรือนอ้ยลง เพราะอะไร (นอ้ยลง เพราะครูน าเงินไปซ้ือขนมแลว้                 

ส่วนหน่ึง) 
  „  ครูจะเหลือเงินก่ีบาท (2 บาท) 
  „  จากโจทยปั์ญหาน้ี ถา้จะเขียนเป็นแผนภาพจะเขียนไดอ้ยา่งไร (ค าตอบอยูใ่นดุลยพินิจ

ของครู โดยใหมี้ความหมายแสดงถึงการลบ) 
  „  เขียนประโยคสญัลกัษณ์ไดอ้ยา่งไร (5 ‟ 3 =         )   
  „  ไดค้ าตอบเท่าใด (2 บาท) 
  ยกตวัอยา่งกิจกรรมท านองเดียวกนัน้ีอีก 2‟3 ตวัอยา่ง 
             3.  ครูยกตวัอยา่งประโยคสญัลกัษณ์การลบแลว้ใหน้กัเรียนแต่งเป็นโจทยปั์ญหาพร้อมทั้งหา

ค าตอบเพ่ือใหน้กัเรียนเตรียมความพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 
              คร้ังที ่3  
             1. ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยใหน้กัเรียนอ่านโจทย์

ปัญหาท่ีไดแ้ต่งข้ึนเองพร้อมทั้งหาค าตอบ 
              2. ครูใหน้กัเรียนทบทวนการแกโ้จทยปั์ญหาการลบ โดยครูยกตวัอยา่งโจทยปั์ญหาการลบ 
                  แลว้ใหน้กัเรียนแสดงขั้นตอนวิธีการหาค าตอบ 
   3. ครูยกตวัอยา่งประโยคสญัลกัษณ์การลบและตวัอยา่งโจทยปั์ญหาการลบโดยอธิบายให้

นกัเรียนเขา้ใจวา่ ประโยคสญัลกัษณ์ 1 ประโยค อาจแต่งเป็นโจทยปั์ญหาไดห้ลายแบบ เช่น  
  ประโยคสญัลกัษณ์   8 ‟ 5 =    
  โจทยปั์ญหา „ แม่มีเงิน 8 บาท ใหล้กูไป 5 บาท แม่เหลือเงินก่ีบาท 
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     „ แกว้มีขนม 8 ห่อ แบ่งใหเ้พ่ือน 5 ห่อ แกว้เหลือขนมก่ีห่อ 
     „ พ่อมีววั 8 ตวั ขายไป 5 ตวั พ่อเหลือววัก่ีตวั 
              4.  ครูใหใ้บงานโจทยปั์ญหาการลบแก่นกัเรียนแลว้ใหน้กัเรียนแสดงวิธีการแกโ้จทยปั์ญหา 
                   การลบเพ่ือฝึกฝนทกัษะและเตรียมความพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 
             คร้ังที ่4  
               5.  ให้นกัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผ่านมาโดยใหน้กัเรียนถามครูหรือ

เพ่ือนในชั้นเรียนท่ีสงสยัจากการท าโจทยแ์บบฝึกหดั 
               6. ครูใหน้กัเรียนทบทวนการแต่งโจทยปั์ญหาการลบ โดยครูยกตวัอยา่งประโยคสญัลกัษณ์

แสดงการลบ แลว้ใหน้กัเรียนแต่งโจทยปั์ญหาพร้อมทั้งแสดงวิธีหาค าตอบ 
   7. จากโจทยปั์ญหาขอ้ใดขอ้หน่ึงในกิจกรรมท่ี 3 (ควรเลือกโจทยปั์ญหาท่ีมีขอ้ความสั้น ๆ) ครู

น าโจทยปั์ญหามาใหน้กัเรียนช่วยกนัวิเคราะห์แลว้สาธิตการแสดงวิธีท า พร้อมทั้งอธิบาย
ใหน้กัเรียนเขา้ใจวา่การแสดงวิธีท าเป็นการเขียนเรียงตามล าดบัขั้นตอนของโจทยเ์พ่ือ
น าไปสู่การหาค าตอบ 

   8. ครูน านกัเรียนศึกษาเน้ือหาในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ 
                  คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 ขั้นที่ 3  ฝึกฝนนักเรียน 
 1. นกัเรียนช่วยกนัแต่งโจทยปั์ญหา วิเคราะห์โจทยปั์ญหา เขียนเป็นประโยคสญัลกัษณ์แสดง

หาค าตอบ 
 2. นกัเรียนฝึกการแต่งโจทยปั์ญหาจากประโยคสญัลกัษณ์ 
 3.   นกัเรียนท ากิจกรรมในใบกิจกรรมท่ี 5 เร่ือง “โจทยปั์ญหา” ในหนงัสือเรียน รายวิชา 
                 พ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
                 (บริษทั  ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 ขั้นที่ 4  กำรน ำไปใช้ 
 1. นกัเรียนแต่งโจทยปั์ญหาการลบจากสถานการณ์ท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนั 
 2. นกัเรียนน าความรู้จากท่ีไดเ้รียนเร่ืองโจทยปั์ญหาการลบไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

 ขั้นที่ 5  สรุปควำมคิดรวบยอด 
1 ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งโจทยปั์ญหาการลบ ใหเ้พ่ือนเขียนเป็นประโยคสญัลกัษณ์ และหา  

       ค าตอบ จากนั้นร่วมกนัสรุปใหไ้ดข้อ้สรุปวา่ โจทยปั์ญหาสามารถเขียนเป็นประโยคสญัลกัษณ์ได ้
 
8 กจิกรรมเสนอแนะ 

1. ใหน้กัเรียนเขียนโจทยปั์ญหาการลบท่ีมีตวัตั้งไม่เกิน 9 แลว้เขียนประโยคสญัลกัษณ์ แสดงวิธี
ท าและหาค าตอบจากโจทยปั์ญหานั้นลงในสมุดงานเป็นการบา้น คนละ 2‟5 ขอ้ 

2. ครูใหใ้บงานเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งการบวกและการลบเพ่ือใหน้กัเรียนอ่านและเตรียม
ความพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 
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9 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ของจริงท่ีนบัได ้
 2. บตัรภาพ 
 3. บตัรตวัเลข 
 4. ตวัอยา่งโจทยปั์ญหาการลบ 

 5.  หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น     
                            ประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 

 6. ใบกิจกรรมท่ี 5 เร่ือง “โจทยปั์ญหา” ในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือ      
                  การเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช  
                  จ ากดั) 
 แหล่งการเรียนรู้เพิม่เตมิ 
 1. หอ้งสมุด 
 2. เพลงโจทยปั์ญหา 
 3. สถานการณ์การลบท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั 

 
 
  
 

 

10 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1. ผลการจดัการเรียนรู้                                                 

 

 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้                                                 

       แนวทางแกไ้ข 

 

 3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน 

       เหตุผล          

                                                                    
 4. การปรับแผนการจดัการเรียนรู้                                                 

 

                                                             _____________________ 
                                                                            ครูสอน/แทน 
                                                                                    (ลงช่ือ)  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้     คณิตศาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีที่  1                           ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4    การลบจ านวนสองจ านวนที่มตีวัตั้งไม่เกนิ 9                   เวลา 3 ช่ัวโมง 
1 สาระส าคัญ 
 การบวกและการลบมีความสัมพนัธ์กนั กล่าวคือ ผลบวกของจ านวนสองจ านวนใด ๆ เม่ือลบดว้ย 
   จ านวนใดจ านวนหน่ึงในสองจ านวนนั้น จะไดผ้ลลบเท่ากบัอีกจ านวนหน่ึง 
2 ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 ค 1.2  ป. 1/1, ค 1.2  ป. 1/2 
3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งการบวกและการลบได ้(K) 
 2. ตรวจสอบงานของตน และเลือกท ากิจกรรมคณิตศาสตร์จากหนงัสือเล่มอ่ืน (A) 
 3. สรุปผลและบอกเหตุผลประกอบการอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งการบวกและการลบได ้(P) 
4 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) 
  
  วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล               เกณฑ์การวดั 
1.สงัเกตจากการตอบค าถามและ แบบประเมินผลการน าเสนอ ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   การแสดงความคิดเห็น ขอ้มลู/การอภิปราย/การสร้าง  

2. ตรวจผลงานการท าแผนภาพ แผนท่ีความคิด  
   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง   
   การบวกและการลบ     
3. การท าแบบทดสอบวดัความรู้ แบบทดสอบวดัความรู้  
4. การท าแบบทดสอบหลงัเรียน    แบบทดสอบหลงัเรียน ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 50% 
 
 
 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างการบวกกบัการลบ 
 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที ่20 
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. สงัเกตจากความสนใจและ แบบประเมินดา้นคุณธรรม     ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
    ความตั้งใจเรียน จริยธรรม และค่านิยม  
2. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน   
   ดา้นความเช่ือมัน่ในตนเอง การมี   
   วิจารณญาณ และการมีเจตคติ   
   ท่ีดีต่อคณิตศาสตร์   
3.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ   
  ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์   
 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 

1. สงัเกตพฤติกรรมขณะปฏิบติั แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวน    ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   กิจกรรมคณิตศาสตร์ การ  
2. สงัเกตพฤติกรรมดา้นการแก ้   
   ปัญหา การใหเ้หตุผล และการ   
   น าไปใช ้   
3.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ   
   ประเมินทกัษะ/กระบวนการ   
4. ตรวจแฟ้มสะสมผลงาน แฟ้มสะสมผลงาน  
5. ตรวจผลการปฏิบติังานตาม ใบกิจกรรมท่ี 6  
   ใบกิจกรรมท่ี 6   
 

5 สาระการเรียนรู้ 
 ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบวกและการลบ 
6 แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย    อธิบายเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งการบวกกบัการลบ 
 สงัคมศึกษาฯ    น าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการคิดเลขเร็ว การซ้ือขายในชีวิตประจ าวนั 
 ศิลปะ    การวาดภาพแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งการบวกกบัการลบ 
 สุขศึกษาฯ    การร้องเพลงและแสดงท่าประกอบเพลง และแข่งขนัการคิดเลขเร็ว 
 ภาษาต่างประเทศ    เขียนค าศพัทท่ี์เก่ียวกบัผลบวก ตวับวก และตวัตั้งเป็นภาษาองักฤษ 
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7 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
               คร้ังที ่1   

              ขั้นที่ 1  น ำเข้ำสู่บทเรียน 
             1.  ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
   2. ครูน าเพลงการลบมาติดบนกระดานด า อ่านเน้ือร้องและร้องใหน้กัเรียนฟัง 1 เท่ียว               
จากนั้นจึงร้องน าใหน้กัเรียนร้องตาม และใหน้กัเรียนร้องพร้อมกนั พร้อมทั้งใหแ้สดงท่าทางประกอบ
เพลงดว้ย 
              ขั้นที่ 2  กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
   1. ครูจดัลกูคิดในหลกัลกูคิดจ านวน 2 สี คือ สีเขียวกบัสีเหลือง สีละ 3 และ 1 ลกูตามล าดบั 

ใหน้กัเรียนนบัจ านวนลูกคิดทั้งสองสีรวมกนั (4 ลกู) ครูเขียนแสดงการบวกและผลบวก                       
บนกระดานด า 

     3 + 1 = 4 

  จากจ านวนลูกคิดทั้งสองสีรวมกนั คือ 4 ลกู ครูใหน้กัเรียนบอกจ านวนลูกคิดสีเขียว (3 ลกู) 
ถามวา่ จากจ านวนลูกคิดทั้งหมด 4 ลกู เป็นลูกคิดสีเขียว 3 ลกู ท่ีเหลือเป็นลูกคิดสีเหลือง    
ก่ีลกู  (1 ลกู) และแสดงลูกคิดจ านวน 4 ลกูท่ีรวมกนันั้นอีก ใหน้กัเรียนบอกจ านวนลูกคิด             
สีเหลืองก่ีลูก (1 ลกู) ถามนกัเรียนวา่ จากจ านวนลกูคิดทั้งหมด 4 ลกู เป็นลกูคิดสีเหลือง 1 
ลกู จะเป็นลกูคิดสีเขียวก่ีลกู (3 ลกู) 

3. ครูน าอุปกรณ์ของท่ีนบัไดอ้ยา่งอ่ืนจดักิจกรรมท านองเดียวกนักบักิจกรรมขอ้ 1 อีก 2‟3 
ตวัอยา่ง หรือจนเห็นวา่นกัเรียนเขา้ใจดี 

4. ครูใหใ้บงานเร่ืองแผนภูมิแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งการบวกและการลบเพ่ือใหน้กัเรียน
อ่านและเตรียมความพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 

              คร้ังที ่2  
            5.   ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
  6. ครูน าแผนภูมิแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งการบวกและการลบติดบนกระดานด า 

 

 
 
   3 + 2  = 5 
   5 ‟ 2  = 3 
   5 ‟ 3  = 2 
 

  ครูแนะน าใหน้กัเรียนสังเกตการบวกและการลบจากแผนภูมิโดยสงัเกตตวัเลขท่ีมี  
                  ความสมัพนัธ์กนัในทั้ง 3 ประโยค ซ่ึงมีเพียง 3 ตวัเท่านั้น คือ เลข 2, 3 และ 5 
              7.  ครูใหน้กัเรียนทบทวนความสมัพนัธ์ระหวา่งการบวกและการลบท่ีไดเ้รียนมาแลว้ โดยให ้
                   นกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งการบวกและการลบ 
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             8.  ครูใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้    
คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 

             9.  ครูยกตวัอยา่งประโยคสญัลกัษณ์แสดงการบวกจ านวนสองจ านวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน 9 แลว้ให ้
                  นกัเรียนเขียนแสดงความสมัพนัธ์ของการบวกและการลบจากประโยคสญัลกัษณ์ท่ีก าหนดให ้
                  ในการเรียนคร้ังต่อไป 
            คร้ังที ่3   
 ขั้นที่ 3  ฝึกฝนผู้เรียน 
              1. ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยเขียนแสดง

ความสมัพนัธ์ของการบวกและการลบจากประโยคสญัลกัษณ์ท่ีก าหนดให ้
   2. ใหน้กัเรียนช่วยกนัยกตวัอยา่งประโยคสญัลกัษณ์แสดงการบวกจ านวนสองจ านวนท่ีมี

ผลบวกไม่เกิน 9 บนกระดานด า แลว้วาดแผนภูมิหรือแผนภาพแสดงการบวกง่าย ๆ จากนั้น                         
ร่วมกนัอภิปรายเพ่ือน าไปสู่ความสมัพนัธ์หรือการเช่ือมโยงของการบวกและการลบ                 

   3. นกัเรียนช่วยกนัยกตวัอยา่งประโยคสญัลกัษณ์แสดงการบวกจ านวนสองจ านวนท่ีมีผลบวก
ไม่เกิน 9 จากนั้นเขียนแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ของการบวกและการลบจากการบวก
นั้น 

   4. นกัเรียนท ากิจกรรมในใบกิจกรรมท่ี 6 เร่ือง “ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบวกและการลบ"          
                  ในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ  
                 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 ขั้นที่ 4  กำรน ำไปใช้ 
  นกัเรียนยกตวัอยา่งสถานการณ์ท่ีเป็นการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการบวกและการลบ 

เช่น มะม่วง 5 ผล กบัมะม่วง 4 ผล ถา้ใหเ้พ่ือนไป 5 ผล จะเหลือมะม่วง 4 ผล ถา้ใหเ้พ่ือนไป             
4 ผล จะเหลือมะม่วง 5 ผล 

 ขั้นที่ 5  สรุปควำมคิดรวบยอด 
  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุป เร่ืองการบวกและการลบมีความสมัพนัธ์ เพราะวา่           

ถา้น าจ านวนใดจ านวนหน่ึงออกจากผลบวกของจ านวนสองจ านวน ผลท่ีไดจ้ะเท่ากบัอีกจ านวน                    
ท่ีเหลือ 

  นกัเรียนทดสอบหลงัเรียน จ านวน 10 ขอ้   
8 กจิกรรมเสนอแนะ 

1. ใหน้กัเรียนท าแผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งการบวกและการลบและเขียนแสดง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบวกและการลบลงในสมุดงานเป็นการบา้น 

2. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองการวดัจากบทเรียนมาล่วงหนา้แลว้มาสรุปความรู้ในการ
เรียนคร้ังต่อไป 
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9 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เพลงการลบ 
 2. ของจริงท่ีนบัได ้
 3. บตัรภาพแสดงจ านวนนบั 
 4. แผนภูมิแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการบวกและการลบ 
 5. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น 
                  ประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 6. ใบกิจกรรมท่ี 6 เร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบวกและการลบ ในหนงัสือเรียน รายวิชา  
                    พ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   
                   (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
  แหล่งการเรียนรู้เพิม่เตมิ 
 1. แผนภาพแสดงการบวกและการลบ 
 2. โจทยก์ารบวกและการลบ 
 3. หนงัสือเสริมความรู้คณิตศาสตร์เล่มอ่ืน ๆ 

4. เกมคณิตศาสตร์เก่ียวกบัการลบ 
 

 

10 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1. ผลการจดัการเรียนรู้                                                 

 

 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้                                                 

       แนวทางแกไ้ข 

 

 3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน 

       เหตุผล          

                                                                    
 4. การปรับแผนการจดัการเรียนรู้                                                 

 

                                                            ______________________ 
                                                                          ครูสอน/แทน 
                                                                               (ลงช่ือ)  

 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1 149 
 

                             
 

 
 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่5   
การวดัความยาว ความสูง  

เวลา 15 ช่ัวโมง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเรียงล าดบัโดยใช้เคร่ืองมือวดั 
ที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 

การเรียงล าดบัความยาวหรือความสูง 
การเปรียบเทียบความยาวหรือ
ความสูงโดยใช้หน่วยกลาง 

การวดัความยาวหรือความสูงโดยใช้
เคร่ืองมือวดัทีม่ีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 

การวดัความยาว ความสูง 

การวดั 

การเปรียบเทียบความยาว 
หรือความสูง 
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การวดัความยาว ความสูง  

ความรู้ 
1. การวดั 
2. การเปรียบเทียบความยาวหรือความสูง 
3. การเรียงล าดบัความยาวหรือความสูง  
4. การวดัความยาวหรือความสูงโดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีมีหน่วย   
   ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
5. การเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงโดยใชห้น่วยกลาง  
6. การเรียงล าดบัความยาวหรือความสูงโดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีมีหน่วย  
    ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  
 

ภาระงาน/ช้ินงาน 
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การวดั 
‟ ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การเปรียบเทียบความยาวหรือความสูง 
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การเรียงล าดบัความยาวหรือความสูง  
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การวดัความยาวหรือความสูงโดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีมีหน่วย 
   ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงโดยใชห้น่วยกลาง  
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การเรียงล าดบัความยาวหรือความสูงโดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีมี 
   หน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมฝึกฝนทกัษะตามแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมฝึกทกัษะการใชภ้าษา สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์แสดงความหมายและน าเสนอ 

ทักษะ/กระบวนการ 
1. การส่ือสารเพ่ืออธิบายความส าคญัของ   
   การวดัความยาว ความสูง  
2. สามารถน าเสนอการวดัความยาว    
   ความสูงในรูปแบบต่าง ๆ 
3. การแสดงทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือ  
   การศึกษาเก่ียวกบัการวดัความยาว   
   ความสูง  
4. การน าความรู้ทางคณิตศาสตร์มา   
   ประยกุตห์รือเช่ือมโยงไปใชใ้น    
   ชีวิตจริง 
 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
1. ร่วมศึกษาและปฏิบติักิจกรรม 
   ประกอบการเรียนรู้เก่ียวกบั 
   เร่ืองการวดัความยาว ความสูง 
   ความสนใจ ความตั้งใจเรียน และ   
   การท างานเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม  
2. ตระหนกัถึงความเช่ือมัน่ในตนเอง 
   ในการร่วมศึกษาและปฏิบติั  
   กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ 
   เก่ียวกบัเร่ืองการวดัความยาว ความสูง   
3. มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
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ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การวดัความยาว ความสูง  

ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน 

ตวัช้ีวดัช้ันปี 
1. บอกความยาว น ้าหนกั ปริมาตร และความจุ โดยใชห้น่วยท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน (ค 2.1 ป. 1/1) 
2. ใชค้วามรู้ ทกัษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง  
    เหมาะสม (ค 6.1  ป. 1/2) 
3. ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจและสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม (ค 6.1  ป. 1/3) 
4. ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการน าเสนอไดอ้ยา่ง   
    ถกูตอ้ง (ค 6.1  ป. 1/4) 

 
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
  การวดัความยาว เป็นการหาความยาวตาม
แนวนอน การวดัความสูง เป็นการหาความยาวตาม
แนวตั้ง  
 
 

ค าถามส าคัทที่ท าให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 
     
  นกัเรียนสามารถใชห้ลกัการวดัความยาว ความสูง 
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์จริงไดอ้ยา่งไร 

ความรู้ของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจที่คงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
1. การวดั 
2. การเปรียบเทียบความยาวหรือความสูง 
3. การเรียงล าดบัความยาวหรือความสูง  
4. การวดัความยาวหรือความสูงโดยใชเ้คร่ืองมือวดั    
    ท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
5. การเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงโดยใช ้
   หน่วยกลาง  
6. การเรียงล าดบัความยาวหรือความสูงโดยใช ้
    เคร่ืองมือวดัท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
 

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่น าไปสู่ความ
เข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
1. ทกัษะ/ความสามารถดา้นการส่ือสาร อธิบาย   

     ความส าคญัของการวดัความยาว ความสูง  
  2. ทกัษะ/ความสามารถดา้นการน าเสนอ การวดั 
     ความยาว ความสูง  
  3. ทกัษะ/ความสามารถการน าความรู้เก่ียวกบั 
      การวดัความยาว ความสูงไปใชใ้นชีวิตจริง  
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ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานที่แสดงว่านักเรียนมผีลการเรียนรู้ 
            ตามที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง 

1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัต ิ
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การวดั 
‟ ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การเปรียบเทียบความยาวหรือความสูง 
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การเรียงล าดบัความยาวหรือความสูง  
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การวดัความยาวหรือความสูงโดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงโดยใชห้น่วยกลาง  
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การเรียงล าดบัโดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมฝึกฝนทกัษะตามแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมฝึกทกัษะการใชภ้าษา สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์แสดงความหมายและน าเสนอ 
2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้ 

   2.1 วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ 
       1) การทดสอบ 
       2) การสนทนาซกัถาม 
       3) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
           รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
       4) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม   และค่านิยม 
       5) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

   2.2 เคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้ 
      1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
      2) แบบบนัทึกการสนทนาซกัถาม 
      3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
          รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
      4) แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
       5) แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

3. ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
     3.1 การอ่านเขียน การเปรียบเทียบ การเรียงล าดบัจ านวน การแสดงความคิดเห็น และการใหข้อ้เสนอแนะ 
     3.2 ความสนใจ ความตั้งใจเรียน การท างานกลุ่ม ความเช่ือมัน่ในตนเอง และการมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
     3.3 ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การน าเสนอ การใชท้กัษะชีวิต การใชเ้ทคโนโลยี และ 
           การน าไปใช ้
ขั้นที่ 3 แผนการจดัการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การวดัความยาว ความสูง  เวลา 15 ชัว่โมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 การวดั 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 การเปรียบเทียบความยาวหรือความสูง 2 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 การเรียงล าดบัความยาวหรือความสูง 2 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 การวดัความยาวหรือความสูงโดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีมี 2 
 หน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 การเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงโดยใชห้น่วยกลาง 4 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 การเรียงล าดบัความยาวหรือความสูงโดยเคร่ืองวดั 4 
 ท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้     คณิตศาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีที่  1                     ภาคเรียนที่  1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5    การวดัความยาว ความสูง                                          เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
1 สาระส าคัท 
 การวดัความยาว เป็นการหาความยาวตามแนวนอน การวดัความสูง เป็นการหาความยาวตาม
แนวตั้ง 
           
2 ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 ค 2.1 ป. 1/1, ค 6.1 ป. 1/2, ค 6.1 ป. 1/3, ค 6.1 ป. 1/4 
3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. วดัความยาว ความสูง และระยะทางได ้(K) 
 2. มีทกัษะในการปฏิบติักิจกรรมทางคณิตศาสตร์ และน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั (P) 
 3. ท างานตามล าดบัขั้นตอน ส่งงานก่อนหรือตรงเวลาตามค าแนะน าของผูส้อน 
 
4 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้     
ด้านความรู้ (K) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. การท าแบบทดสอบก่อนเรียน  แบบทดสอบก่อนเรียน - 
2. สงัเกตจากการสนทนา ซกัถาม แบบประเมินผลการน าเสนอขอ้มลู/ ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   การตอบค าถาม การอภิปราย การอภิปราย/การสร้างแผนท่ี  
   และการแสดงความคิดเห็น ความคิด  
3. ตรวจผล การวดัส่ิงของท่ีมี   
 ลกัษณะความยาว   

4. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะความสูง   
   และระยะทางระหวา่งส่ิงของ   
  
 

การวดั 
 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที ่21 
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. สงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนดา้น แบบประเมินดา้นคุณธรรม ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
    ความรับผิดชอบ ความขยนั จริยธรรม และค่านิยม  
2. สงัเกตพฤติกรรมการท างาน   
    ร่วมกบัผูอ่ื้น   
  

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
   ตรวจสอบผลการปฏิบติังาน แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวน ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   การวดัส่ิงต่างๆ ท่ีมีความยาว  การ  
   ความสูงและระยะห่างจากท่ีหน่ึง   
   ไปยงัอีกท่ีหน่ึง   
  
5 สาระการเรียนรู้ 
 การวดั 
6 แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย   เขียนประโยคแสดงการเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงของส่ิงต่าง ๆ 
 วทิยาศาสตร์  ส ารวจและอภิปรายเก่ียวกบัการเจริญเติบโตของพืชและสตัว ์
 สังคมศึกษาฯ  การสร้างและการใชแ้ผนผงั แผนท่ีบา้นโดยใชไ้มบ้รรทดั เชือก 

 ศิลปะ          วาดภาพส่ิงของต่าง ๆ ท่ีมีความสูง ความยาว  
 สุขศึกษาฯ   วดัขนาดของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ความสูง รอบอก รอบเอว เป็นตน้ 

 ภาษาต่างประเทศ   เขียนหน่วยการวดัและผลของการวดัเป็นภาษาองักฤษ 
 การงานอาชีพฯ       ประดิษฐส่ิ์งของเคร่ืองใชจ้ากการจกัสานหรือการเยบ็ปักถกัร้อย  
                                                  ท่ีอาศยัการวดั   
7 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
             คร้ังที ่1   

            ขั้นที่ 1  น ำเข้ำสู่บทเรียน 
            1.   ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
 2. ทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง การวดั จ านวน 10 ขอ้ เวลา 10 นาที 
 3. ใหน้กัเรียนสงัเกตส่ิงต่างท่ีอยูใ่นหอ้งเรียนวา่ ส่ิงของอะไรบา้งท่ีมีความยาวหรือความสูง 

เช่น กระดานด ามีความยาว นกัเรียนมีความสูง โต๊ะครูมีความยาว โต๊ะนกัเรียนมีความยาว 
ความสูง เป็นตน้ 
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            ขั้นที่ 2  กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
 1. ครูชูไมบ้รรทดัใหน้กัเรียนดู ถามนกัเรียนวา่ 
  „ น่ีคืออะไร (ไมบ้รรทดั) 
  „  มีลกัษณะอยา่งไร ยาวหรือสูงหรือกลม (ยาว) 
  „  เราตอ้งการรู้ความยาวของไมบ้รรทดัจะท าอยา่งไร (วดัความยาว) 
  ใหน้กัเรียนบอกส่ิงของท่ีสามารถวดัความยาวได ้ เช่น ความยาวของขอบโต๊ะ ความยาว                  

ของขอบกระดานด า เป็นตน้ 
 2. ใหน้กัเรียน 1 คน ออกมายืนหนา้ชั้น ใหน้กัเรียนในชั้นสงัเกตความสูงของนกัเรียนท่ีออกมา                

หนา้ชั้นนั้น ครูและนกัเรียนทุกคนร่วมกนัอภิปรายลกัษณะของความยาว (ความสูง) ของ
นกัเรียนวา่ต่างกบัความยาวของไมบ้รรทดัอยา่งไร (ความยาวของไมบ้รรทดัมีลกัษณะเป็น
ความยาวตามแนวนอน ความสูงของนกัเรียนมีลกัษณะเป็นความยาวตามแนวตั้ง) ถาม
นกัเรียนวา่ ถา้ตอ้งการรู้ความสูงจะท าอยา่งไร (วดัความสูง) 

 3.  ครูน านกัเรียนศึกษาเน้ือหาในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ 
                 คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 ขั้นที่ 3  ฝึกฝนผู้เรียน 
 1. ใหน้กัเรียนช่วยกนับอกช่ือส่ิงของท่ีมีลกัษณะมีความยาว ความสูง เช่น ส่ิงของท่ีมีลกัษณะมี

ความยาว ไดแ้ก่ ขอบโต๊ะ ขอบเกา้อ้ี ขอบหนงัสือ กล่องดินสอ ตะเกียบ หลอดดูด เป็นตน้ 
  ส่ิงของท่ีมีลกัษณะมีความสูง ไดแ้ก่ โต๊ะครู โต๊ะนกัเรียน เกา้อ้ี ประตู หนา้ต่าง ตน้ไม ้คน               

เสาธง เป็นตน้ 
 2.   นกัเรียนท ากิจกรรม ในกิจกรรมช่วยกนัคิด ในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน 
                  คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั  
                  ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 ขั้นที่ 4  กำรน ำไปใช้ 
 1. นกัเรียนสามารถวดัความยาว ความสูงได ้
 2. นกัเรียนน าความรู้จากท่ีไดเ้รียนเร่ืองการวดัไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

 ขั้นที่ 5  สรุปควำมคิดรวบยอด 

                          ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปเร่ือง การวดั วา่ การวดัความยาว หมายถึง 
การวดัส่ิงของตามแนวนอน  การวดัความสูง หมายถึง การวดัส่ิงของตามแนวตั้ง  

8  กจิกรรมเสนอแนะ 
1. นกัเรียนจบัคู่กบัเพ่ือนช่วยกนัแต่งประโยคแสดงการเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงของ 
    ส่ิงต่าง ๆ เช่น ตน้มะพร้าวสูงกวา่ตน้มะละกอ 

           2. ครูใหใ้บงานเร่ืองการเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงเพ่ือใหน้กัเรียนอ่านและเตรียมความ 
               พร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 
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9 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ส่ิงของท่ีมีความยาว ความสูง 
 2.  ภาพส่ิงของท่ีมีความยาว ความสูง 
 3.  นกัเรียนศึกษาเน้ือหาในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ 
           คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 4.  กิจกรรมช่วยกนัคิด นกัเรียนศึกษาเน้ือหาในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ 
           ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช  
           จ ากดั) 
  แหล่งการเรียนรู้เพิม่เตมิ 
 1. ส่ิงของท่ีมีความยาว ความสูง 
 2. ภาพแสดงการเปรียบเทียบ 
 3. ไมบ้รรทดั ไมเ้มตร สายวดั 

 
 

10 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1. ผลการจดัการเรียนรู้                                                 

 

 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้                                                 

       แนวทางแกไ้ข 

 

 3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน  

        เหตุผล          

                                                                    
 4. การปรับแผนการจดัการเรียนรู้                                                 

 

                                                               ____________________ 
                                                                            ครูสอน/แทน 
                                                       (ลงช่ือ)  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้           คณติศาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีที่  1                     ภาคเรียนที่  1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การวดัความยาว ความสูง                                        เวลา 2 ช่ัวโมง 

1 สาระส าคัท 
          การเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงของส่ิงของโดยตรง จะตอ้งวางของใหป้ลายขา้งหน่ึงเสมอกนั                 
      แลว้เปรียบเทียบปลายอีกขา้งหน่ึง 
2 ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 ค 2.1 ป. 1/1, ค 6.1 ป. 1/2, ค 6.1 ป. 1/3, ค 6.1 ป. 1/4 
3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เปรียบเทียบความยาว ความสูงของส่ิงต่าง ๆ ได ้(K) 
 2. ใชวิ้ธีการท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหาและค านวณค าตอบ (P) 
 3. ร่วมตอบค าถามและท ากิจกรรมคณิตศาสตร์ดว้ยตนเอง (A) 
 
4 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้   
ด้านความรู้ (K) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. สงัเกตจากการซกัถาม การตอบ แบบประเมินผลการน าเสนอขอ้มลู/ ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
 ค าถาม และการแสดงความ การอภิปราย/การสร้างแผนท่ี  

    คิดเห็น ความคิด  
2. ตรวจผลงานการเปรียบเทียบ   
   ความสูงของตนกบัเพ่ือนและ   
   ความสูงของส่ิงต่าง ๆ ในหอ้ง   
   เรียน   
 
 
 
 

การเปรียบเทียบความยาวหรือความสูง 
 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที ่22 
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1.  สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน แบบประเมินดา้นคุณธรรม ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   ดา้นความรับผิดชอบ ความขยนั จริยธรรม และค่านิยม  
2.สงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม   
   และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น   
 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
  ตรวจผลการปฏิบติังานตาม แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวน ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   ใบกิจกรรมท่ี 1 เร่ืองการเปรียบ การ  
   เทียบความยาวหรือความสูง   
5 สาระการเรียนรู้ 
 การเปรียบเทียบความยาวหรือความสูง 
6 แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย    อธิบายความยาวหรือความสูงของส่ิงของต่าง ๆ 
 วทิยาศาสตร์    ส ารวจและสงัเกตพืชและสตัวท่ี์มีความสูงแตกต่างกนั แลว้อภิปราย 
 สังคมศึกษาฯ    รวบรวมขอ้มูลความสูงของตนเองและคนในครอบครัว 

 ศิลปะ    วาดภาพแสดงการเปรียบเทียบความสูงหรือความยาวระหวา่งส่ิงของ 
                                                2 ส่ิง 
 สุขศึกษาฯ    เขา้แถวเรียงตามล าดบัไหล่และจดัแถวเป็นแถวตอนเรียงตามความสูง 

 ภาษาต่างประเทศ    บอกหน่วยของการวดัความยาวและความยาวท่ีวดัไดเ้ป็น 
                                                          ภาษาองักฤษ 
 การงานอาชีพฯ    การเลือกเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายใหเ้หมาะสมกบัตนเอง 
7 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
              คร้ังที ่1   

              ขั้นที่ 1  น ำเข้ำสู่บทเรียน 
           1.    ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
 2. ทบทวนเร่ืองการวดั โดยใหน้กัเรียนบอกช่ือส่ิงของท่ีมีลกัษณะมีความยาว ความสูง เช่น                   

ไมบ้รรทดั ดินสอ ขอบโต๊ะ ขอบกระดานด า ขอบสมุด ขอบหนงัสือ ตน้ไม ้โต๊ะเรียน 
โต๊ะครู เสาธง ขวดน ้า เป็นตน้ 

 3. ครูและนกัเรียนสนทนาทบทวนเก่ียวกบัความหมายของการวดัความยาว ความสูงว่าการวดั
ความยาวเป็นการวดัส่ิงของตามแนวนอน การวดัความสูงเป็นการวดัส่ิงของตามแนวตั้ง  
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               ขั้นที่ 2  กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
 1. ครูใหน้กัเรียนดูแท่งไม ้ 2 แท่ง ท่ีมีความยาวไม่เท่ากนั ถามนกัเรียนว่า ถา้จะเปรียบเทียบ                  

ความยาว เช่น แท่งไมท่ี้ครูชูใหดู้น้ีจะใชค้  าพูดในการเปรียบเทียบว่าอย่างไร และแนะน า                
ใหน้กัเรียนรู้จกัค าวา่ “ยาววา่” “สั้นกวา่” 

 2. ครูถือแท่งไมสี้เขียวกบัสีแดง (แท่งไมสี้แดงยาวกว่าแท่งไมสี้เขียว) โดยก าแท่งไมใ้นมือ                
ใหป้ลายของแท่งไมท้ั้งสองโผล่ออกมาจากมือครูเท่ากนั หรือใหแ้ท่งไมสี้เขียวโผล่ออกมา
จากมือมากกวา่แท่งไมสี้แดง ใหน้กัเรียนทายวา่แท่งไมอ้นัไหนยาวกว่า จากนั้นหยิบแท่งไม้
ทั้งสองวางเทียบใหน้กัเรียนเห็นวา่ไมอ้นัไหนสั้นกว่า อนัไหนยาวกว่า ดว้ยการเปรียบเทียบ
โดยวางปลายขา้งหน่ึงใหเ้สมอกนัดงัภาพ ซ่ึงจะไดว้า่แท่งไมสี้แดงยาวกวา่แท่งไมสี้เขียว 

                                                                                    

                                                                                  สีแดง 
                                                                                                    สีเขียว 
 
 3. ใหน้กัเรียนวางแท่งไมท้ั้งสองเปรียบเทียบกนั โดยใหป้ลายขา้งหน่ึงเสมอกนั ซ่ึงกจ็ะเห็นวา่              

แท่งไมสี้แดงยาวกวา่แท่งไมสี้เขียวเช่นเดิม 
 4. ครูน าดินสอ 2 แท่ง มาใหน้กัเรียนเปรียบเทียบความยาว โดยวางปลายขา้งหน่ึงเสมอกนั 

ถามว่า ดินสอทั้งสองแท่งยาวเท่ากนัหรือไม่ (ยาวเท่ากนั) จากนั้นเล่ือนดินสอแท่งหน่ึงไป 
หรือใหป้ลายขา้งหน่ึงไม่เท่ากนั ถามนกัเรียนว่าดินสอทั้งสองแท่งยงัคงยาวเท่ากนัหรือไม่ 
(เท่ากนั) 

 5. ให้นกัเรียนออกมายืนหนา้ชั้น 2 คน ให้นกัเรียนในชั้นเปรียบเทียบความสูง และถาม
นกัเรียนว่า จะใชค้ าพูดในการเปรียบเทียบความสูงว่าอย่างไร และแนะน าใหน้กัเรียนรู้จกั
ค าวา่ “สูงกวา่”   “เต้ียกวา่” วา่เป็นค าท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความสูง 

 6. ใหน้กัเรียนอีก 2 คนออกมายืนหนา้ชั้นเรียน ใหน้กัเรียนช่วยกนัเปรียบเทียบความสูงว่า                 
ใครสูงกวา่หรือเต้ียกวา่กนั 

 7. ครูน าแผนภาพแสดงการเปรียบเทียบความสูงติดบนกระดาน ใหน้กัเรียนสังเกตและบอกว่า                
ภาพใดสูงกวา่หรือเต้ียกวา่ 

 8.   นกัเรียนศึกษาเน้ือหาในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ 
                  คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
           9.  ครูใหใ้บงานแก่นกัเรียนท าแบบฝึกหดัเร่ืองการเปรียบเทียบความยาวหรือความสูง                 
                เพ่ือฝึกฝนทกัษะและเตรียมความพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 
            คร้ังที ่2   

 ขั้นที่ 3  ฝึกฝนผู้เรียน 
              1.  ใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผ่านมาโดยใหน้กัเรียนถามครูหรือ

เพ่ือนในชั้นเรียนท่ีสงสยัจากการท าโจทยแ์บบฝึกหดั 
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 2. ใหน้กัเรียนเปรียบเทียบความยาวของส่ิงต่าง ๆ ในหอ้งเรียน 
 3. ใหน้กัเรียนทุกคนจบัคู่แลว้เปรียบเทียบความสูงวา่ใครสูงกวา่หรือเต้ียกวา่กนั 
 4. ใหน้กัเรียนช่วยกนัหานกัเรียนในชั้นท่ีมีความสูงเท่ากนั (ถา้ไม่มีใหใ้ชอุ้ปกรณ์อย่างอ่ืนจดั

กิจกรรมน้ีแทน) ให้นกัเรียนทั้งสองออกมายืนใกล ้ ๆ กนั ใหน้กัเรียนทุกคนสังเกตและ
เปรียบเทียบความสูง จากนั้นใหน้กัเรียนทั้งสองคนเล่ือนออกไปยืนห่างกนั หรือใหค้นหน่ึง
ยืนบนเกา้อ้ี ถามนกัเรียนในชั้นวา่ นกัเรียนทั้งสองจะยงัคงสูงเท่ากนัหรือไม่ (เท่ากนั) 

 5. ให้นักเรียนสังเกตและวดัความสูงของส่ิงของต่าง ๆ ในห้องเรียนว่ามีความสูงเท่ากัน
หรือไม่ เช่น ประตูทั้ง 2 บาน หนา้ต่าง 2 บาน ประตูและหนา้ต่าง โต๊ะครูกบัโต๊ะนกัเรียน 
เป็นตน้ 

 6.  นกัเรียนท ากิจกรรมในใบกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง “การเปรียบเทียบความยาวหรือความสูง” ในหนงัสือ  
                 เรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น  
                 ประถมศึกษาปีท่ี 1 ( บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 

 ขั้นที่ 4  กำรน ำไปใช้ 
 1. นกัเรียนสามารถเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงระหวา่งส่ิงของสองส่ิงได ้
 2. นกัเรียนน าความรู้จากท่ีไดเ้รียนเร่ืองการเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงไปใชใ้น

ชีวิตประจ าวนั 

 ขั้นที่ 5  สรุปควำมคิดรวบยอด 
  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาและสรุปวา่การเปรียบเทียบความยาวหรือความสูง จะตอ้ง

วางปลายขา้งหน่ึงใหเ้สมอกนั และส่ิงของท่ีมีความยาวกวา่หรือเท่ากนัไม่วา่จะน าไปวางใน
ต าแหน่งใดกจ็ะยงัคงยาวกวา่หรือเท่ากนัเสมอ 

8 กจิกรรมเสนอแนะ 
1. นกัเรียนจบัคู่กบัเพ่ือนช่วยกนัแต่งประโยค แสดงการเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงของส่ิง 
    ต่าง ๆ มากกวา่ 2 ชนิดข้ึนไป ยีราฟสูงกวา่มา้และชา้ง เป็นตน้ 
2. ครูใหใ้บงานเร่ืองการเรียงล าดบัความยาวหรือความสูงเพ่ือใหน้กัเรียนอ่านและเตรียมความ 
    พร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 

9 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ส่ิงของท่ีมีลกัษณะมีความยาว   
 2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะมีความสูง   
 3. ภาพส่ิงของท่ีมีลกัษณะมีความยาว    
 4. ภาพส่ิงของท่ีมีลกัษณะมีความสูง    

                            5.   ใบกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง “การเปรียบเทียบความยาวหรือความสูง” ในหนงัสือเรียน รายวิชา  
                 พ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
                 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 6.   หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น 
                  ประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
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  แหล่งการเรียนรู้เพิม่เตมิ 

 1. ส่ิงของท่ีมีความยาว ความสูง 

 2. ภาพแสดงการเปรียบเทียบ 

 3. ของจริง เช่น ดินสอ ขวดน ้า ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1. ผลการจดัการเรียนรู้                                                 

 

 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้                                                 

       แนวทางแกไ้ข 

 

 3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน  

       เหตุผล          

                                                                    
 4. การปรับแผนการจดัการเรียนรู้                                                 

 
                                                            ______________________ 
                                                                             ครูสอน/แทน 
                                                       (ลงช่ือ)  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้     คณิตศาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีที่  1                           ภาคเรียนที่  1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การวดัความยาว ความสูง                                         เวลา 2 ช่ัวโมง 

1 สาระส าคัท 
       การเรียงล าดบัความยาวหรือความสูง เป็นการเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงของส่ิงของ                         
       ทีละหลาย ๆ ส่ิง 
2 ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 ค 2.1 ป. 1/1, ค 6.1 ป. 1/2, ค 6.1 ป. 1/3, ค 6.1 ป. 1/4 
3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เรียงล าดบัความยาวหรือความสูงได ้(K) 
 2. สรุปผลและบอกเหตุผลในการเรียงล าดบัความยาวหรือความสูงได ้(P) 
 3. ตรวจสอบงานของตนเอง และตรวจสอบความถกูตอ้งเรียบร้อย (A) 
4 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) 
วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 

1.  สงัเกตจากการสนทนา ตอบ แบบประเมินผลการน าเสนอขอ้มลู/ ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   ค าถาม และอภิปราย การอภิปราย/การสร้างแผนท่ี  
2. ตรวจผลการจดัวางดินสอขนาด ความคิด  
   ต่าง ๆ   
3. สงัเกตการเล่นเกม ประกวด   
   เทพียอดโยง่และเทพีแคระ   
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. สงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนดา้น แบบประเมินดา้นคุณธรรม ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
  ความรับผิดชอบ ความขยนั จริยธรรม และค่านิยม  
2. สงัเกตพฤติกรรมการท างาน   
   ร่วมกบัผูอ่ื้นและกิจกรรมกลุ่ม   
 

การเรียงล าดบัความยาวหรือความสูง 

สูง 
 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที ่23 
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ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 

  ตรวจผลการปฏิบติังานตาม แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวน ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   ใบกิจกรรมท่ี 2 เร่ือง การเรียง การ  
   ล  าดบัความยาวหรือความสูง   
 
5 สาระการเรียนรู้ 
 การเรียงล าดบัความยาวหรือความสูง 
6 แนวทางบูรณาการ 

 ภาษาไทย   อธิบายไดว้า่ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวัส่ิงใดยาวท่ีสุด สั้นท่ีสุด สูงท่ีสุด และ 
                                       เต้ียท่ีสุด 

 วทิยาศาสตร์   การส ารวจและอภิปรายความแตกต่างระหวา่งส่ิงมีชีวิตท่ีมีขนาดต่าง ๆ  กนั 
 สังคมศึกษาฯ   เปรียบเทียบความสูงของบุคคลต่าง ๆ ในครอบครัวและเพ่ือนสนิท ฯลฯ 
 ศิลปะ   วาดภาพแสดงการเรียงล าดบัความยาวและความสูงของส่ิงของต่าง ๆ 
                                        รอบตวั 
 สุขศึกษาฯ   เปรียบเทียบขนาดของสนามแข่งขนักีฬาแต่ละชนิด เช่น สนามฟุตบอล  
                                       สนามตะกร้อ ฯลฯ 

 ภาษาต่างประเทศ   ใชค้ าเปรียบเทียบความยาวและความสูงเป็นภาษาองักฤษ 
 การงานอาชีพฯ   ศึกษาขอ้มลูและวางแผนเกบ็เก่ียวพืชผกัท่ีปลกูไดร้ะดบัความสูงตาม 
                                       ตอ้งการ 

7 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
              คร้ังที ่1   

              ขั้นที่ 1  น ำเข้ำสู่บทเรียน 
            1.   ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
 2. ทบทวนการเปรียบเทียบความยาวหรือความสูง โดยใหน้กัเรียนช่วยกนัเปรียบเทียบความ

ยาวหรือความสูงของส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่ในหอ้งเรียน เช่น เปรียบเทียบความยาวของดินสอ 2 
แท่ง เปรียบเทียบความสูงของนกัเรียน 2 คน เปรียบเทียบความยาวของดินสอกบัไมบ้รรทดั        
เปรียบเทียบความสูงของโต๊ะครูกบัโต๊ะนกัเรียน เปรียบเทียบความยาวของสมุดกบัหนงัสือ              
เป็นตน้ 

              ขั้นที่ 2 กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
 1. ครูน าดินสอหรือแท่งไมท่ี้มีความยาวไม่เท่ากนัมา 5 แท่ง ให้นกัเรียนช่วยกนัเรียงล าดบั

ความยาวโดยจดัวางดินสอหรือแท่งไมใ้ห้ปลายขา้งหน่ึงเสมอกนั แลว้จดัเรียงล าดบัจาก
ดินสอแท่งท่ียาวท่ีสุดไปหาดินสอแท่งท่ีสั้นท่ีสุด 
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 2. แบ่งกลุ่มนกัเรียนตามความเหมาะสม แจกเชือกท่ีมีความยาวไม่เท่ากนักลุ่มละ 5 เส้น ให ้                
นกัเรียนแต่ละกลุ่มจดัเรียงล าดบัจากเชือกเสน้ท่ียาวท่ีสุดไปหาเชือกเสน้ท่ีสั้นท่ีสุด เช่น 

 
 
 

 

 

 

 

  ครูสงัเกตการท ากิจกรรมของนกัเรียนแต่ละกลุ่มวา่ มีการท างานอยา่งเป็นระเบียบหรือไม่ 
 3. ใหน้กัเรียนพิจารณาความยาวของส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในหอ้งเรียน 3‟5 ส่ิงและบอกช่ือส่ิงของ                  

เรียงตามล าดบัความยาว 
 4. ครูลากเส้นใหมี้ความยาวไม่เท่ากนั 3‟5 เส้น บนกระดาน ใหน้กัเรียนพิจารณาแลว้บอกว่า                 

เสน้ใดยาวเป็นท่ี 1 ท่ี 2 ท่ี 3 ท่ี 4 และท่ี 5 
 5. นกัเรียนออกมาหนา้ชั้นเรียน 3‟5 คน ใหน้กัเรียนในชั้นช่วยกนัพิจารณาว่านกัเรียนคนใด               

สูงท่ีสุด นกัเรียนคนใดเต้ียท่ีสุด แลว้ใหบ้อกช่ือนกัเรียนเรียงตามล าดบัจากนกัเรียนท่ีสูง
ท่ีสุดไปหานกัเรียนท่ีเต้ียท่ีสุด 

 6.   นกัเรียนศึกษาเน้ือหาในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ 
                  คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
           7.   ครูใหใ้บงานแก่นกัเรียนท าแบบฝึกหดัเร่ืองการเรียงล าดบัความยาวหรือความสูง 
                 เพ่ือฝึกฝนทกัษะและเตรียมความพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 
            คร้ังที ่2   
 ขั้นที่ 3 ฝึกฝนนักเรียน 

 1.    ใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยใหน้กัเรียนถามครูหรือ 
    เพ่ือนในชั้นเรียนท่ีสงสยัจากการท าโจทยแ์บบฝึกหดั 

 2. ใหน้กัเรียนฝึกการเรียงล าดบัความยาวหรือความสูงของส่ิงของอย่างอ่ืนอีก 3‟5 ตวัอย่าง 
เช่น เรียงล าดบัความยาวของดินสอของนกัเรียน 3‟5 คน เรียงล าดบัความยาวของภาพ                      
ส่ิงของ 3‟5 ส่ิง เป็นตน้ 

 3. ใหน้กัเรียนพิจารณาตน้ไมท่ี้อยู่ในบริเวณโรงเรียน 3‟4 อย่าง เช่น ตน้มะม่วง ตน้มะยม ตน้
สะเดา และตน้กลว้ยว่าตน้ไมช้นิดใดสูงท่ีสุด (ตน้มะม่วง) ตน้ไมช้นิดใดเต้ียท่ีสุด (ตน้
กลว้ย) และบอกช่ือตน้ไมเ้รียงล าดบัจากตน้ไมท่ี้สูงท่ีสุดไปหาตน้ไมท่ี้เต้ียท่ีสุด (ตน้มะม่วง 
ตน้สะเดา ตน้มะยม และตน้กลว้ย) บอกเหตุผลไดว้่าท าไมจึงเรียงล าดบัไดอ้ย่างน้ี (เพราะ
ตน้มะม่วงสูงกวา่ตน้สะเดา ตน้สะเดาสูงกวา่ตน้มะยม ตน้มะยมสูงกวา่ตน้กลว้ย) 
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 4. ใหน้กัเรียนเล่นเกมประกวดเทพียอดโยง่และเทพีแคระ 
                                               เกมประกวดเทพียอดโย่งและเทพีแคระ 
  จุดประสงค์   เพ่ือฝึกการเปรียบเทียบความสูง 
  วิธีเล่น   แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มเปรียบเทียบ

ความสูงและยืนเรียงตามล าดบั จากนกัเรียนท่ีสูงท่ีสุดไปหานกัเรียนท่ีเต้ีย
ท่ีสุด  เพ่ือหานกัเรียนท่ีสูงท่ีสุดและเต้ียท่ีสุดของกลุ่ม จากนั้นใหน้กัเรียนท่ีสูง
และท่ีเต้ียท่ีสุดของแต่ละกลุ่มมาเปรียบเทียบกนัเป็นกลุ่มสูงและกลุ่มเต้ียอีก ก็
จะไดน้กัเรียนท่ีสูงท่ีสุดและเต้ียท่ีสุดของหอ้งเป็นเทพียอดโย่งและเทพีแคระ
ประจ าหอ้ง 

             5.   นกัเรียนท ากิจกรรมในใบกิจกรรมท่ี 3 เร่ือง “การเรียงล าดบัความยาวหรือความสูง” หนงัสือ 
                   เรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถม 
                   ศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 ขั้นที่ 4  กำรน ำไปใช้ 
 1. นกัเรียนสามารถเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงของส่ิงของท่ีอยูใ่กลต้วัได ้
 2. นกัเรียนน าความรู้จากท่ีไดเ้รียนเร่ืองการเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงไปใชใ้นชีวิต                

ประจ าวนั 

 ขั้นที่ 5  สรุปควำมคิดรวบยอด 
  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปราย ซกัถามใหไ้ดข้อ้สรุปเก่ียวกบัการเรียงล าดบัความยาวหรือ                  

ความสูงของส่ิงของหลายส่ิงว่าท าไดโ้ดยการจดัวางส่ิงของใหป้ลายขา้งหน่ึงเสมอกนั แลว้จดั
เรียงล าดบัปลายอีกขา้งหน่ึง 

 
8 กจิกรรมเสนอแนะ 

1. วาดภาพตน้ไม ้4 ตน้ เรียงตามล าดบัจากตน้ท่ีเต้ียท่ีสุดไปหาตน้ท่ีสูงท่ีสุด แลว้ระบายสี 
       ใหส้วยงาม 
2. ครูใหใ้บงานเร่ืองการวดัความยาวหรือความสูงโดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วย

มาตรฐานเพ่ือใหน้กัเรียนอ่านและเตรียมความพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 
9 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะมีความยาว 
 2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะมีความสูง 
 3. ภาพส่ิงของท่ีมีลกัษณะมีความยาว 
 4. ภาพส่ิงของท่ีมีลกัษณะมีความสูง 
 5.  หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ 
                ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
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 6.  ใบกิจกรรมท่ี 2 เร่ืองการเรียงล าดบัความยาวหรือความสูงในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน 
คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั 
ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 

 แหล่งการเรียนรู้เพิม่เตมิ 
 1. ส่ิงของในหอ้งเรียน                                                     
 2. ตน้ไมช้นิดต่าง ๆ                             
 3.  แผนภาพแสดงการเรียงล าดบั 
           4.    ผูรู้้และกลุ่มเพ่ือน 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

10 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1. ผลการจดัการเรียนรู้                                                 

 

 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้                                                 

       แนวทางแกไ้ข 

 

 3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน  

        เหตุผล          

                                                                    
 4. การปรับแผนการจดัการเรียนรู้                                                 

 
                                                                ____________________ 
                                                                           ครูสอน/แทน 

                                                                       (ลงช่ือ) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้     คณิตศาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีที่  1               ภาคเรียนที่  1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่5    การวดัความยาว ความสูง                                     เวลา 2 ช่ัวโมง 
1 สาระส าคัท 
 การวดัความยาวหรือความสูงอาจใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
2 ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 ค 2.1 ป. 1/1, ค 6.1 ป. 1/2, ค 6.1 ป. 1/3, ค 6.1 ป. 1/4 
3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. การวดัความยาวหรือความสูงอาจใชเ้คร่ืองมือท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานได ้(K) 
 2. มีความคิดใหม่ ๆ ในการใชเ้คร่ืองมือท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน (P) 
 3. ตรวจสอบงานของตนเองและส่งงานก่อนก าหนดหรือตรงเวลา (A) 
4 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) 

วธีิการและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. สงัเกตจากการสนทนาซกัถาม แบบประเมินผลการน าเสนอ ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   การตอบค าถาม การอภิปราย ขอ้มลู/การอภิปราย/การสร้าง  
   และการแสดงความคิดเห็น แผนท่ีความคิด  
2. ตรวจผลงานการใชดิ้นสอหรือ   
    อุปกรณ์การเรียนอ่ืน ๆ วดั   
   ความสูงของโต๊ะเรียน   

 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 

วธีิการและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. สงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนดา้น แบบประเมินดา้นคุณธรรม ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 

 ความรับผิดชอบ ความขยนั จริยธรรม และค่านิยม  
2. สงัเกตพฤติกรรมการท างานร่วม   
   กบัผูอ่ื้นและการท างานกลุ่ม   

 

       การวดัความยาวหรือความสูงโดยใช้เคร่ืองมือวดั 
        ทีม่ีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที ่24 
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ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 

  ตรวจผลงานปฏิบติังานตาม แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวน ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   ใบกิจกรรมท่ี 3 การ  
5 สาระการเรียนรู้ 
 การวดัความยาวหรือความสูงอาจใชเ้คร่ืองมือท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  
6 แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย    อธิบายวิธีวดัความสูงและความยาวของส่ิงต่าง ๆ โดยใชห้น่วยกลาง 

 วทิยาศาสตร์    การส ารวจและการสงัเกตลกัษณะของส่ิงมีชีวิตในทอ้งถ่ินแลว้วดัโดย
หน่วยกลาง 

 สังคมศึกษาฯ    บอกความสูงหรือความยาวของส่ิงท่ีพบเห็นเป็นหน่วยไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน 

 ศิลปะ    วาดภาพแสดงการวดัความยาวหรือความสูงโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีมีหน่วย
ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 

 สุขศึกษาฯ    วดัความยาวของแต่ละดา้นของสนามกีฬาขนาดเลก็ดว้ยเคร่ืองมือท่ีมี
หน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 

 ภาษาต่างประเทศ    เขียนการวดัความยาวหรือความสูงของส่ิงต่าง ๆ ดว้ยเคร่ืองมือท่ีมี
หน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานเป็นภาษาองักฤษ 

 การงานอาชีพฯ    การผลิตของเล่น เคร่ืองใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ ในบา้นโดยใชเ้คร่ืองมือวดั
ท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 

7 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
              คร้ังที ่1   

              ขั้นที่ 1  น ำเข้ำสู่บทเรียน 
            1.   ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
  2. ทบทวนการเรียงล าดบัความยาวหรือความสูงโดย 
  ‟  ครูวางแท่งไมท่ี้มีความยาวไม่เท่ากนับนโต๊ะ 3 แท่ง ใหน้กัเรียน 1 คน ออกมาจดัวาง

เรียงตามล าดบัความยาว 
  ‟  ใหน้กัเรียนสงัเกตความยาวของขอบโต๊ะนกัเรียน ขอบโต๊ะครู และขอบกระดานด า แลว้

บอกว่าของส่ิงใดยาวท่ีสุดและส่ิงใดสั้นท่ีสุด แลว้ให้นกัเรียนช่วยกนัเรียงล าดบัจาก
ส่ิงของท่ีสั้นท่ีสุดไปหาส่ิงของท่ียาวท่ีสุด 

  ‟   ใหน้กัเรียน 2‟3 คน ออกมายืนหนา้ชั้นเรียน แลว้ใหน้กัเรียนในชั้นบอกช่ือนกัเรียนคนท่ี                        
สูงท่ีสุด และนกัเรียนคนท่ีเต้ียท่ีสุด แลว้ใหน้กัเรียนท่ีออกมาหนา้ชั้นเรียนยืนเรียงล าดบั                  
จากนกัเรียนคนท่ีเต้ียท่ีสุดไปหานกัเรียนคนท่ีสูงท่ีสุด 
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               ‟   ใหน้กัเรียนสงัเกตความสูงของโต๊ะนกัเรียน โต๊ะครู ประตู หนา้ต่าง แลว้ใหช่้วยกนับอก 
                       วา่ ส่ิงใดสูงท่ีสุด ส่ิงใดเต้ียท่ีสุด และใหช่้วยกนัเรียงล าดบัจากส่ิงของท่ีสูงท่ีสุดไปหา 
                       ส่ิงของท่ีเต้ียท่ีสุด 
              3.  ครูใหใ้บงานแก่นกัเรียนท าแบบฝึกหดัเร่ืองการวดัความยาวหรือความสูงโดยใชเ้คร่ืองมือ 
                   วดัท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานเพ่ือฝึกฝนทกัษะและเตรียมความพร้อมในการเรียน 
                   คร้ังต่อไป 
              คร้ังที ่2  

              ขั้นที่ 2 กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
              1.  ใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผ่านมาโดยใหน้กัเรียนถามครูหรือ

เพ่ือนในชั้นเรียนท่ีสงสยัจากการท าโจทยแ์บบฝึกหดั 
 2.   ครูน าแถบกระดาษหรือเชือกท่ียาวเท่ากนัมา 2 เสน้ แลว้น ามาวางใกล ้ๆ กนั จากนั้นตดัแถบ      
       กระดาษหรือเชือกเสน้หน่ึงออกเป็นสองส่วน ใหแ้ต่ละส่วนยาวไม่เท่ากนั ต่อไปน าแถบ   
       กระดาษท่ีตดัเป็นช้ินมาวางต่อกนั แลว้วางเปรียบเทียบไวเ้ช่นเดิม ใหน้กัเรียนพิจารณาและ 
       อภิปรายวา่แถบกระดาษท่ีตดัออกเป็นสองช้ิน ซ่ึงน ามาวางต่อกนันั้นยาวเท่ากบัแถบ 
       กระดาษอีกแผน่หน่ึงหรือไม่ (เท่ากนั) เพราะอะไร (ของท่ีมีความยาวเม่ือแบ่งออกเป็น 
       ส่วน ๆ ความยาวของแต่ละส่วนเม่ือน ามารวมกนัจะเท่ากบัความยาวของช้ินเดิมนั้น) 
3. น าแถบกระดาษท่ีมีความยาวเท่ากนั 2 ช้ิน แลว้พบัและตดักระดาษช้ินหน่ึงออกเป็น 2 ส่วน            

เท่า ๆ กนั ใหน้กัเรียนดูวา่แถบกระดาษท่ีตดัออกเป็นส่วนนั้นเม่ือน ามาวางต่อกนัแลว้จะ
ยาวเท่ากบัแถบกระดาษท่ีไม่ไดต้ดัหรือไม่ (เท่ากนั) และถา้น าแถบกระดาษท่ีตดัเป็น  

       2 ส่วนนั้น น าส่วนใดส่วนหน่ึงมาเป็นหน่วยวดัความยาวของกระดาษท่ีไม่ไดต้ดัจะได ้
       ก่ีหน่วย (2 หน่วย) 

 4. ใหน้กัเรียนใชดิ้นสอเป็นหน่วยกลางวดัความยาวของขอบโต๊ะของนกัเรียน แลว้บอกครูว่า                         
โต๊ะยาวเท่ากบัความยาวของดินสอก่ีคร้ัง 

 5. ใหน้กัเรียนออกมาหนา้ชั้นเรียน 1 คน ครูใชศ้อกของครูเป็นหน่วยกลางในการวดัความสูง                    
ของนกัเรียนคนนั้น 

 6. ใหน้กัเรียนคนอ่ืน ๆ จบัคู่กนั แลว้ลองใชศ้อกของตนเองเป็นหน่วยกลางในการวดัความสูง               
ของเพ่ือน แลว้บอกครูวา่นกัเรียนแต่ละคนสูงประมาณก่ีหน่วยกลาง 

 7. ใหน้กัเรียนสงัเกตและบอกช่ือส่ิงของในหอ้งเรียนท่ีสามารถน ามาท าเป็นหน่วยกลางในการ
วดัความสูงได ้เช่น ดินสอ ไมบ้รรทดั สี เป็นตน้ 

 8.   ครูใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ 
                  คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ( บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
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 ขั้นที่ 3  ฝึกฝนนักเรียน 
 1. ใหน้กัเรียนใชส่ิ้งของอย่างอ่ืน เช่น หลอดดูด แท่งไม ้ เป็นหน่วยกลางในการวดัความยาว

ของส่ิงต่าง ๆ  
 2. ครูให้นกัเรียนใชดิ้นสอเป็นหน่วยกลางในการวดัความสูงของโต๊ะนกัเรียน ใชไ้มบ้รรทดั

หรือแท่งไมเ้ป็นหน่วยกลางในการวดัความสูงของโต๊ะครู ความสูงของประตูและ/หรือ
ส่ิงของอยา่งอ่ืน 

 3.   นกัเรียนท ากิจกรรมในใบกิจกรรมท่ี 3 เร่ือง “การวดัความยาวหรือความสูงโดยใชเ้คร่ืองมือวดั 
                  ท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน” ในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการ 
                  เรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั)  
 ขั้นที่ 4  กำรน ำไปใช้ 

1. นกัเรียนสามารถวดัความยาวหรือความสูงโดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วย  
          มาตรฐานได ้

 2. นกัเรียนน าความรู้จากท่ีไดเ้รียนเร่ืองการวดัความยาวหรือความสูงโดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีมี
หน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

 ขั้นที่ 5  สรุปควำมคิดรวบยอด 
  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปราย ซกัถาม และช่วยกนัสรุปวา่ การวดัความยาวหรือความสูง

อาจท าไดโ้ดยการเปรียบเทียบกบัหน่วยความยาวท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน เช่น กา้ว คืบ ศอก 
หรือส่ิงของท่ีน ามาวดั แต่ผลของการวดัจะน ามาเปรียบเทียบกนัไม่ได ้เพราะกา้ว คืบ ศอกของ
แต่ละคนหรือส่ิงของท่ีน ามาใชว้ดัความยาวไม่เท่ากนั ดงันั้นการเปรียบเทียบความยาวอาจ
เปรียบเทียบจากจ านวนหน่วยความยาวท่ีไม่ใช่หน่วยซ่ึงเป็นหน่วยท่ีไดจ้ากเคร่ืองมืออยา่ง
เดียวกนั เพ่ือหาความยาวมาเปรียบเทียบกนั เช่น ไมท่ี้น ามาวดันั้นเป็นไมช้ิ้นเดียวกนั ความยาว
ของไมถื้อเป็นหน่วยกลางส าหรับการวดั 

 
8 กจิกรรมเสนอแนะ 

1. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม เลือกอุปกรณ์ท่ีใชเ้ป็นหน่วยกลางการวดั และเลือกวดัส่ิงของท่ีอยู่ใน
หอ้งเรียน 2 อยา่ง บนัทึกผลการวดัแลว้ส่งตวัแทนออกมารายงานผลหนา้ชั้นเรียน 

2. ครูใหใ้บงานเร่ืองการเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงโดยใชห้น่วยกลาง เพ่ือใหน้กัเรียน
อ่านและเตรียมความพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 

 
9 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ไมไ้อศกรีม หลอดดูด ตะเกียบ ริบบ้ิน แท่งไม ้ หรือส่ิงของอยา่งอ่ืนท่ีสามารถน ามาใชเ้ป็น

หน่วยกลางได ้
 2. โต๊ะครู โต๊ะนกัเรียน เกา้อ้ี หนา้ต่าง ประตู กระดานด า หรือส่ิงของอยา่งอ่ืนท่ีมีความยาว 
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 3.   หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ 
                  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 

4. ใบกิจกรรมท่ี 3 เร่ือง “การวดัความยาวหรือความสูงโดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน” ในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์
แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 

 
  แหล่งการเรียนรู้เพิม่เตมิ 
 1. ส่ิงของท่ีมีความยาว ความสูง   
 2. อุปกรณ์ท่ีใชเ้ป็นหน่วยกลาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1. ผลการจดัการเรียนรู้                                                 

 

 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้                                                 

       แนวทางแกไ้ข 

 

 3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน  

        เหตุผล          

                                                                    
 4. การปรับแผนการจดัการเรียนรู้                                                 

 
                                                                                                            _________________________________ 

                                                                                    ครูสอน/แทน 

                                                                                                (ลงช่ือ) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้     คณิตศาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีที่  1               ภาคเรียนที่  1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่5    การวดัความยาว ความสูง                                     เวลา 4 ช่ัวโมง 
1 สาระส าคัท 
 การเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงท าไดโ้ดยน าจ านวนหน่วยความยาวหรือความสูงท่ีวดัไดม้า               
       เปรียบเทียบกนั 
2 ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 ค 2.1 ป. 1/1, ค 6.1 ป. 1/2, ค 6.1 ป. 1/3, ค 6.1 ป. 1/4 
3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เปรียบเทียบความยาวหรือความสูงของส่ิงต่างๆ โดยใชห้น่วยกลางได ้(K) 
 2. น าความรู้ไปใชใ้นการเรียนวิชาอ่ืนและในชีวิตประจ าวนั (P) 
 3. ร่วมตอบค าถามและท ากิจกรรมคณิตศาสตร์ดว้ยตนเอง (A) 
4 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) 
วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 

1. สงัเกตจากการสนทนา ซกัถาม แบบประเมินผลการน าเสนอ ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   การตอบค าถาม การอภิปราย ขอ้มลู/การอภิปราย/การสร้าง  
   และการแสดงความคิดเห็น แผนท่ีความคิด  
2. ตรวจผลงานการใชค้วามยาว   
    ช่วงศอกวดัความสูง  ความ   
   ยาวของส่ิงต่าง ๆ   
 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 
วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 

1. สงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนดา้น แบบประเมินดา้นคุณธรรม ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
 ความรับผิดชอบ ความขยนั จริยธรรม และค่านิยม  

2. สงัเกตพฤติกรรมการท างาน   

การเปรียบเทียบความยาวหรือความสูง 
โดยใช้หน่วยกลาง 
 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที ่25 
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  ร่วมกบัผูอ่ื้น     

  
 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 

   ตรวจผลงานปฏิบติังานตาม แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวน ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   ใบกิจกรรมท่ี 4 เร่ืองการเปรียบ การ  
   เทียบความยาวหรือความสูง   
  โดยใชห้น่วยกลาง   
  
5 สาระการเรียนรู้ 
 การเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงโดยใชห้น่วยกลาง 
6 แนวทางบูรณาการ 

 ภาษาไทย   อธิบายการเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงโดยใชห้น่วยกลาง 
 วทิยาศาสตร์   การส ารวจและการสงัเกตลกัษณะของส่ิงมีชีวิตในทอ้งถ่ิน แลว้วดั 
                                       โดยหน่วยกลาง 
 สังคมศึกษาฯ   บอกความหมายหรือความสูงของส่ิงท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนั 
                                       โดยใชห้น่วยกลาง 
 ศิลปะ   วาดภาพแสดงการเปรียบเทียบความยาวของส่ิงของต่าง ๆ โดยใช ้
                                       หน่วยกลาง 
 สุขศึกษาฯ   บอกความหมายหรือความสูงอยา่งคร่าว ๆ ของสนามกีฬาหรือ 
                                       อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแข่งขนักีฬา 
 ภาษาต่างประเทศ   เขียนค าท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงโดยใชห้น่วย 
                                       กลางเป็นภาษาองักฤษ 

 การงานอาชีพฯ            การสร้างเกมคณิตศาสตร์เก่ียวกบัการวดัความยาวและความสูงจากวสัดุ 
                                                 เหลือใช ้  
7 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
              คร้ังที ่1   

              ขั้นที่ 1  น ำเข้ำสู่บทเรียน 
            1.   ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
  2. ทบทวนการวดัความยาวหรือความสูงโดยใชห้น่วยกลาง โดยการใหน้กัเรียนใชดิ้นสอหรือ

ตะเกียบ (หรือส่ิงของอย่างอ่ืนท่ีใชเ้ป็นหน่วยกลางในการวดัความยาวได)้ วดัความยาวหรือ
ความสูงของโต๊ะครู โต๊ะนกัเรียน เกา้อ้ี ประตู หรือหนา้ต่าง เป็นตน้ 

              3.   ครูใหใ้บงานเก่ียวกบัแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบความยาวของลกูศรเพ่ือใหน้กัเรียนอ่าน 
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            และเตรียมความพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 
 
             คร้ังที ่2    
            ขั้นที่ 2  กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
 การเปรียบเทียบความยาว 
              1.  ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
   2. ครูน าแถบกระดาษหรือเชือกท่ียาวเท่ากนัมา 2 เสน้ แลว้น ามาวางใกล ้ๆ กนั จากนั้นตดัแถบ        

กระดาษหรือเชือกเสน้หน่ึงออกเป็นสองส่วน ใหแ้ต่ละส่วนยาวไม่เท่ากนั จากนั้นน าแถบ
กระดาษท่ีตดัเป็นช้ินมาวางต่อกนั แลว้วางเปรียบเทียบไวเ้ช่นเดิม ใหน้กัเรียนพิจารณาและ
ร่วมกนัอภิปรายวา่ แถบกระดาษท่ีตดัออกเป็นสองช้ินซ่ึงน ามาวางต่อกนันั้นยาวเท่ากบัแถบ
กระดาษอีกแผน่หน่ึงหรือไม่ (เท่ากนั) เพราะอะไร (ของท่ีมีความยาวเม่ือแบ่งออกเป็น
ส่วน ๆ ความยาวของแต่ละส่วนเม่ือน ามารวมกนัจะเท่ากบัความยาวของของช้ินเดิมนั้น) 

   3. น าแถบกระดาษท่ีมีความยาวเท่ากนั 2 ช้ิน แลว้พบัและตดัแถบกระดาษช้ินหน่ึงออกเป็น 2 
ส่วนเท่า ๆ กนั ใหน้กัเรียนดูว่าแถบกระดาษท่ีตดัออกเป็นส่วนนั้นเม่ือน ามาวางต่อกนัแลว้
จะยาวเท่ากนัแถบกระดาษท่ีไม่ไดต้ดัหรือไม่ (เท่ากนั) และถา้น าแถบกระดาษท่ีตดัเป็น 2 
ส่วนนั้น น าส่วนใดส่วนหน่ึงมาเป็นหน่วยวดัความยาวของกระดาษท่ีไม่ไดต้ดัจะไดก่ี้หน่วย 
(2 หน่วย) 

   4. ใหน้กัเรียนใชดิ้นสอเป็นหน่วยกลางวดัความยาวของขอบโต๊ะของนกัเรียน แลว้บอกครูวา่                   
โต๊ะยาวเท่ากบัความยาวของดินสอก่ีคร้ัง 

   5. ครูน าแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบความยาวติดบนกระดานด า 
 

 
 
 
 
 
 
   
          ใหน้กัเรียนพิจารณาและเปรียบเทียบความยาวของลกูศรแต่ละเสน้วา่ยาวก่ีหน่วยกลาง                  

(เสน้ท่ีหน่ึงยาว 3 หน่วยกลาง เสน้ท่ีสองยาว 5 หน่วยกลาง เสน้ท่ีสามยาว 6 หน่วยกลาง) 
    6.  ครูใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาเร่ือง “การเปรียบเทียบความยาว” ในหนงัสือเรียน รายวิชา  
                            พ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั 

ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
              7.  ครูใหใ้บงานเก่ียวกบัแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบความสูงของลูกศรเพ่ือใหน้กัเรียนอ่าน 
                   และเตรียมความพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 

                              คร้ังที ่3   
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   การเปรียบเทียบความสูง 
                 1.  ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 

                 2.  ทบทวนการวดัความยาวของส่ิงของโดยใชห้น่วยกลางเป็นหน่วยในการวดั เช่น     

                      ใชห้ลอดดูด เป็นหน่วยกลางวดัความยาวของขอบโต๊ะ ใชศ้อกของนกัเรียนเป็น 

                      หน่วยกลางในการวดัความยาวของกระดานด า เป็นตน้ 

                   3.  ใหน้กัเรียนออกมาหนา้ชั้นเรียน 1 คน ครูใชศ้อกของครูเป็นหน่วยกลางในการวดั  

                        ความสูงของนกัเรียนนั้น ใหน้กัเรียนช่วยกนับอกความสูง 

  4. ใหน้กัเรียนคนอ่ืน ๆ จบัคู่กนั แลว้ลองใชศ้อกของตนเองเป็นหน่วยกลางในการวดัความ 

                       สูงของเพ่ือน แลว้บอกครูวา่นกัเรียนแต่ละคนสูงก่ีหน่วยกลาง 

  5. ใหน้กัเรียนสังเกตและบอกช่ือส่ิงของในหอ้งเรียนท่ีสามารถน ามาท าเป็นหน่วยกลาง 

                       ในการวดัความสูงของโต๊ะเรียนหรือเกา้อ้ี 

  6.  ครูน าแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบความสูงติดบนกระดานด า 

 

 

 

 

 

 

 

       ใหน้กัเรียนพิจารณาและเปรียบเทียบความสูงของลกูศรทั้ง 3 เสน้วา่ยาวก่ีหน่วยกลาง  

                        (เสน้ท่ีหน่ึงสูง 3 หน่วยกลาง เสน้ท่ีสองสูง 5 หน่วยกลาง เสน้ท่ีสามสูง 4 หน่วยกลาง) 

6. ครูใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาเร่ือง “เร่ืองการเปรียบเทียบความสูง” ในหนงัสือเรียน รายวิชา    

    พ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  

    (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
                   7.  ครูใหใ้บงานแก่นกัเรียนท าแบบฝึกหดัเร่ืองการเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงโดย 
                        ใชห้น่วยกลางเพ่ือฝึกฝนทกัษะและเตรียมความพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 
                คร้ังที ่4 

     ขั้นที่ 3  ฝึกฝนนักเรียน 
                  1.  ใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยใหน้กัเรียนถามครูหรือ 
                        เพ่ือนในชั้นเรียนท่ีสงสยัจากการท าโจทยแ์บบฝึกหดั 
       2.   ใหน้กัเรียนใชดิ้นสอหรือส่ิงของอยา่งอ่ืน เช่น หลอดดูด แท่งไม ้เป็นหน่วยกลางในการ 
                        วดัความยาวของส่ิงต่าง ๆ ในหอ้งเรียน 
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       3.   นกัเรียนท ากิจกรรมในใบกิจกรรมท่ี 4 เร่ือง “การเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงโดยใช ้

             หน่วยกลาง” ในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์            

              สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
        4. ครูใหน้กัเรียนใชดิ้นสอหรือส่ิงของอยา่งอ่ืนเป็นหน่วยกลางในการวดัความสูงของโต๊ะ 
            นกัเรียน เกา้อ้ี หรือความสูงของหนา้ต่าง 

 ขั้นที่ 4  กำรน ำไปใช้ 
 1. นกัเรียนสามารถเปรียบเทียบความยาว ความสูงได ้
 2. นกัเรียนน าความรู้จากท่ีไดเ้รียนเร่ืองการเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงโดยใชห้น่วย

กลางไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

 ขั้นที่ 5  สรุปควำมคิดรวบยอด 
  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปราย ซกัถาม และช่วยกนัสรุปว่า การวดัความยาวหรือความสูง

อาจท าไดโ้ดยการเปรียบเทียบกบัหน่วยความยาวท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน เช่น กา้ว คืบ ศอก 
หรือส่ิงของท่ีน ามาวดั แต่ผลของการวดัจะน ามาเปรียบเทียบกนัไม่ได ้เพราะกา้ว คืบ ศอกของ
แต่ละคนหรือส่ิงของท่ีน ามาใชไ้ม่เท่ากนั ดงันั้นการเปรียบเทียบความยาวอาจเปรียบเทียบจาก
จ านวนหน่วยความยาวท่ีไม่ใช่หน่วยซ่ึงเป็นหน่วยท่ีไดจ้ากเคร่ืองมืออย่างเดียวกนั เพ่ือหาความ
ยาวมาเปรียบเทียบกนั เช่น ไมท่ี้น ามาวดันั้นเป็นไมช้นิดเดียวกนั ความยาวของไมถื้อเป็นหน่วย
กลางส าหรับการวดั 

8 กจิกรรมเสนอแนะ 
1. ใหน้กัเรียนท าแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงของส่ิงของต่าง ๆโดยใช้

หน่วยกลางลงในสมุดงานเป็นการบา้น 
2. ครูใหใ้บงานเร่ืองเรียงล าดบัความยาวหรือความสูงโดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วย

มาตรฐานเพ่ือใหน้กัเรียนอ่านและเตรียมความพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 
9 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ไมบ้รรทดั ดินสอ แท่งไม ้หรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีน ามาใชเ้ป็นหน่วยกลางในการวดัความยาวได ้
 2. นกัเรียน โต๊ะครู โต๊ะนกัเรียน กระดานด า หรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีความยาว 

 3. ใบกิจกรรมท่ี 4 เร่ืองการเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงโดยใชห้น่วยกลาง ในหนงัสือเรียน
รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  

        (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 

 4.  หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น 

      ประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 แหล่งการเรียนรู้เพิม่เตมิ 
           1.  หอ้งเรียน    
           2.  ส่ิงของในหอ้งเรียน       
           3.    แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบ 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1 177 

4.   อุปกรณ์ท่ีใชเ้ป็นหน่วยกลาง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1. ผลการจดัการเรียนรู้                                                 

 

 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้                                                 

       แนวทางแกไ้ข 

 

 3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน  

        เหตุผล          

                                                                    
 4. การปรับแผนการจดัการเรียนรู้                                                 

 

                                                               ____________________ 
                                                                           ครูสอน/แทน 
                                                                                  (ลงช่ือ)  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้     คณิตศาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีที่  1                          ภาคเรียนที่  1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่5    การวดัความยาว ความสูง                                               เวลา 4 ช่ัวโมง 
1 สาระส าคัท 
 การเรียงล าดบัความยาวหรือความสูงท าไดโ้ดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐานแลว้จดั 
เรียงล าดบัความยาวหรือความสูงของส่ิงของต่าง ๆ  
2 ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 ค 2.1 ป. 1/1, ค 6.1 ป. 1/2, ค 6.1 ป. 1/3, ค 6.1 ป. 1/4 
3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

                 1. สามารถเรียงล าดบัความยาวหรือความสูงของส่ิงของโดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วย 
                     มาตรฐานได ้(K) 

   2. ใชว้ธีิการท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหา และน าเสนอไดอ้ยา่งถกูตอ้ง (P) 
   3.  สนใจเรียน เตม็ใจท างาน และเรียนคณิตศาสตร์อยา่งมีความสุข (A) 
4 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) 
วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 

1. สงัเกตสนทนา ซกัถาม การตอบ แบบประเมินผลการน าเสนอ ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   การอภิปราย การแสดงความ ขอ้มลู/การอภิปราย/การสร้าง  
   คิดเห็น แผนท่ีความคิด  
2 .ตรวจผลงานการวดัระยะทาง   
   สั้น ๆ ในหอ้งเรียน   
3.ตรวจผลการท าแบบทดสอบ   
   วดัความรู้   
4. ตรวจผลการท าแบบทดสอบ แบบทดสอบหลงัเรียน ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 50% 
   หลงัเรียน (Post-test)   
 
 
 

การเรียงล าดบัความยาวหรือความสูงโดยใช้
เคร่ืองมือวดัทีม่ีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที ่26 
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 
วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 

1.  สงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนดา้น แบบประเมินดา้นคุณธรรม ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   ความรับผิดชอบ ความขยนั   จริยธรรม และค่านิยม  
   ความซ่ือสตัย ์ฯลฯ   
2. สงัเกตพฤติกรรมการท างาน   
   ร่วมกบัผูอ่ื้น   
3. สงัเกตพฤติกรรมตามรายการ   
   ประเมินดา้นคุณธรรม   
 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 

1. ตรวจผลการปฏิบติังานตาม แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวน ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   ใบกิจกรรมท่ี 5 การ  
2. ตรวจแฟ้มสะสมผลงาน   
3. สงัเกตพฤติกรรมตามรายการ   
   ประเมินทกัษะ/กระบวนการ   
 

5 สาระการเรียนรู้ 
 การเรียงล าดบัความยาวหรือความสูงโดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
6 แนวทางบูรณาการ 

 ภาษาไทย    อธิบายการเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงโดยใชห้น่วยกลาง 
 วทิยาศาสตร์    สืบคน้ขอ้มลูและการอภิปรายเก่ียวกบัเรียงล าดบัส่ิงของต่าง ๆ  
                                                ในโรงเรียนหรือท่ีอ่ืน ๆ 

 ศิลปะ    วาดภาพแสดงความยาวของส่ิง ๆ โดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีไม่ใช่หน่วย 
                                                          มาตรฐาน  
 ภาษาต่างประเทศ    ตอบค าถามเก่ียวกบัการเรียงล าดบัความยาวหรือความสูงโดยใช ้ 
                                                          หน่วยกลางเป็นภาษาองักฤษ 

 การงานอาชีพฯ    ประดิษฐข์องเล่นท่ีใชว้ดัความยาวได ้ เช่น ตวัต่อ โดมิโน จากวสัดุ
เหลือใช ้
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7 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
              คร้ังที ่1   

              ขั้นที่ 1  น ำเข้ำสู่บทเรียน 
              1.  ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 

   2.  ทบทวนการเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงโดยใชห้น่วยกลาง โดยใหน้กัเรียนใช้
ดินสอ ไมห้รืออุปกรณ์อยา่งอ่ืนท่ีใชเ้ป็นหน่วยกลางในการวดัความยาว ความสูงของส่ิงต่าง ๆ 
ในหอ้งเรียน 

             ขั้นที่ 2 กจิกรรมกำรเรียนรู้ 

              1.  ใหน้กัเรียนออกมาหนา้ชั้นเรียน 3 คน ครูใชศ้อกของครูเป็นหน่วยกลางในการวดั  

                   ความสูงของนกัเรียนนั้น ใหน้กัเรียนช่วยกนับอกความสูงของตนเองแลว้ช่วยกนัเรียงล าดบั 

                   ความสูงของนกัเรียนทั้ง 3 คนจากนอ้ยไปมากและจากมากไปนอ้ย  

              2.  ใหน้กัเรียนสงัเกตส่ิงของในหอ้งเรียนท่ีสามารถน ามาท าเป็นหน่วยกลางในการวดัความสูง 

                   ของโต๊ะเรียน  เกา้อ้ี  ประตู หนา้ต่าง แลว้น ามาจดัเรียงล าดบัความสูงของโต๊ะเรียน  เกา้อ้ี  

                   ประตู หนา้ต่างจากนอ้ยไปมากและจากมากไปนอ้ย  
              3.  ครูใหใ้บงานเก่ียวกบัแผนภูมิแสดงการเรียงล าดบัความสูงของลูกศรเพ่ือใหน้กัเรียนอ่าน 
                   และเตรียมความพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 
              คร้ังที ่2 
              4.  ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
               5. ครูใหน้กัเรียนทบทวนการเรียงล าดบัโดยใชห้น่วยกลางท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน โดยครู

ยกตวัอยา่งส่ิงของมากกวา่สองส่ิงท่ีตอ้งการเรียงล าดบัความยาวหรือความสูง แลว้ให้
นกัเรียนวดัความยาวหรือความสูงของส่ิงของโดยใชห้น่วยกลางท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
เช่น ยางลบ ดินสอใชเ้ป็นหน่วยกลางในการวดัความยาวหรือความสูง แลว้เรียงล าดบั 

                  ความยาวหรือความสูงของส่ิงของจากนอ้ยไปมากหรือจากมากไปนอ้ย 

   6.  ครูน าแผนภูมิแสดงความสูงของลูกศรติดบนกระดานด า 

 

 

 

 

 

 

 

  ใหน้กัเรียนพิจารณาและบอกความสูงของลูกศรทั้ง 3 เสน้วา่ยาวก่ีหน่วยกลาง  

แผนภูมิแสดงการเรียงล าดบัความสูง 
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                                   (เสน้ท่ีหน่ึงสูง 3 หน่วยกลาง เสน้ท่ีสองสูง 5 หน่วยกลาง เสน้ท่ีสามสูง 4 หน่วยกลาง) 

                                   แลว้เรียงล าดบัความสูงของลูกศรทั้ง 3 เสน้จากนอ้ยไปมาก (ลกูศรเสน้ท่ีหน่ึง ลกูศรเสน้ 

                                   ท่ีสาม  ลกูศรเสน้ท่ีสอง) หรือเรียงล าดบัความสูงของลูกศรทั้ง 3 เสน้จากมากไปนอ้ย  

                                   (ลกูศรเสน้ท่ีสอง ลูกศรเสน้ท่ีสาม  ลกูศรเสน้ท่ีหน่ึง) 
             7.  ครูตั้งโจทยค์ าถามเก่ียวกบัเร่ืองการเรียงล าดบัความยาวหรือความสูงโดยใช ้
                  เคร่ืองมือวดัท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานบนกระดานด าแลว้ใหน้กัเรียนตอบค าถาม                    
                  ลงในสมุดเพ่ือฝึกฝนทกัษะและเตรียมความพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 
               คร้ังที ่3  
              8.  ใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยใหน้กัเรียนถามครูหรือ  
                    เพ่ือนในชั้นเรียนท่ีสงสยัจากโจทยค์ าถาม 
               9. ครูใหน้กัเรียนทบทวนการเรียงล าดบัโดยใชห้น่วยกลางท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน โดยให ้
                 นกัเรียนช่วยกนัสรุปความรู้เร่ืองการวดัเรียงล าดบัโดยใชห้น่วยกลางท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 

   10. นกัเรียนศึกษาเน้ือหา “การเรียงล าดบัความยาวหรือความสูงโดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีมีหน่วย 
ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน” เพ่ิมเติมจากหนงัสือในหอ้งสมุดหรืออินเทอร์เน็ตแลว้เขียนสรุปความรู้
ท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ความรู้เพ่ิมเติมลงในสมุดพร้อมทั้งรายงานในชั้นเรียน 

            11.  ครูใหใ้บงานแก่นกัเรียนท าแบบฝึดหดัเร่ืองการเรียงล าดบัความยาวหรือความสูงโดยใช ้
                    เคร่ืองมือวดัท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน เพ่ือฝึกฝนทกัษะและเตรียมความพร้อมใน 
                   การเรียนคร้ังต่อไป 

  คร้ังที ่4  

  ขั้นที่ 3  ฝึกฝนนักเรียน 
              1.  ใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผ่านมาโดยใหน้กัเรียนถามครูหรือ

เพ่ือนในชั้นเรียนท่ีสงสยัจากการท าโจทยแ์บบฝึกหดั 
  2. ให้นกัเรียนฝึกวดัความยาวหรือความสูงของส่ิงของต่าง ๆ แลว้น ามาเรียงล าดบัความยาว

หรือความสูงของส่ิงของ 
 ขั้นที่ 4  กำรน ำไปใช้ 

 1. นกัเรียนสามารถวดัความยาวส่ิงของและเรียงล าดบัความยาวของส่ิงของต่าง ๆ จากนอ้ยไป
มากหรือจากมากไปนอ้ยได ้

 2. นกัเรียนน าความรู้จากท่ีไดเ้รียนเร่ืองการเรียงล าดบัโดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีมีหน่วยไม่ใช่
หน่วยมาตรฐานไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

 ขั้นที่ 5  สรุปควำมคิดรวบยอด 
1.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปวา่การเรียงล าดบัความยาวหรือความสูงของ 

ส่ิงของไดโ้ดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานมาจดัเรียงล าดบัความยาว
หรือความสูง 

 2. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
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8 กจิกรรมเสนอแนะ 
1. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3‟4 คน ส ารวจส่ิงของในหอ้งเรียนร่วมกนัคิดเลือกส่ิงท่ีจะใชเ้ป็น

หน่วยกลางแลว้วดัความยาวหรือความสูงของส่ิงท่ีก าหนด  แลว้เรียงล าดบัความยาวหรือความ
สูงของส่ิงท่ีก าหนดใหแ้ละรายงานใหก้ลุ่มอ่ืน ๆ ฟัง 

2. ครูใหใ้บงานเร่ืองการชัง่น ้าหนกัเพ่ือใหน้กัเรียนอ่านและเตรียมความพร้อมในการเรียนคร้ัง
ต่อไป 

9 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. อุปกรณ์ท่ีใชเ้ป็นหน่วยกลาง 
 2. ความยาวหรือความสูงของส่ิงของ 
 3. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 แหล่งการเรียนรู้เพิม่เตมิ 
 1. ความยาวหรือความสูงของส่ิงของต่าง ๆ ในโรงเรียน   
            2. อุปกรณ์ท่ีใชเ้ป็นหน่วยกลาง 
 
 

 

10 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1. ผลการจดัการเรียนรู้                                                 

 

 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้                                                 

       แนวทางแกไ้ข 

 

 3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน  

        เหตุผล          

                                                                    
 4. การปรับแผนการจดัการเรียนรู้                                                 

 

                                                             _____________________ 
                                                                           ครูสอน/แทน 
                                                      (ลงช่ือ)  
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หน่วยการเรียนรู้ที ่6   
การช่ังและการตวง  

เวลา 15 ช่ัวโมง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเรียงล าดบัปริมาตรของ 
ที่ตวงหรือความจุของภาชนะ 

การเรียงล าดบัน า้หนัก 

การตวงและการเปรียบเทียบความจุ 

การช่ังโดยใช้เคร่ืองมือวดัที่มีหน่วย 
ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 

การช่ังและการตวง 

 

การช่ังน า้หนัก 

การเปรียบเทียบน า้หนัก การตวงโดยใช้เคร่ืองตวงที่มีหน่วย 
ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
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ความรู้ 
1. การชัง่น ้าหนกั  
2. การเปรียบเทียบน ้าหนกั  
3. การเรียงล าดบัน ้าหนกั  
4. การชัง่โดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  
5. การตวงและการเปรียบเทียบความจุ  
6. การเรียงล าดบัปริมาตรของท่ีตวงหรือความจุของภาชนะ   
7. การตวงโดยใชเ้คร่ืองตวงท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  
 
 

ภาระงาน/ช้ินงาน 
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การชัง่น ้าหนกั  
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การเปรียบเทียบน ้าหนกั  
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การเรียงล าดบัน ้าหนกั  
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การชัง่โดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การตวงและการเปรียบเทียบความจุ  
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การเรียงล าดบัปริมาตรของท่ีตวงหรือความจุของภาชนะ   
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การตวงโดยใชเ้คร่ืองตวงท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมฝึกฝนทกัษะตามแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมฝึกทกัษะการใชภ้าษา สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์แสดงความหมายและน าเสนอ 

ทักษะ/กระบวนการ 
1. การส่ือสารเพ่ืออธิบายความส าคญั 
    ของการชัง่และการตวง 
2. สามารถน าเสนอการชัง่และการ 
    ตวงในรูปแบบต่าง ๆ   
3. การแสดงทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี 
    เพ่ือการศึกษาเก่ียวกบัการชัง่และ 
    การตวง 
4. การน าความรู้ทางคณิตศาสตร์มา   
   ประยกุตห์รือเช่ือมโยงไปใชใ้น    
   ชีวิตจริง 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
1. ร่วมศึกษาและปฏิบติักิจกรรม 
   ประกอบการเรียนรู้เก่ียวกบั 
   เร่ืองการชัง่และการตวง ความ 
   สนใจ ความตั้งใจเรียน และการ   
   ท างานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม  
2. ตระหนกัถึงความเช่ือมัน่ใน 
   ตนเองในการร่วมศึกษาและปฏิบติั  
   กิจกรรมประกอบการเรียนรู้เก่ียวกบั 
   เร่ืองการชัง่และการตวง 
 3. มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
 

การช่ังและการตวง  
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ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การช่ังและการตวง   

ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน 

 
ตวัช้ีวดัช้ันปี 
1.  บอกความยาว น ้าหนกั ปริมาตร และความจุ โดยใชห้น่วยท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน (ค 2.1  ป. 1/2) 
2.  ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง   
    เหมาะสม (ค 6.1  ป. 1/2) 
3.  ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม (ค 6.1  ป. 1/3) 
4.  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ (ค 6.1  ป. 1/6) 
 
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
    
         การชัง่ เป็นการหาน ้าหนกัของส่ิงของ   
การตวง เป็นการวดัปริมาณของของเหลวหรือ 
ของท่ีตวงไดโ้ดยใชเ้คร่ืองมือ 
 
 

ค าถามส าคัญที่ท าให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 
     
 
         นกัเรียนจงแสดงเหตุและผลของการชัง่       
  หรือการตวงโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วย  
  มาตรฐานเพ่ือน าไปใชใ้นชีวิตจริงไดห้รือไม่ 

ความรู้ของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจที่คงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า...  
1. การชัง่น ้าหนกั  
2. การเปรียบเทียบน ้าหนกั  
3. การเรียงล าดบัน ้าหนกั  
4. การชัง่โดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วย 
    มาตรฐาน  
5. การตวงและการเปรียบเทียบความจุ  
6. การเรียงล าดบัปริมาตรของท่ีตวงหรือความจุ   
    ของภาชนะ   
7. การตวงโดยใชเ้คร่ืองตวงท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วย 
    มาตรฐาน 

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่น าไปสู่ความ
เข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
  1.  ทกัษะ/ความสามารถดา้นการส่ือสารอธิบาย   
       ความส าคญัของการวดัความยาว ความสูง  
       และระยะทาง 
  2. ทกัษะ/ความสามารถดา้นการน าเสนอการวดั 
      ความยาว ความสูง และระยะทาง  
  3. ทกัษะ/ความสามารถการน าความรู้เก่ียวกบั   
   วดัความยาว ความสูง และระยะทาง ไปใช ้ 
   ในชีวิตจริง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1 186 
 

 

ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานที่แสดงว่านักเรียน 
           มผีลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง 

1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัต ิ
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การชัง่น ้าหนกั  
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การเปรียบเทียบน ้าหนกั  
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การเรียงล าดบัน ้าหนกั  
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การชัง่โดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การตวงและการเปรียบเทียบความจุ  
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การเรียงล าดบัปริมาตรของท่ีตวงหรือความจุของภาชนะ   
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การตวงโดยใชเ้คร่ืองตวงท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมฝึกฝนทกัษะตามแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมฝึกทกัษะการใชภ้าษา สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์แสดงความหมายและน าเสนอ 
2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้ 

    
2.1 วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ 
       1) การทดสอบ 
       2) การสนทนาซกัถาม 
       3) การประเมินผลงาน/กิจกรรม 
           เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
       4) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
           และค่านิยม 
       5) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

   
 2.2 เคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้ 
      1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
      2) แบบบนัทึกการสนทนาซกัถาม 
      3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรม 
          เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
      4) แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
          และค่านิยม 
      5) แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 
 

 
3. ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
     3.1 การอ่านเขียน การเปรียบเทียบ การเรียงล าดบัจ านวน การแสดงความคิดเห็น และการให้
ขอ้เสนอแนะ 
     3.2 ความสนใจ ความตั้งใจเรียน การท างานกลุ่ม ความเช่ือมัน่ในตนเอง และการมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์ 
     3.3 ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การน าเสนอ การใชท้กัษะชีวิต การใช้
เทคโนโลยี และการน าไปใช ้
 
 
 
 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1 187 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  การช่ังและการตวง  เวลา 15 
ชัว่โมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 การชัง่น ้าหนกั 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 การเปรียบเทียบน ้าหนกั 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 การเรียงล าดบัน ้าหนกั 2 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30 การชัง่โดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 3 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 การตวงและการเปรียบเทียบความจุ 2 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 การเรียงล าดบัปริมาตรของท่ีตวงหรือความจุของภาชนะ 3 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33 การตวงโดยใชเ้คร่ืองตวงท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วย 3 
 มาตรฐาน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 3 แผนการจดัการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้     คณิตศาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีที่  1                                        ภาคเรียนที่  1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6    การช่ังและการตวง                                                                        เวลา 1 ช่ัวโมง 
1 สาระส าคัญ 
 1. การชัง่เป็นการวดัน ้าหนกัของส่ิงของ 
 2. น ้าหนกัของส่ิงของไม่ข้ึนอยูก่บัรูปร่าง ขนาด และสีเสมอไป 
 3. ของชนิดเดียวกนั ถา้มีขนาดใหญ่กวา่จะมีน ้าหนกัมากกวา่ 
 
2 ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 ค 2.1  ป. 1/2, ค 6.1  ป. 1/2, ค 6.1  ป. 1/3, ค 6.1  ป. 1/6 
 
3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เปรียบเทียบน ้าหนกัของส่ิงของต่าง ๆ ได ้(K) 
 2. ใชวิ้ธีการท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหาและค านวณค าตอบ (P) 
 3. ร่วมตอบค าถามและท ากิจกรรมคณิตศาสตร์ดว้ยตนเอง (A) 
 
4 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้     
ด้านความรู้ (K) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. ตรวจผลการท าแบบทดสอบ แบบทดสอบก่อนเรียน - 
   ก่อนเรียน   
2. สงัเกตจากการสนทนา ซกัถาม แบบประเมินผลการน าเสนอ   ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   การตอบค าถาม  การอภิปราย ขอ้มลู/การอภิปราย/การสร้าง  
   และการแสดงความคิดเห็น แผนท่ีความคิด  
3. ตรวจผลงานการตอบค าถาม   
 จากการทดลองยกส่ิงของต่าง ๆ    

 
 
 

การช่ังน า้หนัก 
 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที ่27 
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1.  สงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนดา้น แบบประเมินดา้นคุณธรรม  ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
    ความรับผิดชอบ ความขยนั จริยธรรม และค่านิยม  
    ความซ่ือสตัย ์ฯลฯ   
2. สงัเกตพฤติกรรมการท างาน   
   ร่วมกบัผูอ่ื้น   
 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
   ตรวจสอบผลการปฏิบติังานการ แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวน ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   ทดลองชัง่น ้าหนกัส่ิงของท่ีมี การ  
   ขนาดต่างกนั หรือของท่ีชนิด   
   เดียวกนั  เป็นตน้   
 
5 สาระการเรียนรู้ 
 การชัง่น ้าหนกั 
  
6 แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย        อธิบายน ้าหนกัของส่ิงของจากการสงัเกตและการทดลองยก 

 วทิยาศาสตร์    การส ารวจและการอภิปรายความแตกต่างของน ้าหนกัของส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกนั
หรือต่างชนิดกนั 

 สังคมศึกษาฯ    เปรียบเทียบส่ิงของต่าง ๆ รอบตวั เช่น อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ 
 ศิลปะ    การวาดภาพ ระบายสีแสดงส่ิงของท่ีมีน ้าหนกัมากกวา่หรือนอ้ยกวา่ส่ิงของ 
                                                ท่ีก าหนด 

 สุขศึกษาฯ    เล่นเกมโยนลูกบอลท่ีมีขนาดต่างกนั 
 ภาษาต่างประเทศ    บอกน ้าหนกัท่ีชัง่ไดเ้ป็นภาษาองักฤษ 
 การงานอาชีพฯ    ประดิษฐเ์คร่ืองชัง่สองแขนแบบง่าย ๆ และใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริง 
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7 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
              คร้ังที ่1   

               ขั้นที่ 1  น ำเข้ำสู่บทเรียน 
            1.   ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
 2. ทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 จ านวน 8 ขอ้ เวลา 20 นาที 
 3. ครูและนกัเรียนสนทนาเก่ียวกบัการวดัความยาว ความสูง และระยะทางวา่ 
  – ถา้เราตอ้งการรู้วา่ส่ิงของส่ิงหน่ึง เช่น เชือก หรือไม ้ยาวเท่าไร เราตอ้งวดัความยาว 
  – ถา้เราตอ้งการรู้วา่ส่ิงของส่ิงหน่ึง เช่น โต๊ะครู เกา้อ้ี สูงเท่าไร เราตอ้งวดัความสูง 
  – ถา้เราตอ้งการรู้วา่ระยะทางจากท่ีหน่ึงไปยงัท่ีหน่ึงยาวเท่าไร เราตอ้งวดัระยะทาง 
 4. ครูถามนกัเรียนวา่ ถา้เราตอ้งการรู้น ้าหนกัของส่ิงของส่ิงหน่ึงเราจะท าอยา่งไร (ชัง่น ้าหนกั) 

 ขั้นที่ 2  กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
 1. ใหน้กัเรียนช่วยกนับอกช่ือส่ิงของต่าง ๆ ทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียนท่ีนกัเรียนสามารถยกได ้  
                   เช่น สมุด หนงัสือ ดินสอ กระเป๋านกัเรียน กล่องดินสอ กล่องชอลก์ ไมบ้รรทดั ถว้ย จาน ชอ้น  
                   กอ้นหินกอ้นเลก็ ๆ เป็นตน้ 
 2. ใหน้กัเรียนช่วยกนับอกส่ิงของท่ีนกัเรียนไม่สามารถยกได ้เช่น โต๊ะเรียน โต๊ะครู กอ้นหินกอ้นใหญ่ ๆ 
                   เป็นตน้ 
 3. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายวา่ส่ิงของในขอ้หน่ึงท าไมจึงยกได ้และส่ิงของในขอ้สองท าไมจึงยก

ไม่ได ้(เพราะส่ิงของในขอ้หน่ึงมีน ้าหนกันอ้ยหรือเบา แต่ส่ิงของในขอ้สองมีน ้าหนกัมากหรือหนกั) 
 4. ใหน้กัเรียนยกดินสอกบัหนงัสือเรียนคณิตศาสตร์ ดว้ยมือทั้งสองขา้งพร้อมกนั แลว้เปรียบเทียบน ้าหนกั

และบอกครูวา่ส่ิงไหนหนกักวา่กนั (หนงัสือเรียนคณิตศาสตร์หนกักวา่) 
 5. ใหต้วัแทนนกัเรียน 1 คน ออกมายกกล่องชอลก์เปล่า ๆ กบัแปรงลบกระดานด าดว้ยมือทั้งสองขา้ง แลว้

เปรียบเทียบน ้าหนกั และบอกครูวา่ส่ิงไหนหนกักวา่กนั (แปรงลบกระดานด าหนกักวา่) 
 6. ใหน้กัเรียนสงัเกตลูกปิงปองกบัลกูหิน (ท่ีมีขนาดเลก็กวา่ลูกแกว้) แลว้บอกครูวา่ส่ิงไหนน่าจะมีน ้าหนกั

มากกวา่ แลว้ออกมายกเปรียบเทียบน ้าหนกัดูวา่ท่ีตอบครูนั้นถูกตอ้งหรือไม่ 
 7.   นกัเรียนศึกษาเน้ือหาในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ 
                  คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 

            ขั้นที่ 3  ฝึกฝนนักเรียน 
  ใหน้กัเรียนยกส่ิงของต่าง ๆ ในหอ้งเรียน แลว้บอกครูว่าส่ิงของส่ิงใดท่ีนกัเรียนสามารถยกไดแ้ละส่ิงของ

ส่ิงใดท่ีนกัเรียนไม่สามารถยกได ้พร้อมทั้งบอกเหตุผล 
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 ขั้นที่ 4  กำรน ำไปใช้ 
 1. นกัเรียนสามารถบอกส่ิงของท่ีมีน ้าหนกัมากนอ้ย โดยไม่ใชเ้คร่ืองชัง่ได ้
 2. นกัเรียนน าความรู้จากท่ีไดเ้รียนเร่ืองการชัง่ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

 ขั้นที่ 5  สรุปควำมคิดรวบยอด 
  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปเร่ืองการชัง่วา่ การชัง่เป็นการวดัน ้าหนกัของส่ิงของ น ้าหนกัของ

ส่ิงของไม่ข้ึนอยูก่บัรูปร่าง ขนาด และสีเสมอไป และของชนิดเดียวกนั ถา้มีขนาดใหญ่กวา่จะมีน ้าหนกั
มากกวา่ 

 
8 กจิกรรมเสนอแนะ 

1. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน ส ารวจส่ิงของในหอ้งเรียนหรือนอกหอ้งเรียนแลว้น ามาเปรียบเทียบ
น ้าหนกั โดยการยกส่ิงของดว้ยมือทั้งสองขา้งแลว้ร่วมกนัอภิปรายถึงน ้าหนกัของส่ิงของเหล่านั้น 

            2. ครูใหใ้บงานเร่ืองการเปรียบเทียบน ้าหนกัแก่นกัเรียนเพ่ือใหน้กัเรียนอ่านและเตรียมความพร้อมในการเรียน 
                  คร้ังต่อไป 
 
9 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ส่ิงต่าง ๆ ภายในหอ้งเรียน  
 2. ลกูแกว้ ลกูบอล ลกูปิงปอง ลกูหิน 
 3.    หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
                   (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 
  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้เพิม่เตมิ 
 1. ส่ิงของท่ีสมัผสัและยกได ้
 2. เคร่ืองชัง่สองแขน 
 3. ภาพแสดงการเปรียบเทียบน ้าหนกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1 192 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1. ผลการจดัการเรียนรู้                                                 

 

 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้                                                 

        แนวทางแกไ้ข 

 

 3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน  

        เหตุผล          

                                                                    
 4. การปรับแผนการจดัการเรียนรู้                                                 

 
                                                           ______________________ 
                                                                     ครูสอน/แทน 
                                                                            (ลงช่ือ)  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้     คณิตศาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีที่  1                                          ภาคเรียนที่  1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การช่ังและการตวง                                                                   เวลา 1 ช่ัวโมง 

1 สาระส าคัญ 
 1. การเปรียบเทียบน ้าหนกัอาจใชค้านหรือเคร่ืองชัง่สองแขนอยา่งง่าย ๆ ท่ีไม่ใช่เคร่ืองชัง่ 
                   มาตรฐาน 
 2. ของช้ินหน่ึงเม่ือแบ่งออกเป็นส่วน ๆ น ้าหนกัของแต่ละส่วน เม่ือน ามารวมกนัจะเท่ากบัน ้าหนกัของของช้ิน

เดิมนั้น 
 
2 ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 ค 2.1  ป. 1/2, ค 6.1  ป. 1/2, ค 6.1  ป. 1/3, ค 6.1  ป. 1/6 
 
3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เปรียบเทียบน ้าหนกัของส่ิงต่าง ๆ ได ้(K) 
 2. สรุปผลและบอกเหตุผลประกอบในการเปรียบเทียบน ้าหนกัได ้(P) 
 3. ตรวจสอบงานของตนเอง และส่งงานก่อนก าหนดหรือตรงเวลา (A) 
 
4 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้   
ด้านความรู้ (K) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. สงัเกตจากการสนทนา ซกัถาม แบบประเมินผลการน าเสนอ ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 

 ขอ้มลู/การอภิปราย/การสร้าง  
2. ตรวจผลงานการเปรียบเทียบ แผนท่ีความคิด  
   น ้าหนกัโดยใชต้าชัง่สองแขน    
  อยา่งง่าย   
 
 
 
 

การเปรียบเทียบน า้หนัก 
 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที ่28 
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1.  สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน แบบประเมินดา้นคุณธรรม ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   ดา้นความรับผิดชอบ และความ จริยธรรม และค่านิยม  
   ขยนั   
2. สงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม   
   และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น   
 
 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
   ตรวจผลการปฏิบติังานตาม แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวน ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   ใบกิจกรรมท่ี 1 เร่ืองการ การ  
   เปรียบเทียบน ้าหนกั   
 
5 สาระการเรียนรู้ 
 การเปรียบเทียบน ้าหนกั  
6 แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย    การอ่านน ้าหนกัส่ิงของบนเคร่ืองชัง่สองแขนและเปรียบเทียบ 
                                                          น ้าหนกั 
 วทิยาศาสตร์    การจดักลุ่มของส่ิงมีชีวิต โดยใชล้กัษณะน ้าหนกัเป็นเกณฑ ์

 สังคมศึกษาฯ    เปรียบเทียบน ้าหนกัของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน 
 ศิลปะ    การวาดภาพ ระบายสีแสดงน ้าหนกัของส่ิงท่ีน ามาเปรียบเทียบกนั 
 สุขศึกษาฯ    การแข่งขนัชัง่น ้าหนกับนเคร่ืองชัง่สองแขน 
 ภาษาต่างประเทศ    บอกน ้าหนกัของส่ิงของท่ีชัง่เป็นภาษาองักฤษ  
 การงานอาชีพฯ    ประดิษฐเ์คร่ืองชัง่สองแขนอยา่งง่ายและทดลองชัง่น ้าหนกัของ 
                                                          ส่ิงต่าง ๆ 
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7 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

             คร้ังที ่1   

             ขั้นที่ 1  น ำเข้ำสู่บทเรียน 
            1.  ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 

2. ทบทวนเร่ืองการชัง่ โดยครูและนกัเรียนสนทนาทบทวนเก่ียวกบัการชัง่ส่ิงของต่าง ๆ วา่การชัง่เป็น
การวดัน ้าหนกัของส่ิงของ น ้าหนกัของส่ิงของไม่ข้ึนอยูก่บัรูปร่าง ขนาด และสีเสมอไป และของชนิด
เดียวกนั ถา้มีขนาดใหญ่กวา่จะมีน ้าหนกัมากกวา่ 

 ขั้นที่ 2  กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
 1. นกัเรียนน าส่ิงของท่ีมีขนาดเลก็ ๆ เช่น ฝาจุก มาเปรียบเทียบน ้าหนกัโดยการใชมื้อยกหรือวางน ้าหนกั

ของส่ิงของเลก็ ๆ นั้น ใหน้กัเรียนพิจารณาเปรียบเทียบน ้าหนกั ซ่ึงจะพบวา่เปรียบเทียบค่าน ้าหนกัโดย
อาศยัความรู้สึกท่ียกดว้ยมือไดย้าก 

 2. นกัเรียนชัง่ฝาจุกดว้ยเคร่ืองชัง่สองแขนท่ีไม่ใช่เคร่ืองชัง่มาตรฐานแบบง่าย ๆ ท่ีท าดว้ยขวดน ้าอดัลม 
(ขนาดเท่ากนั) ผกูเชือกแขวนปลายไมแ้ขวนเส้ือใหร้ะยะห่างจุดก่ึงกลางเท่า ๆ กนั นกัเรียนทดลองชัง่
หลาย ๆ คร้ัง จนสรุปไดว้่า ถา้เคร่ืองชัง่เอียงลงดา้นใดแสดงว่าของดา้นนั้นหนกักว่าของอีกดา้นหน่ึง 
ถา้เคร่ืองชัง่ไม่เอียง คือ มีระดบัเสมอกนัพอดี แสดงวา่ของในเคร่ืองชัง่ทั้งสองขา้งหนกัเท่ากนั 

 3. น าดินน ้ามนัสองกอ้นวางบนเคร่ืองชัง่ แลว้ใหน้กัเรียนสงัเกตว่า น ้าหนกัของดินน ้ามนัเท่ากนัหรือไม่ 
ถา้ไม่เท่ากนัใหเ้ติมดินน ้ามนัขา้งท่ีเบากวา่ หรือเอาขา้งท่ีหนกักวา่ออกจนเหลือดินน ้ามนัหนกัเท่ากนั 

 4. น าดินน ้ามนัออกมาป้ันเป็นรูปต่าง ๆ อาจจะเป็นรูปแบน ๆ ยาว ๆ หรือรี ๆ แลว้ลองชัง่ใหม่นกัเรียน
สงัเกตดูวา่ น ้าหนกัจะยงัคงเท่าเดิมหรือไม่ (เท่าเดิม) ร่วมกนัอภิปรายวา่ น ้าหนกัของส่ิงของไม่ข้ึนอยู่
กบัขนาดหรือรูปร่าง 

 5. นกัเรียนชัง่ดินน ้ามนัท่ีมีขนาดเท่ากนัสองกอ้น โดยใชเ้คร่ืองชัง่สองแขนอยา่งง่าย น าดินน ้ามนัออก 
                  หรือน าใส่ใหมี้น ้าหนกัเท่ากนัทั้งสองขา้ง จากนั้นน าดินน ้ามนัขา้งหน่ึงออกมาแบ่งเป็นสามกอ้น 

ร่วมกนัอภิปรายวา่ดินน ้ามนัสามกอ้นน้ียงัหนกัเท่ากบัดินน ้ามนัอีกกอ้นหน่ึงท่ีอยูบ่นเคร่ืองชัง่หรือไม่ 
(เท่ากนั) เพราะเหตุใด (ของช้ินหน่ึงเม่ือแบ่งออกเป็นส่วน ๆ น ้าหนกัของของแต่ละส่วนเม่ือน ามา
รวมกนัจะเท่ากบัน ้าหนกัของของช้ินเดิมนั้น) 

 6. ครูน าภาพแสดงการเปรียบเทียบน ้าหนกัมาติดบนกระดาน 

 
  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาและอภิปรายการเปรียบเทียบน ้าหนกัจากภาพวา่ส่ิงของขา้งใด 
                  หนกักวา่หรือเบากว่า และรู้ไดอ้ยา่งไร 
 7.   นกัเรียนศึกษาเน้ือหา เร่ือง “การเปรียบเทียบน ้าหนกั” ในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน  

                         คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั  
                         ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 

 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1 196 

 ขั้นที่ 3  ฝึกฝนผู้เรียน 
 1. นกัเรียนฝึกเปรียบเทียบน ้าหนกัของส่ิงของ โดยใชต้าชัง่สองแขนอยา่งง่าย 
 2.  นกัเรียนท ากิจกรรมในใบกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง “การเปรียบเทียบน ้าหนกั” ในหนงัสือเรียน 
           รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
           (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 ขั้นที่ 4  กำรน ำไปใช้ 
 1. นกัเรียนสามารถเปรียบเทียบน ้าหนกัของส่ิงของโดยใชเ้คร่ืองชัง่ท่ีไม่ใช่เคร่ืองชัง่มาตรฐานได ้
 2. นกัเรียนน าความรู้จากท่ีไดเ้รียนเร่ือง การเปรียบเทียบน ้าหนกั ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

 ขั้นที่ 5  สรุปควำมคิดรวบยอด 
  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและร่วมกนัสรุปใหไ้ดข้อ้สรุปวา่ การเปรียบเทียบน ้าหนกัอาจท าได ้ โดย

ใชค้านหรือเคร่ืองชัง่สองแขนอยา่งง่าย ๆ ท่ีไม่ใช่เคร่ืองชัง่มาตรฐาน และของช้ินหน่ึงเม่ือแบ่งออกเป็นส่วน ๆ 
น ้าหนกัของของแต่ละส่วนเม่ือน ามารวมกนัจะเท่ากบัน ้าหนกัของของช้ินเดิมนั้น 

 
8 กจิกรรมเสนอแนะ 

1. นกัเรียนวาดภาพแสดงการเปรียบเทียบน ้าหนกัลงในสมุดงาน 
            2. ครูใหใ้บงานเร่ืองการเรียงล าดบัน ้าหนกัแก่นกัเรียนเพ่ือใหน้กัเรียนอ่านและเตรียมความพร้อมในการเรียน 
                  คร้ังต่อไป 
9 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ของใชต่้าง ๆ ในหอ้งเรียน 
 2. ลกูหิน ลกูบอล ลกูแกว้ ลกูปิงปอง ดินน ้ามนั 
 3. เคร่ืองชัง่สองแขน 
 4. ภาพแสดงการเปรียบเทียบน ้าหนกั 
 5.  หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น 
                 ประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 6.  ใบกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง “การเปรียบเทียบน ้าหนกั” ในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน  
                 คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั  
                 ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
       
       ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้เพิม่เตมิ 
 1. ส่ิงของท่ีสมัผสัและยกได ้  

 2. เคร่ืองชัง่สองแขน 

 3.  ภาพแสดงการเปรียบเทียบน ้าหนกั 
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10 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1. ผลการจดัการเรียนรู้                                                 

 

 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้                                                 

       แนวทางแกไ้ข 

 

 3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน  

       เหตุผล          

                                                                    
 4. การปรับแผนการจดัการเรียนรู้                                                 

 
                                                            _____________________ 
                                                                        ครูสอน/แทน 
                                                                               (ลงช่ือ)  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้     คณิตศาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีที่  1                        ภาคเรียนที่  1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6    การช่ังและการตวง                                                        เวลา 2 ช่ัวโมง 

1 สาระส าคัญ 
 การจดัล าดบัส่ิงของอาจจดัเรียงไดต้ามล าดบัน ้าหนกัของส่ิงของ 
 
2 ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 ค 2.1  ป. 1/2, ค 6.1  ป. 1/2, ค 6.1  ป. 1/3, ค 6.1  ป. 1/6 
 
3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. จดัล าดบัส่ิงของตามน ้าหนกัได ้(K) 
 2. น าความรู้ไปใชใ้นการเรียนวิชาอ่ืนและในชีวิตประจ าวนั (P) 
 3. ตรวจสอบงานของตนเองและท ากิจกรรมคณิตศาสตร์ดว้ยตนเอง (A) 
 
4 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) 
วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 

1.  สงัเกตจากการสนทนาซกัถาม แบบประเมินผลการน าเสนอ ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
    การตอบค าถาม การอภิปราย ขอ้มลู/การอภิปราย/การสร้าง  
    การแสดงความคิดเห็น แผนท่ีความคิด  
2. ตรวจผลงานการเปรียบเทียบ    
   น ้าหนกัตวัและเรียงล าดบัจาก   
   การชัง่บนเคร่ืองชัง่น ้าหนกัตวั   
 
 
 
 
 

การเรียงล าดบัน า้หนัก 
มสูง 
สูง 
 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที ่29 
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. สงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนดา้น แบบประเมินดา้นคุณธรรม ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   ความรับผิดชอบ ความขยนั จริยธรรม และค่านิยม  
   หมัน่เพียร   
2. สงัเกตพฤติกรรมการท างาน   
    ร่วมกบัผูอ่ื้น   
   
 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 

   ตรวจผลการปฏิบติังานจากการ แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวน ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   พิจารณาส่ิงของต่าง ๆ ท่ีครู การ  
   ล  าดบัความยาวหรือความสูง   
   เตรียมมาและรูปภาพสตัวต่์าง ๆ   
 
5 สาระการเรียนรู้ 
 การเรียงล าดบัน ้าหนกั 
 
6 แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย  อธิบายและแสดงการเรียงล าดบัส่ิงของตามน ้าหนกั 
 วทิยาศาสตร์  การสงัเกตและอภิปรายความแตกต่างของส่ิงของชนิดต่าง ๆ 
 สังคมศึกษาฯ  เลือกซ้ือขนมหรือสินคา้ท่ีมีปริมาณเหมาะสมกบัราคา 

 ศิลปะ  วาดภาพ ระบายสี แสดงการเรียงล าดบัของส่ิงต่าง ๆ เช่น ภาพสตัว ์
                                       อุปกรณ์กีฬา 

 สุขศึกษาฯ   เรียงล าดบัน ้าหนกัของช้ินส่วนของอุปกรณ์กีฬาได ้เช่น ยกน ้าหนกั ฯลฯ 
 ภาษาต่างประเทศ   บอกน ้าหนกัของส่ิงของท่ีเรียงล าดบัเป็นภาษาองักฤษ 

 การงานอาชีพฯ   สร้างเกมคณิตศาสตร์ การเรียงล าดบัน ้าหนกัจากรูปภาพ แผน่พบั  
                                       โฆษณาท่ีมีรูปสินคา้ชนิดต่าง ๆ หลายขนาด 
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7 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
             คร้ังที ่1   

             ขั้นที่ 1  น ำเข้ำสู่บทเรียน 
1. ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 

  2. ทบทวนการเปรียบเทียบน ้าหนกัโดยใหน้กัเรียนพิจารณาและเปรียบเทียบน ้าหนกัของส่ิงของทีละสองส่ิง
แลว้ชัง่ดว้ยเคร่ืองชัง่สองแขนอยา่งง่ายดูวา่ถกูตอ้งตามท่ีนกัเรียนทายหรือไม่ 

             ขั้นที่ 2 กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
 1. นกัเรียนพิจารณาส่ิงของต่าง ๆ ต่อไปน้ี  
                                       ดินสอ ไมบ้รรทดั กล่องดินสอ กระเป๋า  
                   แลว้เปรียบเทียบและเรียงล าดบัจากส่ิงของท่ีมีน ้าหนกัมากท่ีสุดไปหาส่ิงของท่ีมีน ้าหนกันอ้ยท่ีสุด  
                   ซ่ึงจะไดด้งัน้ี  
                                      กระเป๋า กล่องดินสอ ดินสอ ไมบ้รรทดั 
 2. นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 3–5 คน แต่ละกลุ่มจดัหาส่ิงของ 4 ส่ิง แลว้เปรียบเทียบและจดั

เรียงล าดบัส่ิงของตามน ้าหนกัจากส่ิงของท่ีมีน ้าหนกัมากท่ีสุดไปหาส่ิงของท่ีมีน ้าหนกันอ้ยท่ีสุด 
 3. นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 3–5 คน ร่วมกนัพิจารณาวา่ในกลุ่มของนกัเรียน ใครน่าจะมีน ้าหนกั

มากท่ีสุด และใครมีน ้าหนกันอ้ยท่ีสุด แลว้พิจารณาเรียงล าดบัท่ีมีน ้าหนกัมากท่ีสุดไปหาคนท่ีมีน ้าหนกั
นอ้ยท่ีสุดแลว้ตรวจสอบดว้ยการชัง่จริง (ครูใหค้วามช่วยเหลือในการชัง่น ้าหนกัตวั ถา้นกัเรียนชัง่น ้าหนกั
ตวัเองยงัไม่เป็น) 

 4. นกัเรียนพิจารณาภาพสตัวต่์าง ๆ จากบตัรภาพ ช่วยกนัพิจารณาและเรียงล าดบัช่ือสตัวต์ามน ้าหนกัตาม
ความน่าจะเป็น ตามความเป็นจริง เช่น ววั หมู แมว ไก่ เป็นตน้ 

 5.   ครูพานกัเรียนศึกษาเน้ือหาในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้  
                  คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
            6.    ครูใหใ้บงานแก่นกัเรียนท าแบบฝึกหดัเร่ืองการเรียงล าดบัน ้าหนกัเพ่ือฝึกฝนทกัษะและเตรียมความพร้อม 
                  ในการเรียนคร้ังต่อไป 
            คร้ังที ่2  

 ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน 
           1.   ใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยใหน้กัเรียนถามครูหรือเพ่ือนในชั้นเรียน 
                  ท่ีสงสยัจากการท าโจทยแ์บบฝึกหดั 
 2.   ใหน้กัเรียนฝึกเรียงล าดบัส่ิงของต่าง ๆ ตามน ้าหนกัของส่ิงของ 
 3.   นกัเรียนท ากิจกรรม ชวนคิด หวัขอ้หรือการเรียงล าดบัน ้าหนกั ในหนงัสือเรียน 
                  รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
                  (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 
 
 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1 201 

 ขั้นที่ 4  กำรน ำไปใช้ 
 1. นกัเรียนสามารถจดัล าดบัส่ิงของตามน ้าหนกัได ้
 2. นกัเรียนน าความรู้จากท่ีไดเ้รียนเร่ืองการจดัล าดบัส่ิงของตามน ้าหนกัไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

            ขั้นที่ 5  สรุปควำมคิดรวบยอด 
  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปเร่ืองการจดัล าดบัส่ิงของสามารถจดัล าดบัตามน ้าหนกัของ

ส่ิงของได ้
 
8 กจิกรรมเสนอแนะ 

1. นกัเรียนแต่ละคนวาดภาพสตัวอ์ยา่งนอ้ย 5 ชนิด มีขนาดต่าง ๆ กนั แลว้เรียงล าดบัน ้าหนกัของสตัว ์                  
                   แต่ละชนิดท่ีวาดแลว้น าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 2. ครูใหใ้บงานเร่ืองการชัง่โดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานแก่นกัเรียนเพ่ือใหน้กัเรียนอ่าน 
                  และเตรียมความพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 
9 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ของใชใ้นหอ้งเรียน 
 2. ลกูแกว้ ลกูปิงปอง ลกูบอล ลกูหิน 
 3. เคร่ืองชัง่สองแขนอยา่งง่าย 
 4.  หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น 
                ประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 
  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้เพิม่เตมิ 
 1. รูปภาพสตัวช์นิดต่าง ๆ  
 2. แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบ 
 3. ส่ิงของต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เป็นตน้ 
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10 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1. ผลการจดัการเรียนรู้                                                 

 

 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้                                                 

       แนวทางแกไ้ข 

 

 3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน  

       เหตุผล          

                                                                    
 4. การปรับแผนการจดัการเรียนรู้                                                 

 

                                                            _____________________ 
                                                                         ครูสอน/แทน 
                                                                               (ลงช่ือ)  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้     คณิตศาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีที่  1                              ภาคเรียนที่  1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6    การช่ังและการตวง                                                              เวลา 3 ช่ัวโมง 

 

1 สาระส าคัญ 
 การชัง่น ้าหนกัของส่ิงของ อาจท าไดโ้ดยการเทียบกบัหน่วยน ้าหนกัท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
 
2 ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 ค 2.1  ป. 1/2, ค 6.1  ป. 1/2, ค 6.1  ป. 1/3, ค 6.1  ป. 1/6 
 
3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกน ้าหนกัโดยใชเ้คร่ืองชัง่ท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานได ้(K) 
 2. มีความคิดใหม่ ๆ ในการท ากิจกรรมคณิตศาสตร์ (P) 
 3. ร่วมตอบค าถามและท ากิจกรรมคณิตศาสตร์ดว้ยตนเอง (A) 
 
4 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) 
วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 

1. สงัเกตจากการสนทนาซกัถาม แบบประเมินผลการน าเสนอ ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   การตอบค าถาม การอภิปราย ขอ้มลู/การอภิปราย/การสร้าง  
   และการแสดงความคิดเห็น แผนท่ีความคิด  
2. ตรวจผลงานการใชค้วามยาว   
   ใชต้าชัง่สองแขนอยา่งง่าย   
 
 
 
 

         การช่ังโดยใช้เคร่ืองมือวดัที่มีหน่วย 

                ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที ่30 
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. สงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนดา้น แบบประเมินดา้นคุณธรรม ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 

 ความรับผิดชอบ ความขยนั จริยธรรม และค่านิยม  
   หมัน่เพียร   
2. สงัเกตพฤติกรรมการท างาน   
   ร่วมกบัผูอ่ื้น     
 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 

   ตรวจผลงานปฏิบติังานตาม แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวน ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   ใบกิจกรรมท่ี 2 เร่ืองการชัง่โดย การ  
   ใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีมีหน่วยไม่ใช่   
หน่วยมาตรฐาน   

 
5 สาระการเรียนรู้ 
 การชัง่โดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
 
6 แนวทางบูรณาการ  

 ภาษาไทย     เขียนขอ้ความแสดงการชัง่ของส่ิงของท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
 วทิยาศาสตร์    การสืบคน้ขอ้มลูเก่ียวกบัเคร่ืองชัง่สองแขนและวิธีการใช ้
 สังคมศึกษาฯ    การสืบคน้ขอ้มลูเก่ียวกบัผูป้ระดิษฐคิ์ดคน้เคร่ืองชัง่สองแขน 

 ศิลปะ    การวาดภาพ ระบายสี แสดงการเปรียบเทียบน ้าหนกัโดยใชห้น่วยน ้าหนกัท่ีไม่ใช่
หน่วยมาตรฐาน 

 สุขศึกษาฯ    แข่งขนัเปรียบเทียบน ้าหนกัจากเคร่ืองชัง่สองแขน 
 ภาษาต่างประเทศ         เขียนจ านวนส่ิงของท่ีน ามาเปรียบเทียบกนัเป็นภาษาองักฤษ 
 การงานอาชีพฯ    ประดิษฐเ์คร่ืองชัง่สองแขนแบบง่าย ๆ  
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 7 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
              คร้ังที ่1   

              ขั้นที่ 1  น ำเข้ำสู่บทเรียน 
            1. ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
 2. ทบทวนการจดัเรียงล าดบัน ้าหนกั โดยใหน้กัเรียนพิจารณาเปรียบเทียบน ้าหนกัของส่ิงของ                     

ต่อไปน้ี ดินสอ ไมบ้รรทดั หนงัสือ โดยใหน้กัเรียนอภิปรายเปรียบเทียบระหวา่งของทีละสองส่ิงก่อน  
            จากนั้นจึงจดัเรียงล าดบัจากส่ิงของท่ีมีน ้าหนกัมากไปหาส่ิงของท่ีมีน ้าหนกันอ้ย 
              ขั้นที่ 2 กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
 1. ครูถามนกัเรียนวา่ ใครเคยชัง่น ้าหนกัตวับา้ง ชัง่ดว้ยอะไรและบอกหน่วยน ้าหนกัเป็นอะไร ซ่ึงจะได้

ค าตอบวา่ ใชต้าชัง่หรือเคร่ืองชัง่น ้าหนกั และบอกหน่วยน ้าหนกัเป็นกิโลกรัม 
 2. ครูแนะน าวา่ในการชัง่น ้าหนกั บางคร้ังเราสามารถชัง่น ้าหนกัดว้ยเคร่ืองชัง่ท่ีท าข้ึนเองอยา่งง่าย เช่น ท า

จากไมแ้ขวนเส้ือและขวดน ้าอดัลม 
 3. ครูน าตาชัง่สองแขนท่ีท ามาจากไมแ้ขวนเส้ือและขวดน ้าอดัลมใหน้กัเรียนดู แนะน าใหน้กัเรียนสงัเกต

แขนสองขา้งของเคร่ืองชัง่ซ่ึงอยูร่ะดบัเดียวกนั 
 4. นกัเรียนสังเกตดินสอและฝาจุก ท่ีจะน ามาเปรียบเทียบน ้าหนกัโดยการชัง่ ซ่ึงครูบอกวา่เราจะชัง่ดินสอ 

โดยใชฝ้าจุกเป็นหน่วยกลางในการชัง่ จากนั้นสาธิตการชัง่ใหน้กัเรียนดู โดยใส่ดินสอลงในขวดน ้าอดัลม
ขา้งหน่ึง และใส่ฝาจุกลงในขวดน ้าอดัลมอีกดา้นหน่ึงใหน้ ้าหนกัของทั้งสองขา้งอยูใ่นระดบัเดียวกนั 
นกัเรียนช่วยกนับอกจ านวนฝาจุก ซ่ึงคือจ านวนหน่วยน ้าหนกัของดินสอ 

 5. ครูอธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจวา่เราสามารถใชส่ิ้งของต่าง ๆ เป็นหน่วยกลางในการชัง่ได ้โดยมีขอ้แมว้า่
ส่ิงของนั้นจะตอ้งมีขนาดและน ้าหนกัเท่ากนั จากนั้นใหน้กัเรียนช่วยกนัยกตวัอยา่งส่ิงของท่ีสามารถจะ
น ามาใชเ้ป็นหน่วยกลางในการชัง่ได ้เช่น เหรียญบาท ฝาจุก ลูกแกว้ ชอลก์หรือดินสอ (ท่ียงัไม่ไดใ้ช)้  

                  กส็ามารถน ามาใชเ้ป็นหน่วยกลางในการชัง่ได ้
           6. ครูใหใ้บงานเก่ียวกบัแผนภาพแสดงการเปรียบเทียบน ้าหนกัเป็นหน่วยน ้าหนกัท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
                  แก่นกัเรียนเพ่ือใหน้กัเรียนอ่านและเตรียมความพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 
                คร้ังที ่2  
           7.    ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
 8. นักเรียนช่วยกนัพิจารณาและบอกส่ิงของท่ีจะน ามาใช้ในการชั่งน ้ าหนักและพิจารณาหาส่ิงของท่ีจะ

น ามาใชเ้ป็นหน่วยกลางในการชัง่ท่ีเหมาะสมกนั เช่น ชัง่น ้ าหนกัของกล่องดินสอโดยใชช้อลก์เป็นหน่วย
กลางในการชัง่ ชัง่น ้ าหนกัของไมบ้รรทดัโดยใชเ้หรียญบาทเป็นหน่วยกลางในการชัง่ จากนั้นฝึกชัง่
น ้าหนกัของส่ิงของท่ีเลือกนั้น และบอกน ้าหนกัของส่ิงของท่ีชัง่เป็นหน่วยกลาง 

 9. ครูน าแผนภาพแสดงการเปรียบเทียบน ้าหนกัเป็นหน่วยน ้าหนกัท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐานติดบนกระดาน 
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   ใหน้กัเรียนสังเกตและพิจารณาการเปรียบเทียบน ้าหนกัจากแผนภาพจากนั้นครูและนกัเรียนร่วมกนั  
                   อภิปรายเก่ียวกบัการเปรียบเทียบน ้าหนกัวา่ กล่องใหญ่ 1 ใบ หนกัเท่ากบักล่องส่ีเหล่ียมเลก็ 6 กล่อง 
              10.  ครูใหน้กัเรียนทบทวนความรู้การบอกน ้าหนกัของส่ิงของโดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วย  
                   มาตรฐาน โดยใหน้กัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ท่ีไดศึ้กษาในคร้ังท่ีผา่นมา 
   11. นกัเรียนศึกษาเน้ือหาในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ    
                   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
             12. ครูใหใ้บงานแก่นกัเรียนท าแบบฝึกหดัเร่ืองการชัง่โดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
                   เพ่ือฝึกฝนทกัษะและเตรียมความพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 
            คร้ังที ่3  

 ขั้นที่ 3  ฝึกฝนนักเรียน 
             1.   ใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยใหน้กัเรียนถามครูหรือเพ่ือนในชั้นเรียน

ท่ีสงสยัจากการท าโจทยแ์บบฝึกหดั 
 2. นกัเรียนฝึกการชัง่น ้าหนกัโดยใชต้าชัง่สองแขนอยา่งง่ายและนบับอกน ้าหนกัเป็นหน่วยน ้าหนกัท่ีไม่ใช่

หน่วยมาตรฐาน 
 3. นกัเรียนท ากิจกรรมในใบกิจกรรมท่ี 2 “เร่ืองการเปรียบเทียบน ้าหนกั” ในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน 

คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั) 

 ขั้นที่ 4  กำรน ำไปใช้ 
 1. นกัเรียนสามารถชัง่น ้าหนกัโดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีมีหน่วยไม่ใช่มาตรฐานได ้
 2. นกัเรียนน าความรู้จากท่ีไดเ้รียนเร่ืองการชัง่โดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานไปใชใ้น

ชีวิตประจ าวนั 

 ขั้นที่ 5  สรุปควำมคิดรวบยอด 
  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปเก่ียวกบัการชัง่น ้าหนกัวา่ การชัง่น ้าหนกัสามารถบอกหน่วย

น ้าหนกัเป็นหน่วยกลางท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
 

8 กจิกรรมเสนอแนะ 
 1. ใหน้กัเรียนท าแผนภาพแสดงการเปรียบเทียบน ้าหนกัโดยใชห้น่วยน ้าหนกัท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน                         
       ลงสมุดงาน 
           2. ครูใหใ้บงานเร่ืองการตวงและการเปรียบเทียบความจุเพ่ือใหน้กัเรียนอ่านและเตรียมความพร้อมในการเรียน 
       คร้ังต่อไป 
9 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ของใชต่้าง ๆ ในหอ้งเรียน 
 2. ลกูแกว้ ลกูหิน ฝาจุก เหรียญบาท 
 3. เคร่ืองชัง่สองแขน 
 4. แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบน ้าหนกั 
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 5. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
(บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 

 6. ใบกิจกรรมท่ี 2 เร่ืองการเปรียบเทียบน ้าหนกั ในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 

 
 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้เพิม่เตมิ 
 1. เคร่ืองชัง่สองแขน   
 2. ส่ิงของและอุปกรณ์ท่ีใชช้ัง่ 
 3. แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

10 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1. ผลการจดัการเรียนรู้                                                 

 

 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้                                                 

       แนวทางแกไ้ข 

 

 3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน  

        เหตุผล          

                                                                    
 4. การปรับแผนการจดัการเรียนรู้                                                 

 
                                                          ______________________ 
                                                                       ครูสอน/แทน 
                                                                             (ลงช่ือ)  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้     คณิตศาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีที่  1                                 ภาคเรียนที่  1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6    การช่ังและการตวง                                                                 เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
1 สาระส าคัญ 
 การตวงเป็นการวดัปริมาณของของเหลว ของท่ีตวงไดห้รือความจุของภาชนะ 
 
2 ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 ค 2.1  ป. 1/2, ค 6.1  ป. 1/2, ค 6.1  ป. 1/3, ค 6.1  ป. 1/6 
 
3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เปรียบเทียบปริมาณของส่ิงของท่ีตวงได ้(K) 
 2. เปรียบเทียบความจุของภาชนะได ้(K) 
 3. บอกเหตุผลเก่ียวกบัการชัง่และน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั (P) 
 4. ท างานตามล าดบัขั้นตอน สะอาดเรียบร้อยตามค าแนะน าของผูส้อน (A) 
 
4 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) 
วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 

   สงัเกตจากการสนทนาซกัถาม แบบประเมินผลการน าเสนอ ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   การตอบค าถาม การอภิปราย ขอ้มลู/การอภิปราย/การสร้าง  
 ร่วมกนัในชั้นเรียน แผนท่ีความคิด  

 
 
 
 
 
 
 

        การตวงและการเปรียบเทียบความจุ 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที ่31 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1 209 

 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1. สงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนดา้น แบบประเมินดา้นคุณธรรม ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 

 ความรับผิดชอบ ความขยนั จริยธรรม และค่านิยม  
    หมัน่เพียร   
2. สงัเกตพฤติกรรมในการท างาน    
    ร่วมกบัผูอ่ื้น     
 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 

  ตรวจผลการปฏิบติังานตาม แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวน ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
  ใบกิจกรรมท่ี 6 การเรียงล าดบั การ  
   ปริมาณของท่ีตวงหรือความจุ   
   ของภาชนะ   
 
5 สาระการเรียนรู้ 
 1. การตวงของของเหลวหรือของท่ีตวงได ้
 2. การเปรียบเทียบความจุของภาชนะ 
6 แนวทางบูรณาการ 

 ภาษาไทย    ใหค้ าจ ากดัความของค าวา่ แกว้ ขวด โอ่ง ไห 
 วทิยาศาสตร์    การส ารวจและการอภิปรายความแตกต่างของแกว้ ขวด โอ่ง ไห 
 สังคมศึกษาฯ    สืบคน้ขอ้มลูเก่ียวกบัภาชนะท่ีใชใ้นอดีตถึงปัจจุบนั 
 ศิลปะ    การวาดภาพ ระบายสี แสดงภาชนะท่ีมีความจุต่าง ๆ กนั 
 สุขศึกษาฯ    แข่งขนัตวงน ้าใส่ภาชนะต่าง ๆ   

 ภาษาต่างประเทศ    อธิบายค าศพัทภ์าษาองักฤษและภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ 
เก่ียวกบัภาชนะบรรจุต่าง ๆ ท่ีเคยเห็นหรือมีอยูท่ี่บา้น 

 การงานอาชีพฯ    ป้ันภาชนะบรรจุรูปร่างต่าง ๆ จากดินเหนียว หรือประดิษฐภ์าชนะต่าง ๆ จากปูน
ปลาสเตอร์ 
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7 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
              คร้ังที ่1   

              ขั้นที่ 1  น ำเข้ำสู่บทเรียน 
              1.   ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
    2.   ทบทวนการชัง่โดยใชเ้คร่ืองชัง่ท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน โดยครูและนกัเรียนร่วมกนั 
             สนทนาเก่ียวกบัการชัง่วา่ ถา้เราตอ้งการรู้น ้าหนกัของตนเองหรือของส่ิงของ เราตอ้งชัง่น ้าหนกัดว้ย 
             เคร่ืองชัง่ ซ่ึงตามปกติจะมีเคร่ืองชัง่ส าหรับชัง่น ้าหนกั เรียกวา่ ตาชัง่ ซ่ึงมีหลายแบบ  
                     แต่เคร่ืองชัง่อีกแบบหน่ึงซ่ึงเป็นเคร่ืองชัง่แบบง่าย เราสามารถท าข้ึนมาเองไดเ้พ่ือเปรียบเทียบน ้าหนกั 
             ของส่ิงของ เรียกวา่ ตาชัง่สองแขน ซ่ึงนกัเรียนสามารถท าข้ึนมาใชเ้องได ้เช่น ท าข้ึนมาจากไมแ้ขวนเส้ือ  
             และการชัง่น ้าหนกัดว้ยเคร่ืองชัง่แบบน้ี เราจะรู้น ้าหนกัของส่ิงของดว้ยหน่วยกลางท่ีเราจดัท าหรือ 
             จดัหาจากส่ิงของท่ีมีขนาดและน ้าหนกัเท่ากนั เช่น ลกูแกว้ ฝาจุก เป็นตน้ 
 

               ขั้นที่ 2 กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
 1. ครูน าส่ิงของหลาย ๆ ชนิดมาใหน้กัเรียนดู เช่น แกว้น ้า ดินสอ ไมบ้รรทดั ขนั ขวด ขนาดต่าง ๆ ฯลฯ  
                  ถามนกัเรียนวา่ ส่ิงของชนิดใดใชใ้ส่น ้าไดบ้า้ง (แกว้น ้า ขวด ขนั) 
 2. ใหน้กัเรียนช่วยกนัยกตวัอยา่งภาชนะชนิดต่าง ๆ ท่ีนกัเรียนรู้จกัและเคยเห็น ทั้งท่ีอยูท่ี่บา้น                  

หรือท่ีโรงเรียน เช่น โอ่งน ้า หมอ้ ไห ถงัใส่น ้า แกลลอน เป็นตน้ 
 3. ครูน าแกว้น ้าท่ีมีขนาดเท่ากนัสองใบ แต่ละใบใส่น ้าไม่เท่ากนัมาเปรียบเทียบวา่แกว้ใดมีน ้ามากกวา่หรือ

นอ้ยกวา่ 
 4. เติมน ้าใหท้ั้งสองแกว้มีปริมาณเท่ากนั ถามวา่น ้าในแกว้สองใบเท่ากนัหรือไม่ (เท่ากนั) 

 5. เทน ้าจากแกว้ใดแกว้หน่ึงใส่ในแกว้ท่ีทรงเลก็แต่สูงกวา่แกว้ใบเดิม (ซ่ึงจะท าใหป้ริมาณน ้าดูสูงกวา่แกว้ 

                  ใบเดิม) ถามวา่น ้าจะยงัคงปริมาณเท่าเดิมหรือไม่ (เท่าเดิม) 

 6. น าขวดน ้าอดัลมขนาด 3 ลิตรกบั 2.5 ลิตร มาใหน้กัเรียนพิจารณาถามวา่ ขวดใบไหนจุน ้าไดม้ากกวา่ 
(ขนาด 3 ลิตร) จากนั้นใหน้กัเรียนใส่น ้าใหเ้ต็มขวดขนาด 2.5 ลิตร แลว้เทจากขวด 2.5 ลิตรใส่ขวด 

                  ขนาด 3 ลิตร ถามนกัเรียนวา่ ขวดใบไหนจุไดม้ากกวา่ รู้ไดอ้ยา่งไร (ขวด 3 ลิตรจุมากกวา่ รู้ไดโ้ดยเม่ือ 

                  เทน ้าจากขวดขนาด 2.5 ลิตร ใส่ขวดขนาด 3 ลิตร แลว้ไม่เต็มขวด แสดงวา่ขวดขนาด 3 ลิตร จะจุมากกวา่ 

                  ขนาด 2.5 ลิตร) 
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 7. ครูน าแผนภาพแสดงการเปรียบเทียบความจุติดบนกระดาน 

 

                                           
           

                                          
 
 8. ครูพานกัเรียนศึกษาเน้ือหาในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  
                  สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
           9.   ครูใหใ้บงานแก่นกัเรียนท าแบบฝึกหดัเร่ืองการตวงและการเปรียบเทียบความจุ 
                 เพ่ือฝึกฝนทกัษะและเตรียมความพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 

  คร้ังที ่2  

            ขั้นที่ 3  ฝึกฝนผู้เรียน 
             10.  ให้นกัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผ่านมาโดยให้นกัเรียนถามครูหรือเพ่ือนในชั้น

เรียนท่ีสงสยัจากการท าโจทยแ์บบฝึกหดั 
 11. นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 3–5 คน ครูมอบหมายใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มฝึกการตวงน ้าหรือทราย

ดว้ยภาชนะต่าง ๆ เช่น ถว้ย ถว้ยกระดาษ ขนั ขวด เป็นตน้ แลว้น าผลงานมาเสนอหนา้ชั้นเรียนวา่  
                  นกัเรียนตวงอะไร ดว้ยภาชนะชนิดใดและไดป้ริมาณเท่าใด 
 12. นกัเรียนท ากิจกรรมในใบกิจกรรมท่ี 5 เร่ือง “การตวงและเปรียบเทียบความจุ” ในหนงัสือเรียน รายวิชา

พ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพ์
วฒันาพานิช จ ากดั) 
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 ขั้นที่ 4  กำรน ำไปใช้ 
 1. นกัเรียนสามารถตวงของเหลว และเปรียบเทียบความจุของภาชนะแต่ละชนิดได ้
 2. นกัเรียนน าความรู้จากท่ีไดเ้รียนเร่ืองการตวงและการเปรียบเทียบความจุไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

 ขั้นที่ 5  สรุปควำมคิดรวบยอด 
  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปเป็นแนวคิดวา่ ถา้น าของจากภาชนะแรกไปใส่ภาชนะท่ีสองได้

เตม็และของหมดพอดี แสดงวา่ภาชนะทั้งสองจุเท่ากนั ถา้ยงัมีของในภาชนะแรกเหลือแสดงวา่ ภาชนะแรก 
            จุกวา่ ถา้ของในภาชนะแรกหมดก่อนท่ีจะเตม็ภาชนะท่ีสอง แสดงวา่ภาชนะท่ีสองจุกว่า 
 
8 กจิกรรมเสนอแนะ 
  1. ใหน้กัเรียนวาดภาพภาชนะท่ีใชส้ าหรับตวงของเหลวลงสมุดงานเป็นการบา้น  
                 คนละ 2–3 ภาพ 

 2. ใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้และจดัท าสมุดภาพภาชนะส าหรับการชัง่ การตวง ท่ีใชใ้นกลุ่ม  
      ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ 

            3. ครูใหใ้บงานเร่ืองการเรียงล าดบัปริมาตรของท่ีตวงหรือความจุของภาชนะเพ่ือใหน้กัเรียนอ่านและ 
                เตรียมความพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 
 
9 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. น ้า ทราย หรือของท่ีตวงได ้
 2. แกว้ ขนั ขวด ถว้ยตวง หรือภาชนะท่ีใชใ้นการตวง 
 3. แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบความจุ 
 4. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ 
                  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 5. ใบกิจกรรมท่ี 3 เร่ืองการเปรียบเทียบความจุ ในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 
  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้เพิม่เตมิ 
 1.  อุปกรณ์การเปรียบเทียบความจุ 

2.   ภาพแสดงการเปรียบเทียบความจุ 
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10 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1. ผลการจดัการเรียนรู้                                                 

 

 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้                                                 

       แนวทางแกไ้ข 

 

 3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน  

       เหตุผล          

                                                                    
 4. การปรับแผนการจดัการเรียนรู้                                                 

 

                                                           ______________________ 
                                                                       ครูสอน/แทน 
                                                                             (ลงช่ือ)  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้     คณิตศาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีที่  1             ภาคเรียนที่  1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6    การช่ังและการตวง                                               เวลา 3 ช่ัวโมง 
1 สาระส าคัญ 
 การตวงเพ่ือวดัปริมาณของของเหลวหรือความจุของภาชนะ อาจท าใหไ้ดโ้ดยการเทียบกบัหน่วย            
      ความจุท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
2 ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 ค 2.1  ป. 1/2, ค 6.1  ป. 1/2, ค 6.1  ป. 1/3, ค 6.1  ป. 1/6 
3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. จดัล าดบัปริมาณของท่ีตวงได ้(K) 
 2. จดัล าดบัความจุของภาชนะได ้(K) 
 3. น าความรู้ไปใชใ้นการเรียนวิชาอ่ืนและในชีวิตประจ าวนัพร้อมกบัน าเสนอไดถู้กตอ้ง (P) 
 4. ตรวจสอบงานของตนเอง และท างานตามล าดบัขั้นตอนตามค าแนะน าของผูส้อน (A) 
 
4 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) 
วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 

1. สงัเกตสนทนา ซกัถาม การตอบ แบบประเมินผลการน าเสนอ ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   การอภิปราย การแสดงความ ขอ้มลู/การอภิปราย/การสร้าง  
   คิดเห็น แผนท่ีความคิด  
2. ตรวจผลงานการเรียงล าดบั   
   ปริมาณของท่ีตวงไดห้รือความจุ   
 ของภาชนะ   

   
 
 
 
 

       การเรียงล าดบัปริมาตรของที่ตวง 
       หรือความจุของภาชนะ 
 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที ่32 
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1.  สงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนดา้น แบบประเมินดา้นคุณธรรม ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   รับผิดชอบ ความขยนั ซ่ือสตัย ์ จริยธรรม และค่านิยม  
2. สงัเกตพฤติกรรมการท างาน   
   ร่วมกบัผูอ่ื้น และการท างานกลุ่ม   
 
 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 

   ตรวจผลการปฏิบติังานตาม แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวน ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
  ใบกิจกรรมท่ี 4  เร่ืองการเรียง การ  
   ล  าดบัปริมาณของท่ีตวงหรือ   
 ความจุของภาชนะ   

 
 
 
5 สาระการเรียนรู้ 
 1. การเรียงล าดบัปริมาณของท่ีตวง 
 2. การเรียงล าดบัความจุของภาชนะ 
 
6 แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย   บอกช่ือภาชนะท่ีเคยเห็นหรือมีอยูท่ี่บา้นเรียงตามล าดบัความจุ 
 วทิยาศาสตร์   การสงัเกตและส ารวจภาชนะท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 สังคมศึกษาฯ   สืบคน้ขอ้มลูเก่ียวกบั เคร่ืองป้ันดินเผา วตัถุ และภาชนะโบราณต่าง ๆ 
 ศิลปะ   การวาดภาพ ระบายสีภาชนะท่ีจดัเรียงตามความจุ 
 สุขศึกษาฯ   แข่งขนัตวงน ้าหรือทรายลงในภาชนะบรรจุเรียงตามล าดบัมากไปนอ้ย 
 ภาษาต่างประเทศ   อธิบายค าศพัทภ์าษาองักฤษช่ือของภาชนะบรรจุท่ีนกัเรียนรู้จกั 
 การงานอาชีพฯ   ป้ันภาชนะรูปร่างต่าง ๆ จากดินเหนียวหรือปูนปลาสเตอร์ 
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7 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
              คร้ังที ่1   

              ขั้นที่ 1  น ำเข้ำสู่บทเรียน 
 ทบทวนการเปรียบเทียบปริมาณและความจุ โดย 
              1. ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
   2. ครูและนกัเรียนสนทนาเก่ียวกบัการตวงวา่ 
  – ภาชนะท่ีมีรูปทรงเดียวกนั แต่มีขนาดใหญ่ขนาดเลก็ไม่เท่ากนั ภาชนะขนาดใหญ่กวา่จะ 
                     มีความจุมากกวา่ภาชนะขนาดเลก็ 

 – ภาชนะรูปทรงไม่เหมือนกนั ขนาดแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั ภาชนะใหญ่กวา่ยอ่มมี 
                     ความจุมากกวา่ 
        – ภาชนะไม่เหมือนกนั เปรียบเทียบความจุของภาชนะโดยการเทของเหลวท่ีเตม็ภาชนะนั้นลงในภาชนะ 
                     รูปทรงเดียวกนัท่ีมีขนาดเท่ากนั สงัเกตความสูงของของเหลว 
   3. ให้นกัเรียนสังเกตและเปรียบเทียบปริมาณน ้ าในแกว้ท่ีมีขนาดเท่ากนัสองใบ แต่มีระดบัน ้ าไม่เท่ากนั 

สงัเกตและบอกความจุของแกว้และขวดท่ีมีขนาดเท่ากนัและไม่เท่ากนั 
             4. ครูตั้งค าถามเก่ียวกบัเร่ืองการเรียงล าดบัปริมาตรของท่ีตวงหรือความจุของภาชนะให้นักเรียนท าเป็น

การบา้น เพ่ือฝึกฝนทกัษะของนกัเรียนและเตรียมความพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 
               คร้ังที ่2   
              ขั้นที่ 2 กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
               5.  ให้นกัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผ่านมาโดยให้นกัเรียนถามครูหรือเพ่ือนในชั้น

เรียนท่ีสงสยัจากค าถามท่ีครูมอบหมายใหน้กัเรียนท าเป็นการบา้น 
   6. น าแกว้ขนาดเท่ากนั 4 ใบ ใส่น ้าใหมี้ระดบัต่าง ๆ กนัอยา่งเห็นไดช้ดัมาใหน้กัเรียน แลว้ให ้                        

นกัเรียนช่วยกนัจดัเรียงล าดบัตามปริมาณของน ้าท่ีมีอยู่ จากแกว้ท่ีมีน ้ามากท่ีสุดไปหาแกว้ท่ีมีน ้านอ้ยท่ีสุด 
หรือจากแกว้ท่ีมีน ้านอ้ยท่ีสุดไปหาแกว้ท่ีมีน ้ามากท่ีสุด 

               
   7. ครูน าขวดหรือภาชนะท่ีมีลกัษณะและความจุต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดัมา 4 ใบ ใหน้กัเรียนทายวา่ภาชนะใด

จุมากท่ีสุด 
   8. ครูและนกัเรียนช่วยกนัตรวจสอบความจริงวา่ภาชนะใดมีความจุมากท่ีสุด โดยการใชแ้กว้ตวงน ้าใส่

ภาชนะเหล่านั้นทีละชนิด นกัเรียนสงัเกตและช่วยกนับอกปริมาณน ้าท่ีตวงใส่ภาชนะแต่ละชนิดนั้น 
จากนั้นจึงจดัเรียงล าดบัตามความจุของภาชนะแต่ละชนิดจากภาชนะท่ีมีความจุมากท่ีสุดไปหาภาชนะท่ีมี
ความจุนอ้ยท่ีสุด หรือจากภาชนะท่ีความจุนอ้ยท่ีสุดไปหาภาชนะท่ีมีความจุมากท่ีสุด 

   9. ครูแนะน านกัเรียนในบางคร้ังเราสามารถจดัเรียงล าดบัความจุของภาชนะไดจ้ากการสงัเกตดว้ยสายตา 
กล่าวคือ ภาชนะท่ีมีขนาดใหญ่ยอ่มมีความจุกวา่ภาชนะท่ีมีขนาดเลก็ เช่น โอ่ง มีความจุมากกวา่แกว้และ
ขวด 
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   10. นกัเรียนช่วยกนัส ารวจภายในบริเวณโรงเรียนวา่มีภาชนะใดท่ีจุน ้าได ้ภาชนะใดท่ีมีความจุมากหรือนอ้ย 
ใหน้กัเรียนช่วยกนัจดัล าดบั เช่น ถงัน ้า โอ่งน ้า ถงัใส่น ้าในหอ้งน ้า แกว้น ้า ขวด เป็นตน้ 

              11. ครูใหน้กัเรียนทบทวนความรู้เร่ืองการเรียงล าดบัปริมาตรของท่ีตวงหรือความจุของภาชนะ 
                   ท่ีไดศึ้กษามาแลว้ โดยใหน้กัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ืองการเรียงล าดบัปริมาตรของท่ี 
                   ตวงหรือความจุของภาชนะ 
   12. นกัเรียนศึกษาเน้ือหา เร่ือง “การเรียงล าดบัปริมาณของท่ีตวงหรือความจุของภาชนะ” ในหนงัสือเรียน    
                    รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั  
                    ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
             13.  ครูใหใ้บงานแก่นกัเรียนท าการเรียงล าดบัปริมาตรของท่ีตวงหรือความจุของภาชนะ 
                    เพ่ือฝึกฝนทกัษะและเตรียมความพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 
            คร้ังที ่3   

 ขั้นที่ 3  ฝึกฝนนักเรียน 
               1.  ให้นกัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผ่านมาโดยให้นกัเรียนถามครูหรือเพ่ือนในชั้น

เรียนท่ีสงสยัจากการท าโจทยแ์บบฝึกหดั 
  2. แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็นกลุ่มละ 3–5 คน ใหแ้ต่ละกลุ่มฝึกกิจกรรมการเรียงล าดบัปริมาณของท่ีตวงได้

หรือความจุของภาชนะ โดยการตวงของเหลวหรือของท่ีตวงได้ เช่น ใส่ภาชนะท่ีมีขนาดเดียวกนัหรือ
ต่างกนัใหมี้ปริมาณไม่เท่ากนั แลว้น ามาน าเสนอการจดัล าดบัปริมาณหรือภาชนะ พร้อมทั้งบอกเหตุผล
หนา้ชั้นเรียน 

 3. นกัเรียนท ากิจกรรมในใบกิจกรรมท่ี 4 เร่ืองการเรียงล าดบัปริมาณหรือความจุ ในหนงัสือ 
                  เรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น 
                  ประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 ขั้นที่ 4  กำรน ำไปใช้ 
 1. นกัเรียนสามารถเรียงล าดบัปริมาณหรือความจุได ้
 2. นกัเรียนน าความรู้จากท่ีไดเ้รียนเร่ืองการเรียงล าดบัปริมาณหรือความจุไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

 ขั้นที่ 5  สรุปควำมคิดรวบยอด 
  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเรียงล าดบัปริมาณของน ้าและสรุปเป็นแนวคิดวา่ สามารถท าไดโ้ดยการ

เปรียบเทียบปริมาณน ้าในภาชนะทีละสองใบ จากนั้นจึงจดัเรียงล าดบัจากภาชนะท่ีน ้ามากท่ีสุด ไปหาภาชนะ
ท่ีมีน ้านอ้ยท่ีสุด หรือภาชนะท่ีมีน ้านอ้ยท่ีสุดไปหาภาชนะท่ีมีน ้ามากท่ีสุด ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายให้
เหตุผลในการจดัเรียงความจุของภาชนะ 

 
8 กจิกรรมเสนอแนะ 

1. ใหน้กัเรียนวาดภาพภาชนะแสดงการจดัล าดบัปริมาณหรือความจุลงในสมุดงานเป็นการบา้น 
            2. ครูใหใ้บงานเร่ืองการตวงโดยใชเ้คร่ืองตวงท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานเพ่ือใหน้กัเรียนอ่านและเตรียม
ความพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 
9 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ของท่ีตวงได ้
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 2. ภาชนะท่ีใชใ้นการตวง 
 3. แผนภาพการเปรียบเทียบความจุ 
 4. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ  
                  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 5. ใบกิจกรรมท่ี 4 เร่ืองการเรียงล าดบัปริมาณหรือความจุในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการ

เรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั)  
 
          ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้เพิม่เตมิ 
 1.  ภาชนะต่าง ๆ    
 2.  แกว้ ถว้ยตวง 
 3. แผนภาพเปรียบเทียบความจุ 
            
                  

 
 

 

 

 

 

 

10 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1. ผลการจดัการเรียนรู้                                                 

 

 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้                                                 

       แนวทางแกไ้ข 

 

 3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน  

       เหตุผล          

                                                                    
 4. การปรับแผนการจดัการเรียนรู้                                                 

 

                                                            _____________________ 
                                                                        ครูสอน/แทน 
                                                                              (ลงช่ือ)  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้     คณิตศาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีที่  1                 ภาคเรียนที่  1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6    การช่ังและการตวง                                                   เวลา 3 ช่ัวโมง 
1 สาระส าคัญ 
 การเปรียบเทียบปริมาณของส่ิงของท่ีตวงไดห้รือความจุของภาชนะอาจเปรียบเทียบไดจ้ากจ านวน                 
      หน่วยความจุท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
 
2 ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 ค 2.1  ป. 1/2, ค 6.1  ป. 1/2, ค 6.1  ป. 1/3, ค 6.1  ป. 1/6 
3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. หาความจุของภาชนะโดยใชเ้คร่ืองตวงท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานได ้(K) 
 2. บอกเหตุผลเก่ียวกบัการตวงและน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้(P) 
 3. สนใจเรียน เตม็ใจท างาน และเรียนคณิตศาสตร์อยา่งมีความสุข (A) 
4 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) 
วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 

1. สงัเกตสนทนา ซกัถาม การตอบ แบบประเมินผลการน าเสนอ ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   การอภิปราย การแสดงความ ขอ้มลู/การอภิปราย/การสร้าง  
   คิดเห็น แผนท่ีความคิด  
2. ตรวจผลการท าแบบทดสอบ แบบทดสอบหลงัเรียน    ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 50% 
  หลงัเรียน (Post-test)   
 
 
 
 
 

การตวงโดยใช้เคร่ืองตวงที่มีหน่วยไม่ใช่
หน่วยมาตรฐาน 
 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที ่33 
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 

วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 
1.  สงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนดา้น แบบประเมินดา้นคุณธรรม ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
รับผิดชอบ ความขยนั ความซ่ือสตัย ์ จริยธรรม และค่านิยม  
2. สงัเกตพฤติกรรมการท างาน     
ร่วมกบัผูอ่ื้นและการท างานกลุ่ม    
3. สงัเกตพฤติกรรมตามรายการ   
ประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม   
และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์   
  
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 

1. ตรวจผลการปฏิบติังานตาม แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวน ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   ใบกิจกรรมท่ี 5 การ  
2. ตรวจแฟ้มสะสมผลงาน   
3. สงัเกตพฤติกรรมตามรายการ   
ประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ   
  
5 สาระการเรียนรู้ 
 การตวงโดยใชเ้คร่ืองตวงท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
6 แนวทางบูรณาการ 

 ภาษาไทย   บอกช่ือภาชนะท่ีเคยเห็นหรือมีอยูใ่นบา้นท่ีสามารถจุน ้าได ้
 วทิยาศาสตร์   การส ารวจและอธิบายความแตกต่างของความจุของภาชนะแต่ละชนิด 
 สังคมศึกษาฯ   สืบคน้ขอ้มลูเก่ียวกบัอุปกรณ์ท่ีใชต้วงชนิดต่าง ๆ 
 ศิลปะ   การวาดภาพ ระบายสีแสดงการตวงน ้าโดยใชห้น่วยกลาง 
 สุขศึกษาฯ   แข่งขนัตวงน ้าโดยใชห้น่วยกลางจากภาชนะหน่ึงไปอีกภาชนะหน่ึง 
 ภาษาต่างประเทศ   อธิบายค าศพัทภ์าษาองักฤษของภาชนะต่าง ๆ 
 การงานอาชีพฯ   ประกอบอาหารโดยใชก้ารตวงเคร่ืองปรุงรสชนิดต่าง ๆ 
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7 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
              คร้ังที ่1   

              ขั้นที่ 1  น ำเข้ำสู่บทเรียน 
            1.   ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
  2.   ทบทวนเก่ียวกบัปริมาณของส่ิงของท่ีตวงไดแ้ละความจุของภาชนะ เช่น ใหน้กัเรียน ดูแกว้ 2 ใบท่ีมีขนาด

เท่ากนั ถามว่ามีความจุเท่ากนัหรือไม่ (เท่ากนั) ใหน้กัเรียนดูแกว้และขวดท่ีมีขนาดไม่เท่ากนัอย่างเห็นไดช้ดั 
ถามนกัเรียนว่ามีความจุเท่ากนัหรือไม่ (ไม่เท่ากนั) ให ้นกัเรียนนึกถึงหมอ้  โอ่งใส่น ้า และหมอ้หุงขา้วท่ีอยู่ท่ี
บา้นของนกัเรียนวา่มีความจุเท่ากนัหรือไม่ (ไม่เท่ากนั) 

              ขั้นที่ 2 กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
   1. ใหน้กัเรียนดูภาพภาชนะชนิดต่าง ๆ และขนาดต่าง ๆ กนั ช่วยกนัเรียงล าดบัความจุของภาชนะจากภาชนะ

ท่ีมีความจุมากท่ีสุดไปหาภาชนะท่ีมีความจุนอ้ยท่ีสุด 
   2. น าของท่ีตวงได ้ เช่น น ้า หรือทรายมาใหน้กัเรียนฝึกตวง โดยใชภ้าชนะหลาย ๆ ชนิด เช่น ชอ้น ถว้ย 

กระป๋อง กะลา โดยใหน้กัเรียนทุกคนฝึกตวงของหลาย ๆ ชนิด 
   3. น าแกว้ขนาดเท่ากนั 2 ใบ ใส่น ้าใหมี้ระดบัต่างกนั ใหน้กัเรียนเปรียบเทียบวา่น ้าในแกว้ทั้งสองใบเท่ากนั

หรือไม่ (ไม่เท่ากนั) ใหน้กัเรียนเติมน ้าในแกว้ท่ีนอ้ยกวา่จนนกัเรียนบอกวา่เท่ากนั จากนั้นน าน ้าในแกว้ใด
แกว้หน่ึงในสองแกว้นั้นเทใส่ภาชนะอยา่งอ่ืนหรือแกว้อ่ืนอีก 2–3 ใบ ถามนกัเรียนวา่น ้าท่ีเทใส่ภาชนะอ่ืน
นั้นจะยงัคงปริมาณเท่าเดิมหรือไม่ (เท่าเดิม) 

  4.  ครูเตรียมขวดมา 1 ใบ ใส่น ้าใหเ้ตม็ขวด และแกว้อีก 1 ใบ อธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจวา่เราสามารถหา   
       ปริมาณน ้าท่ีอยูใ่นขวดไดโ้ดยการตวงน ้าท่ีอยูใ่นขวดดว้ยแกว้ท่ีเตรียมไว ้กจ็ะรู้วา่น ้าในขวดนั้นมีก่ีแกว้  
       จากนั้นปฏิบติัจริงโดยเทน ้าจากขวดใส่แกว้ใหเ้ตม็ทีละคร้ัง จนน ้าในขวดหมด แนะน านกัเรียนวา่บอก 
       ปริมาณน ้าโดยการบอกจ านวนคร้ังท่ีตวงดว้ยแกว้ 
  5.  ครูใหใ้บงานเก่ียวกบัแผนภาพแสดงการตวงและการเปรียบเทียบความจุของเหยือกแก่นกัเรียนเพ่ือให ้ 
       นกัเรียนอ่านและเตรียมความพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 

                คร้ังที ่2 
             6.   ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
              7.  ครูใหน้กัเรียนทบทวนการบอกปริมาตรน ้าในภาชนะ โดยใหน้กัเรียนฝึกตวงปริมาตรน ้าในภาชนะต่าง ๆ   
                   โดยใชเ้คร่ืองตวงท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน เช่น แกว้ กระป๋อง แลว้ใหบ้อกปริมาตรน ้าท่ีตวงไดใ้น 
                   ภาชนะ 
   8.  ครูน าแผนภาพแสดงการตวงและการเปรียบเทียบความจุติดบนกระดานด า 

      จุเท่ากบั      
   ครูแนะน าใหน้กัเรียนสังเกตและพิจารณาความจุจากแผนภาพจากนั้นร่วมกนัอภิปรายวา่เหยือกใบใหญ่จุ  
                   เท่ากบัแกว้ 6 ใบ 
   9.  ครูพานกัเรียนศึกษาเน้ือหาในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้  
                   คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
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           10.   ครูใหใ้บงานแก่นกัเรียนท าแบบฝึกหดัเร่ืองการตวงโดยใชเ้คร่ืองตวงท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
                   เพ่ือฝึกฝนทกัษะและเตรียมความพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 
 คร้ังที ่3  

            ขั้นที่ 3  ฝึกฝนนักเรียน 
           1.   ใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยใหน้กัเรียนถามครูหรือเพ่ือนใน 
                  ชั้นเรียนท่ีสงสยัจากการท าโจทยแ์บบฝึกหดั 
 2. นกัเรียนฝึกปฏิบติัวิธีการหาปริมาณของส่ิงของท่ีตวงไดอี้กวิธีหน่ึงคือตวงน ้าดว้ยแกว้ แลว้ เทใส่ภาชนะท่ี

ตอ้งการหาความจุนั้น จ านวนคร้ังท่ีตวงน ้าใส่คือความจุของภาชนะ 
 3. นกัเรียนท ากิจกรรมในใบกิจกรรมท่ี 5 เร่ืองการเปรียบเทียบความจุ ในหนงัสือเรียน  
                  รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
                  (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 ขั้นที่ 4  กำรน ำไปใช้ 
 1. นกัเรียนสามารถเปรียบเทียบความจุโดยใชห้น่วยความจุท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐานได ้
 2. นกัเรียนน าความรู้จากท่ีไดเ้รียนเร่ือง การเปรียบเทียบความจุไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

 ขั้นที่ 5  สรุปควำมคิดรวบยอด 
 1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัการหาปริมาณของส่ิงของท่ีตวงไดห้รือความจุของภาชนะวา่ 

สามารถหาไดโ้ดยการเปรียบเทียบจากความจุของภาชนะท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  
 2. ทดสอบหลงัเรียนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 
8 กจิกรรมเสนอแนะ 

1. ใหน้กัเรียนท ากิจกรรมชวนคิด โครงงานเป็นการบา้น 
2. ครูใหใ้บงานเร่ืองรูปเปิด รูปปิดแก่นกัเรียนเพ่ือใหน้กัเรียนอ่านและเตรียมความพร้อมในการเรียนคร้ัง

ต่อไป 
9 ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ของท่ีตวงได ้
 2. ภาชนะท่ีใชใ้นการตวง 
 3. แผนภาพแสดงการตวง 
 4. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น 
                  ประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 5.  ใบกิจกรรมท่ี 5 เร่ืองการเปรียบเทียบความจุ ในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน 
                 คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
                 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 แหล่งการเรียนรู้เพิม่เตมิ 
 1.  อุปกรณ์ท่ีใชต้วง   
 2.  แผน่ภาพแสดงการตวงและการเปรียบเทียบความจุ 
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10 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1. ผลการจดัการเรียนรู้                                                 

 

 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้                                                 

       แนวทางแกไ้ข 

 

 3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน  

       เหตุผล          

                                                                    
 4. การปรับแผนการจดัการเรียนรู้                                                 

 

                                                      ________________________ 
                                                                      ครูสอน/แทน 
                                                                           (ลงช่ือ)  
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หน่วยการเรียนรู้ที ่7   
      การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต  

เวลา 5 ช่ัวโมง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การเตรียมความพร้อม 
ทางเรขาคณติ  

 

รูปเปิด  รูปปิด 
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ความรู้ 
  1. รูปเปิด รูปปิด   
  2. รูปเรขาคณิต 
  3. การจดักลุ่มรูปเรขาคณิต 
 

ภาระงาน/ช้ินงาน 
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้รูปเปิด รูปปิด  
‟ ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้รูปเรขาคณิต 
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การจดักลุ่มรูปเรขาคณิต  
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมฝึกฝนทกัษะตามแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมฝึกทกัษะการใชภ้าษา สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์แสดง  
   ความหมายและน าเสนอ 
 
 

ทักษะ/กระบวนการ 
1. การส่ือสารเพ่ืออธิบายความส าคญั 
   ของการเตรียมความพร้อมทาง 
    เรขาคณิต  
2. สามารถน าเสนอการเตรียมความ 
   พร้อมทางเรขาคณิต 
3. การแสดงทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือ  
   การศึกษาเก่ียวกบัการเตรียมความ 
   พร้อมทางเรขาคณิต 
4. การน าความรู้ทางคณิตศาสตร์มา   
   ประยกุตห์รือเช่ือมโยงไปใชใ้น    
   ชีวิตจริง 
 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
 1. ร่วมศึกษาและปฏิบติักิจกรรม 
    ประกอบการเรียนรู้เก่ียวกบั 
    เร่ืองการเตรียมความพร้อมทาง 
     เรขาคณิต ดว้ยความสนใจ           
    ความตั้งใจเรียน และการท างาน 
    เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม  
2.  ตระหนกัถึงความเช่ือมัน่ในตน 
    เอง ในการร่วมศึกษาและปฏิบติั  
    กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ 
    เก่ียวกบัเร่ืองการเตรียมความพร้อม 
    ทางเรขาคณิต  
3. มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
  
 
 

การเตรียมความพร้อม 
ทางเรขาคณติ  
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ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต  

ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน 

ตวัช้ีวดัช้ันปี 
     1.  จ าแนกรูปสามเหล่ียม  รูปส่ีเหล่ียม  รูปวงกลม  รูปวงรี (ค 3.1 ป.1/1) 
     2.  ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม  (ค 6.1 ป.1/3) 
     3.  ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย และการน าเสนอไดอ้ยา่ง 

   ถกูตอ้ง  (ค 6.1 ป.1/4)  
       
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
   การจดักลุ่มรูปเรขาคณิต รูปปิดเป็นรูปเรขาคณิต 
ท่ีมองเห็นไดเ้พียงพ้ืนท่ีผิวดา้นหน่ึงของรูป 
 
   
   
 
 
 

ค าถามส าคัญที่ท าให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 
     
    นกัเรียนจ าแนก หรือแสดงเหตุและผลวา่รูปใด
เป็นรูปเรขาคณิตท่ีพบในชีวิตจริงไดอ้ยา่งไร 

ความรู้ของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจที่คงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
     1.  รูปเปิด รูปปิด   
     2.  รูปเรขาคณิต 
     3.   การจดักลุ่มรูปเรขาคณิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่น าไปสู่ความ
เข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
  1. ทกัษะ/ความสามารถดา้นการส่ือสาร 
   อธิบายความส าคญัของการเตรียมความ   
   พร้อมทางเรขาคณิต  

  2. ทกัษะ/ความสามารถดา้นการน าเสนอ 
      การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต  
  3. ทกัษะ/ความสามารถดา้นการน าความรู้ 
      เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมทาง 
      เรขาคณิตไปใชใ้นชีวิตจริง  
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ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานที่แสดงว่านักเรียนมี 
           ผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง 

1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัต ิ
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้รูปเปิด รูปปิด  
‟ ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้รูปเรขาคณิต 
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนรู้การจดักลุ่มรูปเรขาคณิต  
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมฝึกฝนทกัษะตามแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 
– ร่วมปฏิบติักิจกรรมฝึกทกัษะการใชภ้าษา สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์แสดงความหมายและน าเสนอ 
 
2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้ 

   2.1 วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ 
       1) การทดสอบ 
       2) การสนทนาซกัถาม 
       3) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
          รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
       4) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
          และค่านิยม 
       5) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

   2.2 เคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้ 
      1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
      2) แบบบนัทึกการสนทนาซกัถาม 
      3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
          รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
      4) แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
           และค่านิยม 
       5) แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

3. ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
     3.1 การอ่านเขียน การเปรียบเทียบ การเรียงล าดบัจ านวน การแสดงความคิดเห็น และการให้
ขอ้เสนอแนะ 
     3.2 ความสนใจ ความตั้งใจเรียน การท างานกลุ่ม ความเช่ือมัน่ในตนเอง และการมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์ 
     3.3 ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การน าเสนอ การใชท้กัษะชีวิต การใช้
เทคโนโลยี และการน าไปใช ้
ขั้นที่ 3 แผนการจดัการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต เวลา 5 ชัว่โมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 34 รูปเปิด รูปปิด 5 
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                   กลุ่มสาระการเรียนรู้     คณิตศาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีที่  1                   ภาคเรียนที่ 1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7    การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต                       เวลา 5 ช่ัวโมง 
 
1 สาระส าคัญ 
 1. รูปเปิดเป็นรูปท่ีมีจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดไม่จดกนั 
 2. รูปปิดเป็นรูปท่ีมีจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดเป็นจุดเดียวกนั 
 3. รูปเรขาคณิตมีลกัษณะเป็นรูปปิดท่ีมีเสน้ขอบลากจากจุดเร่ิมตน้แลว้วกกลบัมาท่ีจุดเดิม 
 4. การจ าแนกรูปเรขาคณิต ใชว้ิธีพิจารณาขอบของรูป 
 
 
2 ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 ค 3.1 ป. 1/1, ค 6.1 ป. 1/3, ค 6.1 ป. 1/4 
 
 
3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. จ าแนกรูปท่ีเป็นรูปเปิด รูปปิด และรูปเรขาคณิตได ้(K) 
 2. จดักลุ่มรูปเรขาคณิตได ้(K) 
 3. มีความคิดใหม่ ๆ ในการท ากิจกรรมคณิตศาสตร์ (P) 
 4. สนใจเรียน เตม็ใจท างาน และเรียนคณิตศาสตร์อยา่งมีความสุข (A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปเปิด รูปปิด 
 
การลบ 
 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที ่34 
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4 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) 
วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 

1. สงัเกตจากการซกัถาม การแสดง แบบประเมินผลการน าเสนอขอ้มลู/ ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   ความคิดเห็น การใหข้อ้เสนอ การอภิปราย/การสร้างแผนท่ี  
   แนะ และการอภิปรายร่วมกนั ความคิด  
2. ตรวจผลการท าแบบทดสอบ แบบทดสอบก่อน‟หลงัเรียน ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 50% 
   ก่อนเรียนและแบบทดสอบ   
  หลงัเรียน   
3. ตรวจผลการท าแบบทดสอบ แบบทดสอบวดัความรู้ ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 50% 
    วดัความรู้   
  
 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 
วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 

1.  สงัเกตความสนใจ ตั้งใจเรียน แบบประเมินดา้นคุณธรรม ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
2.  สงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนดา้น จริยธรรม และค่านิยม  
   ความรับผิดชอบ  ความรอบคอบ   
   ในการท างาน และความเช่ือมัน่   
   ในตนเอง   
3. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ     
   ประเมินคุณลกัษณะอนัพึง   
   ประสงค ์   
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ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วธีิการวดัและการประเมนิผล เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 

1. สงัเกตขณะปฏิบติักิจกรรม แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวน ผา่นเกณฑเ์ฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
   คณิตศาสตร์ การ  
2. ตรวจผลการปฏิบติังานตาม   
   ใบกิจกรรมท่ี 1 “รูปเรขาคณิต”    
3. ปัญหาการเช่ือมโยง การน าไปใช ้   
  และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์   
4. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ   
   ประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ   
  
5 สาระการเรียนรู้ 
 1. รูปเปิด รูปปิด   
 2. รูปเรขาคณิต 
 3. การจดักลุ่มรูปเรขาคณิต 
 
6 แนวทางบูรณาการ 

 ภาษาไทย   อธิบายเก่ียวกบัรูปเปิด รูปปิด และรูปเรขาคณิต 
 วทิยาศาสตร์   การส ารวจและสงัเกตลกัษณะของตน้ไมแ้ละส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ ในทอ้งถ่ิน 
 ศิลปะ   ส ารวจผลงานทางศิลปะท่ีมีส่วนประกอบของรูปเรขาคณิต 
 สุขศึกษาฯ   การเคล่ือนไหวร่างกายเป็นลกัษณะรูปทรงเรขาคณิตต่าง ๆ 
 ภาษาต่างประเทศ   อ่าน เขียนค าศพัทเ์ก่ียวกบัรูปเรขาคณิต 
 การงานอาชีพฯ   ประดิษฐข์องเล่น ของใช ้ของประดบั โดยใชส่้วนประกอบของรูปเรขาคณิต 
 
7 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
              คร้ังที ่1   

              ขั้นที่ 1  น ำเข้ำสู่บทเรียน 
            1.   ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
  2. ทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 เวลา 10 นาที 
  3. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัรูปร่างของส่ิงของต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นหอ้งเรียน เช่น ครูใหน้กัเรียนดู

หนงัสือ 1 เล่ม เงินเหรียญสิบบาท แลว้ร่วมกนัอภิปรายถึงลกัษณะของขอบหนงัสือหรือขอบเหรียญสิบนั้นวา่
มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

            4.   ครูใหใ้บงานเก่ียวกบัแผนภาพตวัอยา่งรูปเปิดและรูปปิดเพ่ือใหน้กัเรียนอ่านและเตรียมความพร้อมในการเรียน 
                  คร้ังต่อไป 
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    คร้ังที ่2  

               ขั้นที่ 2  กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
              1. ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
   2. ครูน าแผนภาพตวัอยา่งรูปเปิดและรูปปิดมาติดบนกระดาน ใหน้กัเรียนสังเกตและพิจารณาถึงความแตกต่าง

ระหวา่งทั้งสองลกัษณะวา่แตกต่างกนัอยา่งไร (รูปหน่ึงมีจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดไม่จดกนั ส่วนอีกรูปหน่ึงมี
จุดเร่ิมตน้กบัจุดส้ินสุดจดกนัหรือเป็นจุดเดียวกนั) 

   3. ครูอธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจวา่ รูปท่ีมีจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดไม่จดกนั เรียกวา่ รูปเปิด และรูปหน่ึงมีจุดเร่ิมตน้
กบัจุดส้ินสุดจดกนัหรือเป็นจุดเดียวกนั เรียกวา่ รูปปิด และอธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจเพ่ิมเติมว่า รูปท่ีมีลกัษณะ
เป็นรูปปิด จะเป็นรูปเรขาคณิต 

             4.  ครูใหใ้บงานเก่ียวกบัแผนภาพรูปเรขาคณิตชนิดต่างๆ เพ่ือใหน้กัเรียนอ่านและเตรียมความพร้อมในการเรียน 
                  คร้ังต่อไป 
              คร้ังที ่3  
             5. ครูใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยสรุปความรู้ท่ีอ่านมา 
              6. ครูใหน้กัเรียนทบทวนความรู้เร่ืองรูปเปิดและรูปปิด โดยครูเขียนรูปบนกระดานด า 
                  แลว้ใหน้กัเรียนบอกวา่เป็นรูปเปิดหรือรูปปิด 
  7. ครูน าแผนภาพรูปเรขาคณิตชนิดต่างๆ มาติดบนกระดาน ดงัน้ี รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม และรูป

วงรี ใหน้กัเรียนสังเกตและพิจารณาความแตกต่างของรูปเรขาคณิตเหล่านั้น จากนั้นร่วมกนัอภิปราย ซ่ึงจะได้
ดงัน้ี 

   „ รูปสามเหล่ียม เป็นรูปท่ีมีดา้น 3 ดา้น และมีมุม 3 มุม เช่น 
 
 
 
   „ รูปส่ีเหล่ียมเป็นรูปท่ีมีดา้นส่ีดา้นจดกนั และมีมุม 4 มุม เช่น 
 
 
 
   „ รูปวงกลมเป็นรูปท่ีไม่มีดา้นและไม่มีมุม และมีเสน้รอบวงยาวจากจุดศูนยก์ลาง 
                               เท่ากนั 
 
 
 
   „ รูปวงรีเป็นรูปท่ีไม่มีดา้น ไม่มีมุม คลา้ยรูปวงกลมแต่มีลกัษณะรี และมีเสน้รอบวง 
                               ยาวจากจุดศูนยก์ลางไม่เท่ากนั 
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             8. ครูตั้งค าถามเก่ียวกบัเร่ืองรูปเปิด รูปปิดใหน้กัเรียนท าเป็นการบา้น เพ่ือฝึกฝนทกัษะของนกัเรียนและเตรียม
ความพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 

             คร้ังที ่4  
            9.  ใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยใหน้กัเรียนถามครูหรือเพ่ือนในชั้นเรียน 
                  ท่ีสงสยัจากการตอบโจทยค์ าถามท่ีครูมอบหมายเป็นการบา้น 
           10. ครูใหน้กัเรียนทบทวนความรู้เร่ืองรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม และรูปวงรี 
                  โดยครูยกตวัอยา่งรูปเรขาคณิตบนกระดานด าแลว้ใหน้กัเรียนบอกวา่เป็นรูปเรขาคณิต 
                  ชนิดใด 
           11.  นกัเรียนศึกษาเน้ือหาในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ 
                  คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
           12.  ครูใหใ้บงานแก่นกัเรียนท าแบบฝึกหดัเร่ืองรูปเปิด รูปปิดเพ่ือฝึกฝนทกัษะและเตรียมความพร้อมในการเรียน 
                  คร้ังต่อไป 
               คร้ังที ่5   

               ขั้นที่ 3  ฝึกฝนผู้เรียน 
             1.  ใหน้กัเรียนรายงานผลจากการมอบหมายงานในคร้ังท่ีผา่นมาโดยใหน้กัเรียนถามครูหรือเพ่ือนในชั้นเรียน 
                  ท่ีสงสยัจากการท าโจทยแ์บบฝึกหดั 
   2. ใหน้กัเรียนฝึกวาดรูปท่ีเป็นรูปเปิดและรูปปิด 
   3. ใหน้กัเรียนฝึกวาดรูปเรขาคณิตชนิดต่าง ๆ เช่น รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม รูปวงรี 
   4. ใหน้กัเรียนสงัเกตส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นหอ้งเรียน หรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีนกัเรียนเคยเห็นนอกหอ้งเรียนวา่อะไรบา้ง 
                  ท่ีมีส่วนประกอบเป็นรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม และรูปวงรี 
   5. นกัเรียนท ากิจกรรมในใบกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง “รูปเรขาคณิต” ในหนงัสือเรียน รายวิชา 

                            พ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั 
                            ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 

 ขั้นที่ 4  กำรน ำไปใช้ 
 1. นกัเรียนสามารถบอกช่ือส่ิงของท่ีมีส่วนประกอบเป็นรูปเรขาคณิตประเภทต่าง ๆ ได ้
 2. นกัเรียนน าความรู้จากท่ีไดเ้รียนเร่ืองเรขาคณิตไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

 ขั้นที่ 5  สรุปควำมคิดรวบยอด 
 1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปเร่ือง เรขาคณิตวา่รูปเปิดเป็นรูปท่ีมีจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดไม่จดกนั 

รูปปิดเป็นรูปท่ีมีจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดเป็นจุดเดียวกนั รูปเรขาคณิตมีลกัษณะเป็นรูปปิดท่ีมีเสน้ขอบลากจาก
จุดเร่ิมตน้ แลว้ลากวกกลบัมาท่ีจุดเดิม และการจ าแนกรูปเรขาคณิตใชว้ิธีพิจารณาขอบของรูป 

 2. ทดสอบหลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 เวลา 10 นาที 
 

8 กจิกรรมเสนอแนะ 
1.   นกัเรียนท ากิจกรรมเสนอแนะ/กิจกรรมชวนคิด...โครงงาน ในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ 
      ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพ ์วฒันาพานิช จ ากดั) 
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        2.  ใหน้กัเรียนวาดภาพส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีส่วนประกอบเป็นรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม และรูป 
              วงรีลงในสมุดงานเป็นการบา้น 
        3.  ครูใหใ้บงานเร่ืองจ านวนนบั 11 ถึง 20 เพ่ือใหน้กัเรียนอ่านและเตรียมความพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป 
 
      9 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แผน่ภาพรูปเปิด รูปปิด 
 2. แผน่ภาพรูปเรขาคณิตต่าง ๆ เช่น รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม รูปวงรี 
 3. ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีคุณสมบติัเป็นรูป บตัรตวัเลข 
 4.   หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น 
                  ประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 5. ใบกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง “รูปเรขาคณิต” ในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั) 
 6.   กิจกรรมชวนคิด...โครงงาน ในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์/ส่ือการ 
                  เรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช  
                  จ ากดั) 
  แหล่งการเรียนรู้เพิม่เตมิ 
 1. ภาพลกัษณะของรูปเปิด รูปปิด 
 2. ภาพรูปเรขาคณิตแบบต่าง ๆ 

 

10 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1. ผลการจดัการเรียนรู้                                                 

 

 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้                                                 

       แนวทางแกไ้ข 

 

 3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน 

       เหตุผล          

                                                                    
 4. การปรับแผนการจดัการเรียนรู้                                                 

 
                                                                ____________________ 
                                                                             ครูสอน/แทน 
                                                                                  (ลงช่ือ)  
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ตอนที ่3 
เอกสาร/ความรู้เสริมส าหรับครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
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คณิตศาสตร์ 
สาระท่ี 1  จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1 เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใชจ้ านวนในชีวิตจริง 
ตวัช้ีวดัชั้นปี: 1. เขียนและอ่านตวัเลขฮินดูอารบิกและตวัเลขไทยแสดงปริมาณของส่ิงของ 
                                  หรือจ านวนนบัท่ีไม่เกินหน่ึงร้อยและศูนย ์
    2. เปรียบเทียบและเรียงล าดบัจ านวนนบัไม่เกินหน่ึงร้อยและศูนย ์
มาตรฐาน ค 1.2 เขา้ใจถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพนัธ์ระหวา่งการด าเนินการต่าง ๆ 
และใชก้ารด าเนินการในการแกปั้ญหา  
ตวัช้ีวดัชั้นปี: 1. บวกลบและบวกลบระคนของจ านวนนบัไม่เกินหน่ึงร้อยและศูนย ์พร้อมทั้ง 
                                 ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 

2. วเิคราะห์และหาค าตอบของโจทยปั์ญหาและโจทยปั์ญหาระคนของจ านวนนบั  
   ไม่เกินหน่ึงร้อยและศูนย ์พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 

มาตรฐาน ค 1.3 ใชก้ารประมาณค่าในการค านวณและแกปั้ญหา 
ตวัช้ีวดัชั้นปี:                - 
มาตรฐาน ค 1.4 เขา้ใจระบบจ านวนและน าสมบติัเก่ียวกบัจ านวนไปใช ้ 
ตวัช้ีวดัชั้นปี:                 - 
 
สาระท่ี 2   การวดั 
มาตรฐาน ค 2.1 เขา้ใจพ้ืนฐานเก่ียวกบัการวดั   วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีตอ้งการวดั 
ตวัช้ีวดัชั้นปี:       1.  บอกความยาว น ้าหนกั ปริมาตรและความจุ โดยใชห้น่วยท่ีไม่ใช่หน่วย 
                                 มาตรฐาน 
              2. บอกช่วงเวลา จ านวนวนั และช่ือวนัในสปัดาห์ 
มาตรฐาน ค 2.2 แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั  
ตวัช้ีวดัชั้นปี:        - 
 
 
 

ตอนที่ 3.1 
มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวัดช้ันปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

 ช่วงช้ันที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
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สาระท่ี 3  เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
ตวัช้ีวดัชั้นปี:    1. จ าแนกรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม รูปวงรี          
มาตรฐาน ค 3.2 ใชก้ารนึกภาพ (visualization) ใชเ้หตุผลเก่ียวกบัปริภูมิ (spatial reasoning) และใชแ้บบจ าลองทาง

เรขาคณิต (geometric model) ในการแกปั้ญหา 
ตวัช้ีวดัชั้นปี:        - 
สาระท่ี 4  พีชคณิต 
มาตรฐาน ค 4.1 เขา้ใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสมัพนัธ์ และฟังกช์นั 
ตวัช้ีวดัชั้นปี:  1. บอกจ านวนและความสัมพนัธ์ในแบบรูปของจ านวนท่ีเพ่ิมข้ึนทีละ 1 ทีละ 2    
                                  และลดลงทีละ 1 
                              2. บอกรูปและความสมัพนัธ์ในแบบรูปของรูปท่ีมีรูปร่าง ขนาด หรือสีท่ีสัมพนัธ์กนั 
                                  อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
มาตรฐาน ค 4.2 ใชนิ้พจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์  (mathematical   model) อ่ืน ๆ แทน
สถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใชแ้กปั้ญหา 
ตวัช้ีวดัชั้นปี:        - 
 
สาระท่ี 5  การวิเคราะห์ขอ้มลูและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 5.1 เขา้ใจและใชว้ิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มลู  
ตวัช้ีวดัชั้นปี:        - 
 
มาตรฐาน ค 5.2 ใชวิ้ธีการทางสถิติและความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
ตวัช้ีวดัชั้นปี:        - 
 
มาตรฐาน ค 5.3 ใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตดัสินใจและแกปั้ญหา  
ตวัช้ีวดัชั้นปี:        - 
สาระท่ี 6  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐาน ค  6.1 มีความสามารถในการแกปั้ญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ 
และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ และมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
ตวัช้ีวดัชั้นปี:   1. ใชวิ้ธีการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา 

2. ใชค้วามรู้ ทกัษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ 
    ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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3. ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจและสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4. ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการ 
    น าเสนอไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
5. เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ 

                             6. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1 238 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 3.2 ตอนที่ 3.2 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1239 

 
 

 

ค าช้ีแจง       เขียนเคร่ืองหมาย  ทับตวัอกัษรหน้าค าตอบที่ถูกต้อง (10 คะแนน) 
 
1.  ข้อใดแสดงจ านวน 5 
 
 ก.            
               ข. 

ค.   
2.  ข้อใดแสดงจ านวน 0 
 ก.            
               ข.    

 ค.     
3.  จากภาพแสดงจ านวนเท่าใด 

          
 ก.  2            
               ข.  3 

ค.  4  
4.  จากภาพแสดงจ านวนเท่าใด 

          
 ก.    2         

ข. 3 
ค. 4    

5.  ตวัเลขทุกตวัในข้อใดใช้แทนจ านวน ห้า 
ก.    4  ๕       
ข. 5  ๕ 
ค. 5  ๔ 

6.  สัตว์ในข้อใดมขีา 4 ขา 
ก.  ไก่      

               ข.  แมว 
 ค.  ปลา 

7.  ข้อใดถูกต้อง 
ก. 2 > 3           
ข. 4 < 5 
ค. 3 = 4 

8.  ข้อใดถูกต้อง 
ก. 5 > 3           
ข. 4 < 2 
ค. 3 = 0 

9.  ตวัเลขที่หายไปคืออะไร 

 
ก. 2           
ข. 3 
ค. 4 

10.  ข้อใดเรียงล าดบัจ านวนมากไปหาน้อย 
        ได้ถูกต้อง 
              ก.  0  1  2  3            
              ข.  4  3  2  1                                   

ค.  5  3  4  2 
 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  

จ านวนจ านวนนับนับ  1 ถึง 5 และ 01 ถึง 5 และ 0  

  

คะแนน 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

  

 

ชุดที่ 1ชุดที่ 1 
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ค าช้ีแจง       เขียนเคร่ืองหมาย  ทับตวัอกัษรหน้าค าตอบที่ถูกต้อง (10 คะแนน) 
1.  ข้อใดแสดงจ านวน 6 
 

 ก.           
  

              ข.   
 

ค.   
 
  

2.  จากภาพแสดงจ านวนเท่าใด 
 
               ก.    7           ค.    8 
  

ข.    9 
3.  จ านวนที่หายไปคือจ านวนในข้อใด 
 
          

ก. 6, 7          
 

ข. 7, 9 
 

ค. 6, 9 
4.  จ านวนในข้อใดเป็นจ านวนเดยีวกนั 

ก. 6, 7          
 

ข. 8, ๘ 
 

ค. ๙, ๖ 
5.  ข้อใดถูกต้อง 

ก.       6 > 7       
ข.       7 < 8 

              ค.       8 = 9 
 
 

6.  จ านวนในข้อใดมค่ีามากที่สุด 
 ก.      
 
 
  

               ข.    
 
 

ค.   
7.  จ านวนในข้อใดมค่ีามากกว่า 7 แต่ 
     น้อยกว่า 9 

ก. 7          
 

ข. 8 
 

ค. 9 
8.  8 > 6 อ่านว่าอย่างไร 

ก. แปดมากกวา่หก          
 

ข. หกมากกวา่แปด 
 

ค. หกนอ้ยกวา่แปด 
9.  ข้อใดเรียงล าดบัจ านวนน้อยไปหามาก 
 ก.  7  5  6  8          
  

               ข.  8  7  6  5                                   
 

ค.  5  6  7  8 
10. ข้อใดเรียงล าดบัจ านวนมากไปหาน้อย 
              ก.  9  6  4  8          
  

              ข.  4  6  7  9                                  
 

              ค.   9  7  5  4 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
 จ านวนนับ 6 ถึง 10 

คะแนน 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

  

 

ชุดที่ 1ชุดที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1241 

 

 
 

ค าช้ีแจง       เขียนเคร่ืองหมาย  ทับตวัอกัษรหน้าค าตอบที่ถูกต้อง (10 คะแนน) 
1.  3         3 = 6 
 ก. + 
 ข. - 
 ค. = 
2.  5 + 4 =  
 ก. 7 
 ข. 8  
 ค. 9 
3.  5 +          = 6 ใน          เตมิเลขใด 
 ก. 1 
 ข. 2 
 ค. 3 
4.  5 +  0 =          ค าตอบคือข้อใด 
 ก. 5 
 ข. 3 
 ค. 4 
5.            + 4 = 7 ค าตอบคือข้อใด 
 ก. 5            ค.    4 
 ข. 3 
6.  1 + 2  มค่ีาเท่ากบัข้อใด 
 ก. 2 + 1      ค.    2 + 3 
 ข. 2 + 2  
 

7.  ฉันมเีงนิ 4 บาท แม่ให้อกี 3 บาท ฉันม ี 
    เงนิรวมทั้งหมดกีบ่าท เขียนเป็นประโยค 
    สัญลกัษณ์ได้อย่างไร 
 ก. 3 +          = 4    
 ข. 4 +  3 =      
 ค.           + 4 = 3 
 
8.  
 
      จากภาพเขียนประโยคสัญลักษณ์ 
       ได้อย่างไร 
 ก. 3 + 7   =      
 ข. 4 +            = 2    
 ค. 5 + 2    =   
9.  ไก่ 1 ตวั กบัไก่ 2 ตวั รวมเป็นไก่กีต่วั 
 ก. 2 ตวั 
 ข. 3 ตวั 
 ค. 4 ตวั 
10.  มานีมเีงิน 5 บาท แม่ให้อกี 3 บาท  
       มานีมเีงินรวมกีบ่าท 
 ก. 7 บาท         ค. 9 บาท 
 ข. 8 บาท  
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
 การบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลบวกไม่เกนิ 9 

 

คะแนน 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  
ชุดที่ 1ชุดที่ 1 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1242 

 

 
 

ค าช้ีแจง       เขียนเคร่ืองหมาย  ทับตวัอกัษรหน้าค าตอบที่ถูกต้อง (10 คะแนน) 
1.  8           6 = 2 เคร่ืองหมายใน 
     คือข้อใด 
 ก. + 
 ข. - 
 ค. = 
2.  8 - 2 =          ค าตอบคือข้อใด 
 ก. 4             ค.  5  
 ข. 6 
3.  5 +         = 6 ใน         เตมิเลขใด 
 ก. 1         ค.  2 
 ข. 3 
4.  6 -        = 6 ตวัเลขใน           คือข้อใด 
 ก. 0         ค.  6 
 ข. 7 
5.           - 1 = 6 ตวัเลขใน          คือข้อใด  
 ก. 7             ค.    9 
 ข. 8 
6.  มกีบ 5 ตวั กระโดดหนีไป 1ตวั เหลอืกบ 
    กีต่วั 
 ก. 2 ตวั 
 ข. 3 ตวั 
 ค. 4 ตวั 
 
 

7.  น้องอายุ 5 ปี พีอ่ายุ 8 ปี น้องอายุน้อย  
    กว่าพีก่ีปี่ เขียนประโยคสัญลกัษณ์ได้ 
    อย่างไร 
 ก. 5 + 8 =    
 

 ข. 5 - 8 =    
 

 ค. 8 - 5 =    
  

8.  มผีลไม้ 6 ผล เป็นกล้วย 4 ผล ที่เหลอื 
    เป็นส้ม เป็นส้มกีผ่ล 
 ก. 1 ผล     
 

 ข. 2 ผล  
 

 ค. 3 ผล  
9.  มนัีกเรียน 6 คน เป็นนักเรียนชาย 2 คน  
    เป็นนักเรียนหญิงกีค่น 
 ก. 2 คน     
 

 ข. 3 คน  
 

 ค. 4 คน  
10.  มเีก้าอี ้9 ตวั มคีนน่ังแล้ว 7 ตวั เหลอื 
      เก้าอีท้ี่ยงัไม่มคีนน่ังกีต่วั 
 ก. 1 ตวั 
 ข. 2 ตวั  
 ค. 3 ตวั 
 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
 การลบจ านวนสองจ านวนที่มีตัวตั้งไม่เกนิ 9 

 

คะแนน 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  
ชุดที่ 1ชุดที่ 1 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1243 

 

 
 

ค าช้ีแจง       เขียนเคร่ืองหมาย  ทับตวัอกัษรหน้าค าตอบที่ถูกต้อง (8 คะแนน) 
 

1.  ภาพใดยาวที่สุด 
 

 ก.           
  

               ข.   
 

ค.   
 
  

2.  ภาพใดสูงที่สุด 
 
                    
  

          
  

      ก.          ข.           ค. 
3.  ภาพใดเรียงล าดบัความยาวจากน้อยไปหา 
    มากได้ถูกต้อง 
         

ก.   
        

 

ข.   
 

 

ค.   
4.  มะลสูิงกว่ามาล ี  สีดาสูงกว่ามะล ิ   ใครสูง  
    ที่สุด 

ก. มะลิ        ค.  มาลี 
 

ข. สีดา 
 
 

ค าช้ีแจง  ดูภาพนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 5–8  
  
 ก.          
  

              ข.        
 

ค.   
5.  ภาพที่ยาวที่สุดยาวกีห่น่วย 

ก. 3 หน่วย      
 

ข.       4 หน่วย 

ค.       5 หน่วย 
6.  ภาพที่ส้ันที่สุดยาวกีห่น่วย 

ก. 2 หน่วย  
ข. 3 หน่วย 

 

ค. 5 หน่วย 
7.  ภาพ ก ส้ันกว่าภาพ ข กีห่น่วย 

ก.  1 หน่วย      ค.  3 หน่วย         

               ข.  2 หน่วย                                  
 

8.  ภาพที่ยาวที่สุดยาวกว่าภาพที่ส้ันที่สุด 
     กีห่น่วย 
 ก.  2 หน่วย    ค.  4 หน่วย       
  

              ข.  3 หน่วย      
                             
 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
 การวดัความยาว ความสูง และระยะทาง 

คะแนน 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

  
 

 

 

 

 

 



     

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  
ชุดที่ 1ชุดที่ 1 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1244 

  

 
 

ค าช้ีแจง       เขียนเคร่ืองหมาย  ทับตวัอกัษรหน้าค าตอบที่ถูกต้อง (8 คะแนน) 
1.  ข้อใดเป็นเคร่ืองมอืที่ใช้ในการตรวจสอบ 
    น า้หนัก 
 

ก.          
             ข.    
 

ค.     
 
  

2.  อะไรหนักที่สุด 
        ก.   ไก่      ค.   แมว 
                                                  ข.   หม ู     

3.  จากภาพ หมายความว่าอย่างไร 
 
 
 

ก. ปลาหนกักวา่นก 
 

ข. ปลาเบากวา่นก 
 

ค. ปลาหนกัเท่ากบันก 
 

4  ถ้า              หนักเท่ากบั  
 

                            จะหนักเท่าใด   
      

ก.         
 

ข.   
 

ค.   
 

 

5.  ถ้าหนังสือ 1 เล่ม หนักเท่ากบัสมุด 3 เล่ม    
     หนังสือ 2 เล่ม จะหนักเท่ากบัสมุดกีเ่ล่ม 
         ก.   4  เล่ม       ค.   5  เล่ม   
                                                          ข.  6  เล่ม 

     จากภาพใช้ตอบค าถามข้อ 6–8  
 

                   หนักเท่ากบั 2 เหรียญ 
                               
 

            

                    หนักเท่ากบั 3 เหรียญ           
 
                   หนักเท่ากบั 4 เหรียญ                                            
6.  อะไรหนักที่สุด 

ก. ชอ้น          
 

ข. แกว้น ้า 
 

ค. ดินสอ 
7.  ดนิสอกบัแก้วน ้าหนักรวมกันเท่าไร 
     ก.  7 เหรียญ       
  

               ข.  8 เหรียญ                                   
 

ค.  9 เหรียญ                                                                                                                                  
8. ข้อใดคือภาชนะที่ใช้ส าหรับตวง  
 ก.  แกว้     
  

               ข.  ตาชัง่   
                               

ค.  ไมบ้รรทดั 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
การช่ังและการตวง 

 

คะแนน 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  
ชุดที่ 1ชุดที่ 1 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1245 

 

 
 

ค าช้ีแจง       เขียนเคร่ืองหมาย  ทับตวัอกัษรหน้าค าตอบที่ถูกต้อง (10 คะแนน) 
 

1.  ข้อใดเป็นรูปปิด 
 

 ก.                ค.   
 

 

 ข.   
 

2.  ข้อใดเป็นรูปเปิด 
 

ก.                      ค.   
 
 

 ข.   
 

3.  ข้อใดเป็นรูปเรขาคณิต 
 

ก.                      ค.   
 
 

 ข.   
4.  ข้อใดไม่ใช่รูปเรขาคณิต 
 

ก.                     ค.   
 

 ข.   
5.  ข้อใดเป็นรูปสามเหลีย่ม 
 

 ก.                        ค.   
 

                  ข 
 

6.  ข้อใดเป็นรูปส่ีเหลีย่ม 
 

 ก.                       ค.   
 
 

 ข.   
 
7.  ข้อใดเป็นรูปวงกลม 
 

 ก.                      ค.   
 
 

 ข.   
8.  ข้อใดเป็นรูปวงรี 
 

 ก.                        ค.   
 
 

 ข.   
9.  ขอบของเหรียญบาทเป็นรูปอะไร 
 ก.  รูปส่ีเหล่ียม 
 ข.  รูปวงกลม 
 ค.  รูปวงรี 
10. หนังสือมีบางส่วนเป็นรูปอะไร 
 ก.  รูปวงกลม 
 ข.  รูปส่ีเหล่ียม 
 ค.  รูปสามเหล่ียม 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต 

 

คะแนน 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

  
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  
ชุดที่ 1ชุดที่ 1 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1246 

 

 
 
    ค าช้ีแจง       เขียนเคร่ืองหมาย    ทับตวัอกัษรหน้าค าตอบที่ถูกต้อง (10 คะแนน) 
1. ข้อใดแสดงจ านวน 5                                                                        
   ก 
   ข 
   ค 
2. ข้อใดแสดงจ านวน 0 
   ก 
   ข 
   ค 
3.  
   จากภาพแสดงจ านวนเท่าใด 
   ก 2            ค 4 
   ข 3  
4.  
   จากภาพแสดงจ านวนเท่าใด 
   ก 2            ค 4 
   ข 3  
5. ตวัเลขทุกตวัในข้อใดใช้แทนจ านวนสาม 
   ก 2 ๓ 
   ข 3 ๓ 
   ค 4 ๕ 
 
 
 
 

6. สัตว์ในข้อใดไม่มขีา 
    ก ไก่ 
    ข แมว 
    ค ปลา 
7. ข้อใดถูกต้อง 
    ก 3 > 4 
    ข 2 < 4 
    ค 5 = 3 
8. ข้อใดถูกต้อง 
    ก 4 > 3 
    ข 3 < 2 
    ค 3 = 0 
9. ตวัเลขที่หายไปคืออะไร 
    
    ก 2 
    ข 3 
    ค 4 
10. ข้อใดเรียงล าดบัจ านวนน้อยไปหามากได้     
      ถูกต้อง 
      ก 0 1 2 3 
      ข 4 3 2 1 
      ค 5 3 4 2 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จ านวนนับ 1 ถึง 5  และ 0 
  
 

คะแนน 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

  

 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  
ชุดที่ 2ชุดที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1247 

 

 
 
    ค าช้ีแจง       เขียนเคร่ืองหมาย    ทับตวัอกัษรหน้าค าตอบที่ถูกต้อง (10 คะแนน) 
 
1. ข้อ ใดแสดงจ านวน 7 
   ก  
   ข   
   ค   
2. จากภาพ แสดงจ านวนเท่าใด 
 
   ก 6 
   ข 7 
   ค 8 
3. ตวัเลข ใดแสดงจ านวนเก้า 
   ก ๖ 
   ข ๗ 
   ค ๙ 
4. ข้อ ใดเป็นจ านวนเดยีวกัน 
   ก 6, ๗ 
   ข ๖, 8 
   ค 9, ๙ 
5. ข้อใด แสดงจ านวนมากที่สุด 
   ก  
   ข 
   ค 
 
 

6. ตวัเลขที่หายไปตรงกบัข้อใด 
 
    ก 4, 9 
    ข 4, 8 
    ค 4, 7 
7. ข้อ ใดถูกต้อง 
   ก 6 > 7 
   ข 8 < 9 
   ค 9 = 10 
8. จ านวน ใดมค่ีาน้อยกว่า 8 แต่มากกว่า 6 
    ก ๗                ค ๙ 
    ข ๘ 
9. ข้อ ใดเรียงล าดบัจ านวนที่มีค่าน้อยไปหา  
   จ านวนที่มค่ีามาก 
   ก 1, 7, 5 
   ข ๓, ๖, ๙ 
   ค 4, ๒, ๗ 
10. ข้อ ใดเรียงล าดบัจ านวนที่มีค่ามากไปหา 
     จ านวนที่มค่ีาน้อย 
    ก 3, 6, 4 
    ข ๔, ๗, ๙ 
    ค ๘, 6, ๒ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จ านวนนับ 6 ถึง 10   
  
 

คะแนน 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

  

 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  
ชุดที่ 2ชุดที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1248 

 

 
 
    ค าช้ีแจง       เขียนเคร่ืองหมาย    ทับตวัอกัษรหน้าค าตอบที่ถูกต้อง (10 คะแนน) 
 
1. 3      6 = 9 ใน      เตมิเคร่ืองหมาย 
   ดงัข้อ ใด 
   ก + 
   ข – 
   ค = 
2. 3 + 4 =      ค าตอบคือข้อใด 
   ก 7          ค 9 
   ข 8 
3.       + 1 = 6 ใน      เตมิเลข ใด 
   ก 3           ค 5 
   ข 4 
4. 8 + 0 =      ค าตอบคือข้อใด 
   ก 6           ค 8 
   ข 7 
5.      + 4 = 9 ใน       เตมิเลขใด 
   ก 5          ค 4 
   ข 3 
6. 1 + 4 มค่ีาเท่ากบัข้อใด 
   ก 2 + 1 
   ข 1 + 3 
   ค 3 + 2 
 
 

7. นารีซ้ือสมุด 5 บาท ซ้ือดนิสอ 3 บาท  
    นารีจ่ายเงนิไปกีบ่าท เขียนเป็นประโยค    
    สัญลกัษณ์ได้ดงัข้อใด 
   ก 5 +      = 4 
   ข 5 + 3 = 
   ค      + 4 = 3 
8. 
    
   จากภาพเขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์ได้ 
   อย่างไร 
   ก 3 + 7 = 
   ข 5 +       = 2 
   ค 5 + 3 = 
9. ม ีไข่ไก่ 3 ฟอง กบัไข่เป็ด 2 ฟอง รวมม ี
   ไข่ทั้งหมดกีฟ่อง 
   ก 4 ฟอง         ค 6 ฟอง 
   ข 5 ฟอง 
10. วนัแรกสุดาอ่านหนังสือได้ 4 หน้า วนัที่ 
      สองอ่านได้ 3 หน้า เวลาสองวนัสุดาอ่าน  
      ได้กีห่น้า 
   ก 7 หนา้               ค 9 หนา้ 
   ข 8 หนา้ 
   

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การบวกจ านวนสองจ านวน 
                                                  ที่มีผลบวกไม่เกนิ 9   

  
 

คะแนน 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

  

 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  
ชุดที่ 2ชุดที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1249 

 

 
 
    ค าช้ีแจง       เขียนเคร่ืองหมาย    ทับตวัอกัษรหน้าค าตอบที่ถูกต้อง (10 คะแนน) 
 
1. 9       5 = 4 เคร่ืองหมายใน      คือข้อใด 
   ก + 
   ข – 
   ค = 
2. 9 – 3 =      ค าตอบคือข้อใด 
   ก 4 
  ข 5 
  ค 6 
3. 7 – 7 =      ค าตอบคือข้อใด 
  ก 0 
  ข 6 
  ค 7 
4. 7 –      = 7 ตวัเลขใน       คือข้อใด 
  ก 0             ค 7 
  ข 6 
5.      – 1 = 7 ตวัเลขใน       คือข้อใด 
  ก 7             ค 9 
  ข 8 
6. มนีก 9 ตวั บินหนีไป 5 ตวั เหลอืนก 
   กีต่วั 
   ก 2 ตวั        ค 4 ตวั 
   ข 3 ตวั  
 

7. พีอ่ายุ 9 ปี น้องอายุ 5 ปี น้องอายุน้อยกว่า 
   พีก่ีปี่ เขียนประโยคสัญลกัษณ์ได้อย่างไร   
   ก 5 + 9 = 
   ข 5 – 9 = 
   ค 9 – 5 = 
8. มผีลไม้ 9 ผล เป็นทุเรียน 7 ผล ที่เหลอื 
    เป็นฝร่ังกีผ่ล 
   ก 1 ผล 
   ข 2 ผล 
   ค 3 ผล 
9. มนัีกเรียน 9 คน เป็นนักเรียนหญิง 5 คน 
   เป็นนักเรียนชายกีค่น 
   ก 2 คน 
   ข 3 คน 
   ค 4 คน 
10. มหีนังสือ 9 เล่ม มคีนอ่านแล้ว 6 เล่ม เหลอื 
     หนังสือที่ยงัไม่มคีนอ่านกีเ่ล่ม 
   ก 1 เล่ม 
   ข 2 เล่ม 
   ค 3 เล่ม 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การลบจ านวนสองจ านวน 
                                                   ที่มีตัวตั้งไม่เกนิ 9   

  
 

คะแนน 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

  

 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  
ชุดที่ 2ชุดที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1250 

 

 
 
    ค าช้ีแจง       เขียนเคร่ืองหมาย    ทับตวัอกัษรหน้าค าตอบที่ถูกต้อง (10 คะแนน) 
 
1. ส่ิงของข้อใดยาวที่สุด 
    ก 
    ข 
    ค 
2. ส่ิงของข้อใดส้ันที่สุด 
    ก 
    ข 
    ค 
 
 3. ใครสูงที่สุด 
 
 
 
    ก            ข               ค 
4. ต้นไม้ข้อใดเตีย้ที่สุด 
 
 
 
          ก             ข               ค 
     
 
 
 

5. ภาพใดยาวที่สุด 
    ก 
    ข 
    ค 
 
6. ภาพ ใดสูงที่สุด      
 
  
 
     ก           ข          ค 
7. ภาพใดเรียงล าดบัความยาวจากมากไปหา 
    น้อย 
    ก 
    
    ข  
     
    ค 
 
8. สมชายสูงกว่าสมคิด สมนึกสูงกว่าสมคิด 
    ใครเตีย้ที่สุด 
    ก สมชาย          ค สมคิด 
    ข สมนึก 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การวดัความยาว ความสูง 
              และระยะทาง 

  
 

คะแนน 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

  

 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  
ชุดที่ 2ชุดที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1251 

9. เคร่ืองบินยาวเท่ากับรถยนต์กีค่ัน 
        
        
        
      ก 7 คนั 
      ข 9 คนั 
      ค 10 คนั 
10. มะพร้าวสูงเท่ากบัอฐิกีก้่อน  
 
 
 
 
                         
    ก 6 กอ้น 
    ข 7 กอ้น 
    ค 9 กอ้น 
ค าช้ีแจง ดูภาพแล้วตอบค าถาม ข้อ 11–12 
 
 
ก  
ข 
ค 
11.   ภาพที่ยาวที่สุดยาวกีห่น่วย 
        ก 3 หน่วย        ค 5 หน่วย 
        ข 4 หน่วย   
12.  ภาพที่ส้ันที่สุดยาวกีห่น่วย 
        ก 1 หน่วย      
        ข 3 หน่วย 
        ค 5 หน่วย 
 
 
 

ค าช้ีแจง ดูภาพแล้วตอบค าถามข้อ 13–15               
 
 
 
 
 
13. สัตว์ ในข้อ ใดสูงที่สุด 
     ก ชา้ง 
     ข ยีราฟ 
     ค นกกระจอกเทศ 
14. สัตว์ในข้อ ใดเตีย้กว่าช้าง 
    ก  มา้ 
    ข ยีราฟ 
    ค นกกระจอกเทศ 
15. ข้อใดเป็นการเรียงล าดบัจากเตีย้ไปสูง 
    ก มา้ ชา้ง ยรีาฟ นกกระจอกเทศ 
    ข มา้ ยรีาฟ นกกระจอกเทศ ชา้ง 
    ค นกกระจอกเทศ ยีราฟ ชา้ง มา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1252 

 

 
 
    ค าช้ีแจง       เขียนเคร่ืองหมาย    ทับตวัอกัษรหน้าค าตอบที่ถูกต้อง (10 คะแนน) 
 
1. ข้อใดเป็นเคร่ืองมอืที่ไม่ใช้ในการตรวจสอบ 
    น า้หนัก 
      ก                           ค    
      
     ข  
2. อะไรเบาที่สุด 
     ก ไก่ 
     ข แมว 
     ค หมู 
3.  
       
       
     จากภาพ หมายความว่าอย่างไร 
      ก นกหนักกว่าปลา 
      ข นกเบากว่าปลา 
      ค ปลาหนักเท่ากบันก 
4.   ถ้า           หนักเท่ากบั 
                         จะหนักเท่าใด 
     ก  
     ข 
     ค 
 
 

5. ถ้าหนังสือ 1 เล่ม หนักเท่ากบัสมุด 2 เล่ม 
    หนังสือ 2 เล่ม จะหนักเท่ากบัสมุดกีเ่ล่ม 
    ก 4 เล่ม      ค 5 เล่ม 
    ข 6 เล่ม 
6. อะไรหนักที่สุด 
    ก ช้อน         ค ดนิสอ 
    ข แก้วน า้ 
7.ข้อใดเรียงภาชนะที่มคีวามจุน้อยไปมากได้ 
   ถูกต้อง 
   ก โอ่ง แก้ว ขวด   ค แก้ว โอ่ง ขัน 
   ข แก้ว ขวด ถัง 
8. ข้อใดไม่ใช่ภาชนะใส่น ้า 
   ก แก้ว          ค ยางลบ 
   ข จานสี 
9. แก้วจุน า้ได้น้อยกว่าขวด   แจกนัจุน า้ได้ 
    มากกว่าขวด ข้อ ใดจุน า้ได้มากที่สุด 
   ก ขวด            ค แจกนั 
   ข แก้ว   
10. ขันจุน ้าได้ 4 แก้ว ถังจุน ้าได้ 12 แก้ว ถ้าใช้ 
      ขันตกัน า้ใส่ถังให้เตม็ต้องตักน า้กี่ขัน 
      ก 2 ขัน          ค 4 ขัน 
      ข 3 ขัน 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การช่ังและการตวง 
  
 

คะแนน 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

  

 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  
ชุดที่ 2ชุดที่ 2 
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    ค าช้ีแจง       เขียนเคร่ืองหมาย    ทับตวัอกัษรหน้าค าตอบที่ถูกต้อง (10 คะแนน) 
 
1. ข้อใดไม่ใช่รูปปิด 
    ก                  ค   
  
    ข 
2. ข้อใดไม่ใช่รูปเปิด 
    ก                   ค    
 
    ข 
3. ข้อใดไม่ใช่รูปเรขาคณิต 
   ก                     ค 
 
   ข 
4. ข้อใดเป็นรูปเรขาคณิต 
    ก                   ค     
 
    ข 
5. ส่ิงของใดมลีกัษณะเหมอืนกบัรูปวงกลม 
    ก ธนบตัร 
    ข ลกูบอล 
    ค ลกูรักบ้ี 
 
 
 

6. ส่ิงของในข้อใดมลีกัษณะคล้ายรูปวงรี 
    ก ไข่ไก่ 
    ข สม้ 
    ค แตงโม 
7. ภาพในข้อใดแตกต่างจากข้ออืน่ 
    ก                           ค 
     
    ข 
8. ส่ิงของในข้อ ใดมลีกัษณะแตกต่างจากพวก 
   ก ซองจดหมาย 
   ข เหรียญบาท 
   ค รูปถ่าย 
9. ขอบของแก้วน า้เป็นรูปอะไร 
    ก รูปส่ีเหล่ียม 
    ข รูปวงกลม 
    ค รูปวงรี 
10. หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป. 1 เป็นรูปอะไร 
     ก รูปวงกลม 
     ข รูปส่ีเหล่ียม 
     ค รูปสามเหล่ียม    

 
 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเตรียมความพร้อม 
                   ทางเรขาคณติ 

  
 

คะแนน 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

  

 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  
ชุดที่ 2ชุดที่ 2 
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           ตัวอย่างตารางบันทกึการพฒันาการเรียนรู้ก่อนเรียน–หลงัเรียน 
โรงเรียน                               . 

ตารางคะแนนพฒันานักเรียนก่อน–หลงัการจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ...... แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ....... –....... 

ช้ัน................................ ห้อง ........ ครูสอน .............................. 

ที่ ช่ือ-นามสกลุ ก่อน หลงั ผลต่าง 
ส่วน

พฒันาฯ 
หมายเหตุ 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

หมายเหตุ การค านวณหาการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนก่อน–หลงัการจดัการเรียนรู้   
                                                    = (ร้อยละของการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน) 
                                                 X = ผลการทดสอบก่อนเรียน  
                                                 Y = ผลการทดสอบหลงัเรียน 
                                  N = คะแนนเตม็ 

Y - X  
N - X 100 
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ค าช้ีแจง  จงเลือกค าตอบท่ีถกูท่ีสุด 
1. ขอ้ใดมีความหมายตรงกบัศูนย ์
    ก. 4   
    ข. ๕ 
    ค. ๐ 
2. ขอ้ใดเป็นเลขหน่ึงหลกั 
    ก. ๑  4  ๗  10 
    ข. ๔  6  ๘   7 
    ค. 3  ๕  ๑๐  9 
3. ขอ้ใดต่อไปน้ีถูกตอ้ง 
    ก. ๑๐ > 9 
    ข.  ๒ < 0 
    ค.  6 > ๘ 
4. ขอ้ใดเรียงล าดบัถกูตอ้ง 
    ก. 10, ๘, 6, ๙ 
    ข. 4, ๕, 2, ๗ 
    ค. ๗, 4, ๑, 3 
 5. 7 +             = 9   จ านวนใน          คือขอ้ใด  
     ก.      1 
     ข. 2 
     ค. 4 
6.           – 2 =               จ านวนใน 
     และ             ถกูตอ้งตามล าดบัตรงกบัขอ้ใด   
     ก. 6    4 
     ข. 5    7 
     ค. 3    0 
7.  ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ถูกตอ้ง 
      ก. 7 – 0 = 7 
      ข. 0 + 6 = 6 
      ค. 0 – 8 = 8 
 

8. จ านวนท่ีมากกวา่ 3 อยู ่5 คือจ านวน 
    ในขอ้ใด 
    ก. 7 
    ข. 8 
    ค. 9 
9. นอ้งมีเงินอยู ่3 บาท ถา้พ่ีมีเงินมากกวา่ 
   นอ้ง 2 บาท แลว้พ่ีมีเงินเท่าไร 
    ก. 1 บาท 
    ข. 4 บาท 
    ค. 5 บาท 
10. ฉนัอ่านหนงัสือวนัแรกได ้9 หนา้ วนั 
     ต่อมาอ่านได ้6 หนา้ จงหาว่าอ่าน 
     วนัแรกไดม้ากกวา่วนัท่ีสองก่ีหนา้ 
      ก. 2 หนา้        ค.   7 หนา้ 
      ข. 3 หนา้ 
 จากภาพ จงตอบค าถามขอ้ 11–12   
     
            
     
                
          
       
11. ดินสอแท่งท่ียาวท่ีสุดยาวก่ีหน่วย 
      ก. 5 หน่วย 
      ข. 4 หน่วย 
      ค. 3 หน่วย 
12. ดินสอยาวเท่ากนัก่ีแท่ง 
      ก. 2 แท่ง 
      ข. 3 แท่ง 
      ค. 4 แท่ง   

ตอนที ่3.3 

ตัวอย่างแบบทดสอบกลางปี 
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13. พรอยูห่่างจากแดง 3 กา้ว และห่าง  
     จากวินยั 4 กา้ว แต่แดงอยูห่่างจาก 
     วินยั 5 กา้ว จงหาวา่ขอ้ใดถูกตอ้ง 
      ก. แดงอยูใ่กลก้บัพร 
      ข. พรอยูใ่กลก้บัวินยั 
      ค. วินยัอยูใ่กลก้บัแดง 
14. ถา้มะม่วงผลหน่ึงหนกัเท่ากบัมงัคุด 3  
     ผล มงัคุด 4 ผลหนกัเท่ากบัฝร่ัง 1  
     ผลและหนกัเท่ากบัสม้ 2 ผล  จะได ้
     ขอ้ใดถกูตอ้ง 
      ก. มะม่วงหนกักวา่ฝร่ัง 
      ข. สม้หนกักวา่มะม่วง 
      ค. ฝร่ังหนกักวา่สม้ 
 15. ใชแ้กว้ตกัน ้า 2 คร้ังใส่กระบอกน ้า 
      เตม็พอดี  ใชก้ระบอกตกัน ้า 3 คร้ังใส่ 
      กาน ้าเตม็พอดี  จงหาวา่ถา้ใชแ้กว้ตกั 
      น ้าใส่กาน ้าก่ีคร้ังจึงจะเตม็ 
      ก. 5 คร้ัง           ค. 8 คร้ัง 
      ข. 6 คร้ัง 
 
 

16. ขอ้ใดเป็นรูปวงรี 
      ก.  
 
      ข. 
 
      ค. 
17. หนงัสือมีบางส่วนเป็นรูปใด 
      ก. รูปสามเหล่ียม 
      ข. รูปส่ีเหล่ียม 
      ค. รูปวงกลม 
18. ส่ิงของใดมีบางส่วนเป็นรูปวงกลม 
      ก. กระเป๋านกัเรียน 
      ข. หนงัสือเรียน 
      ค. ลกูฟุตบอล 
19. ขอ้ใดเป็นรูปเปิด 
        ก. 
 
        ข. 
 
        ค. 
 

      
     ใหน้กัเรียนเติมค าตอบลงในช่องวา่ง 
20. นมขวดหน่ึงเทใส่แกว้ได ้3 แกว้ ถา้มีนมอยู ่2 ขวด แลว้ด่ืมนมไป 4 แกว้ 
       20.1 มีนมทั้งหมดก่ีขวด   2   ขวด 
       20.2 มีนมทั้งหมดก่ีแกว้    3+3 = 6    แกว้ 
       20.3 เม่ือด่ืมนมไป 4 แกว้แลว้เหลือนม 6 – 4 = 2 แกว้ 
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    ส าหรับครู     สังเกตพฤตกิรรม/ผลงานตามใบกจิกรรมประกอบพจิารณา 
 

รายการประเมิน 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดบัคุณภาพ 

 4 3 2 1 
1. การแกปั้ญหา  ใชวิ้ธีการท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหาและค านวณค าตอบ     
2.  การใชเ้หตุผล  สรุปผลและบอกเหตุผลการสรุปได ้     
3. การส่ือความหมายและ  ใชภ้าษาสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์แสดงความหมายและน าเสนอได้     
   การน าเสนอ  ถูกตอ้ง     
4. การเช่ือมโยง  น าความรู้ไปใชใ้นการเรียนวิชาอ่ืนและในชีวิตจริง     
5. การคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  มีแนวความคิดใหม่ ๆ ในการท ากิจกรรมคณิตศาสตร์     

ระดบัคุณภาพ  4 = ดีมาก   3 = ดี   2 = พอใช ้  1 = ควรปรับปรุง    คะแนนที่ได้     
                                                       

                                                                                                                                      คะแนนเฉลีย่                 . 

 
 

 ส าหรับครู       สังเกตพฤตกิรรม/ผลการท างาน/อุปนิสัย 

รายการประเมนิ 
 

ความสามารถของผู้เรียน 
ระดบัคุณภาพ 

 4 3 2 1 
1. การท างานเป็นระบบ  มีล าดบัและขั้นตอนในการท างาน     
   รอบคอบ       
2. มีระเบียบวินยั  ท างานสะอาด     
3. มีความรับผิดชอบ  ส่งงานตามก าหนดเวลา     
4. มีวิจารณญาณ  ตรวจสอบการท างานของตนเอง และคน้หากิจกรรมคณิตศาสตร์อ่ืน ๆ     
5. มีความเช่ือมัน่ใน  ร่วมค าตอบและท ากิจกรรมคณิตศาสตร์ดว้ยตนเอง     
    ตนเอง       
6. ตระหนกัในคุณค่า  สนใจเรียน เตม็ใจร่วมท ากิจกรรม และเรียนอยา่งมีความสุข     
      และเจตคติท่ีดีต่อ       
    คณิตศาสตร์       

ระดบัคุณภาพ  4 = ดีมาก   3 = ดี    2 = พอใช ้   1 = ควรปรับปรุง   คะแนนที่ได้     
                                                       

                                                                                                                                   คะแนนเฉลีย่                 . 

สรุปคะแนน 
 

ด้านความรู้ 
ด้านทักษะ/
กระบวนการ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม 

คะแนนรวม 

     
 

ด้านทักษะ/กระบวนการ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
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       ตอนที ่3.4   ตวัอย่างแบบประเมนิต่าง ๆ พร้อมเกณฑ์ (Rubrics)   
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                                                       ตวัอยา่งแบบบนัทึกผลการอภิปราย 

                          
                                                      โรงเรียน                                 . 
                                            หน่วยการเรียนรู้       เร่ือง                            . 
                        ช่ือ–นามสกลุ (ผูบ้นัทึก)                                         ชั้น         เลขท่ี        . 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 
ก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลการบนัทึกผลการอภิปรายโดยใชม้าตราส่วนประเมินค่า 4 ระดบั ดงัน้ี 

รายการประเมิน ระดบัคุณภาพ 

– บนัทึกการอภิปรายไดถ้กูตอ้งตามจุดประสงค ์เขียนบนัทึกไดช้ดัเจน แนวคิดหลกั 

  ถกูตอ้ง มีประเดน็ส าคญัครบถว้น ใชภ้าษาไดอ้ยา่งเหมาะสม ค าศพัทถ์กูตอ้ง 
4 

– บนัทึกการอภิปรายไดต้รงตามจุดประสงค ์เขียนบนัทึกท่ีมีบางส่วนยงัไม่ชดัเจน    
   แนวคิดหลกัถูกตอ้ง มีประเดน็ส าคญัครบถว้น ใชภ้าษา ค าศพัทไ์ม่ถูกตอ้ง    
   ในบางส่วน 

3 

– บนัทึกการอภิปรายยึดตามจุดประสงค ์เขียนบนัทึกไม่ชดัเจน แนวคิดหลกับางส่วน 

  ไม่ถกูตอ้ง ส่วนท่ีเป็นประเดน็ส าคญัมีไม่ครบถว้น ใชภ้าษา ค าศพัทไ์ม่ถกูตอ้ง     
  ในบางส่วน  

2 

– บนัทึกการอภิปรายไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์เขียนบนัทึกไม่ชดัเจน และแนวคิด    
   หลกัส่วนใหญ่ไม่ถกูตอ้ง ใชภ้าษา ค าศพัทไ์ม่ถกูตอ้ง 

1 

แบบบันทึกผลการอภิปราย 

เกณฑ์การประเมินผลการบันทึกผลการอภปิราย 
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                                                  ตวัอยา่งแบบประเมินโครงงานทัว่ไป 
                  เร่ือง...............................................................................................กลุ่มท่ี........... 
                                  ภาคเรียนท่ี.......................ชั้น................................................... 
 

เลข
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เกณฑก์ารประเมิน 

  รายการท่ี 1 ความส าคญัของการจดัท าโครงงาน 

รายการประเมิน ระดบัคุณภาพ 

- มีการท างานเป็นกระบวนการกลุ่ม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์สอดคลอ้งกบัเน้ือหา  
  และมีประโยชนใ์นชีวิตจริง 

4 

- มีการท างานเป็นกระบวนการกลุ่ม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์บางส่วนไม่สอดคลอ้งกบั  
  เน้ือหา แต่มีประโยชนใ์นชีวิตจริง 

3 

- มีการท างานเป็นกระบวนการกลุ่ม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ไม่สอดคลอ้งกบั 

  เน้ือหา และไม่มีประโยชนใ์นชีวิตจริง 
2 

- มีการท างานเป็นกระบวนการกลุ่ม แต่ขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ไม่สอดคลอ้งกบั 

  เน้ือหา และไม่มีประโยชนใ์นชีวิตจริง 
1 
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  รายการท่ี 2 เน้ือหาของโครงงาน 

 
รายการประเมิน ระดบัคุณภาพ 

- เน้ือหาถูกตอ้งครบถว้น ใชแ้นวคิดและขอ้มลูข่าวสารท่ีเหมาะสม และมีการสรุปไดดี้ 4 
- เน้ือหาเกือบทั้งหมดถกูตอ้ง ใชแ้นวคิดท่ีเหมาะสม มีขอ้มลูข่าวสารบางเร่ือง 
  ไม่เหมาะสม และการสรุปตอ้งแกไ้ข 

3 

- เน้ือหาบางส่วนถูกตอ้ง แนวคิดและขอ้มลูข่าวสารบางส่วนตอ้งแกไ้ข และการสรุปตอ้งแกไ้ข 2 
- เน้ือหาส่วนใหญ่ไม่ถูกตอ้ง แนวคิดและขอ้มูลข่าวสารส่วนใหญ่ตอ้งแกไ้ข และการสรุป        
  ตอ้งแกไ้ขทั้งหมด 

1 

 

  รายการท่ี 3 กระบวนการท างาน 
     
รายการประเมิน ระดบัคุณภาพ 

- มีการวางแผนอยา่งเป็นระบบ มีการด าเนินงานตามแผน ลงมือปฏิบติัจนประสบ 

  ความส าเร็จ และมีการประเมินและปรับปรุงการด าเนินงาน 
4 

- มีการวางแผนอยา่งเป็นระบบ มีการด าเนินงานตามแผน ลงมือปฏิบติัจนประสบ 

  ความส าเร็จ แต่ขาดการประเมินและปรับปรุงการด าเนินงาน 
3 

- มีการวางแผนอยา่งเป็นระบบ แต่ไม่ไดด้ าเนินงานตามแผน แมจ้ะปฏิบติัจนประสบ 

  ความส าเร็จ และมีการประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานกต็าม 
2 

- มีการวางแผนไม่เป็นระบบ การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 1 
 

  รายการท่ี 4 การน าเสนอโครงงาน 

 

รายการประเมิน ระดบัคุณภาพ 

- ส่ือความหมายไดช้ดัเจน ขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์ ใชรู้ปแบบท่ีเหมาะสม และ           
  ขอ้สรุปของโครงงานบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

4 

- ส่ือความหมายไดช้ดัเจน ขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์ ใชรู้ปแบบท่ีไม่ค่อยเหมาะสม  
  แต่ขอ้สรุปของโครงงานบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

3 

- ส่ือความหมายไม่ค่อยชดัเจน ขอ้มลูบางส่วนขาดความสมบูรณ์ ใชรู้ปแบบ  
  ท่ีไม่เหมาะสม ขอ้สรุปของโครงงานไม่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวท้ั้งหมด 

2 

- ส่ือความหมายไม่ชดัเจน ขอ้มูลส่วนใหญ่ไม่สมบูรณ์ ใชรู้ปแบบท่ีไม่เหมาะสมและ 
  ขอ้สรุปของโครงงานไม่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้  

1 

เกณฑก์ารประเมิน 

    นกัเรียนตอ้งมีพฤติกรรมอยา่งนอ้ยระดบั 3 ข้ึนไป ในแต่ละรายการ จ านวน 3 ใน 4 รายการ 
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ตอนที ่3.5 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 
 แฟ้มสะสมผลงาน หมายถึง แหล่งรวบรวมเอกสาร ผลงาน หรือหลกัฐาน เพ่ือใชส้ะทอ้นถึงผลสมัฤทธ์ิ 
ความสามารถ ทกัษะ และพฒันาการของนกัเรียน มีการจดัเรียบเรียงผลงานไวอ้ยา่งมีระบบ โดยน าความรู้ ความคิด 
และการน าเสนอมาผสมผสานกนั ซ่ึงนกัเรียนเป็นผูค้ดัเลือกผลงานและมีส่วนร่วมในการประเมิน แฟ้มสะสม
ผลงานจึงเป็นหลกัฐานส าคญัท่ีจะท าใหน้กัเรียนสามารถมองเห็นพฒันาการของตนเองไดต้ามสภาพจริง รวมทั้งเห็น
ขอ้บกพร่อง และแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึนต่อไป 
 ลกัษณะส าคญัของการประเมินผลโดยใชแ้ฟ้มสะสมผลงาน 
              1. ครูสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียนเป็นรายบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี 
เน่ืองจากมีผลงานสะสมไว ้ครูจะทราบจุดเด่น จุดดอ้ยของนกัเรียนแต่ละคนจากแฟ้มสะสมผลงาน และสามารถ
ติดตามพฒันาการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
              2. มุ่งวดัศกัยภาพของผูเ้รียนในการผลิตหรือสร้างผลงานมากกวา่การวดัความจ าจากการท าแบบทดสอบ  
 3. วดัและประเมินโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง คือ ผูเ้รียนเป็นผูว้างแผน ลงมือปฏิบติังาน รวมทั้งประเมิน
และปรับปรุงตนเอง ซ่ึงมีผูส้อนเป็นผูช้ี้แนะ เนน้การประเมินผลยอ่ยมากกวา่การประเมินผลรวม 
 4. ฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัการประเมินตนเอง และหาแนวทางปรับปรุงพฒันาตนเอง 
 5. ผูเ้รียนเกิดความมัน่ใจและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง รู้วา่ตนเองมีจุดเด่นในเร่ืองใด  
 6. ช่วยในการส่ือความหมายเก่ียวกบัความรู้ ความสามารถ ตลอดจนพฒันาการของผูเ้รียนใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง
ทราบ เช่น ผูป้กครอง ฝ่ายแนะแนว ตลอดจนผูบ้ริหารของโรงเรียน 
 
 ขั้นตอนการประเมินผลโดยใชแ้ฟ้มสะสมผลงาน 
 การจดัท าแฟ้มสะสมผลงานมี 10 ขั้นตอน ซ่ึงแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดงัน้ี 
               1. การวางแผนจดัท าแฟ้มสะสมผลงาน การจดัท าแฟ้มสะสมผลงานตอ้งมีส่วนร่วมระหวา่งครู นกัเรียน 
และผูป้กครอง  
         ครู การเตรียมตวัของครูตอ้งเร่ิมจากการศึกษา และวิเคราะห์หลกัสูตร คู่มือครู ค าอธิบายรายวิชา วิธีการวดัและ
ประเมินผลในหลกัสูตร รวมทั้งครูตอ้งมีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินโดยใชแ้ฟ้มสะสมผลงาน จึงสามารถ
วางแผนก าหนดช้ินงานได ้
         นกัเรียน ตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหาสาระ การประเมินผลโดยใชแ้ฟ้มสะสม
ผลงาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ การก าหนดช้ินงาน และบทบาทในการท างานกลุ่ม โดยครูตอ้งแจง้ให้
นกัเรียนทราบล่วงหนา้ 
         ผูป้กครอง ตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการคดัเลือกผลงาน การแสดงความคิดเห็น และรับรู้พฒันาการของ
นกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นก่อนท าแฟ้มสะสมผลงาน ครูตอ้งแจง้ใหผู้ป้กครองทราบหรือขอความร่วมมือ รวมทั้ง
ใหค้วามรู้ในเร่ืองการประเมินผลโดยใชแ้ฟ้มสะสมผลงานแก่ผูป้กครองเม่ือมีโอกาส 
 2. การรวบรวมผลงานและจดัระบบแฟ้ม ในการรวบรวมผลงานตอ้งออกแบบการจดัเกบ็หรือแยก
หมวดหมู่ของผลงานใหดี้ เพ่ือสะดวกและง่ายต่อการน าขอ้มูลออกมาใช ้แนวทางการจดัหมวดหมู่ของผลงาน เช่น 
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 – จดัแยกตามล าดบั วนั เวลา ท่ีสร้างผลงานข้ึนมา 
 – จดัแยกตามความซบัซอ้นของผลงาน เป็นการแสดงถึงทกัษะหรือพฒันาการของผูเ้รียนท่ีมากข้ึน 
 – จดัแยกตามวตัถุประสงค ์เน้ือหา หรือประเภทของผลงาน 
 ผลงานท่ีอยูใ่นแฟ้มสะสมผลงานอาจมีหลายเร่ือง หลายวิชา ดงันั้นผูเ้รียนจะตอ้งท าเคร่ืองมือในการช่วย
คน้หา เช่น สารบญั ดชันีเร่ือง จุดสี แถบสีติดไวท่ี้ผลงานโดยมีรหสัท่ีแตกต่างกนั เป็นตน้ 
 3. การคดัเลือกผลงาน ในการคดัเลือกผลงานนั้นควรใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑห์รือมาตรฐานท่ีโรงเรียน ครู 
หรือนกัเรียนร่วมกนัก าหนดข้ึนมา และผูค้ดัเลือกผลงานควรเป็นนกัเรียนเจา้ของแฟ้มสะสมผลงาน หรือมีส่วนร่วม 
กบัครู เพ่ือน และผูป้กครอง 
 ผลงานท่ีเลือกเขา้แฟ้มสะสมผลงานควรมีลกัษณะดงัน้ี 
– สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ 
– เป็นผลงานช้ินท่ีดีท่ีสุด มีความหมายต่อนกัเรียนมากท่ีสุด 
– สะทอ้นใหเ้ห็นถึงพฒันาการของนกัเรียนในทุกดา้น 
– เป็นส่ือท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัครู ผูป้กครอง และเพ่ือน ๆ  
ส่วนจ านวนช้ินงานนั้นใหก้ าหนดตามความเหมาะสม ไม่ควรมีมากเกินไป เพราะอาจจะท าใหผ้ลงานบางช้ินไม่มี
ความหมาย แต่ถา้มีนอ้ยเกินไปจะท าใหก้ารประเมินไม่มีประสิทธิภาพ  
               4. สร้างสรรคแ์ฟ้มสะสมผลงานใหมี้เอกลกัษณ์ของตนเอง โครงสร้างหลกัของแฟ้มสะสมผลงานอาจ
เหมือนกนั แต่นกัเรียนสามารถตกแต่งรายละเอียดยอ่ยใหแ้ตกต่างกนัตามความคิดสร้างสรรคข์องแต่ละบุคคล โดย
อาจใชภ้าพ สี สติกเกอร์ ตกแต่งใหส้วยงาม เนน้เอกลกัษณ์ของเจา้ของแฟ้มสะสมผลงาน 
 5. การแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกต่อผลงาน ในขั้นตอนน้ีนกัเรียนจะไดรู้้จกัการวิพากษว์ิจารณ์หรือ
สะทอ้นความคิดเก่ียวกบัผลงานของตนเอง ตวัอยา่งขอ้ความท่ีใชแ้สดงความรู้สึกต่อผลงาน เช่น 
 – ไดแ้นวคิดจากการท าผลงานช้ินน้ีมาจากไหน 
 – เหตุผลท่ีเลือกผลงานช้ินน้ีคืออะไร 
 – จุดเด่น จุดดอ้ยของผลงานช้ินน้ีคืออะไร 
 – รู้สึกพอใจกบัผลงานช้ินน้ีมากนอ้ยเพียงใด 
 – ไดข้อ้คิดอะไรจากการท าผลงานช้ินน้ี 
 6. ตรวจสอบความสามารถของตนเอง เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดป้ระเมินความสามารถของตนเอง 
โดยพิจารณาตามเกณฑย์อ่ย ๆ ท่ีครูและนกัเรียนช่วยกนัก าหนดข้ึน เช่น นิสยัการท างาน ทกัษะทางสงัคม การท างาน
เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด การขอความช่วยเหลือเม่ือมีความจ าเป็น เป็นตน้ นอกจากน้ีการตรวจสอบ
ความสามารถตนเองอีกวิธีหน่ึง คือ การใหน้กัเรียนเขียนวิเคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ยของตนเอง และส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง
แกไ้ข 
              7. การประเมินผลงาน เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัเน่ืองจากเป็นการสรุปคุณภาพของงานและความสามารถหรือ
พฒันาการของนกัเรียน การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การประเมินโดยไม่ใหร้ะดบัคะแนน และการ
ประเมินโดยใหร้ะดบัคะแนน 
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การประเมินโดยไม่ใหร้ะดบัคะแนน ครูกลุ่มน้ีมีความเช่ือวา่ แฟ้มสะสมผลงานมีไวเ้พ่ือศึกษากระบวนการท างาน 
ศึกษาความคิดเห็น ความรู้สึกของนกัเรียนท่ีมีต่อผลงานของตนเอง ตลอดจนดูพฒันาการหรือความกา้วหนา้ของ
นกัเรียนอยา่งไม่เป็นทางการ ครู ผูป้กครอง และเพ่ือนสามารถใหค้ าช้ีแนะแก่นกัเรียนได ้ซ่ึงวิธีการน้ีจะท าให้
นกัเรียนไดเ้รียนรู้และปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี โดยไม่ตอ้งกงัวลว่าจะไดค้ะแนนมากนอ้ยเท่าไร 
การประเมินโดยใหร้ะดบัคะแนน มีทั้งการประเมินตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ การประเมินระหวา่งภาคเรียน และ
การประเมินปลายภาคเรียน ซ่ึงจะช่วยในวตัถุประสงคด์า้นการปฏิบติัเป็นหลกั การประเมินแฟ้มสะสมผลงานตอ้ง
ก าหนดมิติการใหค้ะแนน (Scoring Rubrics) ตามเกณฑท่ี์ครูและนกัเรียนร่วมกนัก าหนดข้ึน การใหร้ะดบัคะแนน 
มีทั้งการใหค้ะแนนเป็นรายช้ินก่อนเกบ็เขา้แฟ้มสะสมผลงาน และการใหค้ะแนนแฟ้มสะสมผลงานทั้งแฟ้ม ซ่ึง
มาตรฐานคะแนนนั้นตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารจดัท าแฟ้มสะสมผลงาน และมุ่งเนน้พฒันาการของ
นกัเรียนแต่ละคนมากกวา่การน าไปเปรียบเทียบกบับุคคลอ่ืน  
                 8. การแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัผูอ่ื้น มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดรั้บฟังความคิดเห็น
จากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ เพ่ือน ครู และผูป้กครอง อาจท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น การจดัประชุมในโรงเรียนโดย
เชิญผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งมาร่วมกนัพิจารณาผลงาน การสนทนาแลกเปล่ียนระหวา่งนกัเรียนกบัเพ่ือน การส่งแฟ้ม
สะสมผลงานไปใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งช่วยใหข้อ้เสนอแนะ หรือค าแนะน าในการแลกเปล่ียนประสบการณ์นั้น
ผูเ้รียนจะตอ้งเตรียมค าถามเพ่ือถามผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะเป็นประโยชนใ์นการปรับปรุงงานของตนเอง  
ตวัอยา่งค าถาม เช่น 
– ท่านคิดอยา่งไรกบัผลงานช้ินน้ี 
– ท่านคิดวา่ควรปรับปรุงแกไ้ขส่วนใดอีกบา้ง 
– ผลงานช้ินใดท่ีท่านชอบมากท่ีสุด เพราะอะไร 
   ฯลฯ 
                 9. การปรับเปล่ียนผลงาน หลงัจากท่ีผูเ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็น และไดรั้บค าแนะน าจากผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งแลว้ จะน ามาปรับปรุงผลงานใหดี้ข้ึน ผูเ้รียนสามารถน าผลงานท่ีดีกวา่เกบ็เขา้แฟ้มสะสมงานแทนผลงาน
เดิม ท าใหแ้ฟ้มสะสมงานมีผลงานท่ีดี ทนัสมยั และตรงตามจุดประสงคใ์นการประเมิน 
               10. การประชาสมัพนัธ์ผลงานของนกัเรียน เป็นการแสดงนิทรรศการผลงานของนกัเรียน  โดยน าแฟ้ม
สะสมผลงานของนกัเรียนทุกคนมาจดัแสดงร่วมกนั และเปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง ครู และนกัเรียนทัว่ไปไดเ้ขา้ชม
ผลงาน ท าใหน้กัเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 
ผูท่ี้เร่ิมตน้ท าแฟ้มสะสมงานอาจไม่ตอ้งด าเนินการทั้ง 10 ขั้นตอนน้ี อาจใชข้ั้นตอนหลกั ๆ คือ การรวบรวมผลงาน
และการจดัระบบแฟ้ม การคดัเลือกผลงาน และการแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกต่อผลงาน 
องคป์ระกอบส าคญัของแฟ้มสะสมผลงาน มีดงัน้ี  
1. ส่วนน า ประกอบดว้ย ปก ค าน า สารบญั ประวติัส่วนตวั จุดมุ่งหมายของการท าแฟ้มสะสมผลงาน 
2. ส่วนเน้ือหาแฟ้ม ประกอบดว้ย ผลงาน ความคิดเห็นท่ีมีต่อผลงาน และ Rubrics ประเมินผลงาน 
3. ส่วนขอ้มลูเพ่ิมเติม ประกอบดว้ย ผลการประเมินการเรียนรู้ การรายงานความกา้วหนา้โดยครู และความคิดเห็น
ของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น เพ่ือน ผูป้กครอง 
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แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นแหล่งรวบรวมผลงานของนกัเรียนอยา่งเป็นระบบท่ีน ามาใชป้ระเมินสมรรถภาพ
ของนกัเรียน เพ่ือช่วยใหน้กัเรียน ครู ผูป้กครอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเกิดความเขา้ใจและมองเห็นอยา่งเป็นรูปธรรมได้
วา่ การปฏิบติังานและผลงานของนกัเรียนมีคุณภาพมาตรฐานอยูใ่นระดบัใด  
 แฟ้มสะสมผลงานเป็นเคร่ืองมือประเมินผลตามภาพจริงท่ีใหโ้อกาสนกัเรียนไดใ้ชผ้ลงานจากท่ีไดป้ฏิบติั
จริงส่ือสารใหผู้อ่ื้นเขา้ใจถึงความสามารถท่ีแทจ้ริงของตน ซ่ึงผลงานท่ีเกบ็สะสมในแฟ้มสะสมผลงานมีหลาย
ลกัษณะ เช่น การเขียนรายงาน บทความ การศึกษาคน้ควา้ ส่ิงประดิษฐ ์การท าโครงงาน บนัทึกการบรรยาย บนัทึก
การทดลอง บนัทึกการอภิปราย บนัทึกประจ าวนั แบบทดสอบ 
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                                                                                   ตอนที ่3.6 
                                                                        ตัวอย่าง 

แบบประเมนิแฟ้มสะสมผลงาน 
เร่ือง...............................................................................................กลุ่มที่........... 

ภาคเรียนที่.......................ช้ัน................................................... 

รายการประเมนิ 
ระดบัคุณภาพ 

1 2 3 4 
1. โครงสร้างและองคป์ระกอบ     
2. แนวความคิดหลกั     
3. การประเมินผล     
4. การน าเสนอ     

 
เกณฑ์การประเมนิแยกตามองค์ประกอบย่อย 4 ด้าน 
รายการโครงสร้างและองค์ประกอบ 

รายการประเมนิ ระดบัคุณภาพ 
ผลงานมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัครบถว้นและจดัเกบ็ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 4 
ผลงานมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัเกือบครบถว้นและส่วนใหญ่จดัเกบ็อยา่งเป็นระบบ 3 
ผลงานมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัเป็นส่วนนอ้ย แต่บางช้ินงานมีการจดัเกบ็ท่ีเป็นระบบ 2 
ผลงานขาดองคป์ระกอบท่ีส าคญัและการจดัเกบ็ไม่เป็นระบบ 1 
รายการแนวความคิดหลกั 

รายการประเมนิ ระดบัคุณภาพ 
ผลงานสะทอ้นแนวความคิดหลกัของนกัเรียนท่ีไดค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีหลกัฐาน
แสดงวา่มีการน าความรู้ไปใชป้ระโยชนไ์ดม้าก 

4 

ผลงานสะทอ้นแนวความคิดหลกัของนกัเรียนท่ีไดค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีหลกัฐาน
แสดงวา่สามารถน าความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ตวัอยา่งได ้

3 

ผลงานสะทอ้นแนวความคิดหลกัของนกัเรียนวา่ไดค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์บา้ง  
มีหลกัฐานแสดงถึงความพยายามท่ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ 

2 

ผลงานจดัไม่เป็นระบบ มีหลกัฐานแสดงวา่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์นอ้ยมาก 1 
 
 
 
 
 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1267 
 

รายการการประเมนิผล 

รายการประเมนิ ระดบัคุณภาพ 
มีการประเมินความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบติังานและผลงาน รวมทั้งมีการ
เสนอแนะโครงการท่ีเป็นไปไดท่ี้จะจดัท าต่อไปไวอ้ยา่งชดัเจนหลายโครงการ 

4 

มีการประเมินความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบติังานและผลงาน รวมทั้งการ
เสนอแนะโครงการท่ีควรจดัท าต่อไป 

3 

มีการประเมินความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบติังานและผลงานบา้ง รวมทั้งมีการ
เสนอแนะโครงการท่ีจะท าต่อไปแต่ไม่ชดัเจน 

2 

มีการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติังานและผลงานนอ้ยมาก และไม่มีขอ้เสนอแนะใด ๆ 1 
รายการการน าเสนอ 

รายการประเมนิ ระดบัคุณภาพ 
เขียนบทสรุปและรายงานท่ีมีระบบดี มีขั้นตอน มีขอ้มลูครบถว้น มีการประเมินผลครบถว้น 
แสดงออกถึงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

4 

เขียนบทสรุปและรายงานแสดงใหเ้ห็นวา่มีขั้นตอนการจดัเกบ็ผลงาน มีการประเมินผลงาน
เป็นส่วนมาก 

3 

เขียนบทสรุปและรายงานแสดงใหเ้ห็นวา่มีขั้นตอนการจดัเกบ็ผลงาน มีการประเมินผลเป็น
บางส่วน 

2 

เขียนบทสรุปและรายงานแสดงใหเ้ห็นวา่มีขั้นตอนการจดัเกบ็ผลงาน แต่ไม่มีการประเมินผล 1 
เกณฑ์การประเมนิโดยภาพรวม 

รายการประเมนิ ระดบัคุณภาพ 
ผลงานมีรายละเอียดมากเพียงพอ ไม่มีขอ้ผิดพลาดหรือแสดงถึงความไม่เขา้ใจ มีความ
เขา้ใจในเร่ืองท่ีศึกษาโดยมีการบูรณาการหรือเช่ือมโยงแนวความคิดหลกัต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั 

4 

ผลงานมีรายละเอียดมากเพียงพอและไม่มีขอ้ผิดพลาดหรือแสดงถึงความไม่เขา้ใจ แต่ขอ้มลู
ต่าง ๆ เป็นลกัษณะของการน าเสนอท่ีไม่ไดบู้รณาการระหวา่งขอ้มลูกบัแนวความคิดหลกั
ของเร่ืองท่ีศึกษา 

3 

ผลงานมีรายละเอียดท่ีบนัทึกไว ้แต่พบวา่บางส่วนมีความผิดพลาดหรือไม่ชดัเจน หรือ
แสดงถึงความไม่เขา้ใจเร่ืองท่ีศึกษา 

2 

ผลงานมีขอ้มลูนอ้ย ไม่มีรายละเอียดบนัทึกไว ้ 1 
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