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คานา
คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1–6 ชุ ดนี้ เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ที่จดั ทาขึ้ นเพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยยึดแนวทางในการออกแบบจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเน้ นสู่ ผลลัพธ์ ปลายทาง
หรื อการออกแบบจัดการเรี ยนรู้ แบบย้ อนกลับ (Backward Design) และหลักการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ เพื่อให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมและกระบวนการเรี ยนรู ้ สามารถสร้างองค์ความรู ้
ได้ด ้ว ยตนเอง ทั้งเป็ นรายบุ ค คลและรายกลุ่ ม บทบาทของครู ครู มีหน้าที่ เ อื้ ออานวยความสะดวกให้
นัก เรี ย นประสบผลสาเร็ จ โดยสร้ า งสถานการณ์ การเรี ย นรู ้ ท้ งั ในห้องเรี ย นและนอกห้องเรี ย น ทาให้
นักเรี ยนสามารถเชื่อมโยงความรู ้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ ได้ในเชิงบูรณาการด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เน้นกระบวนการคิ ดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุ ปความรู ้ดว้ ยตนเอง ทาให้นกั เรี ยนได้รับการพัฒนาทั้ง
ด้านความรู ้ ด้านทักษะ/กระบวนการ และด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่ดี นาไปสู่ การอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างสันติสุข
การจัดทาคู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ชุดนี้ ได้จดั ทาตรงตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่ งครอบคลุมทุกสาระการเรี ยนรู ้ คือ สาระที่ 1 จานวนและการ
ดาเนินการ สาระที่ 2 การวัด สาระที่ 3 เรขาคณิ ต สาระที่ 4 พีชคณิ ต สาระที่ 5 การวิเคราะห์
ข้อมูลและความน่าจะเป็ น สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ภายในเล่มได้นาเสนอ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นรายชัว่ โมงตามหน่วยการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผสู ้ อนนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ได้
สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้แต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ยงั มีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ท้ งั 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความรู ้ ด้านทักษะ/กระบวนการ และด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยม ทาให้ทราบผลการเรี ยนรู ้แต่ละ
หน่วยการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนได้ทนั ที
คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ นาเสนอเนื้อหาแบ่งเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แนวทางการจัดแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย
1) แนวทางการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ได้อธิ บายองค์ประกอบของคู่มือครู แผนการจัดการ
เรี ย นรู ้ วิธีการใช้แผนการจัด การเรี ย นรู ้ และสัญ ลักษณ์ ล ักษณะกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ใ นสื่ อการเรี ย นรู ้
สมบูรณ์แบบ
2) แนวคิดผังการออกแบบการเรี ยนรู ้แบบ Backward Design (BwD)
3) เทคนิคและวิธีการจัดการเรี ยนรู ้–การวัดและประเมินผล
ตอนที่ 2 คาชี้แจงแผนการจัดการเรี ยนรู้ รายชั่ วโมง ได้เสนอแนะแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้แต่ละ
หน่วยการเรี ยนรู ้ในสื่ อการเรี ยนรู ้ สมบูรณ์แบบ และหนังสื อเรี ยน แบ่งเป็ นแผนย่อยรายชัว่ โมง ซึ่ งแผนการ
จัด การเรี ย นรู ้ แ ต่ ละแผนมี องค์ประกอบครบถ้ว นตามแนวทางการจัด ท าแผนการจัด การเรี ย นรู ้ ข อง
สถานศึกษา

ตอนที่ 3 เอกสาร/ความรู้ เสริมสาหรับครู ประกอบด้วยแบบทดสอบต่าง ๆ และความรู ้เสริ มสาหรับ
ครู
คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ต ศาสตร์ ชุด นี้ ได้เ สนอตัวอย่างเทคนิ ค และวิ ธีการสอนอย่า ง
หลากหลาย หวังว่ า จะเป็ นประโยชน์ต่ อ การนาไปประยุก ต์ใ ช้ใ นการจัด การเรี ย นรู ้ ใ ห้เ หมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของนักเรี ยนต่อไป
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ตอนที่ 1
แนวทางการจัดแผนการจัดการเรียนรู้
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1. แนวทางการใช้ แผนการจัดการเรียนรู้
1.1 องค์ ประกอบของคู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1 นี้ จดั ทาขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางให้ครู ใช้ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่ ง
การแบ่งหน่วยการเรี ยนรู ้สาหรับจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายชัว่ โมงในคู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้เล่มนี้ แบ่งเนื้ อหาเป็ น
7 หน่วย สามารถใช้ควบคู่กบั สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 เล่ม 1 และหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ประกอบด้วยหน่วยการเรี ยนรู ้ ดังนี้
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 จานวนนับ 1 ถึง 5 และ 0
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 จานวนนับ 6 ถึง 10
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 การบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 การลบจานวนสองจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 9
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 การวัดความยาว ความสูง
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 6 การชัง่ และการตวง
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 7 การเตรี ยมความพร้อมทางเรขาคณิ ต
คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ เล่ มนีน้ าเสนอเนือ้ หาแบ่ งเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แนวทางการจัดแผนการจัดการเรียนรู้
เป็ นส่ วนที่นาเสนอภาพกว้าง ๆ ของคู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั เล่มประกอบด้วย
1) แนวทางการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้
2) การออกแบบการเรี ยนรู ้แบบ Backward Design (BwD)
3) เทคนิคและวิธีการจัดการเรี ยนการสอน–การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
4) ตารางวิเคราะห์สาระ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ และตัวชี้วดั ชั้นปี
5) โครงสร้างการแบ่งเวลารายชัว่ โมงในการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1
ตอนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ รายชั่วโมง
เป็ นส่ วนที่นาเสนอแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายหน่ วยการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้อย่างละเอียดตาม
เนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ ซึ่ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้แต่ละแผน มีองค์ประกอบครบถ้วนตามแนวทางการจัดทาแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา
ในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้จะแบ่งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ออกเป็ นรายชัว่ โมง ซึ่ งมีจานวนมากน้อยไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กบั
ความยาวของเนื้อหาสาระ และในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้จะระบุ
1. ผังมโนทัศน์ แสดงขอบข่ายเนื้ อหาการจัดการเรี ยนรู ้ที่ครอบคลุมความรู ้ ทักษะ/กระบวนการ คุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และภาระงาน/ชิ้นงาน
2. กรอบแนวคิดการออกแบบการเรี ยนรู้ แบบ BwD (Template Backward Design) เป็ นกรอบแนวคิดในการจัดการ
เรี ยนรู ้ของแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ แบ่งเป็ น 3 ขั้น ได้แก่
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นหลักฐานที่แสดงว่านักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ตามที่กาหนดไว้
อย่างแท้จริ ง
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ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ จะระบุวา่ ในหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ีแบ่งเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้กี่แผน และแต่ละแผน
ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมกี่ชวั่ โมง
3. แผนการจัดการเรี ยนรู้ รายชั่ วโมง เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามกรอบแนวคิ ดการออกแบบการเรี ยนรู ้แบบ BwD
ประกอบด้วย
3.1 ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยลาดับที่ของแผน ชื่อแผน และเวลาเรี ยน เช่น แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1
จานวนและการเขียนสัญลักษณ์แทนจานวน 1 ถึง 5 เวลา 3 ชัว่ โมง
3.2 สาระสาคัญ เป็ นความคิดรวบยอดของเนื้อหาที่นามาจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้
3.3 ตัวชี้วัดชั้ นปี เป็ นตัวชี้ วดั ที่ ใช้ตรวจสอบนักเรี ยนหลังจากเรี ยนจบเนื้ อหาที่ นาเสนอในแต่ละแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้น้ นั ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหลักสูตร
3.4 จุดประสงค์ การเรียนรู้ เป็ นส่ วนที่บอกจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นแก่นกั เรี ยนภายหลังจากการเรี ยนจบใน
แต่ละแผน ทั้งในด้านความรู ้ (K) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) ซึ่ งสอดคล้องสัมพันธ์
กับตัวชี้วดั ชั้นปี และเนื้อหาในแผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ
3.5 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ เป็ นการตรวจสอบผลการจัดการเรี ยนรู ้ว่าหลังจากจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้แล้ว นักเรี ยนมีพฒ
ั นาการ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตามเป้ าหมายที่ คาดหวังไว้หรื อไม่ และมีสิ่งที่
จะต้องได้รับการพัฒนาปรั บปรุ งส่ งเสริ มในด้านใดบ้าง ดังนั้น ในแต่ ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้ จึงได้ออกแบบวิธีการและ
เครื่ องมือในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนไว้อย่างหลากหลาย เช่น การทาแบบทดสอบ การตอบ
คาถามสั้น ๆ การตรวจผลงาน การสังเกตพฤติกรรมทั้งที่เป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม เป็ นต้น โดยเน้นการปฏิบตั ิให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับตัวชี้วดั และมาตรฐานการเรี ยนรู ้
วิธีการและเครื่ องมือในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้เหล่านี้ครู สามารถนาไปใช้ประเมินนักเรี ยนได้ ทั้งในระหว่าง
การจัดการเรี ยนรู ้และการทากิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการนาความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.6 สาระการเรียนรู้ เป็ นหัวข้อย่อยที่นามาจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งสอดคล้องกับสาระการ
เรี ยนรู ้แกนกลาง
3.7 แนวทางบูรณาการ เป็ นการเสนอแนะแนวทางการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ในเรื่ องที่ เรี ยนรู ้ของแต่ละแผนให้
เชื่อมโยงสัมพันธ์กบั สาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ ได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุ ขศึกษาและ
พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้นกั เรี ยนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวางและ
สร้างองค์ความรู ้ได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละคน
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3.8 กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เป็ นการเสนอแนวทางการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เนื้ อหาในแต่ ละเรื่ อง โดยใช้
แนวคิ ดและทฤษฎี การเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้ผูส้ อนนาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่
ขั้นที่ 1 นาเข้าสู่บทเรี ยน
ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนนักเรี ยน
ขั้นที่ 4 นาไปใช้
ขั้นที่ 5 สรุ ป
3.9 กิจกรรมเสนอแนะเพิม่ เติมสาหรั บกลุ่มที่สนใจเป็ นพิเศษ เป็ นกิจกรรมเสนอแนะสาหรับให้นกั เรี ยนได้พฒั นา
เพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ นอกเหนื อจากที่ ได้จดั การเรี ยนรู ้มาแล้วในชัว่ โมงเรี ยน กิจกรรมเสนอแนะมี 2 ลักษณะ คื อ กิจกรรม
สาหรับผูท้ ี่มีความสามารถพิเศษและต้องการศึกษาค้นคว้าในเนื้ อหานั้น ๆ ให้ลึกซึ้ งกว้างขวางยิ่งขึ้น และกิจกรรมสาหรับผูท้ ี่
ยังไม่เข้าใจเนื้อหาหรื อยังไม่เกิดการเรี ยนรู ้ตามเป้ าหมาย ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นการเรี ยนซ้ าหรื อซ่อมเสริ ม
3.10 สื่ อ/แหล่ งการเรี ยนรู้ เป็ นรายชื่ อสื่ อการเรี ยนรู ้ทุกประเภทที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งมี ท้ งั สื่ อธรรมชาติ สื่ อ
สิ่ งพิมพ์ สื่ อเทคโนโลยี และสื่ อบุคคล เช่น หนังสื อ เอกสารความรู ้ รู ปภาพ เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต วีดิทศั น์ ปราชญ์ชาวบ้าน
เป็ นต้น
3.11 บันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้ เป็ นส่ วนที่ ให้ครู บนั ทึกผลการจัดการเรี ยนรู ้ว่าประสบความสาเร็ จหรื อไม่ มี
ปัญหาหรื ออุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบ้าง ได้แก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นอย่างไร และข้อเสนอแนะสาหรับการจัดการเรี ยนรู ้ครั้ง
ต่อไป
ตอนที่ 3 เอกสาร/ความรู้ เสริมสาหรับครู
ประกอบด้วยแบบทดสอบต่าง ๆ และความรู ้เสริ มสาหรับครู ได้บนั ทึกลงในแผ่นซี ดี (CD) โดยมิได้พิมพ์ไว้ใน
เล่มคู่มือครู เพื่อความสะดวกของครู ในการนาไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนประกอบด้วย
1) แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน เป็ นแบบทดสอบเพื่อใช้วดั และประเมินผลนักเรี ยนก่อนการจัดการเรี ยนรู ้
และหลังการจัดการเรี ยนรู ้
2) แบบทดสอบ เป็ นแบบทดสอบเพื่อใช้วดั และประเมินผลนักเรี ยนหลังจากเรี ยนจบในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ 3
ด้าน ได้แก่
(1) ด้านความรู ้ มีแบบทดสอบทั้งที่เป็ นแบบปรนัยและอัตนัย
(2) ด้านทักษะ/กระบวนการ เป็ นตารางประเมิน
(3) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม เป็ นตารางประเมิน
3) ความรู้ เสริมสาหรับครู เป็ นการนาเสนอความรู ้ในเรื่ องต่าง ๆ แก่ครู เช่น
(1) หลักการจัดทาแฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio) และวิธีการคัดเลือกผลงานเพื่อเก็บในแฟ้ มสะสมผลงาน
(2) ความรู ้เรื่ องโครงงาน
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1.2 วิธีการใช้ แผนการจัดการเรียนรู้
ในการจัดการเรี ยนรู ้ ครู ควรศึ กษาคู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1 และศึ กษาสื่ อการเรี ยนรู ้ที่จะใช้
ประกอบการเรี ยนการสอน หลังจากนั้นจึ งวางแผนเตรี ยมจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ก็จะช่วยให้การจัดการเรี ยนการสอนของครู
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การจัดการเรี ยนรู ้ ตามแนวทางของคู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1 เล่มนี้ จะมี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลอย่างสู งสุ ดก็ต่อเมื่อครู ได้เตรี ยมการล่วงหน้า และเลือกวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับนักเรี ยน ที่ สาคัญ
สถานศึกษาแต่ละแห่งมีสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้และสภาพนักเรี ยนที่แตกต่างกัน จึงเป็ นไปไม่ได้ที่คู่มือครู แผนการจัดการ
เรี ย นรู ้ เล่ มใด ๆ จะเหมาะสมและดี เ ยี่ย มสาหรั บสถานศึ กษา ครู และนักเรี ย นทุ กคน ดังนั้น จึ งเป็ นภาระของครู ที่จะต้อง
เตรี ยมการสอน พิ จารณาปรั บและเลื อกสรรแผนการจัดการเรี ย นรู ้ ให้เ หมาะสมกับสภาพการเรี ยนรู ้ จริ งของนักเรี ยนและ
สถานศึกษา

1.3 สั ญลักษณ์ ลกั ษณะกิจกรรมการเรียนรู้
ในสื่ อการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ทุกเล่มได้มีสัญลักษณ์กากับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ไว้ทุกกิจกรรมเพื่อช่วยให้
ครู และนักเรี ยนทราบลักษณะของกิจกรรมนั้น ๆ จะได้จดั กิจกรรมได้ดียิ่งขึ้น สัญลักษณ์ลกั ษณะกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีดงั นี้
โครงงาน เป็ นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาการคิด การวางแผน และการแก้ปัญหา
การพัฒนากระบวนการคิด เป็ นกิจกรรมให้นกั เรี ยนทาเพื่อพัฒนากระบวนการคิดด้านต่าง ๆ
การประยุกต์ ใช้ ในชีวติ ประจาวัน เป็ นกิจกรรมให้นกั เรี ยนนาความรู ้ ทักษะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
การปฏิบัตจิ ริง/ฝึ กทักษะ เป็ นกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิจริ งหรื อฝึ กปฏิบตั ิเพื่อเกิดทักษะ อันจะช่วยให้
การเรี ยนรู ้เป็ นไปตามเป้ าหมายอย่างสมบูรณ์และติดตัวคงทน
การศึกษาค้ นคว้ า/สื บค้ น เป็ นกิจกรรมให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าหรื อสื บค้นเพื่อสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเองจน
เกิดเป็ นนิสยั
การสารวจ เป็ นกิจกรรมให้นกั เรี ยนสารวจ รวบรวมข้อมูลเพื่อนามาศึกษาวิเคราะห์ หาเหตุ หาผล ฝึ กความ
เป็ นผูร้ อบคอบ
การสั งเกต เป็ นกิจกรรมให้นกั เรี ยนรู ้จกั สังเกตสิ่ งที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้จนสร้างองค์ความรู ้ได้อย่างเป็ นระบบและ
มีเหตุผล
การคิดคานวณ เป็ นกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะการคิดคานวณ
การแก้ โจทย์ ปัญหา เป็ นกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
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การใช้ สัญลักษณ์ สื่อความ เป็ นกิจกรรมพัฒนาการใช้สญ
ั ลักษณ์ในการสื่ อความในทุก ๆ ด้าน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรี ยนรู ้
กิจกรรมสาหรับกลุ่มพิเศษ เป็ นกิจกรรมสาหรับให้นกั เรี ยนใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้เพิ่มเติม เพื่อการพัฒนาให้
เต็มตามศักยภาพ
กิจกรรมสาหรับซ่ อมเสริม เป็ นกิจกรรมสาหรับให้นกั เรี ยนใช้เรี ยนซ่อมเสริ มเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ตามตัวชี้วดั
ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ เป็ นกิจกรรมให้นกั เรี ยนใช้พฒั นาทักษะการคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์

2. การออกแบบการเรียนรู้แบบ Backward Design (BwD)
การจัดการเรี ยนรู ้หรื อการสอนเป็ นงานที่ครู ทุกคนต้องใช้กลวิธีต่าง ๆ มากมายเพื่อให้นกั เรี ยนสนใจที่จะเรี ยนรู ้และ
เกิดผลตามที่ครู คาดหวัง การจัดการเรี ยนรู ้จดั เป็ นศาสตร์ที่ตอ้ งใช้ความรู ้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์อย่างมาก ครู
บางคนอาจจะละเลยเรื่ องของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้หรื อการออกแบบการสอน ซึ่ งเป็ นงานที่ ครู จะต้องทาก่อนการ
เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ทาอย่างไร ทาไมจึงต้องออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ครู ทุกคนผ่าน
การศึกษาและได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้มาแล้ว ในอดีตการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้จะเริ่ มต้นจาก
การกาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การดาเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้ และการวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ ปั จจุบนั การเรี ยนรู ้ได้มีการเปลี่ ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม เศรษฐกิ จ และสังคม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ซึ่ งนักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้จากสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้
ต่าง ๆ ที่มีอยูร่ อบตัว ดังนั้นการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้จึงเป็ นกระบวนการสาคัญที่ครู จาเป็ นต้องดาเนิ นการให้เหมาะสม
กับศักยภาพของนักเรี ยนแต่ละคน
วิกกินส์และแมกไท นักการศึกษาชาวอเมริ กนั ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเขาเรี ยกว่า
Backward Design ซึ่ งเป็ นการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่ครู จะต้องกาหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน
ก่อน โดยเขาทั้งสองให้ชื่อว่า ความเข้าใจที่คงทน (Enduring Understandings) เมื่อกาหนดความเข้าใจที่คงทนได้แล้ว ครู
จะต้องบอกให้ได้วา่ ความเข้าใจที่คงทนของนักเรี ยนนี้เกิดจากอะไร นักเรี ยนจะต้องมีหรื อแสดงพฤติกรรมอะไรบ้าง ครู มี
หรื อใช้วิธีการวัดอะไรบ้างที่จะบอกว่านักเรี ยนมีหรื อแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นแล้ว จากนั้นครู จึงนึ กถึงวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที่
จะทาให้นกั เรี ยนเกิดความเข้าใจที่คงทนต่อไป

แนวคิดของ Backward Design
Backward Design เป็ นการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้ผลลัพธ์ปลายทางเป็ นหลัก ซึ่ งผลลัพธ์ปลายทางนี้ จะเกิด
ขึ้นกับนักเรี ยนก็ต่อเมื่อจบหน่วยการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ครู จะต้องออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กรอบความคิดที่เป็ นเหตุเป็ นผล
มีความสัมพันธ์กนั จากนั้นจึงจะลงมือเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ขยายรายละเอียดเพิ่มเติ มให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
ต่อไป
กรอบความคิดหลักของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดย Backward Design มีข้ นั ตอนหลักที่สาคัญ 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 กาหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน
ขั้นที่ 2 กาหนดภาระงานและการประเมินผลการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งเป็ นหลักฐานที่แสดงว่านักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ตามที่
กาหนดไว้อย่างแท้จริ ง
ขั้นที่ 3 วางแผนการจัดการเรี ยนรู ้
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ขั้นที่ 1 กาหนดผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ก่อนที่จะกาหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยนนั้น ครู ควรตอบคาถามสาคัญต่อไปนี้
1. นักเรี ยนควรจะมีความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถทาสิ่ งใดได้บา้ ง
2. เนื้อหาสาระใดบ้างที่มีความสาคัญต่อการสร้างความเข้าใจของนักเรี ยนและความเข้าใจที่คงทน
(Enduring Understandings) ที่ครู ตอ้ งการจัดการเรี ยนรู ้ให้แก่นกั เรี ยนมีอะไรบ้าง
เมื่ อ จะตอบค าถามส าคัญดังกล่า วข้า งต้น ให้ครู นึกถึ งเป้ าหมายของการศึ กษา มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ด ้านเนื้ อหา
ระดับชาติที่ปรากฏอยู่ในหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รวมทั้งมาตรฐานการเรี ยนรู ้ระดับเขต
พื้นที่การศึกษาหรื อท้องถิ่น การทบทวนความคาดหวังของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่ องจากมาตรฐานแต่ละ
ระดับจะมีความสัมพันธ์กบั เนื้อหาสาระต่าง ๆ ซึ่ งมีความแตกต่างลดหลัน่ กันไป ด้วยเหตุน้ ี ข้ นั ที่ 1 ของ Backward Design ครู
จึงต้องจัดลาดับความสาคัญและเลือกผลลัพธ์ปลายทางของนักเรี ยน ซึ่ งเป็ นผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดจากความเข้าใจที่คงทนต่อไป

ความเข้ าใจทีค่ งทนของนักเรียน
ความเข้าใจที่คงทนคื ออะไร ความเข้าใจที่ คงทนเป็ นความรู ้ที่ลึกซึ้ ง ได้แก่ ความคิ ดรวบยอด ความสัมพันธ์ และ
หลักการของเนื้ อหาและวิชาที่นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ งเป็ นความรู ้ที่อิงเนื้ อหา ความรู ้น้ ี เกิดจากการสะสมข้อมูล
ต่าง ๆ ของนักเรี ยนและเป็ นองค์ความรู ้ที่นกั เรี ยนสร้างขึ้นด้วยตนเอง

การเขียนความเข้ าใจทีค่ งทนในการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
ถ้าความเข้าใจที่ คงทน หมายถึง สาระสาคัญของสิ่ งที่จะเรี ยนรู ้แล้ว ครู ควรจะรู ้ว่าสาระสาคัญหมายถึงอะไร คาว่า
สาระสาคัญ มาจากคาว่า Concept ซึ่ งนักการศึกษาของไทยแปลเป็ นภาษาไทยว่า สาระสาคัญ ความคิ ดรวบยอด มโนทัศน์
มโนมติ และสังกัป ซึ่ งการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้นิยมใช้คาว่า สาระสาคัญ
สาระสาคัญเป็ นข้อความที่แสดงแก่นหรื อเป้ าหมายเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปรวมและข้อแตกต่าง
เกี่ ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง โดยอาจครอบคลุมข้อเท็จจริ ง กฎ ทฤษฎี ประเด็น และการสรุ ปสาระสาคัญและข้อความที่ มี
ลักษณะรวบยอดอย่างอื่น

ประเภทของสาระสาคัญ
1. ระดับกว้าง (Broad Concept)
ตัวอย่ างสาระสาคัญระดับกว้ าง
 การจาแนกรู ปเรขาคณิ ต ใช้วธิ ีพิจารณาขอบของรู ป
2. ระดับการนาไปใช้ (Operative Concept หรื อ Functional Concept)
ตัวอย่ างสาระสาคัญระดับนาไปใช้
 รู ปเรขาคณิ ตสามารถจาแนกโดยพิจารณาขอบของรู ป เช่น รู ปสามเหลี่ยม รู ปสี่ เหลี่ยม รู ปวงกลม
รู ปวงรี

แนวทางการเขียนสาระสาคัญ
1. ให้เขียนสาระสาคัญของทุกเรื่ อง โดยแยกเป็ นข้อ ๆ (จานวนข้อของสาระสาคัญจะเท่ากับจานวนเรื่ อง)
2. การเขียนสาระสาคัญที่ดีควรเป็ นสาระสาคัญระดับการนาไปใช้
3. สาระสาคัญต้องครอบคลุมประเด็นสาคัญครบถ้วน เพราะหากขาดส่ วนใดไปแล้วจะทาให้นกั เรี ยนรับสาระสาคัญ
ที่ผิดไปทันที
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4. การเขียนสาระสาคัญที่จะให้ครอบคลุมประเด็นสาคัญวิธีการหนึ่งคือ การเขียนแผนผังสาระสาคัญ

ตัวอย่ างการเขียนแผนผังสาระสาคัญ
รู ปสามเหลีย่ ม

เป็ นรู ปที่มีดา้ น 3 ด้าน
และมีมุม 3 มุม

รู ปสี่ เหลีย่ ม

เป็ นรู ปที่มีดา้ นสี่ ดา้ นจดกัน
และมีมุม 4 มุม

รู ปวงกลม

เป็ นรู ปที่ไม่มีดา้ นและไม่มีมุม
และมีเส้นรอบวงยาวจากจุด
ศูนย์เท่ากัน

การจาแนกรู ปเรขาคณิต

เป็ นรู ปที่ไม่มีดา้ น ไม่มีมุม คล้าย
รู ปวงรี
รู ปวงกลมแต่มีลกั ษณะรี และมี
เส้นรอบวงยาวจากจุดศูนย์ไม่เท่ากัน
เท่ากัน ป ได้ แก่
สาระสาคัญของการจาแนกรู ปเรขาคณิ ตสามารถจาแนกโดยพิจารณาขอบของรู
„ สามเหลี่ยม เป็ นรู ปที่มีดา้ น 3 ด้าน และมีมุม 3 มุม
„ รู ปสี่ เหลี่ยมเป็ นรู ปที่มีดา้ นสี่ ดา้ นจดกัน และมีมุม 4 มุม
„ รู ปวงกลมเป็ นรู ปที่ไม่มีดา้ นและไม่มีมุม และมีเส้นรอบวงยาวจากจุดศูนย์เท่ากัน

„ รู ปวงรี เป็ นรู ปที่ไม่มีดา้ น ไม่มีมุม คล้ายรู ปวงกลมแต่มีลกั ษณะรี และมีเส้นรอบวงยาว
จากจุดศูนย์ไม่เท่ากัน

5. การเขียนสาระสาคัญเกี่ยวกับเรื่ องใดควรเขียนลักษณะเด่นที่มองเห็นได้หรื อนึ กได้ออกมาเป็ นข้อ ๆ แล้วจาแนก
ลักษณะเหล่านั้นเป็ นลักษณะจาเพาะและลักษณะประกอบ
6. การเขี ยนข้อความที่ เป็ นสาระสาคัญ ควรใช้ภ าษาที่ มีการขัด เกลาอย่างดี เลี่ ยงคาที่ มีค วามหมายกากวมหรื อ
ฟุ่ มเฟื อย

ขั้นที่ 2 กาหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ า
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นักเรียนมีผลการเรียนรู้ ตามทีก่ าหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
เมื่อครู กาหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ ตอ้ งการให้เกิ ดขึ้ นกับนักเรี ยนแล้ว ก่อนที่ จะดาเนิ นการขั้นต่อไปขอให้ครู ตอบ
คาถามสาคัญต่อไปนี้
 นักเรี ยนมีพฤติ กรรมหรื อแสดงออกในลักษณะใด จึ งทาให้ครู ทราบว่า นักเรี ยนบรรลุผลลัพธ์ปลายทางตามที่
กาหนดไว้แล้ว
 ครู มีหลักฐานหรื อใช้วิธีการใดที่ สามารถระบุได้ว่านักเรี ยนมีพฤติ กรรมหรื อแสดงออกตามผลลัพธ์ปลายทางที่
กาหนดไว้
การออกแบบการจัด การเรี ย นรู ้ ตามหลักการของ Backward Design เน้นให้ครู ร วบรวมหลักฐานการวัด และ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ ที่จาเป็ นและมีหลักฐานเพียงพอที่ จะกล่าวได้ว่า การจัดการเรี ยนรู ้ทาให้นกั เรี ยนเกิ ดผลสัมฤทธิ์ แล้ว
ไม่ใช่ เรี ยนแค่ให้จบตามหลักสู ตรหรื อเรี ยนตามชุ ดของกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ครู กาหนดไว้เท่านั้น วิธีการของ Backward
Design ต้องการกระตุน้ ให้ครู คิดล่วงหน้าว่า ครู ควรจะกาหนดและรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์อะไรบ้างก่อนที่จะออกแบบ
หน่ วยการเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานดังกล่าวควรจะเป็ นหลักฐานที่ สามารถใช้เป็ นข้อมูลย้อนกลับ ที่ มีประโยชน์
สาหรับผูเ้ รี ยนและครู ได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ ครู ควรใช้วิธีการวัดและประเมินแบบต่อเนื่ องอย่างไม่เป็ นทางการและเป็ น
ทางการ ตลอดระยะเวลาที่ ครู จดั กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ให้แก่นกั เรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดที่ ตอ้ งการให้ครู ทาการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เรี ยกว่า สอนไปวัดผลไป
จึงกล่าวได้ว่าขั้นนี้ ครู ควรนึ กถึงพฤติกรรมหรื อการแสดงออกของนักเรี ยน โดยพิจารณาจากผลงานหรื อชิ้นงานที่
เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่ งแสดงให้เห็นว่านักเรี ยนเกิดผลลัพธ์ปลายทางตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้แล้วและเกณฑ์ที่ใช้ประเมิน
ควรเป็ นเกณฑ์คุณภาพในรู ปของมิติคุณภาพ (Rubrics) อย่างไรก็ตามครู อาจจะมีหลักฐานหรื อใช้วิธีการอื่ น ๆ เช่ น การ
ทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน การสัมภาษณ์ การศึกษาค้นคว้า การฝึ กปฏิบตั ิขณะเรี ยนรู ้ประกอบด้วยก็ได้

การกาหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้ ตาม
ผลลัพธ์ ปลายทางทีก่ าหนดไว้แล้ว
หลังจากที่ ครู ได้กาหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้ นกับนักเรี ยนแล้ว ครู ควรกาหนดภาระงานและวิธีการ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นหลักฐานที่แสดงว่านักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ตามผลลัพธ์ปลายทางที่กาหนดไว้แล้ว
ภาระงาน หมายถึง งานหรื อกิจกรรมที่กาหนดให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิ เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้/ตัวชี้ วดั ชั้น
ปี /มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้ ลักษณะสาคัญของงานจะต้องเป็ นงานที่ สอดคล้องกับชี วิตจริ งในชี วิตประจาวัน เป็ น
เหตุการณ์จริ งมากกว่ากิ จกรรมที่ จาลองขึ้ นเพื่อใช้ในการทดสอบ ซึ่ งเรี ยกว่า งานที่ ปฏิ บตั ิ เป็ นงานที่ มีความหมายต่อผูเ้ รี ยน
(Meaningful Task) นอกจากนี้งานและกิจกรรมจะต้องมีขอบเขตที่ชดั เจน สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้/ตัวชี้ วดั ชั้นปี /
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน
ทั้งนี้เมื่อได้ภาระงานครบถ้วนตามที่ตอ้ งการแล้ว ครู จะต้องนึกถึงวิธีการและเครื่ องมือที่จะใช้วดั และประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนซึ่ งมีอยูม่ ากมายหลายประเภท ครู จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับภาระงานที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิ
ตัวอย่างภาระงานเรื่ อง การเตรี ยมความพร้อมทางเรขาคณิ ตรวมทั้งการกาหนดวิธีการวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนดังตาราง

คู่มคูือ่มครู
10
ือครูแผนการจั
แผนการจัดการเรี
ดการเรียนรู
ยนรู้ คณิ
้ คณิตศาสตร์
ตศาสตร์ป.ป.1 1เล่เล่มม1
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ตัวอย่าง ภาระงาน/ผลงาน แผนการจัดการเรี ยนรู้เรื่ อง การเตรี ยมความพร้อมทางเรขาคณิ ต
จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการ
เรียนรู้

ภาระงาน/
ผลงาน

1. จาแนกรู ป 1. รู ปเปิ ด 1. นักเรี ยนทา
ที่เป็ นรู ปเปิ ด รู ปปิ ด
แบบทดสอบ
รู ปปิ ด และ 2. รู ปเรขา ก่อนเรี ยน
รู ปเรขา
คณิ ต
และหลัง
คณิ ตได้
3. การจัด
เรี ยน
2. จัดกลุ่ม
กลุ่มรู ป 2. นักเรี ยนทา
รู ปเรขา
เรขา
กิจกรรม ใน
คณิ ตได้
คณิ ต
ใบกิจกรรม
ที่ 1 เรื่ อง
“รู ปเรขา
คณิ ต”
3. นักเรี ยนทา
แบบทดสอบ
วัดความรู ้

วิธีการ
1. สังเกตจากการ
ซักถาม การแสดง
ความคิดเห็น การ
ให้ขอ้ เสนอแนะ
และการอภิปราย
ร่ วมกัน
2. ตรวจผลการทา
แบบทดสอบ
ก่อนเรี ยนและแบบ
ทดสอบหลังเรี ยน
3. ตรวจผลการทา
กิจกรรมที่ 1
เรื่ อง “รู ปเรขาคณิ ต”
4. ตรวจผลการทา
แบบทดสอบวัด
ความรู ้

การวัดและประเมินผล
เครื่องมือ

เกณฑ์

1. แบบประเมินผลการ
นาเสนอข้อมูล/การ
อภิปราย/การสร้าง
แผนที่ความคิด

 เกณฑ์คุณภาพ 4 ระดับ

2. แบบทดสอบก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

 เกณฑ์คุณภาพ 50%

3. ใบกิจกรรมที่ 1

 เกณฑ์คุณภาพ 4 ระดับ

4. แบบทดสอบวัดความรู ้

 เกณฑ์คุณภาพ 4 ระดับ

กิจกรรมการ
เรียนรู้

สื่ อการเรียนรู้

1. ร่ วมกัน
1.
อภิปรายถึง
ลักษณะของ 2.
ขอบหนังสื อ
หรื อขอบ 3.
เหรี ยญสิ บว่า
มีลกั ษณะเป็ น
อย่างไร
4.
2. นักเรี ยน
ศึกษาเนื้อหา
จากสื่ อ/แหล่ง
การเรี ยนรู ้

แผ่นภาพรู ปเปิ ด
รู ปปิ ด
แผ่นภาพรู ป
เรขาคณิ ตต่าง ๆ
หนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ ป. 1
ใบกิจกรรมที่ 1
เรื่ อง “รู ปเรขา
คณิ ต”
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ความเข้าใจที่คงทนจะเกิดขึ้นได้ นักเรี ยนจะต้องมีความสามารถ 6 ประการ ได้แก่
1. การอธิบาย ชี้แจง เป็ นความสามารถที่ นกั เรี ยนแสดงออกโดยการอธิ บายหรื อชี้ แจงในสิ่ งที่
เรี ยนรู ้ได้อย่างถูกต้อง สอดคล้อง มีเหตุมีผล และเป็ นระบบ
2. การแปลความและตีค วาม เป็ นความสามารถที่ นักเรี ย นแสดงออกโดยการแปลความและ
ตีความได้อย่างมีความหมาย ตรงประเด็น กระจ่างชัด และทะลุปรุ โปร่ ง
3. การประยุกต์ ดัดแปลง และนาไปใช้ เป็ นความสามารถที่นกั เรี ยนแสดงออกโดยการนาสิ่ งที่ได้
เรี ยนรู ้ไปสู่การปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล มีประสิ ทธิ ภาพ และคล่องแคล่ว
4. การมี มุ ม มองที่ ห ลากหลาย เป็ นความสามารถที่ นัก เรี ย นแสดงออกโดยการมี มุ ม มองที่
น่าเชื่อถือ เป็ นไปได้ มีความลึกซึ้ ง แจ่มชัด และแปลกใหม่
5. การให้ ความสาคัญใส่ ใจในความรู้ สึกของผู้อนื่ เป็ นความสามารถที่นกั เรี ยนแสดงออกโดยการมี
ความละเอียดรอบคอบ เปิ ดเผย รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ระมัดระวังที่จะไม่ให้เกิดความกระทบ
กระเทือนต่อผูอ้ ื่น
6. การรู้ จักตนเอง เป็ นความสามารถที่ นักเรี ยนแสดงออกโดยการมี ความตระหนักรู ้ สามารถ
ประมวลผลข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลาย ปรับตัวได้ รู ้จกั ใคร่ ครวญ และมีความเฉลียวฉลาด
นอกจากนี้ หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดสมรรถนะ
สาคัญของนักเรี ยนหลังจากสาเร็ จการศึกษาตามหลักสูตรไว้ 5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่ อสาร เป็ นความสามารถของนักเรี ยนในการถ่ายทอดความคิ ด ความรู ้
ความเข้าใจ ความรู ้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อ มูลข่าวสารและประสบการณ์ อันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อประนี ประนอม การเลือกที่จะรับ
และไม่ รั บ ข้อมู ลข่ า วสารด้ว ยหลัก เหตุ ผ ลและความถู กต้อง ตลอดจนการเลื อ กใช้วิธี การสื่ อสารที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็ นความสามารถของนักเรี ยนในการคิดวิเคราะห์ การคิด สังเคราะห์
การคิ ดอย่างมีวิจารณญาณ การคิ ดอย่างสร้างสรรค์ การคิ ดเชิ งคุณธรรม และการคิ ดอย่างเป็ นระบบ เพื่อ
นาไปสู่การสร้างองค์ความรู ้หรื อสารสนเทศ เพื่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ ปัญหา เป็ นความสามารถของนักเรี ยนในการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม ประยุกต์ความรู ้มาใช้ในการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหา และมีการตัดสิ นใจที่ มีประสิ ทธิ ภาพโดยคานึ งถึงผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นต่อตนเอง สังคม และ
สิ่ งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ ทักษะกระบวนการและทักษะในการดาเนินชีวติ เป็ นความสามารถของ
นักเรี ยนในด้านการนากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดาเนิ นชีวิตประจาวัน การทางาน และการอยู่
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ร่ วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล การจัดการและหาทางออกที่
เหมาะสมด้านความขัดแย้งและความแตกต่างระหว่างบุคคล การปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสภาพแวดล้อม การสื บเสาะหาความรู ้ และการรู ้จกั หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ซ่ ึ งจะ
ส่ งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
5. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เป็ นความสามารถของนักเรี ยนในการเลือกใช้เทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ ทั้งด้านวัตถุ แนวคิด และวิธีการในการพัฒนาตนเองและสังคม ด้านการเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การ
ทางาน การแก้ปัญหา และการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม
นอกจากสมรรถนะสาคัญของนักเรี ยนหลังจากสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรที่กล่าวแล้วข้างต้น
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้
สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างมีความสุ ขในฐานะเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
2. ซื่ อสัตย์สุจริ ต
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
3. มีวินยั
7. รักความเป็ นไทย
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
8. มีจิตสาธารณะ
ดังนั้น การกาหนดภาระงานให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิ รวมทั้งการเลือกวิธีการและเครื่ องมือประเมินผล
การเรี ยนรู ้น้ นั ครู ควรคานึ งถึงความสามารถของนักเรี ยน 6 ประการ ตามแนวคิดของ Backward Design
สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนหลังจากสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรที่ ได้
กล่ าวไว้ข ้างต้น เพื่ อ ให้ภาระงาน วิธีการ และเครื่ อ งมื อวัด และประเมิ นผลการเรี ย นรู ้ ค รอบคลุ มสิ่ งที่
สะท้อนผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยนอย่างแท้จริ ง
นอกจากนี้ การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิ ดของ Backward Design ในขั้นที่ 2 นี้ ครู
จะต้องคานึงถึงภาระงาน วิธีการ เครื่ องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่มีความเที่ยงตรง ความเชื่ อถือได้
มีประสิ ทธิ ภาพ ตรงกับสภาพจริ ง มีความยืดหยุน่ และให้ความสบายใจแก่นกั เรี ยนเป็ นสาคัญ
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ขั้นที่ 3 วางแผนการจัดการเรียนรู้
เมื่อครู มีความรู ้ความเข้าใจที่ชดั เจนเกี่ยวกับการกาหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับ
นักเรี ยน รวมทั้งกาหนดภาระงานและการประเมินผลการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งเป็ นหลักฐานที่แสดงว่านักเรี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ตามที่ กาหนดไว้อย่างแท้จริ งแล้ว ขั้นต่ อไปครู ควรนึ กถึงกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที่ จะจัดให้แก่
นักเรี ยน การที่ครู จะนึกถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดให้นกั เรี ยนได้น้ นั ครู ควรตอบคาถามสาคัญต่อไปนี้
 ถ้าครู ตอ้ งการจะจัดการเรี ยนรู ้ ให้นักเรี ยนเกิ ดความรู ้ เกี่ ยวกับข้อเท็จจริ ง ความคิ ดรวบยอด
หลักการ และทักษะกระบวนการต่าง ๆ ที่จาเป็ นสาหรับนักเรี ยน ซึ่ งจะทาให้นกั เรี ยนเกิดผลลัพธ์ปลายทาง
ตามที่กาหนดไว้ รวมทั้งเกิดเป็ นความเข้าใจที่คงทนต่อไปนั้น ครู สามารถจะใช้วิธีการง่าย ๆ อะไรบ้าง
 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่จะช่วยเป็ นสื่ อนาให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้และทักษะที่จาเป็ นมีอะไรบ้าง
 สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมและดีที่สุด ซึ่ งจะทาให้นกั เรี ยนบรรลุตามมาตรฐานของ
หลักสูตรมีอะไรบ้าง
 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ควรจัดกิจกรรมใดก่อนและควรจัดกิจกรรมใดภายหลัง
 กิ จกรรมต่าง ๆ ออกแบบไว้เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรี ยนหรื อไม่
เพราะเหตุใด
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ เพื่ อให้นักเรี ยนเกิ ดผลลัพธ์ปลายทางตามแนวคิ ดของ Backward
Design นั้น วิ ก กิ น ส์ แ ละแมกไทได้เ สนอแนะให้ค รู เ ขี ย นแผนการจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้แ นวคิ ด ของ
WHERETO (ไปที่ไหน) ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
W แทน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่จดั ให้น้ นั จะต้องช่วยให้นกั เรี ยนรู ้ว่าหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี จะดาเนิ นไป
ในทิศทางใด (Where) และสิ่ งที่คาดหวังคืออะไร (What) มีอะไรบ้าง ช่วยให้ครู ทราบว่านักเรี ยนมีความรู ้
พื้นฐานและความสนใจอะไรบ้าง
H แทน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ควรดึงดูดความสนใจนักเรี ยนทุกคน (Hook) ทาให้นกั เรี ยนเกิดความ
สนใจในสิ่ งที่จะเรี ยนรู ้ (Hold) และใช้สิ่งที่นกั เรี ยนสนใจเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้
E แทน กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ค วรส่ งเสริ มและจัด ให้ (Equip) นักเรี ย นได้มีประสบการณ์
(Experience) ในแนวคิดหลัก/ความคิดรวบยอด และสารวจ รวมทั้งวินิจฉัย (Explore) ในประเด็นต่าง ๆ ที่
น่าสนใจ
R แทน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ควรเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้คิดทบทวน (Rethink) ปรับ (Revise)
ความเข้าใจในความรู ้และงานที่ปฏิบตั ิ
E แทน กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ควรเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ประเมิน (Evaluate) ผลงานและสิ่ งที่
เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้
T แทน กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ควรออกแบบ (Tailored) สาหรับนักเรี ยนเป็ นรายบุ คคลเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และความสามารถที่แตกต่างกันของนักเรี ยน
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O แทน การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ให้เป็ นระบบ (Organized) ตามลาดับการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยนและกระตุน้ ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการสร้างองค์ความรู ้ต้ งั แต่เริ่ มแรกและตลอดไป ทั้งนี้ เพื่อการ
เรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ผล
อย่างไรก็ตาม มีขอ้ สังเกตว่าการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีการกาหนดวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ การ
ลาดับบทเรี ยน รวมทั้งสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่เฉพาะเจาะจงนั้นจะประสบผลสาเร็ จได้ ก็ต่อเมื่อครู ได้
มีการกาหนดผลลัพธ์ปลายทาง หลักฐานและวิธีการวัดและประเมินผลที่แสดงว่านักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้
ตามที่กาหนดไว้อย่างแท้จริ งแล้ว การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เป็ นเพียงสื่ อ ที่จะนาไปสู่ เป้ าหมายความสาเร็ จ
ที่ตอ้ งการเท่านั้น ด้วยเหตุน้ ี ถา้ ครู มีเป้ าหมายที่ชดั เจนก็จะช่วยทาให้การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้และการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สามารถทาให้นกั เรี ยนเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามที่กาหนดไว้ได้
โดยสรุ ปจึงกล่าวได้วา่ ขั้นนี้เป็ นการค้นหาสื่ อการเรี ยนรู ้ แหล่งการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ที่สอดคล้องเหมาะสมกับนักเรี ยน กิจกรรมที่กาหนดขึ้นควรเป็ นกิจกรรมที่จะส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนสามารถ
สร้างและสรุ ปเป็ นความคิดรวบยอดและหลักการที่สาคัญของสาระที่เรี ยนรู ้ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่คงทน
รวมทั้งความรู ้สึกและค่านิยมที่ดีไปพร้อม ๆ กับทักษะความชานาญ
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Backward Design Template
ผังการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ท.ี่ ..........................................
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางที่ต้องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ความเข้ าใจที่คงทนของนักเรียน
คาถามสาคัญที่ทาให้ เกิดความเข้ าใจที่คงทน
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า…
1. ....................................................................
1. ....................................................................
2. ....................................................................
2. ....................................................................
ความรู้ ของนักเรียนที่นาไปสู่ ความเข้ าใจที่คงทน
ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่นาไปสู่ ความเข้ าใจ
นักเรียนจะรู้ ว่า…
ที่คงทน นักเรียนจะสามารถ...
1. ....................................................................
1. ..........................................................................
2. ....................................................................
2. ..........................................................................
3. ....................................................................
3. ..........................................................................
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้
ตามที่กาหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานที่นักเรียนต้ องปฏิบัติ
1. .....................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
1. .............................................................
2. .............................................................

เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
1. ........................................................................
2. ...........................................................

3. สิ่ งทีม่ ่ ุงประเมิน
1. ..................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
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ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
1. ..................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
รู ปแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายชั่วโมงจากการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ตามแนวคิ ดของ
Backward Design เขียนโดยใช้รูปแบบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบเรี ยงหัวข้อ ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อแผน...(ระบุชื่อและลาดับที่ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้)
ชื่อเรื่อง...(ระบุชื่อเรื่ องที่จะทาการจัดการเรี ยนรู ้)
สาระที่...(ระบุสาระที่ใช้จดั การเรี ยนรู ้)
เวลา...(ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ต่อ 1 แผน)
ชั้น...(ระบุช้ นั ที่จดั การเรี ยนรู ้)
หน่ วยการเรียนรู้ ท.ี่ ..(ระบุชื่อและลาดับที่ของหน่วยการเรี ยนรู ้)
สาระสาคัญ...(เขียนความคิดรวบยอดหรื อผังมโนทัศน์ของหัวเรื่ องที่จะจัดการเรี ยนรู ้)
ตัวชี้วดั ชั้นปี ...(ระบุตวั ชี้วดั ชั้นปี ที่ใช้เป็ นเป้ าหมายของแผนการจัดการเรี ยนรู ้)
จุดประสงค์ การเรียนรู้ ...(กาหนดให้สอดคล้องกับสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรี ยนหลังจากสาเร็ จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่ งประกอบด้วย
ด้านความรู ้ ความคิด (Knowledge: K)
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม (Affective: A)
ด้านทักษะกระบวนการ (Performance: P)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ...(ระบุวิธีการและเครื่ องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ท้ งั 3 ด้าน)
สาระการเรียนรู้ ...(ระบุสาระและเนื้อหาที่ใช้จดั การเรี ยนรู ้ อาจเขียนเฉพาะหัวเรื่ องก็ได้)
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ...(กาหนดให้สอดคล้องกับธรรมชาติของกลุ่มสาระและการ
บูรณาการข้ามสาระ)
กิจกรรมเสนอแนะ...(ระบุรายละเอียดของกิจกรรมที่นกั เรี ยนควรปฏิบตั ิเพิ่มเติม)
แนวทางบูรณาการ...(เสนอแนะและระบุกิจกรรมของกลุ่มสาระอื่นที่บูรณาการร่ วมกัน)
สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ ...(ระบุสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรี ยนรู ้ที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้)
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ ...(ระบุรายละเอียดของผลการจัดการเรี ยนรู ้ตามแผนที่
กาหนดไว้ อาจนาเสนอข้อเด่นและข้อด้อยให้เป็ นข้อมูลที่สามารถใช้เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนได้)

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 117

ในส่ วนของการเขี ยนการจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ น้ นั ให้ครู ที่เขี ยนแผนฯ นาขั้นตอนหลักของ
เทคนิ ค วิธีการของการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เช่ น การเรี ยนแบบแก้ปัญหา การศึกษาเป็ น
รายบุคคล การอภิปรายกลุ่มย่อย/กลุ่มใหญ่ การฝึ กปฏิ บตั ิ การ การสื บค้นข้อมูล ฯลฯ มาเขี ยนในขั้นสอน
โดยให้คานึงถึงธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
การใช้แนวคิดของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของ Backward Design จะช่วยให้
ครู มีความมัน่ ใจในการจัดการเรี ยนรู ้และใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ของ
ในการจัดการเรี ยนรู ้ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
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3. เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอน–การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (2) และ (3) ได้ระบุแนวทางการจัดการ
เรี ยนรู ้ โดยเน้นการฝึ กทักษะกระบวนการคิด การฝึ กทักษะการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากแหล่งการ
เรี ยนรู ้ ที่หลากหลาย การฝึ กปฏิ บตั ิ จริ งและการประยุกต์ใช้ความรู ้ เพื่อการป้ องกันและแก้ปัญหา ดังนั้น
เพื่ อ ให้การจัดการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับนโยบายดังกล่ าวนี้ การจัดทาแผนการจัด การเรี ย นรู ้ ใ นคู่ มือครู
แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ชุดนี้ จึงยึดแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ (ChildCentered) เน้นการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง และเน้นการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการที่ผสมผสานเชื่ อมโยงสาระ
การเรี ยนรู ้ต่าง ๆ กับหัวข้อเรื่ องหรื อประเด็นที่สอดคล้องกับชีวิตจริ ง เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการพัฒนาในองค์
รวม เป็ นธรรมชาติ สอดคล้องกับสภาพและปัญหาที่เกิดในวิถีชีวิตของนักเรี ยน
แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ได้เปลี่ยนแปลงบทบาทของผูส้ อนจากการเป็ น
ผูช้ ้ ี นาหรื อถ่ายทอดความรู ้ ไปเป็ นผูช้ ่ วยเหลือ อานวยความสะดวก และส่ งเสริ มสนับสนุ นผูเ้ รี ยนโดยใช้
วิธีการต่าง ๆ อย่างหลากหลายรู ปแบบ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการสร้างสรรค์ความรู ้และนาความรู ้ไปใช้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ชุ ดนี้ จึงได้นาเสนอทฤษฎี และเทคนิ ควิธีการ
เรี ยนการสอนต่าง ๆ มาเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ เช่น
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน (Brain-Based Learning – BBL) เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที่
อิงผลการวิจยั ทางประสาทวิทยา ซึ่ งได้เสนอแนะไว้ว่า ตามธรรมชาติ น้ นั สมองเรี ยนรู ้ได้อย่างไร โดยได้
กล่าวถึงโครงสร้างที่แท้จริ งของสมองและการทางานของสมองมนุ ษย์ที่มีการแปรเปลี่ยนไปตามขั้นของ
การพัฒ นา ซึ่ งสามารถน ามาใช้เ ป็ นกรอบแนวคิ ด ของการสร้ า งสรรค์ก ารจัด การเรี ย นรู ้ ไ ด้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
การจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-Based Learning – PBL) เป็ นวิธีการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ใช้ปัญหาที่ เกิ ดขึ้ นเป็ นจุดเริ่ มต้นและเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิ ดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยให้นกั เรี ยน
ร่ วมกันแก้ปัญหาภายใต้การแนะนาของผูส้ อน ให้ผเู ้ รี ยนช่ วยกันตั้งคาถามและช่วยกันค้นหาคาตอบ โดย
ใช้อาจใช้ความรู ้เดิ มมาแก้ปัญหา หรื อศึ กษาค้นคว้าเพิ่มเติ มสาหรับการแก้ปัญหา นาข้อมูลที่ ได้จากการ
ค้นคว้ามาสรุ ปเป็ นข้อมูลในการแก้ปัญหา แล้วช่ วยกันประเมินการแก้ปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาครั้ง
ต่อไป สาหรับขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้
การจัดการเรียนรู้ แบบพหุปัญญา (Multiple Intelligences) เป็ นการพัฒนาองค์รวมของนักเรี ยน ทั้ง
สมองด้านซ้ายและสมองด้านขวา บนพื้นฐานความสามารถและสติปัญญาที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล
มุ่งหมายจะให้นกั เรี ยนสามารถแก้ปัญหาหรื อสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ภายใต้ความหลากหลายของวัฒนธรรม
หรื อสภาพแวดล้อม

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 119

การจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ (Cooperative Learning) เป็ นการจัดสถานการณ์และบรรยากาศให้
นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ฝึ กให้นกั เรี ยนที่ มีลกั ษณะแตกต่างกันทั้งสติ ปัญญาและความถนัดร่ วมกัน
ทางานเป็ นกลุ่ม ร่ วมกันศึกษาค้นคว้า
การจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ หมวกความคิด 6 ใบ (Six Thinking Hats) ให้นกั เรี ยนฝึ กตั้งคาถามและ
ตอบคาถามที่ใช้ความคิดในลักษณะต่าง ๆ โดยสามารถอธิ บายเหตุผลประกอบ หรื อวิเคราะห์วิจารณ์ได้
การจัดการเรี ยนรู้ สืบสวนสอบสวน (Inquiry Process) เป็ นการฝึ กให้นกั เรี ยนค้นหาความรู ้ดว้ ย
ตนเอง เพื่ออธิ บายสิ่ งต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ มีหลักเกณฑ์ โดยผูเ้ รี ยนจะต้องใช้ความสามารถของตนเอง
คิดค้น สื บเสาะ แก้ปัญหาหรื อคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ดว้ ยตนเอง
การจัดการเรียนรู้ แบบกระบวนการแก้ ปัญหา (Problem Solving) เป็ นการฝึ กให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้จาก
การแก้ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยการท าความเข้า ใจปั ญหา วางแผนแก้ปั ญหา ด าเนิ น การแก้ปัญ หา และ
ตรวจสอบหรื อมองย้อนกลับ
การจัดการเรียนรู้ แบบโครงงาน (Project Work) ซึ่ งเป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบหนึ่ งที่ส่งเสริ ม
ให้นักเรี ยนเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองจากการลงมื อปฏิ บตั ิ โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู ้ หรื อค้นคว้าหา
คาตอบในสิ่ งที่นกั เรี ยนอยากรู ้หรื อสงสัย ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
การจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นการปฏิบัติ (Active Learning) ให้นกั เรี ยนได้ทดลองทาด้วยตนเอง เพื่อจะ
ได้เรี ยนรู ้ข้ นั ตอนของงาน รู ้จกั วิธีแก้ปัญหาในการทางาน
การจัดการเรี ยนรู้ แบบสร้ างผังความคิด (Concept Mapping) เป็ นการสอนด้วยวิธีการจัดกลุ่ม
ความคิดรวบยอด เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์กนั ระหว่างความคิดหลักและความคิดรองลงไป โดยนาเสนอ
เป็ นภาพหรื อเป็ นผัง
การจั ด การเรี ย นรู้ จากประสบการณ์ (Experience Learning) เป็ นการจัด กิ จ กรรม หรื อ จัด
ประสบการณ์ให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ แล้วกระตุน้ ให้นกั เรี ยนพัฒนาทักษะใหม่ ๆ เจตคติ
ใหม่ ๆ หรื อวิธีการคิดใหม่ ๆ
การเรี ยนรู้ โดยการแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) เป็ นการจัดกิจกรรมที่ให้นกั เรี ยนได้แสดง
บทบาทในสถานการณ์ที่สมมุติข้ ึน โดยอาจกาหนดให้แสดงบทบาทสมมุติที่เป็ นพฤติกรรมของบุคคลอื่น
หรื อแสดงพฤติกรรมในบทบาทของตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ
การเรี ยนรู้ จากเกมจาลองสถานการณ์ (Simulation Gaming) เป็ นเทคนิ คการจัดการเรี ยนรู ้ที่ค ล้าย
กับการแสดงบทบาทสมมุติ แต่เป็ นการให้เล่นเกมจาลองสถานการณ์ โดยครู นาสถานการณ์จริ งมาจาลอง
ไว้ในห้องเรี ย น โดยการกาหนดกฎ กติ กา เงื่ อ นไขส าหรั บ เกมนั้น ๆ แล้วให้นักเรี ย นไปเล่ นเกมหรื อ
กิจกรรมในสถานการณ์จาลองนั้น
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การจัดการเรี ยนรู ้ตอ้ งจัดควบคู่กบั การวัดและประเมินผลตามภาระงานหรื อชิ้นงานที่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วดั แผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ ีได้เสนอการวัดและประเมินผลครบทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู ้ ด้านทักษะ และ
กระบวนการ และด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยม เน้นวิธีการวัดที่ หลากหลายตามสถานการณ์จริ ง
การดูร่องรอยต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการดูกระบวนการทางานและผลผลิตของงาน โดยออกแบบการประเมิน
เพื่ออานวยความสะดวกให้ครู ไว้พร้อมทั้งนี้ ครู อาจเพิ่มเติม โดยการออกแบบการวัดและประเมินด้วยมิติ
คุณภาพ (Rubrics)

คู่มือครูคู่มแผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู ้ คณิ
ป. 1 เล่ป.ม 11
21
ือครู แผนการจั
ยนรูตศาสตร์
้ คณิ ตศาสตร์
เล่ม 121

4. ตารางวิเคราะห์ สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วดั ชั้นปี
มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วดั ชั้ นปี

สาระที่ 1

สาระที่ 2

สาระ
ที่ 3

สาระที่ 4

สาระที่ 6

มฐ ค
3.1

มฐ ค 4.1

มฐ ค 6.1

มฐ ค 1.1

มฐ ค 1.2

มฐ ค 2.1

หน่ วยการเรียนรู้ ที่

1

1

1

หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 จานวนนับ 1 ถึง 5 และ 0

 



หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 จานวนนับ 6 ถึง 10

 



2

2

2

1

1

2

1

2

3

หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 การบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10

 

  

หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 การลบจานวนสองจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 9

 

  

4

หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 การวัดความยาว ความสูง



  

หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 6 การชัง่ และการตวง



 

หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 7 การเตรี ยมความพร้อมทางเรขาคณิ ต



 

5

6
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5. โครงสร้ างการแบ่ งเวลารายชั่วโมงในการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ป. 1
หน่ วยการเรียนรู้ /
แผนการจัดการเรี ยนรู้

เรื่อง

เวลา/
จานวนชั่วโมง

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1

จานวนนับ 1 ถึง 5 และ 0

10

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1

จานวนนับและการเขียนสัญลักษณ์แทนจานวนนับ 1 ถึง 5

4

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2

จานวนนับและการเขียนสัญลักษณ์แทนจานวน 0

2

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 3

การเปรี ยบเทียบจานวนสองจานวน

2

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4

การเรี ยงลาดับจานวน

2

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2

จานวนนับ 6 ถึง 10

12

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5

จานวนนับและการเขียนสัญลักษณ์แทนจานวน 6 ถึง 8

4

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 6

จานวนนับและการเขียนสัญลักษณ์แทนจานวน 9 และ 10

3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 7

การเปรี ยบเทียบจานวนสองจานวน

3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 8

การเรี ยงลาดับจานวน

2

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3

การบวกจานวนสองจานวนที่มผี ลบวกไม่ เกิน 10

14

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 9

ความหมายของการบวก

2

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 10

ประโยคสัญลักษณ์การบวก

3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 11

การบวกด้วยศูนย์

2

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 12

การสลับที่ของการบวก

2

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 13

2

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 14

การบวกแนวตั้ง
โจทย์ปัญหาการบวก

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4

การลบจานวนสองจานวนที่มีตวั ตั้งไม่ เกิน 9

19

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 15

ความหมายของการลบ

2

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 16

ประโยคสัญลักษณ์การลบ

4

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 17

การลบที่ตวั ลบเป็ นศูนย์

3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 18

การลบแนวตั้ง
โจทย์ปัญหาการลบ

3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 19

3

4
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หน่ วยการเรียนรู้ /
แผนการจัดการเรี ยนรู้

เรื่อง

เวลา/
จานวนชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 20

ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบ

3

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5

การวัดความยาว ความสู ง

15

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 21

การวัด

1

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 22

การเปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสูง

2

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 23

การเรี ยงลาดับความยาวหรื อความสูง

2

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 24

การวัดความยาวหรื อความสูงโดยใช้เครื่ องมือวัดที่มี
หน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

2

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 25

การเปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสูงโดยใช้หน่วย
กลาง

4

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 26

การเรี ยงลาดับความยาวหรื อความสู งโดยใช้เครื่ องมือวัด
ที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

4

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6

การชั่งและการตวง

15

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 27

การชัง่ น้ าหนัก

1

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 28

การเปรี ยบเทียบน้ าหนัก

1

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 29

การเรี ยงลาดับน้ าหนัก

2

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 30

การชัง่ โดยใช้เครื่ องมือวัดที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 31

การตวงและการเปรี ยบเทียบความจุ

2

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 32

การเรี ยงลาดับปริ มาตรของที่ตวงหรื อความจุของ
ภาชนะ

3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 33

การตวงโดยใช้เครื่ องตวงที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน

3

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7

การเตรียมความพร้ อมทางเรขาคณิต

5

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 34

รู ปเปิ ด รู ปปิ ด

5

ตอนที่ 2
คาชี้แจงการจัดแผนการจัดการเรียนรู้
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 1
จานวนนับ 1 ถึง 5 และ 0
เวลา 10 ชั่วโมง

จานวนนับและการเขียนสัญลักษณ์
แทนจานวนนับ 1 ถึง 5

จานวนนับและการเขียนสัญลักษณ์
แทนจานวน 0

จานวนนับ 1 ถึง 5 และ 0

การเปรียบเทียบจานวน
สองจานวน

การเรียงลาดับจานวน
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ความรู้
1.
2.
3.
4.

จานวนนับและการเขียนสัญลักษณ์แทนจานวนนับ 1 ถึง 5
จานวนนับและการเขียนสัญลักษณ์แทนจานวน 0
การเปรี ยบเทียบจานวนสองจานวน
การเรี ยงลาดับจานวน
ทักษะ/กระบวนการ

คุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม

1. ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
เรื่ องจานวนนับ 1 ถึง 5 และ 0
ด้วยความสนใจ ความตั้งใจ
เรี ยน และการทางานกลุ่ม
2. ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ใน
ตนเองในการร่ วมศึกษาและ
ปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการ
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับเรื่ องจานวนนับ
1 ถึง 5 และ 0
3. มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

จานวนนับ 1 ถึง 5
และ 0

1. การสื่ อสารเพื่ออธิ บายความสาคัญ
ของจานวนนับ 1 ถึง 5 และ 0
2. สามารถนาเสนอจานวนนับ 1 ถึง 5
และ 0 ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น ตัวเลข
ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และเป็ น
สัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนจานวน
3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับจานวนนับ 1
ถึง 5 และ 0
4. การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มา
ประยุกต์หรื อเชื่อมโยงไปใช้ใน
ชีวิตจริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้จานวนนับและการเขียนสัญลักษณ์แทนจานวนนับ 1 ถึง 5
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้จานวนนับและการเขียนสัญลักษณ์แทนจานวน 0
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การเปรี ยบเทียบจานวนสองจานวนที่ไม่เกิน 5 โดยใช้
สัญลักษณ์ > หรื อ < หรื อ =
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การเรี ยงลาดับจานวน
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
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ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับ 1 ถึง 5 และ 0
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยแสดงปริ มาณของสิ่ งของหรื อจานวนนับ
ที่ไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์ (ค 1.1 ป. 1/1)
2. เปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับจานวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์ (ค 1.1 ป. 1/2)
3. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการ
นาเสนอได้อย่างถูกต้อง (ค 6.1 ป. 1/4)
ความเข้ าใจที่คงทนของนักเรียน
คาถามสาคัญที่ทาให้ เกิดความเข้ าใจที่คงทน
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
จานวนนับ 1 ถึง 5 เป็ นจานวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่ ง นักเรี ยนสามารถนาความรู ้ เกี่ ยวกับจานวนนับ 1
ถึง 5 และ 0 ไปใช้ในชีวิตได้อย่างไร
และจานวนศูนย์ เป็ นจานวนที่ไม่มีสิ่งใดอยูเ่ ลย

ความรู้ ข องนัก เรี ยนที่นาไปสู่ ความเข้ าใจที่ คงทน ทักษะ/ความสามารถของนัก เรี ยนที่นาไปสู่ ความ
นักเรียนจะรู้ ว่า...
เข้ าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ...
1. จานวนนับและการเขียนสัญลักษณ์แทน
1. ทักษะ/ความสามารถด้านการสื่ อสารอธิ บาย
จานวนนับ 1 ถึง 5
ความสาคัญของจานวนนับ 1 ถึง 5 และ 0
2. จานวนนับและการเขียนสัญลักษณ์แทน
2. ทักษะ/ความสามารถด้านการนาเสนอ
จานวนนับ 1 ถึง 5 และ 0 ในรู ปแบบต่าง ๆ
จานวน 0
เช่น ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และ
3. การเปรี ยบเทียบจานวนสองจานวนที่ไม่เกิน
เป็ นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนจานวน
5 โดยใช้สญ
ั ลักษณ์ > หรื อ < หรื อ =
3. ทักษะ/ความสามารถในการนาความรู ้
4. การเรี ยงลาดับจานวน และการนับเพิ่มหรื อ
เกี่ยวกับจานวนนับ 1 ถึง 5 และ 0 ในรู ปแบบ
ลดทีละ 1–2
ต่าง ๆ เช่น ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย
ไปใช้ในชีวิตจริ ง
.
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ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียน
มีผลการเรียนรู้ ตามทีก่ าหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานทีน่ ักเรียนต้ องปฏิบัติ
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้จานวนและการเขียนสัญลักษณ์แทนจานวนนับ 1 ถึง 5
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การอ่าน การเขียนสัญลักษณ์แทนจานวน 0
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การเปรี ยบเทียบจานวนสองจานวนที่ไม่เกิน 5 โดยใช้
สัญลักษณ์ > หรื อ < หรื อ =
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การเปรี ยบเทียบจานวน
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การเรี ยงลาดับจานวน
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ

2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
1) การทดสอบ
2) การสนทนาซักถาม
3) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ น
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
4) การประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม
5) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ

2.2 เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
1) แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2) แบบบันทึกการสนทนาซักถาม
3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ น
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
4) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม
5) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ

3. สิ่ งทีม่ ่ ุงประเมิน
3.1 การอ่านเขียน การเปรี ยบเทียบ การเรี ยงลาดับจานวน การแสดงความคิดเห็น และการให้
ข้อเสนอแนะ
3.2 ความสนใจ ความตั้งใจเรี ยน การทางานกลุ่ม ความเชื่อมัน่ ในตนเอง และการมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิ ตศาสตร์
3.3 ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การนาเสนอ การใช้ทกั ษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี
และการนาไปใช้
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1
จานวนนับ 1 ถึง 5 และ 0
10 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 จานวนนับและการเขียนสัญลักษณ์แทนจานวนนับ 1 ถึง 5
4 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 จานวนนับและการเขียนสัญลักษณ์แทนจานวน 0
2 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 การเปรี ยบเทียบจานวนสองจานวน
2 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 การเรี ยงลาดับจานวน
2 ชัว่ โมง
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1

จานวนนับและการเขียนสั ญลักษณ์ แทน
จานวนนับ 1 ถึง 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับ 1 ถึง 5 และ 0

ภาคเรียนที่ 1
เวลา 4 ชั่ วโมง

1 สาระสาคัญ
1. จานวนนับ 1 ถึง 5 เป็ นจานวนที่นบั เพิ่มขึ้นทีละ 1 ตามลาดับ
2. ตัวเลขฮินดูอารบิก 1, 2, 3, 4, 5 ตัวเลขไทย ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ เป็ นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทน
จานวน

2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 1/1, ค 1.1 ป. 1/2, ค 1.6 ป. 1/4

3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.

บอกจานวนนับ 1 ถึง 5 ได้ (K)
อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจานวนได้ (K)
มีความรับผิดชอบ มัน่ ใจในตนเอง และเรี ยนคณิ ตศาสตร์อย่างมีความสุข (A)
ใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอได้ถูกต้อง (P)

4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการตอบคาถามและ
แบบประเมินผลการนาเสนอ
การแสดงความคิดเห็นเรื่ อง
ข้อมูล/การอภิปราย/การสร้าง
จานวนและการเขียนสัญลักษณ์ แผนที่ความคิด
แทนจานวนนับ 1 ถึง 5
2. การทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน

แบบทดสอบก่อนเรี ยน

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

-
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากความสนใจและ
แบบประเมินด้านคุณธรรม
ความตั้งใจเรี ยน
จริ ยธรรม และค่านิยม
2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
ด้านความเชื่อมัน่ ในตนเอง และ
การมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตขณะปฏิบตั ิกิจกรรม
แบบประเมินด้านทักษะ/
คณิ ตศาสตร์
กระบวนการ
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตาม
ใบกิจกรรมที่ 1–3
3. สังเกตพฤติกรรมด้านการสื่ อสาร
การนาเสนอ และการนาไปใช้

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5 สาระการเรียนรู้
1. การใช้จานวนบอกปริ มาณที่ได้จากการนับ
2. การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยแสดงจานวน
3. การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย
4. การนับเพิ่มทีละ 1
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อ่านและเขียนตัวเลขไทยจานวน 1 ถึง 5
วิทยาศาสตร์
นับจานวนพืช สัตว์ จาแนกประเภทของสัตว์
สั งคมศึกษาฯ
ศึกษาเกี่ยวกับจานวนนับของสิ่ งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว จานวนสมาชิ กใน
ครอบครัว
ศิลปะ
วาดภาพ ระบายสี แสดงจานวน 1 ถึง 5 ร้องเพลงนก
สุ ขศึกษาฯ
นับจานวนอวัยวะ ทาท่ากายบริ หารที่มี 2–5 จังหวะ เล่นเกม
ภาษาต่ างประเทศ
การนับจานวนเป็ นภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุ่มสมาชิกอาเซี ยน
10 ประเทศ
การงานอาชีพฯ
การประดิษฐ์ของเล่นจากกระดาษ ดินน้ ามัน ตามจานวนที่กาหนด
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7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
ครั้งที่ 1

1. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที (หรื อ
ครู และนักเรี ยนร่ วมทาความรู้ จักและสร้ างความคุ้นเคยระหว่ างกัน แนะนาเกี่ยวกับระเบียบ
และมารยาทในการปฏิ บัติกิจกรรมการเรี ยนรู้ ร่วมกับผู้อื่นให้ นักเรี ยนทราบก่ อนที่ จะทาการ
ทดสอบก่ อนเรี ยน)
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมสนทนาเกี่ ยวกับจานวนสิ่ งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเราว่า ถ้าเราต้องการรู ้
จานวนของสิ่ งต่าง ๆ เราควรจะทาอย่างไร (นับจานวน)
3. ครู ร้องเพลง “นก” ให้นกั เรี ยนฟั ง 1 เที่ยว จากนั้นครู ให้นกั เรี ยนร้องตาม และร้องพร้อมกัน
พร้อมทั้งให้ตวั แทนนักเรี ยนแสดงท่าทางประกอบเพลงด้วย
เพลงนก
นก 1 ตัวอยูบ่ นหลังคา

อีกตัวบินมาเป็ นนก 2 ตัว

นก 2 ตัวอยูบ่ นหลังคา

อีกตัวบินมาเป็ นนก 3 ตัว

นก 3 ตัวอยูบ่ นหลังคา

อีกตัวบินมาเป็ นนก 4 ตัว

นก 4 ตัวอยูบ่ นหลังคา อีกตัวบินมาเป็ นนก 5 ตัว
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับจานวนของนกจากเนื้อเพลง เช่น
- ตอนแรกมีนกอยูบ่ นหลังคากี่ตวั (1 ตัว)
- นกบินมาเพิ่มอีกกี่ตวั (1 ตัว)
- นกบินมาเพิ่มแล้วเป็ นนกกี่ตวั (2 ตัว)
- มีนก 2 ตัวอยูบ่ นหลังคา บินมาเพิ่มอีก 1 ตัว รวมเป็ นนกกี่ตวั (3 ตัว)
- มีนก 3 ตัวอยูบ่ นหลังคา บินมาเพิ่มอีก 1 ตัว รวมเป็ นนกกี่ตวั (4 ตัว)
- มีนก 4 ตัวอยูบ่ นหลังคา บินมาเพิ่มอีก 1 ตัว รวมเป็ นนกกี่ตวั (5 ตัว)
4. ครู ให้นกั เรี ยนทากิจกรรม “จานวนแทนภาพ” ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ องจานวน 1 และเรื่ องจานวน 2 จากบทเรี ยนมาล่วงหน้าแล้วมา
สรุ ปความรู ้ในการเรี ยนครั้งต่อไป
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
ครั้งที่ 2
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. จานวน 1
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2.1 ครู ชูหนังสื อให้นกั เรี ยนดู 1 เล่ม บอกนักเรี ยนว่า มีหนังสื อ 1 เล่ม และให้นกั เรี ยน
พูดตาม “หนังสื อ 1 เล่ม” จากนั้นเปลี่ยนเป็ นสิ่ งของอย่างอื่น
2.2 ให้นกั เรี ยนชูสมุด 1 เล่ม พร้อมทั้งให้บอกว่า “สมุด 1 เล่ม” จากนั้นให้นกั เรี ยนเปลี่ยน
เป็ นสิ่ งของอย่างอื่น เช่น ดินสอ นิ้วมือ พร้อมทั้งบอกว่า ดินสอ 1 แท่ง หรื อนิ้วมือ 1
นิ้ว และให้บอกจานวนของสิ่ งของนั้น ๆ ว่ามีจานวน 1
2.3 ให้นกั เรี ยนสังเกตและบอกสิ่ งต่าง ๆ ที่อยูใ่ นห้องเรี ยนที่มีจานวน 1 เช่น พัดลม โต๊ะครู
นาฬิกา พร้อมทั้งบอกจานวน เช่น “พัดลม 1 ตัว” “โต๊ะครู 1 ตัว” “นาฬิกา 1 เรื อน”
บอกส่ ว นประกอบของร่ า งกายที่ มีจานวน 1 บอกสิ่ งต่ า ง ๆ ที่ มีอยู่ภายในบริ เวณ
โรงเรี ยนที่มีจานวน 1
2.4 ครู นาบัตรตัวเลข “1” “๑” ติดบนกระดานดา แนะนานักเรี ยนว่าเป็ นสัญลักษณ์ที่ใช้
แสดงจานวนหนึ่ ง และอ่านสัญลักษณ์ท้ งั สองแบบให้นกั เรี ยนฟั งและให้นกั เรี ยนอ่าน
ตาม
2.5 ครู สาธิ ตการเขี ยนตัวเลข “1” บนกระดานดาให้นกั เรี ยนดู ให้นกั เรี ยนฝึ กเขี ยนตาม
ในอากาศและเขียนบนกระดานดาเป็ นกลุ่มหรื อเป็ นแถว ครู สังเกตความถูกต้องในการ
เขียน ถ้านักเรี ยนคนใดเขียนไม่ถกู ต้องให้เขียนใหม่ จากนั้นจัดกิจกรรมการฝึ กเขียนตัวเลข
“๑” และให้นกั เรี ยนเขียนตาม หรื อครู ให้นกั เรี ยนศึกษาและทากิจกรรมในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
2.6 ครู บอกนักเรี ยนว่า จานวน 1 เรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า “ONE” ครู พูดออกเสี ยงให้
นักเรี ยนพูดตาม
3. จานวน 2
3.1 ทบทวนเรื่ องจานวน 1 โดยครู และนักเรี ยนสนทนาซักถามจานวนสิ่ งต่าง ๆ ที่มีจานวน
1
3.2 ให้นกั เรี ยนออกมายืนหน้าชั้นเรี ยน 1 คน ครู ถามนักเรี ยนว่ามีนกั เรี ยนกี่ คน (1 คน)
และให้นกั เรี ยนออกมาเพิ่มอีก 1 คน ให้นกั เรี ยนสังเกต และถามนักเรี ยนว่า มีนกั เรี ยน
1 คน หรื อไม่ (ไม่ใช่) ถ้าไม่ใช่นกั เรี ยน 1 คน แล้วมีนกั เรี ยนกี่คน (2 คน) ให้นกั เรี ยน
นับจานวน “1, 2” และบอกความหมายของจานวน 2 ว่าเป็ นจานวนที่เพิ่มจาก 1 ขึ้นมา
อีก 1
3.3 ครู ชูหนังสื อ 2 เล่ม ให้นกั เรี ยนพูดว่า “หนังสื อ 2 เล่ม” และนับจานวน “1” “2”
จากนั้นเปลี่ยนเป็ นใช้อุปกรณ์อย่างอื่นและดาเนิ นกิ จกรรมทานองเดี ยวกันนี้ อีก 2–3
ครั้ง
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3.4 ให้นกั เรี ยนชูสิ่งของ เช่น สมุด 2 เล่ม นิ้วมือ 2 นิ้ว และบอกจานวนสิ่ งของนั้น ๆ เช่น ชู
สมุด 2 เล่ม ก็บอกว่า “สมุด 2 เล่ม” เมื่อนักเรี ยนเข้าใจเกี่ยวกับจานวน 2 แล้ว ครู ให้
นักเรี ยนสังเกตและบอกสิ่ งต่าง ๆ ที่อยูใ่ นห้องเรี ยนที่มีจานวนสอง เช่น ประตู
3.5 ให้นกั เรี ยนสังเกตและบอกส่ วนประกอบของร่ างกายที่ มีจานวน 2 สารวจในบริ เวณ
โรงเรี ยนว่า อะไรบ้างที่มีจานวน 2
3.6 ครู นาบัตรตัวเลข “2” “๒” ติ ดบนกระดานดา ครู อ่านสัญลักษณ์ท้ งั สองแบบให้
นักเรี ยนอ่านตาม
3.7 ครู สาธิ ตการเขี ยน “2” บนกระดานดา ให้นกั เรี ยนฝึ กเขียนตามในอากาศและเขียนบน
กระดานดาเป็ นกลุ่มหรื อเป็ นแถว ครู สังเกตความถูกต้องในการเขี ยน จากนั้นสาธิ ตการ
เขียนตัวเลขไทย และให้นกั เรี ยนฝึ กเขียนตาม หรื อครู ให้นกั เรี ยนศึ กษาและทากิจกรรมใน
หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
3.8 ครู บอกนักเรี ยนว่าจานวน 2 เรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า “TWO” ครู ออกเสี ยง “TWO”
ให้นกั เรี ยนฟัง ให้นกั เรี ยนพูดคา “TWO” ตาม
3.9 ครู พานักเรี ยนเล่นเกม ใช่ หรือไม่
เกม ใช่ หรือไม่
วิธีเล่ น ครู ต้ งั คาถามเกี่ยวกับจานวน 2 ให้นกั เรี ยนตอบว่า ใช่หรื อไม่ใช่ เช่น
- นักเรี ยนมีปาก 2 ปาก ใช่หรื อไม่ใช่ (ไม่ใช่)
- นักเรี ยนมีขา 2 ขา ใช่หรื อไม่ใช่ (ใช่)
- นักเรี ยนมีหู 2 หู ใช่หรื อไม่ใช่ (ใช่)
- ดวงอาทิตย์มี 2 ดวง ใช่หรื อไม่ใช่ (ไม่ใช่)
- ในห้องเรี ยนมีพดั ลม 2 ตัว ใช่หรื อไม่ใช่ (ใช่หรื อไม่ใช่แล้วแต่จานวนพัดลมใน
ห้องเรี ยน)
- เป็ ดมีขา 2 ขา ใช่หรื อไม่ใช่ (ใช่)
3.10 ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ องจานวน 3 และเรื่ องจานวน 4 จากบทเรี ยนมาล่วงหน้า
แล้วมาสรุ ปความรู ้ในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
4. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
5. จานวน 3
5.1 ทบทวนเรื่ องจานวน 1 และจานวน 2 โดยครู และนักเรี ยนร่ วมกันสนทนา ซักถาม
เกี่ยวกับจานวน 1 และ 2 เช่น
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- ส่ วนประกอบของร่ างกายอะไรบ้างที่มีจานวน 1 (ปาก จมูก) ที่มีจานวน 2 (ตา หู
มือ)
- สัตว์อะไรบ้างที่มีขา 2 ขา (นก ไก่ เป็ ด ห่าน) ที่มีขา 1 ขา (ไม่มี)
และทบทวนการนับจานวน 1 และ 2 เป็ นภาษาอังกฤษ (ONE TWO)
5.2 ให้นกั เรี ยนออกมายืนหน้าชั้นเรี ยน 1 คน ถามนักเรี ยนในชั้นว่า “มีนกั เรี ยนกี่คน”
(1 คน) และให้นกั เรี ยนออกมาอีก 1 คน ถามนักเรี ยนในชั้นว่า “มีนกั เรี ยนหน้าชั้นกี่
คน” (2 คน) ให้นบั จานวนพร้อมกัน “1, 2” จากนั้นให้นกั เรี ยนออกมาหน้าชั้นอีก 1
คน ถามนักเรี ยนว่า “ก่อนนี้มีนกั เรี ยนอยู่แล้วกี่คน” (2 คน) “นักเรี ยนออกมาอีกกี่คน”
(1 คน) “รวมเป็ นนักเรี ยนกี่ คน” (3 คน) ให้นกั เรี ยนนับจานวนพร้อมกัน “1, 2, 3”
ครู อธิ บายความหมายของจานวน 3 ว่า เป็ นจานวนที่เพิ่มจาก 2 ขึ้นมาอีก 1
5.3 ครู ชูหนังสื อ 3 เล่ม ให้นกั เรี ยนดู ให้นกั เรี ยนนับจานวน “1, 2, 3” และบอกว่า “หนังสื อ
3 เล่ม” ต่อจากนั้นใช้อุปกรณ์อย่างอื่นดาเนินกิจกรรมทานองเดียวกันนี้อีก 2–3 ครั้ง
ให้นกั เรี ยนชูสมุด 3 เล่ม นับจานวน “1, 2, 3” และบอกครู ว่า สมุด 3 เล่ม จากนั้น
ชูสิ่งของอย่างอื่น เช่น หนังสื อ 3 เล่ม นิ้วมือ 3 นิ้ว เป็ นต้น
5.4 ครู ให้นกั เรี ยนสังเกตและบอกสิ่ งต่าง ๆ ที่อยู่ในห้องเรี ยนที่ มีจานวน 3 ว่ามีหรื อไม่
ได้แก่อะไรบ้าง สังเกตส่ วนประกอบของร่ างกายที่ มีจานวน 3 บอกสัตว์ที่มี 3 ขา
ว่ามีหรื อไม่ ได้แก่อะไรบ้าง (ไม่มี)
5.5 ครู นาบัตรตัวเลข “3” “๓” ติดบนกระดานดา อ่านสัญลักษณ์ท้ งั สองให้นกั เรี ยนอ่านตาม
แล้วสาธิ ตการเขี ยน “3” “๓” บนกระดานดา ให้นกั เรี ยนฝึ กเขี ยนตาม ครู สังเกตความ
ถูกต้องในการเขี ยน หรื อครู ให้นกั เรี ยนศึ กษาและทากิ จกรรมในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5.6 ครู ออกเสี ยง 3 เป็ นภาษาอังกฤษ “THREE” นักเรี ยนฟังและออกเสี ยงหลาย ๆ ครั้ง และให้
นับย้อนหลังตั้งแต่จานวน 1 คือ “ONE TWO THREE”
6. จานวน 4
6.1 ทบทวนจานวน 1 ถึง 3 โดยให้นกั เรี ยนแสดงจานวนสิ่ งต่าง ๆ ที่มีจานวน 1 ถึง 3 และ
นับจานวน 1 ถึง 3
6.2 ให้นกั เรี ยนออกมาหน้าชั้นเรี ยน 1 คน ให้นกั เรี ยนในชั้นนับจานวน แล้วออกมาเพิ่มอีก
1 คน นับจานวน (1, 2) เพิ่มอีก 1 คน นับจานวน (1, 2, 3) เพิ่มอีก 1 คน ถามนักเรี ยน
ในชั้นว่า นักเรี ยนที่อยูห่ น้าชั้นเรี ยนมีจานวนกี่คน (4 คน) ให้นกั เรี ยนนับจานวน “1, 2,
3, 4” พร้อมกัน
6.3 ครู แ ละนักเรี ย นร่ วมกันอภิ ปรายเกี่ ยวกับจานวน 4 โดยครู จัดนักเรี ยนที่ อยู่หน้าชั้น
จานวน 4 ที่เป็ น 1 กับ 3 2 กับ 2 และ 3 กับ 1 และให้นกั เรี ยนตอบคาถามของครู เช่น
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จานวน 4 เป็ นจานวนที่เพิ่มจาก 1 ขึ้นมาอีกเท่าใด (3)
จานวน 4 เป็ นจานวนที่เพิ่มจาก 2 ขึ้นมาอีกเท่าใด (2)
จานวน 4 เป็ นจานวนที่เพิ่มจาก 3 ขึ้นมาอีกเท่าใด (1)
6.4 ครู ชูหนังสื อจานวน 4 เล่ม ให้นกั เรี ยนบอกและนับจานวน “1, 2, 3, 4” จากนั้น
เปลี่ยนเป็ นใช้อุปกรณ์อย่างอื่น จัดกิจกรรมทานองเดียวกันนี้ อีก 2–3 ครั้ง ให้นกั เรี ยนชู
สมุด 4 เล่ม บอกครู ว่า สมุด 4 เล่ม และนับจานวน “1, 2, 3, 4” จากนั้นเปลี่ยนเป็ นใช้
อุปกรณ์อย่างอื่นแทน เช่น หนังสื อ นิ้วมือ เป็ นต้น
6.5 ให้นกั เรี ยนสังเกตและบอกสิ่ งต่าง ๆ ที่ อยู่ในห้องเรี ยนที่ มีจานวน 4 และนับจานวน
พร้อมกัน บอกส่ วนประกอบของร่ างกายที่มีจานวน 4
6.6 ครู นาภาพสัตว์ชนิดต่าง ๆ ติดบนกระดานดาให้นกั เรี ยนดู เช่น ภาพนก เป็ ด ไก่ วัว ช้าง
ปลา ให้นกั เรี ยนบอกว่าสัตว์ชนิดใดบ้างที่มีขา 4 ขา
6.7 ครู นาบัตรตัวเลข “4” “๔” ติดบนกระดานดา บอกนักเรี ยนว่าเป็ นสัญลักษณ์ที่ใช้แทน
จานวน 4 จากนั้นอ่านสัญลักษณ์ท้ งั สองอย่าง
6.8 ครู สาธิ ตการเขียน “4” บนกระดานดาให้นกั เรี ยนดู ให้นกั เรี ยนฝึ กเขียนตามในอากาศและ
เขี ยนบนกระดานดาเป็ นกลุ่มหรื อเป็ นแถว ครู สังเกตความถูกต้องในการเขี ยน จากนั้น
สาธิ ตการเขียนตัวเลข ๔ และให้นกั เรี ยนฝึ กเขียน หรื อครู ให้นกั เรี ยนศึกษาและทากิจกรรม
ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6.9 ครู ออกเสี ยง 4 เป็ นภาษาอังกฤษ “FOUR” ให้นกั เรี ยนฟั ง และออกเสี ยงหลาย ๆ ครั้ง
และให้นบั ย้อนหลังตั้งแต่จานวน 1 คือ “ONE TWO THREE FOUR”
6.10 ครู มอบหมายให้นักเรี ยนอ่านเรื่ องจานวน 5 จากบทเรี ยนมาล่วงหน้าแล้วมาสรุ ป
ความรู ้ในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 4
7. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
8. จานวน 5
8.1 ทบทวนจานวน 1 ถึง 4 โดยให้นกั เรี ยนบอกและนับจานวนจากสิ่ งของหรื อรู ปภาพ
8.2 ให้นกั เรี ยนออกมายืนหน้าชั้นเรี ยน 4 คน ให้นกั เรี ยนในชั้นนับจานวน จากนั้นให้
ออกมาเพิ่มอีก 1 คน ให้นกั เรี ยนในชั้นพูดพร้อมกัน “มีนกั เรี ยน 5 คน”
8.3 ครู ชูหนังสื อ 5 เล่ม ให้นกั เรี ยนบอกและนับจานวน และเปลี่ยนเป็ นแสดงสิ่ งของอย่าง
อื่น ให้นกั เรี ยนบอกชื่ อสิ่ งต่าง ๆ ที่อยู่ในห้องเรี ยนจานวน 5 อย่าง จากนั้นเปลี่ยนเป็ น
บอกชื่ อสัตว์หรื อสิ่ งต่าง ๆ และบอกส่ วนประกอบของร่ างกายที่มีจานวนห้า เช่น นิ้ว
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มือ ครู นาบัตรภาพที่แสดงจานวน 5 ติดบนกระดานดาให้นกั เรี ยนสังเกต นับและบอก
จานวน
8.4 ครู นาบัตรภาพที่แสดงจานวน 1 ถึง 5 มาติดบนกระดานดา ให้นกั เรี ยนบอกจานวน
ภาพ ครู นาบัตรตัวเลข “5” “๕” ติดบนกระดานดา บอกนักเรี ยนว่าเป็ นสัญลักษณ์ที่ใช้
แทนจานวน 5 จากนั้นอ่านสัญลักษณ์ท้ งั สองให้นกั เรี ยนอ่านตาม
8.5 ครู สาธิ ตการเขียน “5” บนกระดานดา ให้นกั เรี ยนฝึ กเขียน ครู สงั เกตความถูกต้องในการ
เขียน ถ้านักเรี ยนคนใดเขียนไม่ถกู วิธีให้ฝึกเขียนใหม่ จากนั้นสาธิ ตวิธีการเขียนตัวเลข
“๕” ให้นกั เรี ยนฝึ กเขียน หรื อครู ให้นกั เรี ยนศึกษาและทากิจกรรมในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
8.6 ครู บอกนักเรี ยนว่าจานวน 5 เรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า “FIVE” ครู ออกเสี ยง “FIVE”
ให้นกั เรี ยนฟั งและฝึ กการออกเสี ยงหลาย ๆ ครั้ง และนับจานวน 1–5 (ONE TWO
THREE FOUR FIVE) เป็ นภาษาอังกฤษพร้อมกัน
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนบอกจานวนสิ่ งของที่แสดงจานวน 1 ถึง 5 จากอุปกรณ์ที่เป็ นของจริ งหรื อ
บัตรภาพ
2. ให้นกั เรี ยนฝึ กอ่านและเขียนตัวเลข 1 ถึง 5
3. หรื อครู ให้นกั เรี ยนทาใบงานที่ 1–2 เรื่ อง “จานวนนับ 1 ถึง 5 และ 0”
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. บอกจานวนสิ่ งของต่าง ๆ ที่พบเห็นและเกี่ยวข้องในชีวิตจริ ง
2. เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสื อแทนจานวนสิ่ งของต่าง ๆ ที่พบ
เห็น
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
จานวน 1 ถึง 5 เป็ นจานวนนับที่เพิ่มขึ้นทีละ1 ตามลาดับ เขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดู
อารบิก ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 5 ตัวเลขไทย ได้แก่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนทาบัตรภาพแสดงจานวน 1-5
2. ให้นกั เรี ยนเขียนบัตรตัวเลข 1–5
3. ประกวดการประดิษฐ์ตวั เลข 1–5 หรื อ ๑–๕ จากกระดาษ ดินน้ ามัน หรื อสิ่ งของเหลือใช้
4. ให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าการอ่านตัวเลข 1–5 และ 0 ด้วยภาษาของกลุ่มประเทศสมาชิ กอาเซี ยน
10 ประเทศ โดยขอคาปรึ กษาจากผูป้ กครองหรื อครู ประจาชั้น
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5. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ องจานวน 0 จากบทเรี ยนมาล่วงหน้าแล้วมาสรุ ปความรู ้ใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. อุปกรณ์การเรี ยนของนักเรี ยน
2. สิ่ งต่าง ๆ ที่ใช้เป็ นตัวนับได้
3. บัตรภาพแสดงจานวน 1 ถึง 5
4. บัตรตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสื อ
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6. ใบงานที่ 1–2 เรื่ องจานวนและการเขียนสัญลักษณ์แทนจานวน 1 ถึง 5
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ร่ างกายของนักเรี ยน
2. สิ่ งต่าง ๆ ภายในห้องเรี ยน
3. สิ่ งของที่นบั จานวนได้
4. ภาพแสดงจานวนนับ
10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

_________________________________

ครู สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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ใบงานที่ 1
เรื่อง จานวนนับ 1 ถึง 5 และ 0
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1 เรื่ อง จานวนนับและการเขียนสัญลักษณ์แทนจานวนนับ 1 ถึง 5
จุดประสงค์ การเรียนรู้ อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจานวนได้
ชื่อ ........................................... นามสกุล .....................................................เลขที่ ....... ป. 1/......
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนฝึ กเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย
1. ฝึ กเขียนตัวเลข ตัวเลขไทย

๑๑๑
๒๒๒
๓๓๓
๔๔๔
๕๕๕

๑
๒
๓
๔
๕

๑
๒
๓
๔
๕

๑
๒
๓
๔
๕

๑ ๑
๒๒
๓ ๓
๔ ๔
๕ ๕
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ใบงานที่ 2
เรื่อง จานวนนับ 1 ถึง 5 และ 0
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1 เรื่ อง จานวนนับและการเขียนสัญลักษณ์แทนจานวนนับ 1 ถึง 5
จุดประสงค์ การเรียนรู้ อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจานวนได้
ชื่อ ........................................... นามสกุล .....................................................เลขที่ ....... ป. 1/......
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนฝึ กเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย
1. ฝึ กเขียนตัวเลข ตัวเลขฮินดูอารบิก

111 1
222 2
333 3
4 4 4๔4
555 5

1 1
2 2
3 3
4๔4
5 5

1 1
2 2
3 3
4๔4
5 5
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2
จานวนนับและการเขียนสั ญลักษณ์ แทนจานวน 0
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับ 1 ถึง 5 และ 0
เวลา 2 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
จานวนศูนย์เป็ นจานวนที่ไม่มีสิ่งใดอยู่เลย เขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก 0 ตัวเลขไทย ๐ และ
ตัวหนังสื อ ศูนย์
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 1/1, ค 1.1 ป. 1/2, ค 1.6 ป. 1/4
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกจานวน 0 ได้ (K)
2. ตอบคาถามด้วยความมัน่ ใจ และทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์ดว้ ยความรอบคอบ (A)
3. ใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอได้ถกู ต้อง (P)
4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการตอบคาถามและ แบบประเมินผลการนาเสนอ
การแสดงความคิดเห็น
ข้อมูล/การอภิปราย/การสร้าง
2. ตรวจผลงานการทากิจกรรม แผนที่ความคิด
เขียนตัวเลขตามแบบที่กาหนด

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากความสนใจและ
แบบประเมินด้านคุณธรรม
ความตั้งใจเรี ยน
จริ ยธรรม และค่านิยม
2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
ความเชื่อมัน่ ในตนเองและการมี
เจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตขณะปฏิบตั ิกิจกรรม
แบบประเมินด้านทักษะ/
คณิ ตศาสตร์
กระบวนการ
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตาม
ใบกิจกรรมที่ 2
3. สังเกตพฤติกรรมด้านการสื่ อสาร
การนาเสนอ และการนาไปใช้

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5 สาระการเรียนรู้
1. จานวน 0
2. การอ่านและเขียนจานวน 0
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อ่านและเขียนตัวเลขไทยและตัวหนังสื อแทนจานวน 0
ศิลปะ
วาดภาพ ระบายสี แสดงจานวน 0 ปั้นดินน้ ามันเป็ นจานวน 0
ภาษาต่ างประเทศ
การนับจานวนเป็ นภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิ ก
อาเซี ยน 10 ประเทศ
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลงนก เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
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เพลงนก
นก 1 ตัวอยูบ่ นหลังคา

อีกตัวบินมาเป็ นนก 2 ตัว

นก 2 ตัวอยูบ่ นหลังคา

อีกตัวบินมาเป็ นนก 3 ตัว

นก 3 ตัวอยูบ่ นหลังคา

อีกตัวบินมาเป็ นนก 4 ตัว

นก 4 ตัวอยูบ่ นหลังคา อีกตัวบินมาเป็ นนก 5 ตัว
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ทบทวนจานวน 1 ถึง 5 โดยให้นกั เรี ยนบอกจานวนสิ่ งของจากบัตรภาพ และให้ออกมาเขียน
ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสื อแสดงจานวนนั้น
2. ครู สนทนาซักถามนักเรี ยนเกี่ยวกับจานวนสิ่ งของต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นห้องเรี ยน เช่น ในห้องเรี ยน
มีโต๊ะครู กี่ตวั (1 ตัว) มีพดั ลมกี่ตวั (1 ตัว) มีโทรทัศน์กี่เครื่ อง (ไม่มี) ให้นกั เรี ยนบอกจานวน
สิ่ งของนั้น และแนะนาว่าสิ่ งของอะไรที่ไม่มีอยูเ่ รี ยกว่า จานวน 0
3. ครู นาบัตรภาพแสดงจานวน 1–5 และ 0 มาให้นกั เรี ยนดูและบอกจานวนภาพในบัตร
ให้ช้ ีบตั รภาพที่มีจานวนภาพตามจานวนที่ครู บอก

4. ครู นาบัตรตัวเลข “0” “๐” ติ ดบนกระดานดาให้นกั เรี ยนสังเกต บอกนักเรี ยนว่า เป็ น
สัญลักษณ์ที่ใช้แสดงจานวนสิ่ งที่มีจานวน 0 แล้วให้อ่าน
5. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนศึกษาการเขียนตัวเลขศูนย์เป็ นตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย
ครั้งที่ 2
6. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปวิธีการเขียนตัวเลขศูนย์
7. ครู ให้นกั เรี ยนทบทวนจานวน 1 ถึง 5 และ 0 โดยให้นกั เรี ยนบอกและนับจานวนจากสิ่ งของ
หรื อรู ปภาพ
8. ครู สาธิ ตการเขียน “0” บนกระดานดาให้นกั เรี ยนสังเกตและฝึ กเขียน หรื อครู ให้นกั เรี ยนทา
กิจกรรม “ฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย” ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิ ช จากัด)
9. ครู บอกนักเรี ยนว่า “0” เรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า “ZERO” ครู ออกเสี ยง “ZERO”
ให้นกั เรี ยนฟังและฝึ กการออกเสี ยงหลาย ๆ ครั้ง และนับจานวน 0–5 (ZERO ONE TWO
THREE FOUR FIVE) เป็ นภาษาอังกฤษพร้อมกัน
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ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. นักเรี ยนฝึ กเขียนตัวเลขด้วยวิธีเขียนในอากาศ
2. นักเรี ยนฝึ กเขียนตัวเลขโดยใช้นิ้วเขียน
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. บอกจานวนสิ่ งของต่าง ๆ ที่พบเห็นและเกี่ยวข้องในชีวิตประจาวัน
2. เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสื อแทนจานวนสิ่ งของต่าง ๆ ที่พบเห็นและ
เกี่ยวข้อง
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
จานวน 0 เป็ นจานวนที่ไม่มีสิ่งใดอยู่เลย เขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก ได้แก่ 0
ตัวเลขไทย ๐ และตัวหนังสื อ ศูนย์
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนทาบัตรภาพแสดงจานวน 0
2. ให้นกั เรี ยนเขียนบัตรตัวเลข 0
3. หรื อแปลงเพลง นก เป็ น นกบินไป
เพลงนก
นก 5 ตัวอยูบ่ นหลังคา นกตัว 1 บินไปเหลือนก 4 ตัว
นก 4 ตัวอยูบ่ นหลังคา นกตัว 1 บินไปเหลือนก 3 ตัว
นก 3 ตัวอยูบ่ นหลังคา นกตัว 1 บินไปเหลือนก 2 ตัว
นก 2 ตัวอยูบ่ นหลังคา นกตัว 1 บินไปเหลือนก 1 ตัว
นก 1 ตัวอยูบ่ นหลังคา นกตัว 1 บินไปจะเหลือนกกี่ตวั
4. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ องการเปรี ยบเทียบจานวนสิ่ งของที่เท่ากันและจานวน
สิ่ งของที่ไม่เท่ากันมาล่วงหน้าแล้วมาสรุ ปความรู ้ในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่ องจานวนและการเขียนสัญลักษณ์แทนจานวน 0
2. บัตรตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสื อ
3. บัตรภาพแสดงจานวน 0
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ภาพแสดงการเขียนตัวเลข 0
2. บัตรภาพแสดงจานวน 0
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3. สิ่ งของเครื่ องใช้ในบ้าน

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
_______________________________

ครู สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 3
การเปรียบเทียบจานวนสองจานวน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับ 1 ถึง 5 และ 0
เวลา 2 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
จานวนสองจานวนเมื่อนามาเปรี ยบเทียบกัน อาจมีค่าเท่ากัน มากกว่า หรื อน้อยกว่ากันได้
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 1/1, ค 1.1 ป. 1/2, ค 1.6 ป. 1/4
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เมื่อกาหนดจานวนไม่เกิน 5 ให้สองจานวน สามารถเปรี ยบเทียบโดยใช้สญ
ั ลักษณ์ > หรื อ <
หรื อ = ได้
2. สนใจเรี ยน เต็มใจทางาน และเรี ยนคณิ ตศาสตร์อย่างมีความสุ ข (A)
3. สรุ ปผลและบอกเหตุผลการเปรี ยบเทียบจานวนสองจานวนได้ (P)
4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการตอบคาถามและ แบบประเมินผลการนาเสนอ
การแสดงความคิดเห็น
ข้อมูล/การอภิปราย/การสร้าง
2. ตรวจผลงานการเล่นเกม
แผนที่ความคิด
มากกว่าหรื อน้อยกว่า

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1 46

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากความสนใจและ
แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความตั้งใจเรี ยน
จริ ยธรรม และค่านิยม
2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
ด้านความรอบคอบในการทางาน
ระเบียบวินยั ในการทางาน และ
การมีวิจารณญาณ
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตขณะปฏิบตั ิกิจกรรม
แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
คณิ ตศาสตร์
กระบวนการ
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตาม
ใบกิจกรรมที่ 3
3. สังเกตพฤติกรรมด้านการ
แก้ปัญหา การสื่ อสาร และ
การนาเสนอ
5 สาระการเรียนรู้
1. การเปรี ยบเทียบจานวนไม่เกิน 5
2. การให้เครื่ องหมาย > หรื อ < หรื อ = แสดงการเปรี ยบเทียบจานวน
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
เขียนแผนภูมิแสดงการเปรี ยบเทียบจานวน
วิทยาศาสตร์
การนาเสนอผลงาน การจาแนกประเภทของสัตว์
สั งคมศึกษาฯ
เปรี ยบเทียบจานวนนับของสมาชิ กในครอบครัวและสิ่ งของต่าง ๆ ที่
อยูร่ อบตัว
ศิลปะ
ปั้นดินน้ ามัน แสดงการเปรี ยบเทียบจานวน
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมมากกว่าหรื อน้อยกว่า
ภาษาต่ างประเทศ
การนับจานวนเป็ นภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิ ก
อาเซี ยน 10 ประเทศ
การงานอาชีพฯ
จาแนกประเภทวัสดุ เศษวัสดุ แล้วเปรี ยบเทียบจานวน
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
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ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ทบทวนจานวน 1 ถึง 5 และ 0 โดยให้นกั เรี ยนบอก เขี ยน และอ่านจานวน 1 ถึง 5
และ 0 จากของจริ งและบัตรภาพ
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ให้นกั เรี ยนหญิงและนักเรี ยนชายออกมาหน้าชั้นเรี ยน จานวนข้างละ 2 คน
2. ให้นกั เรี ยนที่ออกมาหน้าชั้นเรี ยนนั้นหันหน้าเข้าหากันและจับคู่หรื อจับมือกันหนึ่ งต่อหนึ่ ง
ซึ่ งนักเรี ยนจะจับคู่กนั ได้พอดี ครู อธิ บายให้นกั เรี ยนเข้าใจ สรุ ปว่า “2 เท่ากับ 2” และจัด
กิจกรรมทานองเดียวกันนี้อีก 2-3 ครั้ง โดยเปลี่ยนเป็ นใช้อุปกรณ์อย่างอื่นแทน
3. ให้นกั เรี ยนหญิงและนักเรี ยนชายออกมาหน้าชั้นเรี ยน จานวน 2 และ 3 คนตามลาดับ
ยืนหันหน้าเข้าหากันและจับมือกันหนึ่ งต่อหนึ่ ง นักเรี ยนชาย 1 คนไม่มีคู่ ครู อธิ บายให้
นักเรี ยนเข้าใจว่า เพราะนักเรี ยนหญิงและนักเรี ยนชายมีจานวนไม่เท่ากัน นักเรี ยนชายและ
นักเรี ยนหญิงจึงจับคู่กนั ได้ไม่พอดี สรุ ปว่า “2 ไม่เท่ากับ 3” และจัดกิจกรรมทานองเดียวกัน
นี้อีก 2–3 ครั้ง โดยเปลี่ยนเป็ นใช้อุปกรณ์อย่างอื่นแทน
4. ครู ชูดินสอในมือทั้งสองข้าง ข้างละ 3 แท่ง ให้ตวั แทนนักเรี ยนออกมาหยิบดินสอออกจาก
มือครู ครั้งละ 1 แท่ง พร้อมกันทั้งสองข้าง ซึ่ งจะปรากฏว่าดินสอหมดไปจากมือครู พร้อมกัน
ครู ให้นกั เรี ยนบอกเหตุผลว่า เพราะเหตุใดเมื่อหยิบดินสอจากมือครู ครั้งละ 1 แท่งพร้อมกัน
แล้วดินสอจึงหมดไป (เพราะดินสอมีจานวนเท่ากัน)
5. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ องการเปรี ยบเทียบจานวนโดยใช้เครื่ องหมายแสดงการ
เปรี ยบเทียบจานวนมาล่วงหน้าแล้วมาสรุ ปความรู ้ในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
6. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
7. ครู ให้นกั เรี ยนทบทวนการเปรี ยบเทียบจานวนสิ่ งของที่เท่ากันและจานวนสิ่ งของที่ไม่เท่ากัน
โดยครู ยกตัวอย่างสิ่ งของสองกลุ่มที่มีจานวนไม่เกิน 5 และให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบจานวน
8. ครู ชูดินสอในมือ 2 ข้าง ข้างละ 4 และ 5 แท่งตามลาดับ ให้ตวั แทนนักเรี ยนหนึ่งคนออกมา
หยิบดินสอออกจากมือครู ทีละแท่ง
พร้อมกันทั้งสองข้าง ให้นกั เรี ยน
สังเกต เมื่อหยิบจนหมดไปข้าง
หนึ่งแล้ว จะเหลือดินสออยูใ่ นมือ
อีกแท่งหนึ่ ง ร่ วมกันอภิปรายบอก
เหตุผลว่า เพราะเหตุใด เมื่อหยิบ
ดินสอออกจากมือครู ครั้งละ 1 แท่ง
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พร้อมกัน แล้วทาไมดินสอจึงเหลืออยูอ่ ีก (เพราะ 4 กับ 5 มีจานวนไม่เท่ากัน) ครู อธิ บาย
เพิ่มเติมว่า ดินสอข้างที่เหลืออยู่น้ นั มีจานวนมากกว่า และดินสอในมือข้างที่หมดไปก่อนนั้น
มีจานวนน้อยกว่า
9. ใช้อุปกรณ์อย่างอื่นจัดกิจกรรมทานองเดียวกับกิจกรรมข้อที่ 4–5 โดยเน้นให้นกั เรี ยนบอก
เหตุผลว่าทาไมสิ่ งของต่าง ๆ เมื่อจับคู่หนึ่ งต่อหนึ่ ง จึงจับคู่ได้เท่ากันพอดี (เพราะสิ่ งของนั้น
มีจานวนเท่ากัน) หรื อจับคู่แล้วไม่พอดี (เพราะสิ่ งของนั้น ๆ มีจานวนไม่เท่ากัน)
10. นาแผนภูมิแสดงการเปรี ยบเทียบจานวนมาติดบนกระดานดา ให้นกั เรี ยนสังเกตและร่ วมกัน
อภิปรายแสดงการเปรี ยบเทียบจานวน ทานองเดียวกับกิจกรรมข้อที่ 4–6 จากนั้นอธิ บายให้
นักเรี ยนเข้าใจว่า สิ่ งของสองกลุ่มที่มีจานวนเท่ากัน เราใช้เครื่ องหมาย = แทนคาว่า เท่ากับ
11. นาแผนภูมิแสดงการใช้เครื่ องหมาย
> , < ติดบนกระดานดา ให้นกั เรี ยนสังเกต
ครู อธิ บายเพิ่มเติมว่า จานวนที่มากกว่า เรา
ใช้เครื่ องหมาย > แทนคาว่า มากกว่า และ
จานวนที่ นอ้ ยกว่า เราใช้เครื่ องหมาย <
แทนคาว่า น้อยกว่า (หรื อครู ให้นกั เรี ยน
ศึ ก ษาและท ากิ จ กรรม เรื่ อ ง “เท่ า กัน
หรื อไม่เท่ากัน” ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้ นฐาน คณิ ต ศาสตร์ /สื่ อการเรี ย นรู ้ ค ณิ ตศาสตร์ สมบูร ณ์ แบบ ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. นักเรี ยนเล่นเกมมากกว่าหรื อน้อยกว่า
เกมมากกว่ าหรือน้ อยกว่ า
จุดประสงค์
เพื่อฝึ กฝนการเปรี ยบเทียบจานวน
อุปกรณ์
บัตรภาพแสดงจานวน 1 ถึง 5 และ 0
วิธีเล่ น
ครู ถือบัตรภาพทั้ง 6 ใบ ให้วางซ้อนกัน ให้นกั เรี ยนดูจานวนภาพ
ในบัตรใบแรก แล้วให้ทายว่า ภาพในบัตรใบถัดไปมี จานวน
มากกว่าหรื อน้อยกว่าจานวนภาพในบัตรใบแรกที่เห็นนั้น แล้วทาย
จานวนภาพในบัตรถัดไปเรื่ อย ๆ จนหมดทุกใบ
2. นักเรี ยนทาใบงานที่ 3 เรื่ อง “การเปรี ยบเทียบจานวน”
3. นักเรี ยนฝึ กเปรี ยบเทียบจานวนและทากิจกรรม
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นาความรู ้เรื่ องการเปรี ยบเทียบไปใช้ในชีวิตประจาวัน

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1 49

2. สามารถนาเครื่ องหมาย >, < และ = ไปใช้แสดงการเปรี ยบเทียบจานวนได้
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายและสรุ ปการเปรี ยบเทียบจานวนว่า สิ่ งของต่าง ๆ ถ้าจับคู่กนั
หนึ่ งต่อหนึ่ งได้พอดี แสดงว่าสิ่ งของนั้นมีจานวนเท่ากัน ถ้าจับคู่หนึ่ งต่อหนึ่ งแล้วไม่พอดี
แสดงว่า สิ่ งของนั้นมีจานวนไม่เท่ากัน โดยที่ สิ่งของข้างที่ ยงั คงเหลืออยู่มีจานวนมากกว่า
สิ่ งของที่หมดไปก่อนนั้นมีจานวนน้อยกว่า
2. เครื่ องหมาย >, < และ = เป็ นเครื่ องหมายที่ใช้แสดงการเปรี ยบเทียบจานวนที่มากกว่า น้อยกว่า
และเท่ากัน ตามลาดับ
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. เปรี ยบเทียบจานวนสมาชิกของครอบครัวนักเรี ยนกับเพื่อนในชั้นเรี ยน
2. เปรี ยบเทียบจานวนเงินของนักเรี ยนและเพื่อนในชั้นเรี ยน
3. ให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคาว่า “มากกว่า” “น้อยกว่า” ของภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิ ก
อาเซี ยน 10 ประเทศ โดยขอคาเสนอแนะจากผูป้ กครองหรื อครู ประจาชั้น
4. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ องการเรี ยงลาดับจานวนจากบทเรี ยนมาล่วงหน้าแล้วมา
สรุ ปความรู ้ในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. สิ่ งของต่าง ๆ ที่นบั ได้
2. บัตรภาพ
3. บัตรตัวเลข
4. แผนภูมิแสดงการเปรี ยบเทียบจานวน
5. แผนภูมิแสดงการใช้เครื่ องหมาย >, <
6. เกมมากกว่าหรื อน้อยกว่า
7. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
8. ใบงานที่ 3 เรื่ อง “การเปรี ยบเทียบจานวน”
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ร่ างกายของนักเรี ยน
2. สิ่ งของในห้องเรี ยน
3. สิ่ งของที่นบั จานวนได้
4. ภาพแสดงจานวนนับ
5. แผนภูมิการเปรี ยบเทียบจานวน
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10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
______________

ครู สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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ใบงานที่ 3
เรื่อง จานวนนับ 1 ถึง 5 และ 0
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4 เรื่ อง การเปรี ยบเทียบจานวน
จุดประสงค์ การเรียนรู้ เมื่อกาหนดจานวนไม่เกิน 5 ให้สองจานวน สามารถเปรี ยบเทียบ
โดยใช้สญ
ั ลักษณ์ > หรื อ < หรื อ = ได้ (K)
ชื่อ ........................................... นามสกุล .......................................................เลขที่ ..... ป. 1/......
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเขี ยนตัวเลขฮิ นดูอารบิ ก ตัวเลขไทย แทนจานวนที่ กาหนดให้ แล้วใช้เครื่ องหมาย
มากกว่า (>) หรื อน้อยกว่า (<) หรื อเท่ากับ (=) แสดงการเปรี ยบเทียบจานวน
1.
4.

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

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

2.

5.

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

3.

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

6.

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

.......................... .........................
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
การเรียงลาดับจานวน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับ 1 ถึง 5 และ 0
เวลา 2 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
จานวน 0, 1, 2, 3, 4, 5 เขียนเรี ยงลาดับจากน้อยไปหามากหรื อจากมากไปหาน้อยได้
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 1/1, ค 1.1 ป. 1/2, ค 1.6 ป. 1/4
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เรี ยงลาดับจานวน 1 ถึง 5 ได้ (K)
2. ทางานสะอาดเรี ยบร้อย ตามลาดับขั้นตอนตามคาแนะนาของผูส้ อน (A)
3. ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาและให้เหตุผลเพื่อหาคาตอบ (P)
4. ใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอได้ถกู ต้อง (P)
4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการตอบคาถามและ แบบประเมินผลการนาเสนอ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การให้ขอ้ เสนอแนะ
ข้อมูล/การอภิปราย/การสร้าง
2. ตรวจผลงานการเล่นเกมร่ วม แผนที่ความคิด
กันในชั้นเรี ยน
3. ตรวจผลงานการทา
แบบทดสอบหลังเรี ยน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%
แบบทดสอบหลังเรี ยน
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากความสนใจและ
แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความตั้งใจเรี ยน
จริ ยธรรม และค่านิยม
2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
ด้านความรับผิดชอบ ความ
รอบคอบในการทางาน และ
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตขณะปฏิบตั ิกิจกรรม
แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
คณิ ตศาสตร์
กระบวนการ
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตาม
ใบกิจกรรมที่ 4
3. สังเกตพฤติกรรมด้านการแก้
ปัญหา การให้เหตุผล การ
เชื่อมโยงและการนาไปใช้
5 สาระการเรียนรู้
1. การเรี ยงลาดับจากจานวนที่มีค่าน้อยไปหาจานวนที่มีค่ามาก
2. การเรี ยงลาดับจากจานวนที่มีค่ามากไปหาจานวนที่มีค่าน้อย
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
เขียนตัวเลขไทยและตัวหนังสื อแทนจานวน 1 ถึง 5 และ 0 ได้
วิทยาศาสตร์
จาแนกประเภทของสัตว์ชนิดต่าง ๆ ได้
สั งคมศึกษาฯ
เรี ยงลาดับจานวนนับของสมาชิกในครอบครัว เพื่อนในกลุ่ม
ศิลปะ
วาดภาพ ระบายสี หรื อปั้นดินน้ ามันเป็ นรู ปต่าง ๆ ตามลาดับจานวน
สุ ขศึกษาฯ
ทาท่ากายบริ หารและนับจังหวะ 1–5
ภาษาต่ างประเทศ
นับจานวนเป็ นภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิ กอาเซี ยน
10 ประเทศ
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
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2. ทบทวนเรื่ องจานวนนับ 1 ถึง 5 โดยให้นกั เรี ยนบอกจานวน อ่านและเขี ยนตัวเลขแทน
จานวน 1 ถึง 5 จากของจริ งที่นบั ได้หรื อบัตรภาพ
3. ทบทวนเรื่ องการเปรี ยบเทียบจานวน โดยให้นกั เรี ยนเล่นเกมมากกว่าหรื อน้อยกว่า
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ครู นาบัตรภาพที่มีจานวน 1 ถึง 5 และ 0 จานวน 3 บัตร เสี ยบใส่ กระเป๋ าผนัง ให้นกั เรี ยน
สังเกตจานวนภาพในบัตรทีละ 2 บัตร และบอกภาพที่มีจานวนมากที่สุดและน้อยที่สุด
2. ครู กาหนดตัวเลข 1, 5, 2 บนกระดานดา ให้นกั เรี ยนสังเกตและเปรี ยบเทียบระหว่างจานวน 1
กับ 5 และบอกเหตุผลในการเรี ยงลาดับจานวน เช่น ในการเรี ยงลาดับจานวนจากน้อยไปหา
มาก 1 น้อยกว่า 2 ดังนั้น 1 ต้องอยู่ก่อน 2 2 น้อยกว่า 5 2 จึงต้องอยู่ก่อน 5 หรื อในการเรี ยง
ลาดับจานวนมากไปหาน้อย 5 มากกว่า 2 5 ต้องอยู่ก่อน 2 2 มากกว่า 1 2 ต้องอยู่ก่อน 1 และ
ยกตัวอย่างทานองเดี ยวกันนี้ อีก 2–3 ครั้ง เพื่อให้นกั เรี ยนเข้าใจและบอกเหตุผลในการ
เรี ยงลาดับจานวนได้ถกู ต้องยิ่งขึ้น
3. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนฝึ กทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการเรี ยงลาดับจานวนจากหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ครั้งที่ 2
4. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ ผ่านมาโดยให้นกั เรี ยนถามครู หรื อ
เพื่อนในชั้นเรี ยนที่สงสัยจากการทาโจทย์แบบฝึ กหัด
5. ครู ให้นกั เรี ยนทบทวนความรู ้เรื่ องการเรี ยงลาดับจานวนโดยครู ยกตัวอย่างจานวน 1 ถึง 5
และ 0 มา 3 จานวน แล้วให้นกั เรี ยนเรี ยงลาดับจานวนจากน้อยไปมากและเรี ยงลาดับจานวน
จากมากไปน้อย
6. ให้นกั เรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7. ให้นกั เรี ยนแบบทดสอบหลังเรี ยน
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนยืนเรี ยงตามลาดับจากเลขที่ 1 ถึงเลขที่ 5 หรื อจากเลขที่ 5 ถึงเลขที่ 1
2. บอกชื่อนักเรี ยนที่นงั่ เป็ นลาดับที่ต่าง ๆ ในแต่ละแถว
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
การจัดวางสิ่ งของเรี ยงลาดับที่
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายและสรุ ปเกี่ยวกับการเรี ยงลาดับจากจานวนที่มากที่สุด
ไปหาจานวนที่นอ้ ยที่สุด ทาได้โดยการเขียนจานวนที่มากที่สุดก่อน แล้วเรี ยงลาดับให้จานวนที่
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น้อยที่สุดอยูท่ างซ้ายมือสุ ด และจากจานวนที่นอ้ ยที่สุดไปหาจานวนที่มากที่สุด
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนทากิจกรรม ชวนคิด โครงงานในหนังสื อสื่ อการเรี ยนรู ้ สมบูรณ์แบบ หนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ ป. 1 ของบริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด
2. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ องจานวน 6 จากบทเรี ยนมาล่วงหน้าแล้วมาสรุ ปความรู ้ในการ
เรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ของจริ งที่นบั ได้
6. แผนภูมิแสดงการเปรี ยบเทียบจานวน
2. บัตรภาพ
7. แบบทดสอบหลังเรี ยน
3. เกมมากกว่าหรื อน้อยกว่า
8. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/
4. บัตรตัวเลข
สื่ อการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถม
5. กระเป๋ าผนัง
ศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ร่ างกายของนักเรี ยน
3. สิ่ งของที่นบั จานวนได้
2. สิ่ งของในห้องเรี ยนและบริ เวณโรงเรี ยน
4. ภาพแสดงจานวนนับ
10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
___________________
ครู สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 2
จานวนนับ 6 ถึง 10
เวลา 12 ชั่วโมง

จานวนนับและการเขียนสัญลักษณ์
แทนจานวน 6 ถึง 8

จานวนนับและการเขียนสัญลักษณ์
แทนจานวน 9 และ 10

จานวนนับ 6 ถึง 10

การเปรียบเทียบจานวน
สองจานวน

การเรียงลาดับจานวน
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ความรู้

1.
2.
3.
4.

จานวนนับและการเขียนสัญลักษณ์แทนจานวน 6 ถึง 8
จานวนนับและการเขียนสัญลักษณ์แทนจานวน 9 และ 10
การเปรี ยบเทียบจานวนสองจานวน
การเรี ยงลาดับจานวน
ทักษะ/กระบวนการ

คุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม

1. ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
เรื่ องจานวนนับ 6 ถึง 10
ด้วยความสนใจ ความตั้งใจ
เรี ยน และการทางานกลุ่ม
2. ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ใน
ตนเองในการร่ วมศึกษาและ
ปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการ
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับเรื่ องจานวนนับ
6 ถึง 10
3. มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

จานวนนับ 6 ถึง 10

1. การสื่ อสารเพื่ออธิ บายความสาคัญ
ของจานวนนับ 6 ถึง 10
2. สามารถนาเสนอจานวนนับ 6 ถึง 1
ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น ตัวเลขฮินดู
อารบิก ตัวเลขไทย และสัญลักษณ์ที่ใช้
เขียนแทนจานวน
3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับจานวน 6 ถึง
10
4. การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มา
ประยุกต์ หรื อเชื่อมโยงไปใช้ใน
ชีวิตจริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน

1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ จานวนนับและการเขียนสัญลักษณ์แทนจานวน 6 ถึง 8
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ จานวนนับและการเขียนสัญลักษณ์แทนจานวน 9 และ 10
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ การเปรี ยบเทียบจานวนสองจานวน
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ การเรี ยงลาดับจานวน
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและ
นาเสนอ

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 158

ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 จานวนนับ 6 ถึง 10
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางที่ต้องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยแสดงปริ มาณของสิ่ งของหรื อจานวนนับ
ที่ไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์ (ค 1.1 ป. 1/1)
2. เปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับจานวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์ (ค 1.1 ป. 1/2)
3. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการ
นาเสนอได้อย่างถูกต้อง (ค 6.1 ป. 1/4)
ความเข้ าใจที่คงทนของนักเรียน
คาถามสาคัญที่ทาให้ เกิดความเข้ าใจที่คงทน
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
นักเรี ยนสามารถนาความรู ้ เกี่ยวกับจานวนนับ 6–10
จานวนนับ 6–10 เป็ นจานวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่ง
ไปใช้ในชีวิตได้อย่างไร

ความรู้ ข องนัก เรี ยนที่นาไปสู่ ความเข้ าใจที่ คงทน ทักษะ/ความสามารถของนักเรี ยนที่นาไปสู่ ความเข้ าใจ
นักเรียนจะรู้ ว่า...
ที่คงทน นักเรียนจะสามารถ...
1. จานวนและการเขียนสัญลักษณ์แทนจานวน
1. ทักษะ/ความสามารถด้านการสื่ อสารอธิ บาย
6 ถึง 10
ความสาคัญของจานวนนับ 6 ถึง 10
2. การอ่าน การเขียนสัญลักษณ์แทนจานวน 6
2. ทักษะ/ความสามารถด้านการนาเสนอจานวน
ถึง 10
นับ 6 ถึง 10 ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น ตัวเลข
3. การเปรี ยบเทียบจานวนสองจานวนที่ไม่เกิน
ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และเป็ นสัญลักษณ์
5 โดยใช้สญ
ั ลักษณ์ > หรื อ < หรื อ =
ที่ใช้เขียนแทนจานวน
4. การเรี ยงลาดับจานวน และการนับเพิ่มและ
3. ทักษะ/ความสามารถในการนาความรู ้เกี่ยวกับ
ลดทีละ 1–2
จานวนนับ 6 ถึง 10 ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น
ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ไปใช้ในชีวิต
จริ ง
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ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงว่ านักเรียนมี
ผลการเรียนรู้ ตามที่กาหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานที่นักเรียนต้ องปฏิบัติ
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ จานวนและการเขียนสัญลักษณ์แทนจานวน 6 ถึง 8
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ จานวนและการเขียนสัญลักษณ์แทนจานวน 9 และ 10
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ การเปรี ยบเทียบจานวนสองจานวน
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ การเรี ยงลาดับจานวนนับ
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและ
นาเสนอ
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.2 เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2) การสนทนาซักถาม
2) แบบบันทึกการสนทนาซักถาม
3) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ น
3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ น
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
4) การประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
4) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยม
และค่านิยม
5) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สิ่ งที่ม่ งุ ประเมิน
3.1 การอ่านเขียน การเปรี ยบเทียบ การเรี ยงลาดับจานวน การแสดงความคิดเห็น และการให้ขอ้ เสนอแนะ
3.2 ความสนใจ ความตั้งใจเรี ยน การทางานกลุ่ม ความเชื่อมัน่ ในตนเอง และการมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์
3.3 ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การนาเสนอ การใช้ทกั ษะชี วิต การใช้เทคโนโลยี
และการนาไปใช้
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2

จานวนนับ 6 ถึง 10

12 ชัว่ โมง

แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5

จานวนนับและการเขียนสัญลักษณ์แทนจานวน 6 ถึง 8

4 ชัว่ โมง

แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6

จานวนนับและการเขียนสัญลักษณ์แทนจานวน 9 และ 10

3 ชัว่ โมง

แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 7

การเปรี ยบเทียบจานวนสองจานวน

3 ชัว่ โมง

แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 8

การเรี ยงลาดับจานวน

2 ชัว่ โมง
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5
จานวนนับและการเขียนสัญลักษณ์
แทนจานวน 6 ถึง 8

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 จานวนนับ 6 ถึง 10
เวลา 4 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
จานวนนับ 6 ถึง 8 เป็ นจานวนที่นบั เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งตามลาดับ ตัวเลขฮินดูอารบิก 6, 7, 8 ตัวเลขไทย
๖, ๗, ๘ และตัวหนังสื อ หก เจ็ด แปด เป็ นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนจานวน
2 มาตรฐานการเรียนรู้
ค 1.1 ป. 1/1, ค 1.1 ป. 1/2, ค 6.2 ป. 1/4
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกจานวน 6 ถึง 8 ได้ (K) (P)
2. อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสื อแทนจานวน 6 ถึง 8 ได้ (K)
3. สนใจเรี ยน เต็มใจทางาน และเรี ยนคณิ ตศาสตร์อย่างมีความสุ ข (A)
4. สามารถให้เหตุผล เต็มใจทางาน และนาเสนอได้อย่างมัน่ ใจ (P)
4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. ตรวจผลงานการทาแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน
2. สังเกตจากการตอบคาถามและ
การแสดงความคิดเห็น
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตาม
ใบกิจกรรมที่ 1 การบอกค่าตัวเลข

การทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน

แบบประเมินผลการนาเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การสร้าง
แผนที่ความคิด

-

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากความสนใจและ
แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความตั้งใจเรี ยน
จริ ยธรรม และค่านิยม
2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
ด้านระเบียบวินยั ในการทางาน
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง และการ
มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตขณะปฏิบตั ิกิจกรรม
แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
คณิ ตศาสตร์
กระบวนการ
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตาม
ใบงานที่ 4
3. สังเกตพฤติกรรมด้านการสื่ อสาร
การนาเสนอ และการนาไปใช้
5 สาระการเรียนรู้
1. จานวน 6 ถึง 8
2. การอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสื อแทนจานวน 6 ถึง 8
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
การเขียนตัวเลขไทยและตัวหนังสื อแทนจานวน 6–8
วิทยาศาสตร์
การบอกจานวนสิ่ งต่าง ๆ ที่อยูร่ อบตัว
สั งคมศึกษาฯ
ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับจานวนสมาชิกในกลุ่ม ครอบครัวและสิ่ งของที่อยู่
รอบตัว
ศิลปะ
วาดภาพ ระบายสี ปั้นดินน้ ามัน แสดงจานวน 6–10
ภาษาต่ างประเทศ
การนับจานวนเป็ นภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิ ก
อาเซี ยน 10 ประเทศ
การงานอาชีพฯ
นับวัสดุ เศษวัสดุที่นามาใช้ในการประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ทดสอบก่อนเรี ยนหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
3. ทบทวนจานวน 1 ถึง 5 และ 0 โดยให้นกั เรี ยนบอกจานวนจากสิ่ งของหรื อบัตรภาพและ
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ให้นกั เรี ยนเขียนตัวเลขแสดงจานวนสิ่ งของเหล่านั้น
4. ทบทวนการนับจานวน 1 ถึง 5 เป็ นภาษาอังกฤษ
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. จานวน 6
1.1 ให้นกั เรี ยนออกมายืนหน้าชั้นเรี ยน จานวน 5 คน นักเรี ยนคนอื่น ๆ ช่วยกันบอกจานวน
นับ ให้ออกไปหน้าชั้นอีก 1 คน ที่เหลือช่วยกันนับและบอกจานวน จนได้คาตอบ “6”
จากนั้นจึงเปลี่ยนเป็ นใช้อุปกรณ์อย่างอื่น เช่น สมุด หนังสื อ
1.2 ครู ชูหนังสื อ 5 เล่ม ให้นกั เรี ยนบอกว่ามีจานวนเท่าไร แล้วหยิบหนังสื อมารวมอีก 1 เล่ม
ถามนักเรี ยนว่า มีหนังสื อมากกว่าจานวนเดิ มกี่เล่ม ให้ช่วยกันตอบ แล้วนับจานวน
หนังสื อที่ครู ถือไว้ท้ งั หมด โดยนับทีละจานวน และให้นกั เรี ยนกลุ่มอื่นนับซ้ าอีกครั้ง
1.3 ให้นกั เรี ยนบอกชื่ อสิ่ งของต่าง ๆ ในห้องเรี ยน 6 อย่าง จากนั้นให้บอกชื่ อสิ่ งของอย่าง
อื่น เช่น ชื่อสัตว์ 6 ชนิด ผลไม้ 6 อย่าง สี 6 สี เป็ นต้น
1.4 ครู นาบัตรภาพแสดงจานวนหก ให้นกั เรี ยนสังเกตและนับจานวน แล้วเขียนตัวเลขฮินดู
อารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสื อแสดงจานวนภาพในบัตร

1.5 ครู นาบัตรตัวเลข “6” “๖” “หก” ติดบนกระดานดา แนะนาให้นกั เรี ยนรู ้วา่ “6” “๖”
“หก” เป็ นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงจานวน 6 โดยที่ “6” เป็ นตัวเลขฮินดูอารบิก “๖” เป็ น
ตัวเลขไทย และ หก เป็ นตัวหนังสื อ
1.6 ครู สาธิ ตการเขียนตัวเลข “6” บนกระดานดาให้นกั เรี ยนสังเกตและฝึ กเขียน แล้วสังเกต
คาอ่าน “หก” ให้นกั เรี ยนสะกดคา “หก”
1.7 ครู แนะว่า จานวน 6 เรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษ “SIX” ออกเสี ยงให้ฟัง และให้นกั เรี ยน
ออกเสี ยงตาม จากนั้นให้สะกดคา S-I-X
1.8 ให้ นัก เรี ยนศึ ก ษาเรื่ องจ านวนหกและท ากิ จ กรรมในหนัง สื อ เรี ยน รายวิ ช าพื้ น ฐาน
คณิ ต ศาสตร์ /สื่ อ การเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ สมบูร ณ์ แ บบ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 (บริ ษ ัท
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
2. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ องจานวน 7 จากบทเรี ยนมาล่วงหน้าแล้วมาสรุ ปความรู ้ในการ
เรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
3. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
4. จานวน 7
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4.1 ทบทวนเรื่ องจานวน 1 ถึง 6 และ 0 โดยให้นกั เรี ยนบอกจานวน และเขียนตัวเลขแทน
จานวนจากของจริ งหรื อภาพ
4.2 ยกตัวอย่างสิ่ งของที่มีจานวน 6 ให้นกั เรี ยนนับจานวน นามาเพิ่มอีก 1 แล้วช่วยกันหา
คาตอบว่ามีจานวนเท่าไร จนได้คาตอบ 7 จากนั้นจึงเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์อื่นแทน
4.3 ให้นกั เรี ยนสังเกตและบอกสิ่ งต่าง ๆ ที่อยู่ในห้องเรี ยนจานวน 7 อย่าง จากนั้นให้บอก
ชื่อสัตว์ สิ่ งของต่าง ๆ เช่น ชื่อต้นไม้ ผลไม้ ที่นกั เรี ยนรู ้จกั จานวน 7 อย่าง
4.4 ครู นาบัตรภาพที่แสดงจานวน 7 ให้นกั เรี ยนสังเกตและนับจานวนภาพ นาบัตรตัวเลข
“7” “๗” “เจ็ด” ติดบนกระดานดา ให้นกั เรี ยนอ่านสัญลักษณ์ท้ งั สาม
4.5 ครู สาธิ ตการเขียนตัวเลข “7” “๗” และคาอ่าน “เจ็ด” บนกระดานดาให้นกั เรี ยนดูทีละ
ตัว แล้วอ่านและฝึ กเขียน
4.6 ครู ออกเสี ยง “SEVEN” ให้นกั เรี ยนฟัง และออกเสี ยงตามหลาย ๆ ครั้ง
4.7 นักเรี ยนศึกษาเรื่ องจานวนเจ็ด ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ องจานวน 8 จากบทเรี ยนมาล่วงหน้าแล้วมาสรุ ปความรู ้ในการ
เรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
6. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
7. จานวน 8
7.1 ทบทวนเกี่ยวกับจานวน 1–7 และ 0 โดยให้นกั เรี ยนบอกจานวนและเขียนตัวเลขแทน
จานวนภาพ จากนั้นให้นบั จานวน 1–7 เป็ นภาษาอังกฤษ
7.2 ยกตัวอย่างสิ่ งของที่ มีจานวน 7 ให้นักเรี ยนบอกและนับจานวน แล้วนาสิ่ งของ
อย่างเดียวกันมาเพิ่มอีก 1 ช่วยกันหาคาตอบว่ามีจานวนเท่าไร (8) จากนั้นจึงเปลี่ยนมา
ใช้อุปกรณ์อื่นแทน
7.3 ครู นาบัตรภาพที่แสดงจานวน 8 ติดบนกระดานดาให้นกั เรี ยนนับจานวน แล้วบอกชื่ อ
สิ่ งต่าง ๆ จานวน 8 อย่าง เช่น สิ่ งที่อยูใ่ นห้องเรี ยน สัตว์ ผลไม้
7.4 ครู นาบัตรตัวเลข “8” “๘” “แปด” ติดบนกระดานดา ให้นกั เรี ยนอ่านสัญลักษณ์ท้ งั สาม
7.5 ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ องการเขียนตัวเลข “8” ”๘” จากบทเรี ยนมาล่วงหน้าแล้ว
มาสรุ ปความรู ้ในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 4
7.6 ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
7.7 ครู สาธิ ตการเขียนตัวเลข “8” ”๘” แปด บนกระดานดาให้นกั เรี ยนสังเกต แล้วอ่าน
และฝึ กเขียน
7.8 ครู บอกนักเรี ยนว่าจานวน 8 ภาษาอังกฤษเรี ยกว่า “EIGHT” ครู ออกเสี ยงให้นกั เรี ยน
ออกเสี ยงตามหลาย ๆ ครั้ง
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ขั้นที่ 3
1.

2.

3.

7.9 นักเรี ยนศึกษาเรื่ องจานวน แปด ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการ
เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นา
พานิช จากัด)
ฝึ กฝนนักเรี ยน
ให้นกั เรี ยนเล่นเกม จานวนเดียวกัน
เกมจานวนเดียวกัน
จุดประสงค์
เพื่อทบทวนจานวน 1–8
อุปกรณ์
1. บัตรที่มีภาพจานวน 1–8
3. บัตรตัวเลขไทย ๑–๘
2. บัตรตัวเลขฮินดูอารบิก 1–8 4. บัตรตัวหนังสื อ หนึ่ง–แปด และ ศูนย์
วิธีเล่ น
1. แบ่งกลุ่มนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มละ 3–4 คน
2. ครู แจกบัตรอุปกรณ์ให้นกั เรี ยนกลุ่มละ 1 ชุด
3. ให้นกั เรี ยนและกลุ่มจัดบัตรภาพ บัตรตัวเลขฮิ นดูอารบิ ก บัตรตัวเลข
ไทย และบัตรตัวหนังสื อที่เป็ นจานวนเดียวกัน ให้เป็ นชุดกัน เช่น บัตร
ภาพที่มีภาพ 5 ภาพ ก็รวมเข้าชุดกับบัตรตัวเลขฮิ นดูอารบิ ก 5 บัตร
ตัวเลขไทย ๕ และบัตรตัวหนังสื อ ห้า
4. กลุ่มใดสามารถจัดเสร็ จและถูกต้องก่อน กลุ่มนั้นเป็ นผูช้ นะ
ให้นกั เรี ยนร้องเพลง ONE TWO THREE
เพลง ONE TWO THREE
โดยครู ร้องนาให้ฟัง 1 เที่ ยว นักเรี ยนร้อง
ทานองเพลง แรมโบ ร็ อก
พร้อมกันและแสดงท่าทางประกอบเพลง
ONE TWO THREE I GO TO THE SEA
ครู อาจให้ นักเรี ยนทากิจกรรมที่ เกี่ยวข้ องกับ FOUR FIVE SIX LA LA LA I’M BIG
เรื่ องที่ เรี ยน เช่ น กิจกรรมที่ 1 การบอกค่า
SEVEN AND EIGHT I GO TO BED
ตัวเลขได้ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน NINE AND TEN LA LA NOW AND THEN
คณิ ต ศาสตร์ /สื่ อ การเรี ยนรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)

ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
การนาจานวน 6 ถึง 8 ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
จานวนนับ 6 ถึง 8 เป็ นจานวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่ งตามลาดับและเขียนแทนด้วยตัวเลข
ฮินดูอารบิก 6, 7, 8 ตัวเลขไทย ๖, ๗, ๘ ตัวหนังสื อ หก เจ็ด และแปด เป็ นสัญลักษณ์ที่ใช้แทน
จานวน 6 ถึง 8
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนเขียนตัวเลข 1 ถึง 8 ในรู ปแบบตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสื อ ลงใน
สมุดงานเป็ นการบ้าน
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2. ให้นกั เรี ยนศึ กษาค้นคว้าการอ่านตัวเลข 1 ถึง 8 ด้วยภาษาของกลุ่มประเทศสมาชิ กอาเซี ยน 10
ประเทศ โดยขอคาแนะนาจากผูป้ กครองหรื อครู ประจาชั้น
3. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ องจานวน 9 จากบทเรี ยนมาล่วงหน้าแล้วมาสรุ ปความรู ้ในการ
เรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ของจริ งที่นบั ได้
6. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/
2. บัตรภาพแสดงจานวนนับ
สื่ อการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถม
3. บัตรตัวเลข
ศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. เกมจานวนเดียวกัน
7. ใบกิจกรรมที่ 1 การบอกค่าตัวเลข
5. เพลง ONE TWO THREE
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สิ่ งต่าง ๆ ภายในห้องเรี ยนและบริ เวณโรงเรี ยน
2. ห้องสมุด
3. บัตรภาพ
4. หนังสื อเสริ มการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
_______________
ครู สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 6
จานวนนับและการเขียนสัญลักษณ์
แทนจานวน 9 และ 10

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 จานวนนับ 6 ถึง 10
เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
จานวนนับ 9 และ 10 เป็ นจานวนนับที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งตามลาดับ เขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก
คือ 9, 10 ตัวเลขไทย คือ ๙, ๑๐ และตัวหนังสื อ คือ เก้า สิ บ
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 1/1, ค 1.1 ป. 1/2, ค 6.2 ป. 1/4
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกจานวน 9 และ 10 ได้ (K)
2. อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสื อแทนจานวน 9 และ 10 ได้ (K)
3. สนใจเรี ยน เต็มใจทางาน และเรี ยนคณิ ตศาสตร์อย่างมีความสุ ข (A)
4. สามารถให้เหตุผลและนาเสนอได้อย่างมัน่ ใจ (P)
4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการตอบคาถามและ แบบประเมินผลการนาเสนอ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การให้ขอ้ เสนอแนะ
ข้อมูล/การอภิปราย/การสร้าง
2. ตรวจผลงานการเล่นเกม
แผนที่ความคิด
ร่ วมกันในชั้นเรี ยน
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากความสนใจและ
แบบประเมินด้านคุณธรรม
ความตั้งใจเรี ยน
จริ ยธรรม และค่านิยม
2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
ด้านระเบียบวินยั ในการทางาน
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง และการ
มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตขณะปฏิบตั ิกิจกรรม
แบบประเมินด้านทักษะ/
คณิ ตศาสตร์
กระบวนการ
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตาม
ใบงานที่ 4
3. สังเกตพฤติกรรมด้านการสื่ อสาร
การนาเสนอ การเชื่อมโยง และ
การนาไปใช้

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5 สาระการเรียนรู้
1. จานวน 9 และ 10
2. อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสื อแทนจานวน 9 และ 10
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
การเขียนตัวเลขไทยและตัวหนังสื อแทนจานวน 9 และ 10
สั งคมศึกษาฯ
การนาความรู ้ไปใช้ในชี วิตประจาวัน เช่น อ่านป้ ายราคาสิ นค้า ขนาด
ของรองเท้า
ศิลปะ
ออกแบบลวดลาย โดยใช้ตวั เลข 1–10 เป็ นส่ วนประกอบสาคัญ
ภาษาต่ างประเทศ
การนับและอ่านจานวน 9 และ 10 เป็ นภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซี ยน 10 ประเทศ
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
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2. ทบทวนจานวน 6 ถึง 8 โดยให้นกั เรี ยนบอกจานวนจากสิ่ งของหรื อบัตรภาพและให้นกั เรี ยน
เขียนตัวเลขแสดงจานวนสิ่ งของเหล่านั้น
3. ทบทวนการนับจานวน 6 ถึง 8 เป็ นภาษาอังกฤษ
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. จานวน 9
1.1 ทบทวนจานวน 1 ถึง 8 โดยให้นกั เรี ยนบอกจานวนและเขี ยนตัวเลขแทนจานวน
จากอุปกรณ์ที่เป็ นของจริ งหรื อบัตรภาพและนับจานวน 1 ถึง 8 เป็ นภาษาอังกฤษ
1.2 ให้นกั เรี ยนออกมาหน้าชั้นเรี ยนจานวน 8 คน ให้นกั เรี ยนนับจานวนพร้อมกัน จากนั้น
ให้นกั เรี ยนออกมาเพิ่มอีก 1 คน ช่ วยกันบอกจานวนนับ ให้นบั 1–9 จากนั้นจึ ง
เปลี่ยนเป็ นใช้อุปกรณ์อย่างอื่นแทน
1.3 ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มช่วยกันบอกสิ่ งของที่ อยู่ในห้องเรี ยนจานวน 9 อย่าง จากนั้นให้
บอกชื่อสัตว์หรื อสิ่ งของ เช่น ผลไม้ ต้นไม้ ชื่ออาหาร ขนม มาอย่างละ 9 ชนิด
1.4 ครู นาบัตรตัวเลข “9” “๙” ติดบนกระดานดา บอกนักเรี ยนว่าเป็ นสัญลักษณ์ที่ใช้แทน
จานวน 9 จากนั้นให้นกั เรี ยนอ่านสัญลักษณ์ท้ งั สอง ครู สาธิ ตการเขียนตัวเลข “9” “๙”
บนกระดานดาให้นกั เรี ยนดูทีละตัว แล้วอ่านและฝึ กเขียน
1.5 ครู บอกนักเรี ยนว่าจานวน 9 เรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า “NINE” ให้นกั เรี ยนออกเสี ยงและ
นับจานวน 1–9 เป็ นภาษาอังกฤษ
2. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ องจานวน 10 จากบทเรี ยนมาล่วงหน้าแล้วมาสรุ ปความรู ้
ในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
3. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
4. จานวน 10
4.1 ทบทวนจานวน 1 ถึง 9 และ 0 โดยให้นกั เรี ยนบอกจานวนและเขียนตัว เลขแทนจานวน
จากอุปกรณ์ที่เป็ นของจริ งหรื อบัตรภาพและนับจานวน 1 ถึง 9 และ 0 เป็ นภาษาอังกฤษ
4.2 ให้นกั เรี ยนออกมาหน้าชั้นเรี ยนจานวน 9 คน ใช้นกั เรี ยนในชั้นบอกจานวนและนับ
จานวนพร้อมกัน จากนั้นเปลี่ยนเป็ นใช้อุปกรณ์อย่างอื่น เช่น แท่งไม้ หลอดดูด สมุด
หนังสื อแทน
4.3 ให้นกั เรี ยนบอกชื่อสิ่ งของที่อยูใ่ นห้องเรี ยนจานวน 10 อย่าง และนับจานวน
4.4 ครู นาบัตรตัวเลข “10” “๑๐” ติดบนกระดานดา ให้นกั เรี ยนอ่านสัญลักษณ์ท้ งั สอง
4.5 ครู สาธิ ตการเขี ยนตัวเลข “10” “๑๐” บนกระดานดาให้นกั เรี ยนสังเกต อ่านและฝึ ก
เขียน
4.6 ครู บอกนักเรี ยนว่าจานวน 10 เรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า “TEN” ครู ออกเสี ยงให้นกั เรี ยน
ออกเสี ยงตามหลาย ๆ ครั้ง
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4.7 นักเรี ยนศึกษาเรื่ องจานวนเก้าและสิ บ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการ
เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิ ช
จากัด)
5. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนฝึ กเขียนตัวเลขแสดงจานวน 9 และ 10 ลงในสมุด
ครั้งที่ 3
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนนักเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบการเขียน
ตัวเลขแสดงจานวน 9 และ 10
2. นักเรี ยนเล่นเกมจานวนเดียวกัน เพื่อฝึ กบอกจานวนและอ่านจานวนได้
3. นักเรี ยนร่ วมกันร้องเพลง “ONE TWO THREE” เพื่อฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. การนาจานวน 9 และ 10 ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2. เล่นเกมคณิ ตศาสตร์ที่เกี่ยวกับจานวนและการนับจานวน
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
จานวน 9 และ 10 เป็ นจานวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่ งตามลาดับและเขียนแทนด้วยตัวเลข
ฮินดูอารบิก ได้แก่ 9, 10 ตัวเลขไทย ๙, ๑๐ ตัวหนังสื อ เก้า สิ บ เป็ นสัญลักษณ์ใช้แทนจานวน
9 และ 10
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. เขียนตัวเลข 9 และ 10 ในรู ปแบบตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสื อ
2. วาดรู ปและระบายสี แสดงจานวน 0 และ 10 และจานวนอื่น ๆ
3. ให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าการอ่านตัวเลข 9 และ 10 ด้วยภาษาของกลุ่มประเทศสมาชิ กอาเซี ยน 10
ประเทศ
4. ให้นกั เรี ยนรวบรวมคาอ่านตัวเลข 0–9 และ 10 ด้วยภาษาของกลุ่มประเทศสมาชิ กอาเซี ยน 10
ประเทศ แล้วจัดทาเป็ นรายงาน
5. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ องการเปรี ยบเทียบจานวนที่เท่ากันและไม่เท่ากันจากบทเรี ยน
มาล่วงหน้าแล้วมาสรุ ปความรู ้ในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ของจริ งที่นบั ได้
2. บัตรภาพแสดงจานวนนับ
3. บัตรตัวเลข
4. เกมจานวนเดียวกัน
5. แผนภูมิเพลง one two three
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6. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ภาพแสดงจานวนนับ 1 ถึง 10 และ 0
2. สิ่ งของที่นบั จานวนได้
3. เกมคณิ ตศาสตร์
4. หนังสื อคณิ ตศาสตร์เล่มอื่น ๆ
10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
________________
ครู สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 7
การเปรียบเทียบจานวนสองจานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 จานวนนับ 6 ถึง 10
เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
จานวนสองจานวนเมื่อนามาเปรี ยบเทียบกันอาจมีค่าเท่ากัน มากกว่าหรื อน้อยกว่ากัน
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 1/1, ค 1.1 ป. 1/2, ค 6.2 ป. 1/4
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เปรี ยบเทียบจานวนไม่เกิน 10 สองจานวน และเขียนสัญลักษณ์แทนการเปรี ยบเทียบได้ (K)
2. ร่ วมตอบคาถามและทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์ดว้ ยตนเอง (A)
3. สามารถให้เหตุผลและนาเสนอได้อย่างมัน่ ใจ (P)
4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการตอบคาถามและ แบบประเมินผลการนาเสนอ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การแสดงความคิดเห็น
ข้อมูล/การอภิปราย/การสร้าง
2. ตรวจผลงานการเล่นเกม
แผนที่ความคิด
มากกว่าหรื อน้อยกว่า
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากความสนใจและ
แบบประเมินด้านคุณธรรม
ความตั้งใจเรี ยน
จริ ยธรรม และค่านิยม
2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
ด้านความรอบคอบในการทางาน
และความเชื่อมัน่ ในตนเอง

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตขณะปฏิบตั ิกิจกรรม
แบบประเมินด้านทักษะ/
คณิ ตศาสตร์
กระบวนการ
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตาม
ใบกิจกรรมที่ 2
3. สังเกตพฤติกรรมด้านการสื่ อสาร
การนาเสนอ และการนาไปใช้

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5 สาระการเรียนรู้
1. การเปรี ยบเทียบจานวน
2. การใช้เครื่ องหมาย > , < และ = แสดงการเปรี ยบเทียบ
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
การเขียนตัวเลขไทยและตัวหนังสื อแทนจานวน 6–10
วิทยาศาสตร์
การนาเสนอผลงาน การบอกจานวนสิ่ งต่าง ๆ ที่อยูร่ อบตัว
สั งคมศึกษาฯ
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับจานวนของสิ่ งของที่อยูร่ อบตัว
ศิลปะ
วาดภาพ ระบายสี
ภาษาต่ างประเทศ
การนับจานวนเป็ นภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซี ยน
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ทบทวนเรื่ องจานวน 1 ถึง 10 โดยให้นกั เรี ยนร้องเพลงจานวนนับ
เพลงนับ
เนื้อรอง... ราตรี รุ่ งทวีชยั
ทานอง... อาร์ยสู ลีปปิ้ ง
หนึ่ง สอง สาม สี่ (ซ้ า)
ห้า หก เจ็ด (ซ้ า)
อีกทั้ง แปด เก้า สิ บ
จาให้ดี (ซ้ า)
3. ให้นกั เรี ยนอ่านและเขียนจานวน 1 ถึง 10 จากของจริ งที่นบั ได้หรื อจากบัตรภาพ
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ให้นกั เรี ยนหญิงและนักเรี ยนชายออกมาหน้าชั้นเรี ยน กลุ่มละ 6 คน ยืนหันหน้าเข้าหากัน
และจับมือกัน นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายหาเหตุผลว่า เหตุใดนักเรี ยนจึงจับคู่กนั ได้พอดี (เพราะ
นักเรี ยนหญิงและนักเรี ยนชายมีจานวนเท่ากัน)
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2. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม ชาย 6 คน หญิง 7 คน ออกไปหน้าชั้นเรี ยน ยืนหันหน้าเข้าหากัน และ
จับมื อกันหนึ่ งต่อหนึ่ ง ครู ซักถามว่า เพราะเหตุใดนักเรี ยนจึ งจับคู่กนั ได้ไม่พอดี (เพราะ
จานวนไม่เท่ากัน)
3. ใช้อุปกรณ์อื่นแสดงการเปรี ยบเที ยบจานวนที่เท่ากันและไม่เท่ากัน ครู และนักเรี ยนร่ วมกัน
อภิปรายให้เหตุผลทานองเดียวกับกิจกรรมที่ 1–2
4. ครู วาดภาพง่าย ๆ บนกระดานดา จานวน 2 กลุ่ม แสดงจานวนเท่ากันและไม่เท่ากัน แล้ว
โยงเส้นจับคู่ภาพหนึ่ งต่อหนึ่ ง แล้วร่ วมกันอภิ ปราย ซักถามและให้เหตุผลว่าเพราะเหตุใด
ภาพบางกลุ่มจึ งโยงเส้นจับคู่กนั ได้พอดี และภาพบางกลุ่มโยงเส้นจับคู่กนั ได้ไม่พอดี ดัง
ตัวอย่าง

ครู แนะนานักเรี ยนเพิ่มเติมว่าการเปรี ยบเทียบระหว่างจานวน 2 จานวน ถ้าไม่เท่ากัน จะมี
จานวนใดจานวนหนึ่ งมีค่ามากกว่าและอีกจานวนหนึ่ งมีค่าน้อยกว่า แนะนาวิธีสังเกตจานวน
ที่มากกว่าหรื อจานวนที่นอ้ ยกว่า โดยสังเกตเปรี ยบเทียบหรื อโยงเส้นจับคู่หนึ่งต่อหนึ่ง
5. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ องการเปรี ยบเทียบจานวนโดยใช้เครื่ องหมายแสดงการ
เปรี ยบเทียบจานวนจากบทเรี ยนมาล่วงหน้าแล้วมาสรุ ปความรู ้ในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
6. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
7. ครู ให้นกั เรี ยนทบทวนเรื่ องการเปรี ยบเที ยบจานวนที่เท่ากันและไม่เท่ากัน โดยยกตัวอย่าง
สิ่ งของสองกลุ่มและให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบจานวนสิ่ งของสองกลุ่มว่าเท่ากันหรื อไม่เท่ากัน
8. ครู นาแผนภูมิแสดงการเปรี ยบเที ยบจานวนและการใช้เครื่ องหมายแสดงการเปรี ยบเที ยบ
จานวนมาติดบนกระดานดา ทบทวนการใช้เครื่ องหมาย >, < และ =

9. นักเรี ยนศึกษาเนื้ อหาเรื่ องการเปรี ยบเทียบจานวนในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/ สื่ อการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
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10. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนฝึ กทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการเปรี ยบเทียบจานวนจากหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 เพื่อฝึ กฝนทักษะและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนนักเรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ ผ่านมาโดยให้นักเรี ยนถามครู หรื อ
เพื่อนในชั้นเรี ยนที่สงสัยจากการทาโจทย์แบบฝึ กหัด
2. นักเรี ยนเล่นเกม มากกว่าหรื อน้อยกว่า
เกมมากกว่ าหรือน้ อยกว่ า
จุดประสงค์ เพื่อทบทวนการเปรี ยบเทียบจานวน
อุปกรณ์
บัตรภาพแสดงจานวน 1 ถึง 10 และ 0 อย่างละบัตร
วิธีเล่ น
ครู ถือบัตรภาพและสับบัตรภาพทั้งหมดให้คละกัน ให้นกั เรี ยนดูภาพในบัตรใบ
แรก แล้วให้ทายว่าภาพในบัตรที่อยู่ถดั ไป มีจานวนมากกว่าหรื อจานวนน้อยกว่า
ภาพที่เห็นอยู่น้ ี ครู เฉลยเปรี ยบเทียบให้นกั เรี ยนเห็น แล้วทายจานวนภาพในบัตร
ถัดไป
3. ให้นกั เรี ยนทากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สญ
ั ลักษณ์ในการเปรี ยบเทียบ ในหนังสื อสื่ อการ
เรี ยนรู ้ สมบูรณ์แบบ หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน และชุดปฏิรูปการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ป. 1
ของบริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
ให้นกั เรี ยนนาความรู ้เรื่ องการเปรี ยบเทียบจานวนไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปการเปรี ยบเที ยบจานวนว่า จานวนสองจานวนอาจมีค่า
เท่ากัน ไม่เท่ากัน มากกว่าหรื อน้อยกว่ากัน
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนเขียนแผนภาพแสดงการเปรี ยบเทียบและการใช้เครื่ องหมาย >, < และ = แสดงการ
เปรี ยบเทียบจานวนลงสมุดงานเป็ นการบ้าน
2. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ องการเรี ยงลาดับจานวนจากบทเรี ยนมาล่วงหน้าแล้วมาสรุ ป
ความรู ้ในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ของจริ งที่นบั ได้
2. บัตรภาพ
3. บัตรตัวเลข
4. บัตรสัญลักษณ์ >, < และ =
5. เกมมากกว่าหรื อน้อยกว่า
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6. แผนภูมิแสดงการเปรี ยบเทียบ
7. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
8. ใบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สญ
ั ลักษณ์ในการเปรี ยบเทียบ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ห้องเรี ยน
2. บริ เวณโรงเรี ยน
3. ห้องสมุด
10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
__________________
ครู สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 8
การเรียงลาดับจานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 จานวนนับ 6 ถึง 10
เวลา 2 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
จานวน 6, 7, 8, 9 และ 10 สามารถเขียนเรี ยงจากลาดับจานวนที่มีค่ามากไปหาจานวนที่มีค่าน้อย หรื อ
จากลาดับจานวนที่มีค่าน้อยไปหาจานวนที่มีค่ามากได้
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 1/1, ค 1.1 ป. 1/2, ค 6.2 ป. 1/4
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เรี ยงลาดับจานวน 1 ถึง 10 และ 0 ได้ (K)
2. สนใจเรี ยน เต็มใจทางานตามคาแนะนาของครู (A)
3. สามารถบอกเหตุผลให้ผอู ้ ื่นเข้าใจและนาความรู ้ไปใช้ในวิชาอื่นและในชีวิตประจาวัน (P)
4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการตอบคาถามและ แบบประเมินผลการนาเสนอ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การให้ขอ้ เสนอแนะ
ข้อมูล/การอภิปราย/การสร้าง
2. ตรวจผลงานการทากิจกรรม แผนที่ความคิด
จากใบกิจกรรม
3. ตรวจผลงานการทา
แบบทดสอบหลังเรี ยน
เกณฑ์เฉลี่ย 50%
แบบทดสอบหลังเรี ยน
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากความสนใจและ
แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความตั้งใจเรี ยน
จริ ยธรรม และค่านิยม
2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
ด้านการมีวิจารณญาณและการ
มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตขณะปฏิบตั ิกิจกรรม
แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
คณิ ตศาสตร์
กระบวนการ
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตาม
ใบกิจกรรมที่ 3
3. สังเกตพฤติกรรมด้านการ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล
4. ตรวจแฟ้ มสะสมผลงาน
5. ประเมินพฤติกรรมตาม
รายการประเมินด้านทักษะ/
กระบวนการ
5 สาระการเรียนรู้
1. การเรี ยงลาดับจานวน 1 ถึง 10 และ 0 จากน้อยไปหามาก
2. การเรี ยงลาดับจานวน 1 ถึง 10 และ 0 จากมากไปหาน้อย
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
การเขียนตัวเลขไทยและตัวหนังสื อแทนจานวน 1 ถึง 10 และ 0
วิทยาศาสตร์
การบอกจานวนสิ่ งต่าง ๆ ที่อยูร่ อบตัว
สั งคมศึกษาฯ
การศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับจานวนของสิ่ งของที่อยูร่ อบตัว
ศิลปะ
วาดภาพ ระบายสี
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมการเรี ยงลาดับจานวน
ภาษาต่ างประเทศ
นับจานวนเป็ นภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิ กอาเซี ยน
10 ประเทศ
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ทบทวนเรื่ อง จานวน 1 ถึง 10 และ 0 โดยให้นกั เรี ยนบอกจานวน อ่านและเขียนตัวเลขแทน
จานวน 1 ถึง 10 จากของจริ งหรื อภาพ
3. ทบทวนเรื่ อง การเปรี ยบเทียบจานวน โดยให้นกั เรี ยนเล่นเกม มากกว่าหรื อน้อยกว่า
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ครู นาบัตรที่มีจานวนภาพ 1 ถึง 10 และ 0 จานวน 3 ใบ ติดบนกระดานดา ให้นกั เรี ยนสังเกต
จานวนภาพในบัตรทีละ 2 ใบ และบอกจานวนภาพที่มากที่สุดและน้อยที่สุด
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2. แนะนาการเรี ยงลาดับจากจานวนที่มีค่ามากที่สุด ไปหาจานวนที่มีค่าน้อยที่สุด โดยการเขียน
จานวนที่มากที่สุดก่อน แล้วเรี ยงลาดับไปจนถึงจานวนที่มีค่าน้อยที่สุด
3. ครู กาหนดตัวเลข 6, 8 และ 7 บนกระดานดา ให้นกั เรี ยนอภิปราย ซักถาม และให้เหตุผลถึง
การเปรี ยบเทียบระหว่างจานวน 6 กับ 8 ว่า จานวนใดมีค่ามากกว่ากัน (8) จากนั้นเปรี ยบเทียบ
ระหว่าง 8 กับ 7 และ 6 กับ 7 ซึ่ งจากการเปรี ยบเทียบจะปรากฏว่า จานวนที่มีค่ามากที่สุด คือ
8 และน้อยที่สุด คือ 6 ถ้าเขียนเรี ยงลาดับจากจานวนที่มีค่ามากที่สุดไปหาจานวนที่มีค่าน้อย
ที่สุดจะได้ 8
7
6
หรื อเรี ยงลาดับจากจานวนที่มีค่าน้อยที่สุดไปหาจานวนที่มีค่ามากที่สุดก็จะได้
6
7
8
4. ยกตัวอย่างและจัดกิจกรรมทานองเดียวกันนี้ อีก 2–3 ครั้ง เพื่อให้นกั เรี ยนเข้าใจยิ่งขึ้น
5. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาจากหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนฝึ กทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการเปรี ยบเทียบจานวนจากหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 เพื่อฝึ กฝนทักษะและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
7. ให้นักเรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้ งที่ ผ่านมาโดยให้นักเรี ยนถามครู หรื อ
เพื่อนในชั้นเรี ยนที่สงสัยจากการทาโจทย์แบบฝึ กหัด
8. ครู แจกบัตรให้นกั เรี ยนเป็ นชุด ชุดละ 3–5 บัตร ให้นกั เรี ยนแต่ละชุดออกมายืนเรี ยงลาดับตาม
ตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดไปหาตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุด
9. นักเรี ยนทากิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่ องการเรี ยงลาดับจานวนในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนเข้าแถวตามลาดับเลขที่
2. นาความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนเรื่ องการเรี ยงลาดับจานวนไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การเรี ยงลาดับจานวน สามารถเรี ยงลาดับจากจานวนที่มีค่ามากที่สุดไปหาจานวนที่มีค่า
น้อยที่สุด หรื อจากจานวนที่มีค่าน้อยที่สุดไปหาจานวนที่มีค่ามากที่สุด
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนเขียนชื่อเพื่อนในห้องเรี ยนเรี ยงตามลาดับตั้งแต่เลขที่ 1 ถึงเลขที่ 10 ลงในสมุดงาน
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2. ครู ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาหรื อสถานการณ์เกี่ยวกับการบวกให้นกั เรี ยนช่วยกันหาคาตอบ
เพื่อให้นกั เรี ยนเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่ อง การเรี ยงลาดับจานวน
2. บัตรตัวเลข
3. บัตรภาพแสดงจานวนนับ
4. สิ่ งของที่นบั ได้
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ในห้องเรี ยน
2. บริ เวณโรงเรี ยน
3. ห้องสมุด
4. สิ่ งของต่าง ๆ ที่นบั ได้

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
_________________
ครู สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 3

การบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่ เกิน 10
เวลา 14 ชั่วโมง

ประโยคสัญลักษณ์ การบวก

ความหมายของการบวก

การบวกด้ วยศูนย์

การบวกจานวนสองจานวน
ทีม่ ผี ลบวกไม่ เกิน 10

การสลับที่ของการบวก

โจทย์ ปัญหาการบวก
การบวกแนวตั้ง
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ความรู้
1. ความหมายของการบวก
2. ประโยคสัญลักษณ์การบวก
3. การบวกด้วยศูนย์
4. การสลับที่ของการบวก
5. การบวกแนวตั้ง
6. โจทย์ปัญหาการบวก

คุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
1. ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
เรื่ องการบวกจานวนสองจานวน
ที่มีผลบวกไม่เกิน 10 ด้วยความ
สนใจ ความตั้งใจเรี ยน และการ
ทางานเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
2. ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ในตนเอง
ในการร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิ
กิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
เรื่ องการบวกจานวนสองจานวน
ที่มีผลบวกไม่เกิน 10
3. มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

การบวกจานวนสองจานวน
ทีม่ ีผลบวกไม่ เกิน 10

ทักษะ/กระบวนการ
1. การสื่ อสารเพื่ออธิ บายความสาคัญของ
การบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวก
ไม่เกิน 10
2. สามารถนาเสนอการบวกจานวนสอง
จานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10 ในรู ปแบบ
ต่าง ๆ
3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาเกี่ยวกับการบวกจานวนสอง
จานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10
4. การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มา
ประยุกต์หรื อเชื่อมโยงไปใช้ใน
ชีวิตจริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน

– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ความหมายของการบวก
‟ ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ประโยคสัญลักษณ์การบวก
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การบวกด้วยศูนย์
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การสลับที่ของการบวก
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การบวกแนวตั้ง
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้โจทย์ปัญหาการบวก
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ แสดงความหมายและ
นาเสนอ
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ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 การบวกจานวนสองจานวนที่มผี ลบวกไม่ เกิน 10
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางที่ต้องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. บวก ลบ และบวก ลบระคนของจานวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคาตอบ (ค 1.2 ป. 1/1)
2. วิเคราะห์และหาคาตอบของโจทย์ปัญหา และโจทย์ปัญหาระคนของจานวนนับไม่เกินหนึ่ งร้อยและ
ศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ (ค 1.2 ป. 1/2)
3. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา (ค 6.1 ป. 1/1)
4. ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม (ค 6.1 ป. 1/2)
5. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 1/3)
ความเข้ าใจที่คงทนของนักเรียน
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
การบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกหรื อเกิด
จานวนใหม่ไม่เกิน 10

คาถามสาคัญที่ทาให้ เกิดความเข้ าใจที่คงทน
นักเรี ยนสามารถให้ความหมายและการนาความรู ้การ
บวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกหรื อจานวนใหม่
ไม่เกิน 10 ในรู ปแบบต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตจริ งได้อย่างไร

ความรู้ ข องนัก เรี ยนที่นาไปสู่ ความเข้ าใจที่ คงทน ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่นาไปสู่ ความเข้ าใจ
นักเรียนจะรู้ ว่า...
ที่คงทน นักเรียนจะสามารถ...
1. ความหมายของการบวก ประโยคสัญลักษณ์
1. ทักษะ/ความสามารถด้านการสื่ อสาร อธิ บาย
การบวก (การใช้เครื่ องหมาย +)
ความสาคัญของการบวกจานวนสองจานวน
2. การบวกด้วยศูนย์ การบวกที่ไม่มีการทด
ที่มีผลบวกไม่เกิน 10
3. การสลับที่ของการบวก การบวกแนวตั้ง
2. ทักษะ/ความสามารถด้านการนาเสนอการ
4. โจทย์ปัญหาการบวก การลบ
บวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10
5. การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก
ในรู ปแบบต่าง ๆ
3. ทักษะ/ความสามารถการนาความรู ้เกี่ยวกับ
บวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10
ในรู ปแบบต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตจริ ง
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ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงว่ านักเรียน
มีผลการเรียนรู้ ตามที่กาหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานที่นักเรียนต้ องปฏิบัติ
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ความหมายของการบวก
‟ ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ประโยคสัญลักษณ์การบวก
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การบวกด้วยศูนย์
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การสลับที่ของการบวก
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การบวกแนวตั้ง
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้โจทย์ปัญหาการบวก
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.2 เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2) การสนทนาซักถาม
2) แบบบันทึกการสนทนาซักถาม
3) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ น
3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ น
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
4) การประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
4) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยม
และค่านิยม
5) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สิ่ งที่ม่ งุ ประเมิน
3.1 การอ่านเขียน การเปรี ยบเทียบ การเรี ยงลาดับจานวน การแสดงความคิดเห็น และการให้ขอ้ เสนอแนะ
3.2 ความสนใจ ความตั้งใจเรี ยน การทางานกลุ่ม ความเชื่อมัน่ ในตนเอง และการมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์
3.3 ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การนาเสนอ การใช้ทกั ษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี
และการนาไปใช้
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3
การบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10
เวลา 14 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 9
ความหมายของการบวก
2 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 10 ประโยคสัญลักษณ์การบวก
3 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 11 การบวกด้วยศูนย์
2 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 12 การสลับที่ของการบวก
2 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 13 การบวกแนวตั้ง
2 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 14 โจทย์ปัญหาการบวก
3 ชัว่ โมง
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 9
ความหมายของการบวก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 การบวกจานวนสองจานวนที่มผี ลบวกไม่ เกิน 10
เวลา 2 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การบวกเป็ นการนาจานวนตั้งแต่สองจานวนมารวมกัน ผลที่ได้เรี ยกว่าผลบวกหรื อผลลัพธ์
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 1/1, ค 1.2 ป. 1/2
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10 ตามแนวนอนและแนวตั้งได้ (K)
2. มีความรอบคอบ ทางานตามลาดับขั้นตอนตามคาแนะนาของผูส้ อน (A)
3. ใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอได้ถูกต้อง (P)
4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการตอบคาถามและ แบบประเมินผลการนาเสนอ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การแสดงความคิดเห็น
ข้อมูล/การอภิปราย/การสร้าง
2. ตรวจผลงานการเขียนแผนภาพ แผนที่ความคิด
แสดงการบวก
3. การทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน แบบทดสอบก่อนเรี ยน
-
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากความสนใจและ
แบบประเมินด้านคุณธรรม
ความตั้งใจเรี ยน
จริ ยธรรม และค่านิยม
2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง และการ
มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตขณะปฏิบตั ิกิจกรรม
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน
คณิ ตศาสตร์
การ
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตาม
ใบกิจกรรมที่ 1
3. สังเกตพฤติกรรมด้านการสื่ อสาร
การนาเสนอ และการนาไปใช้

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5 สาระการเรียนรู้
1. ความหมายของการบวก และการใช้เครื่ องหมาย +
2. การบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10

6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ศิลปะ
ภาษาต่ างประเทศ

การเขียนแผนภาพและการแต่งประโยคแสดงการบวก
การนาเสนอผลงานจานวนพืช สัตว์ และแมลงต่าง ๆ
การรวมเงินในชีวติ ประจาวัน
การวาดภาพแสดงการบวก
การนับจานวนเป็ นภาษาอังกฤษ และการออมเงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน

1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยร่ วมแสดงวิธีหาคาตอบจาก
โจทย์ที่ครู กาหนดให้
2. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
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3. ทบทวนจานวน 1 ถึง 10 และ 0 โดยให้นกั เรี ยนบอกจานวน อ่านและเขียนตัวเลขแทนจานวนจาก
ของจริ งที่นบั ได้หรื อจากบัตรภาพ
3. ทบทวนการนับจานวน 1 ถึง 10 เป็ นภาษาอังกฤษและร้องเพลง ONE TWO THREE
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้

1. ให้นกั เรี ยนชายและนักเรี ยนหญิงออกมาหน้าชั้นเรี ยนจานวน 2 และ 3 คน ตามลาดับ ให้
นักเรี ยนในชั้นบอกจานวนนักเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิงทั้งหมดที่ออกมาหน้าชั้นเรี ยนนั้น
2. ครู ชูดินสอในมือ 2 ข้าง ข้างละ 1 แท่ง และ 2 แท่ง ตามลาดับ ครู นาดินสอรวมกันให้นกั เรี ยน
บอกจานวนดินสอที่รวมกันทั้งหมดนั้น และจัดกิจกรรมทานองเดียวกันนี้โดยใช้อุปกรณ์ที่
เป็ นตัวนับอื่น ๆ อีก 3‟5 ตัวอย่าง
3. ครู นาบัตรภาพไก่จานวน 2 ภาพ และ 4 ภาพ ติดบนกระดานดาให้นกั เรี ยนสังเกตและบอก
จานวนไก่ท้ งั หมดที่รวมกัน และดาเนินกิจกรรมทานองเดียวกันนี้อีก 2‟3 ตัวอย่าง

4. ครู ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาหรื อสถานการณ์เกี่ยวกับการบวกให้นกั เรี ยนช่วยกันหาคาตอบ เช่น
‟ มีนก 2 ตัว บินมาอีก 2 ตัว รวมเป็ นนกกี่ตวั (4 ตัว)
‟ มีไก่ 5 ตัว ซื้ อมาอีก 1 ตัว รวมเป็ นไก่กี่ตวั (6 ตัว)
‟ แก้วมีเงิน 6 บาท แม่ให้อีก 2 บาท แก้วมีเงินรวมกันกี่บาท (8 บาท)
‟ ฉันมีเงิน 3 บาท พ่อให้อีก 3 บาท ฉันมีเงินรวมกี่บาท (6 บาท)
‟ 2 รวมกับ 3 เท่ากับเท่าไร (5)
5. ให้นกั เรี ยนยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาหรื อสถานการณ์เกี่ยวกับการบวกคนละ 1 ตัวอย่างให้เพื่อนใน
ชั้นตอบคาถาม
6. ครู ต้ งั คาถามเกี่ยวกับสิ่ งต่าง ๆ ที่อยูร่ อบตัว เช่น
‟ แมว 1 ตัวกับไก่ 1 ตัว มีขารวมกันกี่ขา (6 ขา)
‟ เป็ ด 2 ตัวมีขารวมกันกี่ขา (4 ขา)
7. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ องเขียนแสดงการบวกโดยใช้เครื่ องหมาย + และเครื่ องหมาย =
จากบทเรี ยนมาล่วงหน้าแล้วมาสรุ ปความรู ้ในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
8. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
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9. ครู นาแผนภูมิแสดงการบวก ดังนี้
ครู แนะนา เครื่องหมาย + ให้นกั เรี ยนรู ้จกั ว่า
เรี ยกว่า เครื่องหมายบวก เป็ นเครื่ องหมายที่ใช้
แสดงการนาสิ่ งของมารวมกัน และเครื่ องหมาย =
เรี ยกว่า เครื่องหมายเท่ ากับ เป็ นเครื่ องหมายที่
แสดงความเท่ากันระหว่างจานวน 2 จานวน และ
ครู อ่านประโยค “2 บวก 3 เท่ากับ 5” ให้นกั เรี ยน
ฟังและให้นกั เรี ยนอ่านตาม พร้อมทั้งอธิ บายให้
นักเรี ยนเข้าใจว่า ประโยคทั้งสามประโยคใน
แผนภาพนี้มีความหมายเหมือนกัน
10. ครู สาธิ ตวิธีเขียนเครื่ องหมาย + และเครื่ องหมาย = ที่ถกู วิธี ให้นกั เรี ยนสังเกตและเขียนตาม
ในอากาศ จากนั้นให้ออกมาเขียนบนกระดานเป็ นรายบุคคล เป็ นแถว หรื อเป็ นกลุ่ม
11. ให้นกั เรี ยนใช้อุปกรณ์การเรี ยนหรื อของจริ งที่เป็ นตัวนับอื่น ๆ แสดงการบวกและเขียนแสดง
การบวกโดยใช้เครื่ องหมาย + และเครื่ องหมาย =
12. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนนักเรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนเขียนแผนภาพแสดงการบวกและการใช้เครื่ องหมายบวกลงในสมุดงาน
2. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 1 ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. ให้นกั เรี ยนช่วยกันแต่งประโยคที่แสดงถึงการบวกที่มกั จะใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น
- แก้วมีเงิน 3 บาท แม่ให้อีก 2 บาท แก้วมีเงินรวม 5 บาท
- มีสมุด 4 เล่ม ซื้ อมาอีก 1 เล่ม รวมเป็ นสมุด 5 เล่ม
- ไก่ 2 ตัวมีขารวมกัน 4 ขา
2. นักเรี ยนนาความรู ้จากที่ได้เรี ยนเรื่ องการบวกไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3. นักเรี ยนนาความรู ้เรื่ องการบวกไปใช้คานวณการออมเงินในแต่ละเดือนของตนเองตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมอภิปรายและสรุ ปให้ได้ขอ้ สรุ ปว่า การบวก หมายถึง การนาจานวนตั้งแต่
สองจานวนมารวมกัน จานวนที่ได้จากการบวกเรี ยกว่าผลบวกหรื อผลรวม ซึ่ งจะมีจานวนเพิ่ม
มากขึ้นเสมอ และเครื่ องหมาย + เป็ นเครื่ องหมายที่แสดงถึงการนาสิ่ งของมารวมกัน
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนเขียนแผนภาพแสดงการบวกง่าย ๆ ลงในสมุดงานเป็ นการบ้าน
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2. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ องประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกจากบทเรี ยนมาล่วงหน้าแล้ว
มาสรุ ปความรู ้ในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. สิ่ งของที่นบั ได้
2. บัตรภาพ
3. เพลง ONE TWO THREE
4. แผนภูมิแสดงการบวก
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6. ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่ องความหมายของการบวกในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ห้องสมุด
4. บัตรตัวเลข
2. ห้องเรี ยน
5. แผนภาพแสดงการบวก
3. บัตรภาพ

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
_____________________
ครู สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 10
ประโยคสัญลักษณ์ การบวก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 การบวกจานวนสองจานวนที่มผี ลบวกไม่ เกิน 10
เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การบวกสามารถเขียนในรู ปประโยคสัญลักษณ์ได้
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 1/1, ค 1.2 ป. 1/2
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกจากภาพการรวมจานวนได้ (K)
2. ทางานรอบคอบตามลาดับขั้นตอนและมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ (A)
3. บอกเหตุผลประกอบการเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกได้ (P)
4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการตอบคาถามและ แบบประเมินผลการนาเสนอ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การให้ขอ้ เสนอแนะ
ข้อมูล/การอภิปราย/การสร้าง
2. ตรวจผลงานการเขียนแผนภาพ แผนที่ความคิด
แสดงการบวก
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากความสนใจและ
แบบประเมินด้านคุณธรรม
ความตั้งใจเรี ยน
จริ ยธรรม และค่านิยม
2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
ด้านความรับผิดชอบ ระเบียบ
วินยั ในการทางาน และการมี
เจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตขณะปฏิบตั ิกิจกรรม
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน
คณิ ตศาสตร์
การ
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตาม
ใบกิจกรรมที่ 2
3. สังเกตพฤติกรรมด้านการสื่ อสาร
การนาเสนอ การเชื่อมโยง และ
การนาไปใช้

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5 สาระการเรียนรู้
ประโยคสัญลักษณ์การบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก
วิทยาศาสตร์
สารวจจานวนพืช สัตว์ ตามสถานที่ต่าง ๆ
สั งคมศึกษาฯ
สารวจสมาชิกในครอบครัวตนเองและเพื่อนบ้าน
ศิลปะฯ
การวาดภาพแสดงการบวก
สุ ขศึกษาฯ
การร้องเพลงการบวกและการแสดงท่าทางประกอบเพลง
ภาษาต่ างประเทศ
การนับจานวนเป็ นภาษาอังกฤษ
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ครู พานักเรี ยนร้องเพลง การบวก พร้อมทั้งแสดงท่าทางประกอบเพลง
เพลงการบวก
เนื้อร้อง... ศ.ยุพิน พิพิธกุล
ทานอง... แขกกะเฉี ยง
เต้นราระบารามะนา (ซ้ า)
การบวกนัน่ หนามีค่าเพิ่มจริ ง
ขยับมือดังกรุ๋ งกริ๋ ง (ซ้ า)
การบวกโจ๊ะติง ติง ติงทัง่ ติงทัง่ ติง
ดีนาร์ ดีนาร์ ดีนาร์ (ซ้ า)
อี๊ดดี้ ทาเรนา บวกค่าเพิ่มจริ ง
3. ทบทวนเกี่ ยวกับการบวก เครื่ องหมาย + และเครื่ องหมาย = โดยครู แสดงจานวนสิ่ งของ
สองจานวนที่รวมกันแล้วมีผลบวกไม่เกิน 10 ให้นกั เรี ยนหาคาตอบและเขียนแสดงการบวก
โดยใช้เครื่ องหมาย + และเครื่ องหมาย = เช่น
‟ ดินสอ 2 แท่ง กับดินสอ 3 แท่ง รวมเป็ นดินสอกี่แท่ง (5 แท่ง) (2 + 3 = 5)
‟ แดงมีเงิน 4 บาท แม่ให้อีก 2 บาท แดงมีเงินรวมกี่บาท (6 บาท) (4 + 2 = 6)
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‟ วัว 2 ตัว มีขารวมกันกี่ขา (8 ขา) (4 + 4 = 8)
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ให้นกั เรี ยนหญิงและนักเรี ยนชายออกมาหน้าชั้นจานวน 2 และ 3 คนตามลาดับ ถามว่ามี
นักเรี ยนหญิงและนักเรี ยนชายที่ออกมาหน้าชั้นเรี ยนกี่คน เขียนตัวเลขและเครื่ องหมายแสดงการ
บวก ดังนี้
2+3=
ครู ให้นกั เรี ยนเข้าใจว่า
รู ปสี่ เหลี่ยมที่อยูข่ า้ งหลังเครื่ องหมาย = และการบวกนั้น
ในขั้นตอนนี้ยงั ไม่บอกคาตอบ ซึ่ งรู ปสี่ เหลี่ยม
เป็ นช่องว่างไว้สาหรับเติมคาตอบ
2. ครู นาแผนภูมิประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก
ติดบนกระดานดา ให้นกั เรี ยนสังเกตการเขียน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกจากแผนภูมิ
3. นาบัตรภาพอื่น ๆ มาติดบนกระดานดา ให้
นักเรี ยนเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก
4. ครู ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวกจานวนสอง
จานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10 ให้นกั เรี ยนช่วยกันเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก เช่น
‟ พี่มีเงิน 4 บาท น้องมีเงิน 3 บาท พี่และน้องมีเงินรวมกันกี่บาท (4 + 3 = )
‟ มีปู 5 ตัว มีปลา 2 ตัว มีปูและปลารวมกันกี่ตวั (5 + 2 = )
‟ เป็ ด 1 ตัว กับไก่ 1 ตัว มีขารวมกันกี่ขา (2 + 2 = )
‟ หมู 1 ตัว กับแมว 1 ตัว มีขารวมกันกี่ขา (4 + 4 = )
5. นักเรี ยนช่วยกันยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวก แล้วช่วยกันเขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์แสดง
การบวกและหาคาตอบ
6. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนเขียนแผนภาพแสดงการบวกหรื อโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกที่ครู
กาหนดให้ แล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์จากแผนภาพหรื อโจทย์ปัญหาเพื่อฝึ กฝนทักษะและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
7. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมา
8. ครู ให้นกั เรี ยนทบทวนการเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก โดยครู ยกตัวอย่างโจทย์
ปัญหาการบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10 แล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการ
บวกพร้อมทั้งหาคาตอบ
9. ให้นกั เรี ยนเขียนแผนภาพแสดงการบวกหรื อโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวก แล้วเขียนประโยค
สัญลักษณ์จากแผนภาพหรื อโจทย์ปัญหานั้น
10. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
11. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนฝึ กทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกจาก
หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 เพื่อฝึ กฝนทักษะและ
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เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนนักเรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนถามครู หรื อ
เพื่อนในชั้นเรี ยนที่สงสัยจากการทาโจทย์แบบฝึ กหัด
2. ให้นกั เรี ยนเขียนประโยคการบวกจากโจทย์ปัญหาและแผนภาพแสดงการบวก
3. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 2 เรื่ อง ประโยคสัญลักษณ์การบวก ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
นักเรี ยนแต่งโจทย์ปัญหาการบวกที่มกั ใช้ในชีวิตประจาวันจากประโยคสัญลักษณ์การบวก
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายซักถามและสรุ ปเกี่ยวกับประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกว่าเป็ น
การเขียนแสดงการบวกในรู ปสัญลักษณ์ ซึ่ งโจทย์ปัญหาสามารถเขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ได้
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1.ให้นกั เรี ยนเขียนแผนภาพแสดงการบวกจานวนสองจานวนและเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวก
จากแผนภาพลงในสมุดงานเป็ นการบ้าน คนละ 1‟3 ข้อ
2. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ องการบวกด้วยศูนย์จากบทเรี ยนมาล่วงหน้าแล้วมาสรุ ปความรู ้
ในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. เพลงการบวก
2. สิ่ งของที่นบั ได้
3. บัตรภาพ
4. แผนภูมิแสดงการบวก
5. โจทย์การบวก เรี ยนรู ้ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6. หนังสื อสื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ป. 1
7. ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่ อง ประโยคสัญลักษณ์การบวก ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ห้องสมุด
2. บริ เวณโรงเรี ยน
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10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2. ปัญหา/อุปสรรคในจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
__________________
ครู สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 11
การบวกด้ วยศูนย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 การบวกจานวนสองจานวนที่มผี ลบวกไม่ เกิน 10
1 สาระสาคัญ
จานวนใด ๆ ที่นามาบวกกับศูนย์จะได้ผลลัพธ์เท่ากับจานวนนั้น ๆ
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 1/1, ค 1.2 ป. 1/2
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาผลบวกที่มีศูนย์เป็ นตัวตั้งหรื อตัวบวกได้ (K)
2. ร่ วมตอบคาถามและทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์ดว้ ยตนเอง (A)
3. ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการคานวณหาคาตอบ (P)
4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการตอบคาถามและ แบบประเมินผลการนาเสนอ
การแสดงความคิดเห็น
ข้อมูล/การอภิปราย/การสร้าง
2. การจัดกิจกรรมเล่นเกมและ
แผนที่ความคิด
การวาดภาพแสดงการบวกด้วย
ศูนย์

ภาคเรียนที่ 1
เวลา 2 ชั่วโมง

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากความสนใจและ
แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความตั้งใจเรี ยน
จริ ยธรรม และค่านิยม
2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
ด้านความรับผิดชอบ การมี
วิจารณญาณ และการมีเจตคติ
ที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตขณะปฏิบตั ิกิจกรรม
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
คณิ ตศาสตร์
การ
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตาม
ใบกิจกรรมที่ 3
3. สังเกตพฤติกรรมด้านการสื่ อสาร
การนาเสนอ การเชื่อมโยง และ
การนาไปใช้
5 สาระการเรียนรู้
การบวกด้วยศูนย์
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
การแต่งโจทย์ปัญหาแสดงการบวกด้วยศูนย์
สั งคมศึกษาฯ
ศึกษาสิ่ งแวดล้อมที่อยูร่ อบตัวเรา
ศิลปะ
วาดภาพ ระบายสี แสดงการบวกด้วยศูนย์
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมคณิ ตศาสตร์เรื่ องเกี่ยวกับการบวกด้วยศูนย์ได้อย่างสนุกสนาน
ภาษาต่ างประเทศ
การนับจานวนเป็ นภาษาอังกฤษ
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ให้นกั เรี ยนเล่นเกม จานวนเดียวกัน
เกมจานวนเดียวกัน
จุดประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะในการบวก
อุปกรณ์ การเล่ น
แถบประโยคการบวกที่ มีผลบวกเป็ นจานวนเดี ยวกัน เป็ นกลุ่มเท่าจานวน
นักเรี ยนที่ตอ้ งการ เช่น
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วิธีเล่ น 1.
2.
3.
4.

ผลบวก 5 ได้แก่ 1 + 4, 2 + 3, 5 + 0, 3 + 2, 4 + 1
ผลบวก 6 ได้แก่ 2 + 4, 3 + 3, 5 + 1, 0 + 6, 6 + 0
ครู สบั แถบประโยคการบวกทั้งหมดให้คละกัน
แจกแถบประโยคการบวกให้นกั เรี ยนคนละ 1 แถบ
ให้นกั เรี ยนหาผลบวกจากแถบประโยคการบวกแล้วไปหาเพื่อนที่ได้แถบประโยค
ที่มีผลบวกเป็ นจานวนเดียวกัน
กลุ่มใดหาเพื่อนที่เป็ นจานวนเดียวกันครบและถูกต้องก่อนกลุ่มอื่นเป็ นผูช้ นะ

ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ครู ชูแท่งไม้ที่มีอยู่ในมือข้างหนึ่ ง 3 แท่ง กับอีกข้างหนึ่ งไม่มีแท่งไม้อยูเ่ ลย ให้นกั เรี ยนดู
ร่ วมกันอภิปราย ซักถาม โดยครู ต้ งั คาถามให้นกั เรี ยนตอบ เช่น
‟ ในมือครู ขา้ งหนึ่งมีแท่งไม้กี่แท่ง (3 แท่ง)
‟ กับอีกข้างหนึ่งมีแท่งไม้อยู่กี่แท่ง (ไม่มีเลยหรื อ 0 แท่ง)
2. ครู แสดงการนาแท่งไม้ในมือทั้ง 2 ข้างรวมกัน ให้นกั เรี ยนบอกจานวนแท่งไม้ท้ งั หมดที่
รวมกันมีกี่แท่ง (3 แท่ง) และบอกเหตุผลที่เมื่อรวมกันแล้วได้แท่งไม้จานวน 3 แท่ง เท่าเดิม
(เพราะ 0 ไม่มีค่า นาไปบวกกับจานวนใด ๆ ก็จะได้ผลบวกเท่ากับจานวนเดิมนั้น)
3. จัดกิจกรรมทานองเดียวกันกับข้อ 1‟2 แต่สลับสิ่ งของให้อยูใ่ นมืออีกข้างหนึ่ง และให้
นักเรี ยนหาผลบวก พร้อมทั้งบอกเหตุผลที่ได้ผลบวกเท่ากับจานวนเดิมนั้น
4. นาแผนภูมิแสดงศูนย์กบั การบวกมาติดบนกระดานดา ให้นกั เรี ยนสังเกตการบวกจากแผนภูมิ

5. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิ ช จากัด)
6. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนฝึ กทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการบวกด้วยศูนย์จากหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 เพื่อฝึ กฝนทักษะและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนนักเรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนถามครู หรื อ
เพื่อนในชั้นเรี ยนที่สงสัยจากการทาโจทย์แบบฝึ กหัด
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2. ให้นกั เรี ยนเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกจานวนสองจานวนที่มีตวั ตั้งหรื อตัวบวก
เป็ นศูนย์ คนละ 3 ข้อ แล้วหาคาตอบ บอกเหตุผลว่าทาไมจึงได้ผลบวกดังนั้น
3. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 3 เรื่ องผลบวกของสองจานวน ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. ให้นกั เรี ยนเขียนประโยคสัญลักษณ์จากโจทย์ปัญหาการบวกที่มีตวั ตั้งหรื อตัวบวกเป็ นศูนย์
พร้อมทั้งหาคาตอบ เช่น
‟ แมว 1 ตัว กับ งู 1 ตัว มีขารวมกันกี่ขา (4 + 0 = ตอบ 4 ขา)
‟ ปลา 1 ตัว กับไก่ 1 ตัว มีขารวมกันกี่ขา (0 + 2 = ตอบ 2 ขา)
2. นักเรี ยนนาความรู ้จากที่ได้เรี ยนเรื่ องการบวกด้วยศูนย์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปราย ซักถาม และสรุ ปเกี่ยวกับศูนย์กบั การบวกว่า ไม่ว่าจะนาศูนย์
ไปบวกกับจานวนใด ๆ ผลบวกที่ได้จะเท่ากับจานวนเดิมนั้นเสมอ
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนเขียนแผนภาพแสดงการบวกด้วยศูนย์ พร้อมทั้งเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก
และหาคาตอบลงในสมุดงานเป็ นการบ้าน คนละ 1‟3 ข้อ
2. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ องการสลับที่ของการบวกจากบทเรี ยนมาล่วงหน้าแล้วมาสรุ ป
ความรู ้ในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. เกม จานวนเดียวกัน
2. ของจริ งที่นบั ได้
3. บัตรภาพ
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่ องผลบวกของสองจานวน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ห้องสมุด
2. แผนภูมิ
3. บัตรภาพแสดงจานวนนับ
4. สิ่ งต่าง ๆ ที่อยูร่ อบตัว
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10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
_________________
ครู สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 12
การสลับที่ของการบวก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 การบวกจานวนสองจานวนที่มผี ลบวกไม่ เกิน 10
เวลา 2 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การสลับที่ของการบวก
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 1/1, ค 1.2 ป. 1/2
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาผลบวกโดยใช้สมบัติการสลับที่ของการบวกได้ (K)
2. ทางานตามลาดับขั้นตอนตามคาแนะนาของผูส้ อน (A)
3. บอกเหตุผลประกอบการหาผลบวกโดยใช้สมบัติการสลับที่ได้ (P)
4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการตอบคาถามและ แบบประเมินผลการนาเสนอ
การให้ขอ้ เสนอแนะ
ข้อมูล/การอภิปราย/การสร้าง
2. ตรวจผลการเขียนประโยค
แผนที่ความคิด
สัญลักษณ์การบวกของจานวน
สองจานวน

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากความสนใจและ
แบบประเมินด้านคุณธรรม
ความตั้งใจเรี ยน
จริ ยธรรม และค่านิยม
2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
ด้านความรอบคอบในการทางาน
วินยั ในการทางาน และการมี
เจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตขณะปฏิบตั ิกิจกรรม
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน
คณิ ตศาสตร์
การ
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตาม
ใบกิจกรรมที่ 4
3. สังเกตพฤติกรรมด้านการแก้
ปัญหาการนาเสนอ การให้เหตุผล
การเชื่อมโยง และการนาไปใช้
5 สาระการเรียนรู้
การสลับที่ของการบวก
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ตอบคาถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสลับที่ของการบวก
การสังเกตเปรี ยบเทียบการบวกของจานวนสองจานวนแล้วสรุ ปเป็ นกฎ
หรื อนิยาม
นาความรู ้ที่ใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
การวาดภาพแสดงการสลับที่ของการบวก
การเล่นเกมคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับการสลับที่ของการบวก

สั งคมศึกษาฯ
ศิลปะ
สุ ขศึกษาฯ
6 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ให้นกั เรี ยนเล่นเกม ผลบวกเดียวกัน
เกมผลบวกเดียวกัน
จุดประสงค์ เพื่อให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการบวก
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อุปกรณ์
ไม่มี
วิธีเล่ น
1. แบ่งกลุ่มนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 3‟5 คน ให้แต่ละกลุ่มเตรี ยมกระดาษและ
ดินสอ
2. ครู กาหนดจานวนใดจานวนหนึ่งเป็ นผลบวก ให้นกั เรี ยนหาจานวนสองจานวนที่
นามาบวกกันแล้วได้ผลบวกเท่ากับจานวนที่ครู กาหนดนั้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะ
มากได้ในเวลาที่ครู กาหนด
3. เมื่อสัญญาณหมดเวลาแล้ว นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาผลงานส่ งให้ครู ตรวจให้คะแนน
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ชุดละ 1 คะแนน กลุ่มที่เขียนได้มากที่สุดเป็ นผูช้ นะ
2. ทบทวนเรื่ องการบวกด้วยศูนย์ โดยให้นกั เรี ยนหาคาตอบจากประโยคสัญลักษณ์ที่มีตวั ตั้ง
หรื อตัวบวกเป็ นศูนย์
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ครู ชูดินสอในมือ 1 แท่ง แล้วหยิบมาเพิ่มอีก 2 แท่ง ให้นกั เรี ยนเขียนประโยคสัญลักษณ์
และหาคาตอบ (1 + 2 = 3)
2. ครู ชูดินสอในมือ 2 แท่ง แล้วหยิบมาเพิ่มอีก 1 แท่ง ให้นกั เรี ยนเขียนประโยคสัญลักษณ์
และหาคาตอบ (2 + 1 = 3)
3. จากกิจกรรมที่ 1 และ 2 ให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบผลบวกของทั้งสองครั้งว่าเท่ากันหรื อไม่ (เท่ากัน)
ต่อจากนั้นครู เขียนสรุ ป ดังนี้ 1 + 2 = 2 + 1 และจัดกิจกรรมทานองเดียวกันนี้อีก 3‟5 ตัวอย่างหรื อ
จนเห็นว่านักเรี ยนเข้าใจดี
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องแผนภูมิแสดงการสลับที่ของการบวกแก่นกั เรี ยนเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
5. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
6. ครู นาแผนภูมิแสดงการสลับที่ของการบวกติดบนกระดานดา

ให้นกั เรี ยนสังเกตผลบวกจากแผนภูมิ ร่ วมกันอภิปรายและให้เหตุผลว่า เพราะว่า 1 + 3 = 4
และ 3 + 1 = 4 ดังนั้น 1 + 3 = 3 + 1
7. ครู ยกตัวอย่างประโยคสัญลักษณ์ 2 + 3 และ 2 + 2 ว่าเท่ากันหรื อไม่ (ไม่เท่ากัน)
เพราะเหตุใด ให้นกั เรี ยนบอกเหตุผล (เพราะ 2 + 3 = 5 แต่ 2 + 2 = 4 ซึ่ ง 5 กับ 4 มีค่า
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ไม่เท่ากัน) ครู เขียนบนกระดาน 2 + 3  2 + 2 พร้อมทั้งแนะนาการใช้เครื่ องหมายว่าใช้แทน
“ไม่เท่ากับ” และให้นกั เรี ยนพิจารณาประโยคต่อไปนี้เพิ่มเติม
1+4
2+4
2+5
2+6
8. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาเรื่ องการสลับที่ของการบวกในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. แบ่งกลุ่มนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มละ 3‟5 คน ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดและเขียน
ประโยคสัญลักษณ์การบวกของจานวนที่แสดงคุณสมบัติการสลับที่ของการบวกกลุ่มละ
5 ข้อ
2. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 4 เรื่ องการสลับที่ของการบวก ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
นักเรี ยนนาความรู ้จากที่ได้เรี ยนเรื่ องการสลับที่ของการบวกไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการสลับที่ของการบวกว่า จานวนสองจานวนที่นามา
บวกกัน อาจสลับที่กนั บวกได้ โดยที่ผลบวกยังคงเท่าเดิม
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกของจานวนสองจานวนที่แสดงคุ ณสมบัติการสลับที่
ของการบวกเป็ นการบ้าน คนละ 3‟5 ข้อ
2. ครู ให้ใบงานเรื่ องโจทย์ปัญหาและการเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกจานวนสองจานวนที่มี
ผลบวกไม่เกิน 10 เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. เกม ผลบวกเดียวกัน
2. สิ่ งของที่นบั ได้
3. บัตรภาพ
4. แผนภูมิแสดงการสลับที่ของการบวก
5. ใบกิจกรรมที่ 4 เรื่ องการสลับที่ของการบวก ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์
/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ภาพแสดงจานวนนับ
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2. สิ่ งของที่นบั ได้
3. บัตรตัวเลข

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
____________________
ครู สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 13
การบวกแนวตั้ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 การบวกจานวนสองจานวนที่มผี ลบวกไม่ เกิน 10
เวลา 2 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การบวกแนวตั้ง เป็ นการบวกโดยเขียนตัวตั้งและตัวบวกไว้ตวั ละบรรทัด วางหลักให้ตรงกัน
ในแนวตั้ง และเขียนเครื่ องหมาย (+) ไว้ดา้ นหลังระหว่างตัวตั้งกับตัวบวก
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 1/1, ค 1.2 ป. 1/2
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาผลบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10 ตามแนวตั้งได้ (K)
2. ร่ วมตอบคาถามและเรี ยนคณิ ตศาสตร์อย่างมีความสุ ข (A)
3. นาความรู ้ไปใช้ในการเรี ยนวิชาอื่นและในชีวิตประจาวัน (P)
4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการตอบคาถามและ แบบประเมินผลการนาเสนอ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การแสดงความคิดเห็น
ข้อมูล/การอภิปราย/การสร้าง
2. ตรวจผลงานจัดป้ ายนิเทศและ แผนที่ความคิด
การเล่นเกมใช่หรื อไม่ใช่
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากความสนใจและ
แบบประเมินด้านคุณธรรม
ความตั้งใจเรี ยน
จริ ยธรรม และค่านิยม
2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
ด้านความรับผิดชอบ ความเชื่อ
มัน่ ในตนเอง และการมีเจตคติ
ที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและการประเมินผล
1. สังเกตขณะปฏิบตั ิกิจกรรม
คณิ ตศาสตร์
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตาม
ใบกิจกรรมที่ 5
3. สังเกตพฤติกรรมด้านการแก้
ปัญหา การเชื่อมโยง และการ
นาไปใช้

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน
การ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5 สาระการเรียนรู้
การบวกแนวตั้ง
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
สั งคมศึกษาฯ
ศิลปะ
สุ ขศึกษาฯ

อธิ บายเกี่ยวกับการหาผลบวกตามแนวตั้ง
คิดคานวณราคาสิ นค้าและการซื้ อขายอย่างง่าย ๆ ได้
การวาดภาพ ระบายสี แสดงการบวกในแนวตั้งและแนวนอน
ร่ วมเล่นเกม “ใช่” หรื อ “ไม่ใช่” เพื่อทบทวนการบวกได้อย่าง
สนุกสนาน
ตอบคาถามการบวกเป็ นภาษาอังกฤษ

ภาษาต่ างประเทศ
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ให้นกั เรี ยนเล่นเกม ใช่หรื อไม่
เกมใช่ หรือไม่
จุดประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการบวก
อุปกรณ์
1. แผ่นป้ ายเขียนคาว่า “ใช่” และ “ไม่ใช่” อย่างละ 1 แผ่น
2. เก้าอี้ (ที่มีพนักพิง) 2 ตัว
3. โจทย์ปัญหาหรื อประโยคสัญลักษณ์การบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวก
ไม่เกิน 10 พร้อมคาตอบที่อาจจะเป็ นคาตอบที่ถูกหรื อผิด เช่น
‟ มีเป็ ด 3 ตัว ซื้ อมาอีก 3 ตัว รวมเป็ นเป็ ด 5 ตัว
‟ ปลา 3 ตัวกับปลา 4 ตัว รวมเป็ นปลา 7 ตัว
‟ 5+4=8
ฯลฯ
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วิธีเล่ น 1. ครู นาแผ่นป้ ายคาว่า “ใช่” และ “ไม่ใช่” ติดที่พนักพิงเก้าอี้แผ่นละตัว
2. แบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 2 ฝ่ าย ฝ่ ายละเท่า ๆ กัน และจัดเตรี ยมนักเรี ยนเข้าแข่งขัน
กันเป็ นคู่ ๆ
3. จัดวางเก้าอี้ให้ห่างจากนักเรี ยนประมาณ 3 เมตร
4. อธิ บายวิธีการเล่นให้นกั เรี ยนเข้าใจว่า เมื่อครู บอกโจทย์ปัญหาหรื อประโยค
สัญลักษณ์ ให้นกั เรี ยนพิจารณาว่าคาตอบของโจทย์แต่ละข้อนั้นผิดหรื อถูก ถ้าถูก
ให้นกั เรี ยนรี บวิ่งไปนัง่ เก้าอี้ที่ติดแผ่นป้ ายว่า “ใช่” ถ้าคาตอบของข้อนั้นผิดก็ให้วิ่ง
ไปนัง่ เก้าอี้ที่ติดแผ่นป้ ายคาว่า “ไม่ใช่” นักเรี ยนคนใดนัง่ เก้าอี้ที่สอดคล้องกับ
คาตอบของโจทย์แต่ละข้อได้ก่อนจะเป็ นผูช้ นะ
หมายเหตุ 1. ควรจัดนักเรี ยนแต่ละคู่ที่จะแข่งขันกันเป็ นนักเรี ยนที่มีระดับความรู ้ใกล้เคียง
กัน
2. เกมนี้ อาจใช้วิธีการเล่นแบบง่าย ๆ โดยไม่ตอ้ งใช้อุปกรณ์ และแข่งขันกันเป็ น
คู่ ๆ แต่ให้นกั เรี ยนตอบพร้อมกันหรื อเป็ นรายบุคคล โดยให้พิจารณาคาตอบ
แล้วตอบว่า “ใช่” หรื อ “ไม่ใช่”
2. นักเรี ยนจับคู่กบั เพื่อนที่นงั่ อยู่ใกล้กนั ช่วยกันหาผลบวกจากประโยคสัญลักษณ์ต่อไปนี้
1 + 2 = ......
2 + 1 = ......
2 + 2 = ......
2 + 3 = ......
4 + 2 = ......
3 + 2 = ......
5 + 2 = ......
5 + 1 = ......
2 + 6 = ......
3 + 5 = ......
3. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ องการบวกตามแนวตั้งจากบทเรี ยนมาล่วงหน้าแล้วมาสรุ ป
ความรู ้ในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ครู นาหลอดดูดจัดในกระเป๋ าผนังจานวน 2 หมู่ หมู่ละ 2 และ 3 หลอด ตามลาดับ ให้นกั เรี ยน
บอกจานวนหลอดดูดแต่ละหมู่และบอกจานวนหลอดดูดที่รวมกันทั้งหมด
3. ครู เปลี่ยนวิธีการจัดหลอดดูดในกระเป๋ าผนังใหม่ให้อยูใ่ นแนวดิ่งและเขียนประโยค
สัญลักษณ์ตามแนวตั้งด้วย ดังนี้
2
+
3
5
4. ครู อธิ บายให้นกั เรี ยนเข้าใจว่า การหาผลบวกของจานวนใดๆ นอกจากจะหาผลบวกตาม
แนวนอนได้แล้ว ยังหาผลบวกตามแนวตั้งได้อีกด้วย และยกตัวอย่างทานองเดี ยวกันนี้
อีก 2‟3 ตัวอย่าง
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5. ครู นาแผนภู มิแสดงความสัมพันธ์ ของการบวกตามแนวนอนและการบวกตามแนวตั้งติ ดบน
กระดานดา ให้นกั เรี ยนสังเกตความสัมพันธ์ของการบวกตามแนวนอนและการบวกตามแนวตั้ง
โดยพิจารณาตัวตั้ง ตัวบวก และผลบวก

ครู แ ละนักเรี ย นร่ วมกันอภิ ป รายถึ งผลบวกที่ ได้จากการบวกตามแนวนอนและการบวกตาม
แนวตั้งว่า เป็ นการบวกจากประโยคสัญลักษณ์เดียวกันผลบวกต้องเท่ากันเสมอ นอกจากนี้ ครู ให้
คาแนะนาเพิ่มเติมว่า ในการเขียนแสดงวิธีทาการหาผลบวกตามแนวตั้งต้องเขียนตัวเลขในแต่ละ
หลักให้ตรงกันเสมอ
6. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. แบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มให้แต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก
จานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10 แล้วแสดงการหาผลบวกตามแนวตั้ง เมื่อทาเสร็ จ
แล้วนาผลงานให้ครู ตรวจสอบความถูกต้อง และนาผลงานติดป้ ายนิเทศหน้าชั้นเรี ยน
2. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 5 เรื่ องการบวกแนวตั้ง ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
นักเรี ยนนาความรู ้จากที่ได้เรี ยนเรื่ องการบวกตามแนวตั้งไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายและสรุ ปเกี่ยวกับการบวกตามแนวตั้งให้ได้ใจความว่าเป็ น
การหาผลบวกโดยการเขียนตัวเลขให้ตรงกันในแนวตั้ง
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 แล้ว
แสดงการหาผลบวกตามแนวตั้งลงในสมุดงานเป็ นการบ้านคนละ 3‟5 ข้อ
2. ครู ให้ใบงานเรื่ องประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกที่มีผลบวกเท่ากันเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. เกมใช่หรื อไม่
2. บัตรภาพ
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3. บัตรตัวเลข
4. หลอดดูด
5. ใบกิจกรรมที่ 5 เรื่ องการบวกแนวตั้ง ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. บัตรภาพแสดงจานวนนับ
2. แผนภูมิการบวกตามแนวตั้ง
3. สิ่ งแวดล้อมรอบตัวที่นบั ได้
4. เกมคณิ ตศาสตร์

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
____________________
ครู สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 14
โจทย์ ปัญหาการบวก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 การบวกจานวนสองจานวนที่มผี ลบวกไม่ เกิน 10
เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
โจทย์ปัญหาการบวกเป็ นสถานการณ์ที่กล่าวถึงการนาสิ่ งของมารวมกัน ซึ่ งโจทย์ปัญหาการบวก
สามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคาตอบ
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
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 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เขียนประโยคสัญลักษณ์ แสดงวิธีทา และหาคาตอบจากโจทย์ปัญหาการบวกได้ (K)
2. สร้างโจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 10 ได้ (K)
3. ให้เหตุผลประกอบการแก้โจทย์ปัญหา และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ (P)
4. ตรวจสอบการทางานของตนและเรี ยนคณิ ตศาสตร์อย่างมีความสุ ข (A)
4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการตอบคาถามและ แบบประเมินผลการนาเสนอ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
และการให้ขอ้ เสนอแนะ
ข้อมูล/การอภิปราย/การสร้าง
2.ตรวจผลงานการแต่งโจทย์ปัญหา แผนที่ความคิด
จากสิ่ งแวดล้อมรอบตัว
3. การทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
แบบทดสอบหลังเรี ยน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากความสนใจและ
แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความตั้งใจเรี ยน
จริ ยธรรม และค่านิยม
2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
ด้านความรอบคอบในการทางาน
และการมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์
3.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตขณะปฏิบตั ิกิจกรรม
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
คณิ ตศาสตร์
การ
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตาม
ใบกิจกรรมที่ 6
3. สังเกตพฤติกรรมด้านการเชื่อม
โยง การนาไปใช้ และความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์
4. ตรวจแฟ้ มสะสมผลงาน
5.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินทักษะ/กระบวนการ
5 สาระการเรียนรู้
โจทย์ปัญหาการบวก
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
การแต่งโจทย์ปัญหาการบวกจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
และจากภาพ
วิทยาศาสตร์
การนาสัตว์หรื อสิ่ งต่าง ๆที่อยูร่ อบตัวเรามาแต่งเป็ นโจทย์ปัญหา
สั งคมศึกษาฯ
แก้ไขปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันโดยการบวก
ศิลปะ
การวาดภาพเพื่อแก้โจทย์ปัญหาการบวกได้อย่างถูกต้องสวยงาม
สุ ขศึกษาฯ
การร้องเพลงการบวกและร่ วมเล่นเกมหาคู่ผลบวกอย่างสนุกสนาน
ภาษาต่ างประเทศ
อ่านเขียนคาศัพท์เกี่ยวกับการบวก
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7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ให้นกั เรี ยนร้องเพลงการบวก (ดังแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 8)
3. ทบทวนการบวกโดยให้นกั เรี ยนเล่นเกม หาคู่ผลบวก
เกมหาคู่ผลบวก
จุดประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะในการบวก
อุปกรณ์
แถบประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกที่มีผลบวกเท่ากัน เช่น
2+2

1+3

5+1

2+4

0+6

3+3

วิธีเล่ น

ครู สบั แถบประโยคทั้งหมดให้คละกัน แล้วแจกให้นกั เรี ยนคนละ 1 แถบ จากนั้น
ให้นกั เรี ยนหาเพื่อนที่มีแถบประโยคสัญลักษณ์ที่มีผลบวกเท่ากัน เมื่อพบแล้วให้
จับมือกันและนัง่ ลง
หมายเหตุ ผลบวกใด ๆ อาจจัดทาแถบประโยคแตกต่างกันมากกว่า 1 คู่ได้ เช่น ผลบวก 8 อาจ
ทาเป็ นแถบประโยค 1 + 7, 8 + 0, 2 + 6, 5 + 3, 4 + 4, 3 + 5 (3 คู่)
4. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ องโจทย์ปัญหาการบวกจากบทเรี ยนมาล่วงหน้าแล้วมาสรุ ป
ความรู ้ในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ครู เขียนโจทย์ปัญหาบนกระดานดา ให้นกั เรี ยนช่วยกันหาคาตอบ เช่น
มีแม่ ไก่ 1 ตัว ลูกไก่ 6 ตัว รวมมีไก่ ทั้งหมดกีต่ ัว
นักเรี ยนร่ วมกันอ่านโจทย์ปัญหาและร่ วมกันอภิปราย (ในกรณี ที่นกั เรี ยนอ่านโจทย์ปัญหายัง
ไม่ได้ให้ครู อ่านให้นกั เรี ยนและให้นกั เรี ยนอ่านตาม) โดยครู ต้งั คาถามให้นกั เรี ยนตอบ เช่น
„ โจทย์พดู ถึงอะไร (ไก่)
„ มีแม่ไก่กี่ตวั (1 ตัว)
„ มีลกู ไก่กี่ตวั (6 ตัว)
„ โจทย์ถามอะไร (มีไก่ท้ งั หมดกี่ตวั )
„ จะรู ้วา่ มีไก่ท้ งั หมดกี่ตวั ควรจะทาอย่างไร (นาจานวนแม่ไก่กบั ลูกไก่รวมกัน)
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„ เมื่อนาจานวนแม่ไก่กบั ลูกไก่รวมกันจะมีจานวนไก่เพิ่มมากขึ้นหรื อน้อยลง (มากขึ้น)
„ จากโจทย์ปัญหาจะเขียนแผนภาพได้อย่างไร (คาตอบอยูใ่ นดุลยพินิจของครู ผสู ้ อน ซึ่ งให้มี
ความหมายเป็ นไปตามโจทย์ปัญหา)
„ เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร (1 + 6 = )
„ มีไก่ท้ งั หมดกี่ตวั (7 ตัว)
„ ดังนั้นคาตอบของโจทย์ปัญหาข้อนี้คือเท่าไร (7 ตัว)
3. ครู ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10 ให้นกั เรี ยนช่วยกันวิเคราะห์
ทานองเดียวกันกับกิจกรรมที่ 1 อีก 2‟3 ตัวอย่าง
4. ครู ยกตัวอย่างแผนภาพแสดงการบวกง่าย ๆ บนกระดาน ให้นกั เรี ยนช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหา
เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคาตอบ เช่น

จากแผนภาพ ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปราย โดยครู ต้ งั คาถามให้นกั เรี ยนตอบ เช่น
„ มีดอกไม้กี่กลุ่ม (2 กลุ่ม)
„ กลุ่มแรกมีดอกไม้กี่ดอก (3 ดอก)
„ กลุ่มที่สองมีดอกไม้กี่ดอก (4 ดอก)
(ครู อธิ บายให้นกั เรี ยนเข้าใจว่า การวาดภาพวงกลมซ้อนกันในลักษณะนี้เป็ นการแสดงการ
บวก)
„ จากแผนภาพ เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร (3 + 4 =
)
„ ได้คาตอบเท่าไร (ตอบ 7)
5. ครู ให้ใบงานเรื่ องการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
6. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
7. ครู ให้นกั เรี ยนทบทวนเรื่ องโจทย์ปัญหาการบวก โดยครู ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวก
จานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10 แล้วให้นกั เรี ยนเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคาตอบ
8. ครู ยกตัวอย่างประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก และการแต่งโจทย์ปัญหาง่าย ๆ ให้นกั เรี ยน
ฟัง เช่น
2+3=
ซึ่ งอาจแต่งได้วา่ “แก้วมีเงิน 2 บาท แม่ให้อีก 3 บาท แก้วมีเงินรวมกี่บาท”
9. ให้นกั เรี ยนช่วยกันยกตัวอย่างประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก โดยให้ตวั แทนนักเรี ยนออกมา
เขียนประโยคสัญลักษณ์บนกระดาน จากนั้นช่วยกันแต่งโจทย์ปัญหา
10. ครู ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาง่าย ๆ หรื อเป็ นข้อความสั้น ๆ เช่น
พ่ อมีววั 2 ตัว ซื้อมาอีก 2 ตัว พ่ อมีววั รวมกีต่ วั
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นักเรี ยนช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหา เพื่อให้รู้ถึงสิ่ งที่โจทย์กาหนดให้และสิ่ งที่โจทย์ตอ้ งการ
ทราบ จากนั้นครู สาธิ ตการแสดงวิธีทาบนกระดานให้นกั เรี ยนดูพร้อมทั้งอธิ บายลาดับ
ขั้นตอนการเขียนแสดงวิธีทาโจทย์ปัญหา และจัดกิจกรรมทานองเดียวกันนี้อีก 2‟3 ตัวอย่าง
11. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิ ช จากัด)
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนช่ วยกันยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวกที่ มีผลบวกไม่เกิน 10 ร่ วมกันวิเคราะห์
โจทย์ปัญหา เขียนแผนภาพจากโจทย์ปัญหา เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคาตอบ
2. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 6 เรื่ อง โจทย์ปัญหาการบวก ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นาสิ่ งแวดล้อมรอบตัวมาแต่งเป็ นโจทย์ปัญหาการบวกได้ เช่น
‟ ไก่ 2 ตัว มีขารวมกันกี่ขา
‟ วัว 2 ตัว มีขารวมกันกี่ขา
‟ แมว 1 ตัว กับเป็ ด1 ตัว มีขารวมกันกี่ขา
จากนั้นให้ครู ตรวจสอบความถูกต้องและเก็บเข้าแฟ้ มสะสมผลงาน
2. ให้นกั เรี ยนทากิจกรรมเชื่อมโยงความคิดกับชีวิตประจาวันในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
3. นักเรี ยนนาความรู ้จากที่ได้เรี ยนเรื่ องโจทย์ปัญหาการบวกไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายและสรุ ปเรื่ องโจทย์ปัญหาการบวกว่า หมายถึง สถานการณ์ที่
กล่าวถึงการนาสิ่ งของมารวมกัน ซึ่ งโจทย์ปัญหาการบวกสามารถเขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์
และหาคาตอบได้
นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนจานวน 10 ข้อ
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนเขียนแผนภาพแสดงการบวกง่าย ๆ แล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคาตอบ
ลงสมุดเป็ นการบ้าน
2. ให้นกั เรี ยนเลือกทากิจกรรมชวนคิด โครงงาน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
3. การแต่งโจทย์ปัญหาการบวกจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันและจากภาพ
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องการลบเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
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9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. บัตรตัวเลข
2. บัตรภาพ
3. ของจริ งที่นบั ได้
4. ตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวก
5. ใบกิจกรรมที่ 6 เรื่ อง โจทย์ปัญหาการบวก ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
6. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ห้องสมุด
2. บัตรภาพ
3. สิ่ งต่าง ๆ ที่อยูร่ อบตัวเรา
4. สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
______________________
ครู สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4

การลบจานวนสองจานวนที่มีตัวตั้งไม่ เกิน 9
เวลา 19 ชั่วโมง

โจทย์ ปัญหาการลบ
ความสัมพันธ์
ระหว่างการบวกกับการลบ

การลบแนวตั้ง

การลบจานวนสองจานวน
ทีม่ ตี ัวตั้งไม่ เกิน 9

การลบที่ตวั ลบเป็ นศูนย์

ความหมายของการลบ
ประโยคสัญลักษณ์ การลบ
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ความรู้

คุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
1. ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
เรื่ องการลบจานวนสองจานวน
ที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 9 ด้วยความ
สนใจ ความตั้งใจเรี ยน และการ
ทางานเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
2. ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ใน
ตนเองในการร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิ
กิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับเรื่ องการลบจานวนสองจานวน
ที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 9
3. มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

1. ความหมายของการลบ
2. ประโยคสัญลักษณ์การลบ
3. การลบที่ตวั ลบเป็ นศูนย์
4. การลบแนวตั้ง
5. โจทย์ปัญหาการลบ
6. ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบ

การลบจานวนสองจานวน
ที่มตี วั ตั้งไม่ เกิน 9

ทักษะ/กระบวนการ
1. การสื่ อสารเพื่ออธิ บายความสาคัญของ
การลบจานวนสองจานวนที่มีตวั ตั้ง
ไม่เกิน 9
2. สามารถนาเสนอการลบจานวนสอง
จานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 9 ในรู ปแบบ
ต่าง ๆ
3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาเกี่ยวกับการลบจานวนสอง
จานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 9
4. การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มา
ประยุกต์หรื อเชื่อมโยงไปใช้ใน
ชีวิตจริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน

– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ความหมายของการลบ
‟ ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ประโยคสัญลักษณ์การลบ
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การลบที่ตวั ลบเป็ นศูนย์
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การลบแนวตั้ง
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้โจทย์ปัญหาการลบ
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบ
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมาย
และนาเสนอ
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ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 การลบจานวนสองจานวนทีม่ ตี ัวตั้งไม่ เกิน 9
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. บวก ลบ และบวก ลบระคนของจานวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคาตอบ (ค 1.2 ป. 1/1)
2. วิเคราะห์และหาคาตอบของโจทย์ปัญหา และโจทย์ปัญหาระคนของจานวนนับไม่เกินหนึ่ งร้อย
และศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ (ค 1.2 ป. 1/2)
3. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา (ค 1.2 ป. 6/1)
4. ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม (ค 1.2 ป. 6/2)
5. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม (ค 1.2 ป. 6/3)

ความเข้ าใจทีค่ งทนของนักเรียน
นักเรียนจะเข้ าใจว่า...
การลบจานวนสองจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 9

คาถามสาคัญทีท่ าให้ เกิดความเข้ าใจทีค่ งทน
นักเรี ยนสามารถใช้หลักการที่เรี ยนรู ้เรื่ อง
การลบจานวนสองจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 9 นา
ไปใช้ในสถานการณ์จริ งได้อย่างไร

ความรู้ ข องนัก เรี ยนที่นาไปสู่ ความเข้ าใจที่ คงทน ทักษะ/ความสามารถของนัก เรี ยนที่นาไปสู่ ความ
นักเรียนจะรู้ ว่า...
เข้ าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ...
1. ความหมายของการลบ ประโยคสัญลักษณ์
1. ทักษะ/ความสามารถด้านการสื่ อสารอธิ บาย
การลบ (การใช้เครื่ องหมาย –)
ความสาคัญของการลบจานวนสองจานวน
2. การลบด้วยศูนย์ การลบแนวตั้ง
ที่มีผลบวกไม่เกิน 9
3. โจทย์ปัญหาการลบ
2. ทักษะ/ความสามารถด้านการนาเสนอการ
4. การสร้างโจทย์ปัญหาการลบ
บวกจานวนสองจานวนที่มีผลลบไม่เกิน 9
5. ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบ
ในรู ปแบบต่าง ๆ
3. ทักษะ/ความสามารถด้านการนาความรู ้เรื่ อง
การบวกจานวนสองจานวนที่มีผลลบไม่เกิน
9 ในรู ปแบบต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตจริ ง
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ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงว่ านักเรียน
มีผลการเรียนรู้ ตามที่กาหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานที่นักเรียนต้ องปฏิบัติ
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ความหมายของการลบ
‟ ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ประโยคสัญลักษณ์การลบ
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การลบที่ตวั ลบเป็ นศูนย์
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การลบแนวตั้ง
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้โจทย์ปัญหาการลบ
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบ
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.2 เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2) การสนทนาซักถาม
2) แบบบันทึกการสนทนาซักถาม
3) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ น
3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ น
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
4) การประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม
4) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ
5) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
ค่านิยม
5) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สิ่ งที่ม่ งุ ประเมิน
3.1 การอ่านเขียน การเปรี ยบเทียบ การเรี ยงลาดับจานวน การแสดงความคิดเห็น และการให้ขอ้ เสนอแนะ
3.2 ความสนใจ ความตั้งใจเรี ยน การทางานกลุ่ม ความเชื่อมัน่ ในตนเอง และการมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์
3.3 ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การนาเสนอ การใช้ทกั ษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี และ
การนาไปใช้
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4
การลบจานวนสองจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 9
เวลา 19 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 15
ความหมายของการลบ
2 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 16
ประโยคสัญลักษณ์การลบ
4 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 17
การลบที่ตวั ลบเป็ นศูนย์
3 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 18
การลบแนวตั้ง
3 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 19
โจทย์ปัญหาการลบ
4 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 20
ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบ
3 ชัว่ โมง
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 15
ความหมายของการลบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 การลบจานวนสองจานวนทีม่ ีตัวตั้งไม่ เกิน 9

ภาคเรียนที่ 1
เวลา 2 ชั่วโมง

1 สาระสาคัญ
การลบ เป็ นการนาจานวนหนึ่งออกจากจานวนที่กาหนดให้ แล้วหาจานวนที่เหลือ จานวนที่เหลือ
เรี ยกว่า ผลลบ

2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 1/1, ค 1.2 ป. 1/2

3 จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. อธิบายความหมายของการลบได้ (K)
2. สนใจเรี ยน ร่ วมตอบคาถาม และเต็มใจทางาน (A)
3. สรุ ปความหมายของการลบและยกตัวอย่างได้ (P)

4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและการประเมินผล
1. การทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
2. สังเกตจากการตอบคาถามและ
การแสดงความคิดเห็น
3. ตรวจผลงานการเขียนแผนภาพ
แสดงการลบ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบทดสอบก่อนเรี ยน

แบบประเมินผลการนาเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การสร้าง
แผนที่ความคิด

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากความสนใจและ
แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความตั้งใจเรี ยน
จริ ยธรรม และค่านิยม
2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
ด้านความรอบคอบในการทางาน
ความมีระเบียบวินยั ในการ
ทางาน และความเชื่อมัน่ ใน
ตนเอง
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบตั ิ แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมคณิ ตศาสตร์
การ
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตาม
ใบกิจกรรมที่ 1
3. สังเกตพฤติกรรมด้านการแก้
ปัญหา การสื่ อสาร การนาเสนอ
และความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
5 สาระการเรียนรู้
1. ความหมายของการลบ
2. การลบและหาผลลบที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 9
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สั งคมศึกษาฯ

การแต่งโจทย์ปัญหาการลบ การอ่านโจทย์ปัญหาการลบ
การสังเกตเปรี ยบเทียบน้ าหนัก ส่ วนสูงของเพื่อนกับตัวนักเรี ยนด้วยการลบ
นาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในการซื้ อขายและการทอนเงิน และนาความรู ้เรื่ อง
การลบไปคานวณรายจ่ายในชีวิตประจาวัน เพื่อการวางแผนการใช้เงินตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
การวาดภาพแสดงความหมายการลบและการเขียนแผนภูมิแสดงการลบ
อ่าน เขียนคาศัพท์เกี่ยวกับการลบ
แข่งขันแต่งโจทย์ปัญหาการลบ และวาดภาพแสดงความหมายการลบ

ศิลปะ
ภาษาต่ างประเทศ
สุ ขศึกษาฯ
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
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1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 จานวน 10 ข้อ
3. ทบทวนเรื่ องการบวก โดยครู ต้ งั โจทย์ปัญหาการบวกให้นกั เรี ยนหาคาตอบ เช่น
„ มีนก 3 ตัว บินมาอีก 3 ตัว รวมเป็ นนกกี่ตวั (6 ตัว)
„ มีปู 6 ตัว มีปลา 2 ตัว มีปูและปลารวมทั้งหมดกี่ตวั (8 ตัว)
„ มีมะม่วง 5 ผล มังคุด 3 ผล รวมมีผลไม้ท้ งั หมดกี่ผล (8 ผล)
„ พ่อมีไก่ 5 ตัว ซื้ อมาอีก 2 ตัว พ่อมีไก่รวมกี่ตวั (7 ตัว)
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ครู จดั กิจกรรมเพื่อแสดงให้นกั เรี ยนเข้าใจความหมายของการลบ เช่น
„ ชูดินสอในมือ 3 แท่ง ให้นกั เรี ยนไป 1 แท่ง ถามว่า ครู เหลือดินสอกี่แท่ง (2 แท่ง)
„ จัดหนังสื อบนโต๊ะ 5 เล่ม หยิบไป 2 เล่ม ถามว่าเหลือหนังสื อบนโต๊ะกี่เล่ม (3 เล่ม)
2. แต่งโจทย์ปัญหาที่แสดงถึงความหมายเกี่ยวกับการลบ ให้นกั เรี ยนช่วยกันหาคาตอบ
„ แดงมีเงิน 5 บาท ซื้ อดินสอไป 3 บาท แดงเหลือเงินกี่บาท (2 บาท)
„ พ่อมีววั 4 ตัว ขายไป 2 ตัว พ่อเหลือวัวกี่ตวั (2 ตัว)
„ แก้วมีขนม 7 ห่อ แบ่งให้เพื่อนไป 3 ห่อ แก้วเหลือขนมกี่ห่อ (4 ห่อ)
3. นาแผนภูมิแสดงการลบติดบนกระดานดา ให้นกั เรี ยนสังเกตลักษณะการเขียนแผนภูมิแสดง
การลบ ซึ่ งอาจใช้วิธีเขียนโดยใช้วงกลม 2 วงซ้อนกัน โดยที่วงกลมใหญ่วงล้อมจานวนภาพ
ทั้งหมด วงกลมเล็กวงล้อมจานวนภาพที่ตอ้ งการนาออก และให้มีลูกศรชี้ออกเพื่อแสดงการนา
ออก (ดังแผนภูมิแบบที่ 1) หรื ออาจใช้วิธี
เขียนเครื่ องหมายกากบาททับภาพที่
ต้องการนาออก (ดังแผนภูมิแบบที่ 2)
4. ครู ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการลบ
ให้นกั เรี ยนช่วยกันเขียนแผนภูมิแทนโจทย์
อย่างง่าย ๆ และหาคาตอบ เช่น
„ นก 5 ตัว บินไป 2 ตัว เหลือนกกี่ตวั
(3 ตัว)
„ ไข่ 6 ฟอง ทอดกินไป 3 ฟอง เหลือไข่กี่ฟอง (3 ฟอง)
„ มะม่วง 4 ผล เน่าเสี ย 2 ผล เหลือมะม่วงกี่ผล (2 ผล)
„ แก้วมีเงิน 5 บาท กล้ามีเงิน 3 บาท แก้วมีเงินมากกว่ากล้ากี่บาท (2 บาท)
(การตรวจแผนภูมิให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครู )
5. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการลบจานวนสองจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 9
เพื่อฝึ กฝนทักษะและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
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ครั้งที่ 2

ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนนักเรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผ่านมาโดยให้นกั เรี ยนถามครู หรื อ
เพื่อนในชั้นเรี ยนที่สงสัยจากการทาโจทย์แบบฝึ กหัด
2. ให้นกั เรี ยนช่วยกันยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการลบจานวนสองจานวนที่มีตวั ตั้งไม่
เกิน 9 แล้วให้ช่วยกันหาคาตอบ
3. แบ่งกลุ่มนักเรี ยนเป็ นกลุ่มละ 3‟5 คน ให้แต่ละคนช่วยกันวาดแผนภูมิแสดงการลบ แล้ว
เขียนแสดงแผนภาพ (ตัวอย่างดังแผนภาพแสดงการลบข้างต้น)
4. ให้นกั เรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 1 เรื่ อง “จะเหลือเท่าไร” ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. แต่งโจทย์ปัญหาที่แสดงถึงความหมายของการลบที่นกั เรี ยนพบเห็นบ่อย ๆ ในชีวิตประจาวัน
เช่น
„ วัวมีขามากกว่าไก่กี่ขา
„ เป็ ดมีขาน้อยกว่าหมูกี่ขา
„ มีเงิน 5 บาท ซื้ อดินสอไป 3 บาท เหลือเงินกี่บาท
2. นักเรี ยนนาความรู ้จากที่ได้เรี ยนเรื่ องความหมายของการลบไปใช้ในชีวิตจริ ง
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเกี่ยวกับความหมายของการลบว่า การลบ หมายถึง การนา
จานวนหนึ่ งออกจากจานวนที่กาหนดให้ แล้วหาจานวนที่เหลือ ซึ่ งจานวนที่ได้จากการลบจะมี
ค่าน้อยลง หรื อการลบ เป็ นการเปรี ยบเทียบจานวนสองจานวนว่าต่างกันเท่าใด ผลต่างที่ได้เป็ น
ผลลบ
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนทาแผนภูมิแสดงการลบลงในสมุดงานเป็ นการบ้าน
2. ให้นกั เรี ยนวางแผนการใช้จ่ายเงินใน 1 สัปดาห์ โดยใช้ความรู ้เรื่ องการบวกและการลบมา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องประโยคสัญลักษณ์การลบเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการ
เรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. สิ่ งของที่นบั จานวนได้
2. บัตรตัวเลข บัตรภาพ
3. แผนภูมิแสดงการลบ
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4. ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่ อง “จะเหลือเท่าไร” ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อ
การเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1.
2.
3.
4.

แผนภูมิการลบ
สิ่ งแวดล้อมรอบตัว
ภาพแสดงการลบ
บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู พี่ หรื อผูร้ ู ้อื่น

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
_________________
ครู สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 16
ประโยคสัญลักษณ์ การลบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 การลบจานวนสองจานวนที่มตี วั ตั้งไม่ เกิน 9
เวลา 4 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การลบสามารถเขียนในรู ปประโยคสัญลักษณ์ได้
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
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 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงวิธีทาและหาคาตอบจากโจทย์ปัญหาการลบที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 9 ได้ (K)
2. มีความรอบคอบและมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการทางาน (A)
3. สามารถแก้ปัญหาและให้เหตุผลประกอบได้ (P)
4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการตอบคาถามและ
แบบประเมินผลการนาเสนอ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การให้ขอ้ เสนอแนะ
ข้อมูล/การอภิปราย/การสร้าง
2. ตรวจผลงานการเขียนแผนภาพ
แผนที่ความคิด
แสดงการลบ
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากความสนใจและ
แบบประเมินด้านคุณธรรม ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความตั้งใจเรี ยน
จริ ยธรรม และค่านิยม
2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
ด้านความรับผิดชอบ ความ
รอบคอบในการทางาน ความเชื่อมัน่
ในตนเอง และการมีเจตคติที่
ดีต่อคณิ ตศาสตร์
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบตั ิ
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน
กิจกรรมคณิ ตศาสตร์
การ
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตาม
ใบกิจกรรมที่ 2
3. สังเกตพฤติกรรมด้านการสื่ อสาร
การนาเสนอ การเชื่อมโยง และ
การนาไปใช้

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5 สาระการเรียนรู้
1. การใช้เครื่ องหมาย ‟
2. ประโยคสัญลักษณ์การลบที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 9
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย

การแต่งโจทย์ปัญหาการลบ และการอธิ บายเกี่ยวกับการเขียนประโยค
สัญลักษณ์การลบ
การศึกษาสิ่ งแวดล้อมรอบตัวเกี่ยวกับการลบ
การวาดแผนภาพแสดงการลบ
การร้องเพลงและแสดงท่าทางประกอบเพลงการลบ
อ่าน เขียนคาศัพท์เกี่ยวกับการลบ

สั งคมศึกษาฯ
ศิลปะ
สุ ขศึกษาฯ
ภาษาต่ างประเทศ
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนร้องเพลง การลบ
เพลงการลบ
โอ้ โอ การลบนัน่ หนา (ซำ้ ) คือการทาให้นอ้ ยลงมา (ซำ้ )

มี 10 เอาออกเสี ย 5 (ซำ้ ) จงจาไว้วา่ เหลือ 5 นัน่ เอง (ซำ้ )
3. ทบทวนความหมายของการลบ โดยครู ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาการลบ ให้นกั เรี ยนช่วยกัน
หาคาตอบ
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ครู นาบัตรภาพแสดงการลบมาติ ดบนกระดานดาร่ วมกันอภิ ปราย โดยครู ต้ งั คาถามให้
นักเรี ยนช่วยกันตอบ เช่น
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„ มีดาวทั้งหมดกี่ตวั (6 ดวง)
„ เอาออกไปกี่ดวง (2 ดวง)
„ เหลือดาวกี่ดวง (4 ดวง)
ให้นกั เรี ยนกล่าวสรุ ปตามครู วา่ มี 6 เอาออก 2 เท่ากับ 4 แล้วติดแถบประโยค
6 เอาออก 2 เท่ ากับ 4
2. ครู ให้ใบงานเรื่ องแผนภูมิแสดงเครื่ องหมาย ‟ เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
3. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
4. ครู ให้นกั เรี ยนทบทวนการเขียนข้อความจากภาพแสดงการลบ โดยครู ยกตัวอย่างภาพ
แล้วให้นกั เรี ยนเขียนข้อความจากภาพที่ครู กาหนดให้
5. ครู แนะนานักเรี ยนเรื่ อง เครื่ องหมาย ‟ และเครื่ องหมาย = ว่า
เครื่ องหมาย ‟ เรี ยกว่า “เครื่ องหมายลบ” เป็ นเครื่ องหมายที่ใช้แสดงการเอาออก
เครื่ องหมาย = เรี ยกว่า “เครื่ องหมายเท่ากับ” เป็ นเครื่ องหมายที่ใช้แสดงความเท่ากัน
ของจานวนที่อยูห่ น้าและหลังเครื่ องหมาย
6. นาบัตรเครื่ องหมาย ‟ และเครื่ องหมาย = ปิ ดทับคาว่า เอาออก และ เท่ากับ ซึ่ งจะได้
ประโยคใหม่ ให้นกั เรี ยนอ่านแถบประโยค “6 ลบ 2 เท่ากับ 4”
6 – 2 =4
7. ครู นาแผนภูมิแสดงเครื่ องหมาย ‟ ติดบน
กระดานดาให้นกั เรี ยนสังเกตการใช้
เครื่ องหมาย ‟ จากแผนภูมิ

8. ครู ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่แสดงความ
หมายถึงการลบ เช่น มาลีมีขนม 5 ถุง
แบ่งให้เพื่อน 2 ถุง มาลีเหลือขนม 3 ถุง ให้นกั เรี ยนฝึ กเขียนประโยคสัญลักษณ์ซ่ ึ งจะได้ 5 ‟ 2 = 3
และจัดกิจกรรมทานองเดียวกันนี้อีก 2‟3 ตัวอย่าง
9. ครู ให้ใบงานเรื่ องการเขียนประโยคสัญลักษณ์ของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการลบเพื่อให้นกั เรี ยน
อ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
10. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
11. ครู ให้นกั เรี ยนทบทวนการเขียนประโยคสัญลักษณ์ของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการลบโดยครู
ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการลบแล้วให้นกั เรี ยนเขียนประโยคสัญลักษณ์
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12. นักเรี ยนศึกษาเนื้ อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
13. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการลบเพื่อฝึ กฝนทักษะและเตรี ยมความ
พร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 4
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนนักเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ให้นกั เรี ยนจับคู่กนั แล้วแต่งโจทย์ปัญหาการลบให้เพื่อนตอบ สลับกันคนละ 3 ข้อ เช่น
(1) มีดอกไม้ 5 ดอก จัดแจกันไป 4 ดอก เหลือดอกไม้กี่ดอก (1 ดอก)
(2) มีเงิน 6 บาท ซื้ อของไป 3 บาท เหลือเงินกี่บาท (3 บาท)
(3) แม่มีเงิน 8 บาท ให้ลูกไป 3 บาท แม่เหลือเงิน 6 บาท (ไม่ใช่)
(4) พี่มีเงิน 7 บาท น้องมีเงิน 5 บาท พี่มีเงินมากกว่าน้อง 2 บาท (ใช่)
3. ให้นกั เรี ยนเขียนแผนภาพแสดงการลบ และเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบประกอบ
แผนภาพ เมื่อทาเสร็ จแล้วให้นาผลงานแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
4. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 2 เรื่ องประโยคสัญลักษณ์การลบ ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
ให้นกั เรี ยนแต่งโจทย์ปัญหาการลบที่มกั จะพบเห็นในชี วิตจริ ง แล้วเขียนแผนภูมิแสดงการลบ
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบ และหาคาตอบ
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปราย ซักถาม และสรุ ปเกี่ยวกับการเขียนประโยคสัญลักษณ์
แสดงการลบ การลบสามารถเขียนในรู ปประโยคสัญลักษณ์ได้
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนเขียนแผนภาพแสดงการลบแล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์จากแผนภาพและหา
คาตอบลงในสมุดงานเป็ นการบ้าน
2. ครู ให้ใบงานเรื่ องการลบที่ตวั ลบเป็ นศูนย์เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการ
เรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. เพลงการลบ
2. ของจริ งที่นบั ได้
3. บัตรภาพ
4. ตัวอย่างสถานการณ์การลบ
5. แผนภาพแสดงการลบ
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6. ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่ องประโยคสัญลักษณ์การลบในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ภาพแสดงจานวนนับ
2. สิ่ งของที่นบั ได้
3. แผ่นภาพประโยคสัญลักษณ์
4. โจทย์การลบต่าง ๆ

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
______________________
ครู สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 17
การลบที่ตวั ลบเป็ นศูนย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 การลบจานวนสองจานวนที่มตี วั ตั้งไม่ เกิน 9 เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การลบที่ตวั ลบเป็ นศูนย์ ผลลบจะเท่ากับจานวนเดิมนั้น
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 1/1, ค 1.2 ป. 1/2
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาผลลบที่มีตวั ลบเป็ นศูนย์ได้ (K)
2. สนใจเรี ยน เต็มใจทางาน และเรี ยนคณิ ตศาสตร์อย่างมีความสุ ข (A)
3. สามารถแก้ปัญหาการลบที่ตวั ลบเป็ นศูนย์ และบอกเหตุผลประกอบได้ (P)
4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการตอบคาถามและ แบบประเมินผลการนาเสนอ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การแสดงความคิดเห็น
ข้อมูล/การอภิปราย/การสร้าง
2. ตรวจผลงานการเขียนภาพและ แผนที่ความคิด
แต่งโจทย์ปัญหาที่แสดงถึงการ
ลบที่มีตวั เลขเป็ นศูนย์
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากความสนใจและ
แบบประเมินด้านคุณธรรม
ความตั้งใจเรี ยน
จริ ยธรรม และค่านิยม
2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
ด้านความรอบคอบในการทางาน
ความมีระเบียบวินยั ในการ
ทางาน และความเชื่อมัน่ ในตนเอง

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบตั ิ
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน
กิจกรรมคณิ ตศาสตร์
การ
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตาม
ใบกิจกรรมที่ 3
3. สังเกตพฤติกรรมด้านการให้
เหตุผล การเชื่อมโยง และการนาไปใช้
5 สาระการเรียนรู้
การลบที่มีตวั ลบเป็ นศูนย์
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
ศิลปะ
สุ ขศึกษาฯ
ภาษาต่ างประเทศ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

อธิ บายเกี่ยวกับการลบที่มีตวั ลบเป็ นศูนย์
วาดภาพแสดงการลบที่มีตวั ลบเป็ นศูนย์
การร้องเพลงและการแสดงท่าทางประกอบเพลงการลบ
อ่าน เขียนคาศัพท์เกี่ยวกับการลบด้วยภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซี ยน 10 ประเทศ

7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนร้องเพลงการลบพร้อมกัน พร้อมทั้งให้แสดงท่าทางประกอบเพลงด้วย
เพลงการลบ
โอ้ โอ การลบนัน่ หนา (ซำ้ ) คือการทาให้นอ้ ยลงมา (ซำ้ )
มี 10 เอาออกเสี ย 5 (ซำ้ )
จงจาไว้วา่ เหลือ 5 นัน่ เอง (ซำ้ )
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ครู จดั หนังสื อบนโต๊ะ 5 เล่ม อธิ บายให้นกั เรี ยนเข้าใจว่า ถ้าเราวางหนังสื อไว้บนโต๊ะ 5 เล่ม
โดยไม่ได้นาหนังสื อไปไหนเลย หนังสื อก็จะเหลืออยูเ่ ท่าเดิม ร่ วมกันอภิปราย โดยครู
ตั้งคาถามให้นกั เรี ยนตอบ เช่น
„ จากสถานการณ์น้ ี จะเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบได้อย่างไร (5 ‟ 0 = )
„ ทาไมจึงเขียนได้อย่างนี้ (เพราะมีหนังสื ออยู่ 5 เล่ม แต่ไม่ได้นาออกหรื อนาไปไหนเลย)
„ ให้นกั เรี ยนอธิ บายความหมายของ “ตัวตั้ง 5 และตัวลบ 0” (ตัวตั้ง 5 หมายถึง เดิมมี
หนังสื อ 5 เล่ม ตัวลบ 0 หมายถึง ไม่ได้นาหนังสื อออกไปเลย)
จากนั้นร่ วมกันหาคาตอบและจัดกิจกรรมทานองนี้ โดยใช้อุปกรณ์ของจริ งที่นบั ได้อย่างอื่น
แทน อีก 2‟3 ตัวอย่าง ให้นกั เรี ยนสังเกตผลที่ได้จากการลบ (ซึ่ งยังคงเหลือเท่าเดิม)
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2. ครู นาแผนภูมิแสดงการลบด้วยศูนย์ ติดบนกระดานดา
นักเรี ยนสังเกตและพิจารณาการลบจากแผนภูมิ
จากนั้นร่ วมกันอภิปราย โดยให้นกั เรี ยนตอบคาถาม
ของครู เช่น
„ ตัวตั้งคืออะไร ทาไมจึงเป็ นดังนี้ (ตัวตั้ง คือ 4
เพราะมีดาว 4 ดวง)
„ ตัวลบคืออะไร ทาไมจึงเป็ นดังนี้ (ตัวลบ คือ 0
เพราะในภาพแสดงว่าไม่ได้นาดาวออกเลย)
„ ได้ผลลบเท่าใด (4)
ครู แนะนาให้นกั เรี ยนสังเกตผลลบ (ซึ่ งยังคงเหลือ 4 เท่าเดิม)
3. ครู ยกตัวอย่างสถานการณ์การลบที่มีตวั ลบเป็ น 0 ให้นกั เรี ยนช่วยกันเขียนประโยค
สัญลักษณ์และหาคาตอบ เช่น
(1) ดามีเงิน 5 บาท ไม่ได้ใช้เลย ดาเหลือเงินกี่บาท (5 ‟ 0 = 5 )
(2) แตงมีขนม 6 ห่อ ยังไม่ได้กินเลย แตงเหลือขนมกี่ห่อ (6 ‟ 0 = 6 )
4. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการลบที่มีตวั ลบเป็ น 0 เพื่อฝึ กฝนทักษะ
และเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
5. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ ผ่านมาโดยให้นกั เรี ยนถามครู หรื อ
เพื่อนในชั้นเรี ยนที่สงสัยจากการทาโจทย์แบบฝึ กหัด
6. ครู ให้นกั เรี ยนทบทวนการเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบมีตวั ลบเป็ น 0 จากโจทย์
ปัญหา โดยครู ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการลบที่มีตวั ลบเป็ น 0 แล้วให้นกั เรี ยนเขียน
ประโยคสัญลักษณ์
7. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
8. ครู ให้นกั เรี ยนฝึ กแต่งโจทย์ปัญหาที่แสดงถึงการลบที่มีตวั ลบเป็ นศูนย์เพื่อฝึ กฝนทักษะและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนอ่านโจทย์
ปัญหาที่ได้แต่งโจทย์ปัญหาด้วยตนเองพร้อมแสดงวิธีคิด
2. ให้นกั เรี ยนฝึ กแต่งโจทย์ปัญหาที่แสดงถึงการลบที่มีตวั ลบเป็ นศูนย์ แล้วหาคาตอบ
3. ให้นกั เรี ยนฝึ กการเขียนแผนภาพที่แสดงการลบที่มีตวั ลบเป็ นศูนย์ แล้วเขียนเป็ นประโยค
สัญลักษณ์และหาคาตอบ
4. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 3 เรื่ อง “การลบแนวนอนและการลบด้วยศูนย์” ใน
หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
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ประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนแต่งโจทย์ปัญหาที่แสดงถึงการลบที่มีตวั ลบเป็ น 0 ที่มกั จะพบเห็นใน
ชีวิตประจาวัน
2. นักเรี ยนนาความรู ้จากที่ได้เรี ยนเรื่ องการลบที่ตวั ลบเป็ นศูนย์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายและสรุ ปว่า จานวนใด ๆ ถ้าลบด้วยศูนย์แล้ว ผลลบจะยังคง
เท่ากับจานวนเดิมนั้น
2. ครู ให้ใบงานเรื่ องการลบตามแนวตั้งเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
8 กิจกรรมเสนอแนะ
ให้นกั เรี ยนทาแผนภาพแสดงการลบที่ตวั เลขเป็ นศูนย์ พร้อมทั้งเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดง
การลบและหาคาตอบลงในสมุดงานเป็ นการบ้าน
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. เพลงการลบ
2. ของจริ งที่นบั ได้
3. บัตรภาพแสดงจานวนนับ
4. แผนภูมิแสดงการลบ
5. ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่ องการลบแนวนอนและการลบด้วยศูนย์ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ห้องสมุด
2. บัตรภาพแสดงการลบ
3. โจทย์การลบ
4. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์เล่มอื่น ๆ
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10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
___________________
ครู สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 18
การลบแนวตั้ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 การลบจานวนสองจานวนที่มตี วั ตั้งไม่ เกิน 9
เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การลบแนวตั้งเป็ นการลบที่สามารถหาผลลบจากโจทย์ได้ โดยเขียนตัวตั้งและตัวลบไว้คนละ
บรรทัด วางหลักให้ตรงกันในแนวตั้ง และเขียนเครื่ องหมาย ‟ ไว้ระหว่างตัวตั้งกับตัวลบ
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 1/1, ค 1.2 ป. 1/2
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. แสดงวิธีทาและหาคาตอบจากโจทย์การลบแนวตั้งได้ (K)
2. ร่ วมตอบคาถามและทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์ดว้ ยตนเองตามลาดับขั้นตอน (A)
3. ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาและคานวณหาคาตอบ (P)
4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและการประเมินผล
1. สังเกตจากการตอบคาถามและ
การอภิปรายร่ วมกันในชั้นเรี ยน
2. ตรวจผลการแต่งประโยค
สัญลักษณ์และหาผลลบตาม
แนวตั้ง

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบประเมินผลการนาเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การสร้าง
แผนที่ความคิด

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1 135

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากความสนใจและ
แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความตั้งใจเรี ยน
จริ ยธรรม และค่านิยม
2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
ด้านความรอบคอบในการทางาน
ความมีระเบียบวินยั ในการ
ทางาน และความเชื่อมัน่ ในตนเอง
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบตั ิ
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมคณิ ตศาสตร์
การ
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตาม
ใบกิจกรรมที่ 4
3. สังเกตพฤติกรรมด้านการแก้
ปัญหา การให้เหตุผล
การสื่ อสาร และการนาเสนอ
5 สาระการเรียนรู้
การลบแนวตั้ง
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ศิลปะ
สุ ขศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ

ตอบคาถาม แสดงความคิดเห็น และอภิปรายเกี่ยวกับการลบตามแนวตั้ง
นาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการซื้ อขายและการทอนเงิน
การวาดภาพแสดงการลบตามแนวตั้ง
การเล่นเกมผลลัพธ์เดียวกัน และแข่งขันการหาผลลบตามแนวตั้ง
อ่าน เขียนคาศัพท์เกี่ยวกับการลบด้วยภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซี ยน 10 ประเทศ

7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ทบทวนการบวกและการลบจานวนสองจานวนที่ผลบวกและตัวตั้งไม่เกิน 9 โดยให้
นักเรี ยนเล่นเกมผลลัพธ์เดียวกัน
เกมผลลัพธ์เดียวกัน
จุดประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคานวณ
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อุปกรณ์
วิธีเล่ น

กระดาษ ดินสอ
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่มออกเป็ นกลุ่มละ 3‟5 คน ให้แต่ละกลุ่มเตรี ยมกระดาษและ
ดินสอให้พร้อม
2. ให้แต่ละกลุ่มหาจานวนสองจานวนที่นามาบวกหรื อลบกันแล้วได้ผลลัพธ์
ตามที่กาหนดให้ เช่น ครู กาหนดผลลัพธ์ 5 จานวนสองจานวนที่นามาบวก
หรื อลบกันแล้วได้ผลลัพธ์ 5 ได้แก่ 2 + 3, 4 + 1, 5 + 0, 0 + 5, 6 ‟ 1 เป็ นต้น
3. เมื่อหมดเวลาครู ให้สญ
ั ญาณนักเรี ยนนาผลงานมาให้ครู ตรวจให้คะแนน โดย
มีเกณฑ์ให้คะแนนจานวนที่นามาบวกหรื อลบกันชุดละ 1 คะแนน กลุ่มใดได้
คะแนนมากที่สุดเป็ นผูช้ นะ (ครู ให้คาชมเชย และซักถามวิธีการทางานเพื่อ
สนับสนุนการให้ความร่ วมมือในการทางานกลุ่ม)
2. ครู ให้ใบงานเรื่ องการหาผลลบตามแนวนอนและการหาผลลบตามแนวตั้งเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ครู ให้นกั เรี ยนดูดินสอจานวน 5 แท่ง ส่ งให้นกั เรี ยนไป 2 แท่ง ร่ วมกันอภิปรายและให้
ตัวแทนนักเรี ยนออกมาเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบและหาคาตอบ ซึ่ งจะได้ดงั นี้
5‟2=3
3. ครู แนะนานักเรี ยนว่า การหาผลลบนอกจากจะหาผลลบตามแนวนอนแล้ว เราสามารถหาได้
อีกวิธีหนึ่ ง โดยเขียนตัวตั้งและตัวลบไว้คนละบรรทัด วางหลักเลขให้ตรงกันในแนวตั้ง และ
เขียนเครื่ องหมาย ‟ ไว้ระหว่างตัวตั้งกับตัวเลข ซึ่ งการลบโดยวิธีน้ ีเรี ยกว่า การลบตามแนวตั้ง
4. ยกตัวอย่างการลบจากกิจกรรมที่ 1 เป็ นการหาผลลบตามแนวตั้ง ซึ่ งจะได้ดงั นี้ 5 ‟ 2 = 3
สามารถเขียนแสดงการลบตามแนวตั้งได้ดงั นี้
อธิ บายเพิ่มเติมให้นกั เรี ยนเข้าใจว่า
5
5
เป็ นตัวตั้ง
‟
2
2
เป็ นตัวลบ
3
3
เป็ นผลลบ
5. นักเรี ยนช่วยกันยกตัวอย่างการลบประโยคสัญลักษณ์ หาคาตอบและเปลี่ยนเป็ นการหาผล
ลบตามแนวตั้ง
6. ครู นาแผนภูมิแสดง
ความสัมพันธ์ของการ
ลบตามแนวนอนและ
การลบตามแนวตั้งติด
บนกระดานดา
ให้นกั เรี ยนสังเกตและ
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พิจารณาเปรี ยบเทียบระหว่างการลบตามแนวนอนและการลบตามแนวตั้ง
7. ครู ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาการลบ ให้นกั เรี ยนอาสาสมัครคนที่ 1 ออกมาเขียนประโยค
สัญลักษณ์ คนที่ 2 หาผลลบตามแนวนอน และคนที่ 3 หาผลลบตามแนวตั้ง และจัด
กิจกรรมทานองเดียวกันนี้ อีก 2‟3 ตัวอย่าง ครู ให้คาแนะนาในการทางานให้มีระเบียบวินยั
เช่น การทางานเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย การขีดเส้นใต้ให้ถกู วิธี
8. ครู ใ ห้นัก เรี ย นทบทวนเรื่ อ งการลบตามแนวนอนและการลบตามตามแนวตั้ง โดยครู
ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาเกี่ ยวกับการลบแล้วให้นักเรี ยนหาคาตอบโดยการหาผลลบตาม
แนวนอนและหาผลลบตามแนวตั้ง
9. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
10. ครู ให้ใบงานเรื่ องการหาผลลบตามแนวนอนและการหาผลลบตามแนวตั้งเพื่อให้นกั เรี ยนอ่าน
และเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนช่วยกันเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบแล้วหาคาตอบตามแนวตั้ง
3. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 4 เรื่ องการลบ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
นักเรี ยนแต่งโจทย์ปัญหาการลบที่มกั จะพบเห็นในชีวิตประจาวัน แล้วเขียนเป็ นประโยค
สัญลักษณ์และหาผลลบตามแนวตั้ง
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายและสรุ ปการลบตามแนวตั้ง ได้ขอ้ สรุ ปว่าเป็ นการ
แสดงการหาผลลบโดยการเขียนตัวเลขให้ตรงกันในแนวตั้ง และเขียนเครื่ องหมาย ‟ ระหว่างตัว
ตั้งกับตัวลบ การหาผลลบตามแนวนอนกับการหาผลลบตามแนวตั้ง ถ้าเป็ นประโยคสัญลักษณ์
เดียวกัน ผลลบที่ได้จะเท่ากันเสมอ
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบ แล้วแสดงการหาผลลบตามแนวตั้งลงใน
สมุดงานเป็ นการบ้าน คนละ 3‟5 ข้อ
2. ครู ให้ใบงานเรื่ องโจทย์ปัญหาการลบเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้ง
ต่อไป
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9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. เกมผลลัพธ์เดียวกัน
2. สิ่ งของที่นบั ได้
3. ภาพแสดงจานวน
4. บัตรตัวเลข
5. แผนภูมิแสดงการลบตามแนวตั้ง
6. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7. ใบกิจกรรมที่ 4 เรื่ อง การลบ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ห้องสมุด
2. บัตรภาพแสดงการลบ
3. โจทย์การลบ
4. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์เล่มอื่น ๆ

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
____________________
ครู สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 19
โจทย์ ปัญหาการลบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 การลบจานวนสองจานวนที่มตี วั ตั้งไม่ เกิน 9
เวลา 4 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
โจทย์ปัญหาการลบ เป็ นสถานการณ์ที่กล่าวถึงการนาสิ่ งของออกจากจานวนที่กาหนดให้ แล้วให้
หาจานวนที่เหลือ โจทย์ปัญหาการลบสามารถเขียนในรู ปประโยคสัญลักษณ์และหาคาตอบได้
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
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 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เขียนประโยคสัญลักษณ์ แสดงวิธีทา และหาคาตอบจากโจทย์ปัญหาการลบที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 9 ได้ (K)
2. สร้างโจทย์ปัญหาการลบที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 9 ได้ (K)
3. สามารถแก้ปัญหาและให้เหตุผลประกอบได้ (P)
4. มีความรอบคอบและมีความคิดสร้างสรรค์ (A)
4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและการประเมินผล
1.สังเกตจากการตอบคาถามและ
การให้ขอ้ เสนอแนะ
2. ตรวจผลงานการแต่งโจทย์ปัญหา
การลบจากสถานการณ์ที่พบใน
ชีวิตประจาวัน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบประเมินผลการนาเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การสร้าง
แผนที่ความคิด

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากความสนใจและ
แบบประเมินด้านคุณธรรม
ความตั้งใจเรี ยน
จริ ยธรรม และค่านิยม
2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
ด้านการมีวิจารณญาณ ความเชื่อ
เชื่อมัน่ ในตนเอง และการมี
เจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบตั ิ
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน
กิจกรรมคณิ ตศาสตร์
การ
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตาม
ใบกิจกรรมที่ 5
3. สังเกตพฤติกรรมด้านการแก้ปัญหา
การสื่ อสาร การนาเสนอ และ
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
5 สาระการเรียนรู้
โจทย์ปัญหาการลบ
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
สั งคมศึกษาฯ
ศิลปะ
สุ ขศึกษาฯ
ภาษาต่ างประเทศ
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

การแต่งโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจาวัน
การแต่งโจทย์ปัญหาการลบจากการใช้จ่ายเงินของตนเองและ
ครอบครัว
การวาดภาพแสดงการลบได้อย่างสร้างสรรค์และสวยงาม
การร้องเพลง แข่งขันกันแต่งโจทย์ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และ
สนุกสนาน
อ่านและเขียนคาศัพท์เกี่ยวกับการลบ
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1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ทบทวนการลบ โดยให้นกั เรี ยนหาผลลบจากประโยคสัญลักษณ์การลบจานวน 10 ข้อ
3. นักเรี ยนช่วยกันยกตัวอย่างประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 9
จากนั้นให้ตวั แทนนักเรี ยน 1‟2 คน ออกมาแสดงการหาคาตอบตามแนวตั้ง
4. ครู ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาการลบบนกระดานดาแล้วให้นกั เรี ยนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและ
หาคาตอบในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้วิเคราะห์โจทย์
ปัญหาและหาคาตอบ
2. ครู ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาให้นกั เรี ยนฟัง พร้อมทั้งแสดงอุปกรณ์ที่เป็ นของจริ งประกอบ
เช่น
“ครู มีเงินอยู่ 5 บาท ซื้ อขนมไป 3 บาท ครู จะมีเงินเหลือกี่บาท” จากนั้นร่ วมกันอภิปราย
โดยครู ต้ งั คาถามให้นกั เรี ยนตอบ เช่น
„ ครู มีเงินกี่บาท (5 บาท)
„ ซื้ อขนมไปกี่บาท (3 บาท)
„ ครู จะเหลือเงินมากขึ้นหรื อน้อยลง เพราะอะไร (น้อยลง เพราะครู นาเงินไปซื้ อขนมแล้ว
ส่ วนหนึ่ง)
„ ครู จะเหลือเงินกี่บาท (2 บาท)
„ จากโจทย์ปัญหานี้ ถ้าจะเขียนเป็ นแผนภาพจะเขียนได้อย่างไร (คาตอบอยูใ่ นดุลยพินิจ
ของครู โดยให้มีความหมายแสดงถึงการลบ)
„ เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร (5 ‟ 3 = )
„ ได้คาตอบเท่าใด (2 บาท)
ยกตัวอย่างกิจกรรมทานองเดียวกันนี้อีก 2‟3 ตัวอย่าง
3. ครู ยกตัวอย่างประโยคสัญลักษณ์การลบแล้วให้นกั เรี ยนแต่งเป็ นโจทย์ปัญหาพร้อมทั้งหา
คาตอบเพื่อให้นกั เรี ยนเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนอ่านโจทย์
ปัญหาที่ได้แต่งขึ้นเองพร้อมทั้งหาคาตอบ
2. ครู ให้นกั เรี ยนทบทวนการแก้โจทย์ปัญหาการลบ โดยครู ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาการลบ
แล้วให้นกั เรี ยนแสดงขั้นตอนวิธีการหาคาตอบ
3. ครู ยกตัวอย่างประโยคสัญลักษณ์การลบและตัวอย่างโจทย์ปัญหาการลบโดยอธิ บายให้
นักเรี ยนเข้าใจว่า ประโยคสัญลักษณ์ 1 ประโยค อาจแต่งเป็ นโจทย์ปัญหาได้หลายแบบ เช่น
ประโยคสัญลักษณ์ 8 ‟ 5 =
โจทย์ปัญหา „ แม่มีเงิน 8 บาท ให้ลกู ไป 5 บาท แม่เหลือเงินกี่บาท
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„ แก้วมีขนม 8 ห่อ แบ่งให้เพื่อน 5 ห่อ แก้วเหลือขนมกี่ห่อ
„ พ่อมีววั 8 ตัว ขายไป 5 ตัว พ่อเหลือวัวกี่ตวั
4. ครู ให้ใบงานโจทย์ปัญหาการลบแก่นกั เรี ยนแล้วให้นกั เรี ยนแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหา
การลบเพื่อฝึ กฝนทักษะและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 4
5. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ ผ่านมาโดยให้นกั เรี ยนถามครู หรื อ
เพื่อนในชั้นเรี ยนที่สงสัยจากการทาโจทย์แบบฝึ กหัด
6. ครู ให้นกั เรี ยนทบทวนการแต่งโจทย์ปัญหาการลบ โดยครู ยกตัวอย่างประโยคสัญลักษณ์
แสดงการลบ แล้วให้นกั เรี ยนแต่งโจทย์ปัญหาพร้อมทั้งแสดงวิธีหาคาตอบ
7. จากโจทย์ปัญหาข้อใดข้อหนึ่ งในกิจกรรมที่ 3 (ควรเลือกโจทย์ปัญหาที่มีขอ้ ความสั้น ๆ) ครู
นาโจทย์ปัญหามาให้นกั เรี ยนช่วยกันวิเคราะห์แล้วสาธิ ตการแสดงวิธีทา พร้อมทั้งอธิ บาย
ให้นกั เรี ยนเข้าใจว่าการแสดงวิธีทาเป็ นการเขียนเรี ยงตามลาดับขั้นตอนของโจทย์เพื่อ
นาไปสู่การหาคาตอบ
8. ครู นานักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนนักเรี ยน
1. นักเรี ยนช่วยกันแต่งโจทย์ปัญหา วิเคราะห์โจทย์ปัญหา เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์แสดง
หาคาตอบ
2. นักเรี ยนฝึ กการแต่งโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์
3. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 5 เรื่ อง “โจทย์ปัญหา” ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนแต่งโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน
2. นักเรี ยนนาความรู ้จากที่ได้เรี ยนเรื่ องโจทย์ปัญหาการลบไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
1 ให้นกั เรี ยนยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาการลบ ให้เพื่อนเขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ และหา
คาตอบ จากนั้นร่ วมกันสรุ ปให้ได้ขอ้ สรุ ปว่า โจทย์ปัญหาสามารถเขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ได้
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนเขียนโจทย์ปัญหาการลบที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 9 แล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์ แสดงวิธี
ทาและหาคาตอบจากโจทย์ปัญหานั้นลงในสมุดงานเป็ นการบ้าน คนละ 2‟5 ข้อ
2. ครู ให้ใบงานเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
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9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ของจริ งที่นบั ได้
2. บัตรภาพ
3. บัตรตัวเลข
4. ตัวอย่างโจทย์ปัญหาการลบ
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6. ใบกิจกรรมที่ 5 เรื่ อง “โจทย์ปัญหา” ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อ
การเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ห้องสมุด
2. เพลงโจทย์ปัญหา
3. สถานการณ์การลบที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
_____________________
ครู สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 20
ความสัมพันธ์ ระหว่างการบวกกับการลบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 การลบจานวนสองจานวนที่มตี วั ตั้งไม่ เกิน 9
เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การบวกและการลบมีความสัมพันธ์กนั กล่าวคือ ผลบวกของจานวนสองจานวนใด ๆ เมื่อลบด้วย
จานวนใดจานวนหนึ่งในสองจานวนนั้น จะได้ผลลบเท่ากับอีกจานวนหนึ่ง
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 1/1, ค 1.2 ป. 1/2
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบได้ (K)
2. ตรวจสอบงานของตน และเลือกทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์จากหนังสื อเล่มอื่น (A)
3. สรุ ปผลและบอกเหตุผลประกอบการอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบได้ (P)
4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและการประเมินผล
1.สังเกตจากการตอบคาถามและ
2. ตรวจผลงานการทาแผนภาพ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบประเมินผลการนาเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การสร้าง
แผนที่ความคิด

แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
การบวกและการลบ
3. การทาแบบทดสอบวัดความรู ้
4. การทาแบบทดสอบหลังเรี ยน

แบบทดสอบวัดความรู ้
แบบทดสอบหลังเรี ยน

การแสดงความคิดเห็น

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากความสนใจและ
แบบประเมินด้านคุณธรรม
ความตั้งใจเรี ยน
จริ ยธรรม และค่านิยม
2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
ด้านความเชื่อมัน่ ในตนเอง การมี
วิจารณญาณ และการมีเจตคติ
ที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์
3.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบตั ิ
กิจกรรมคณิ ตศาสตร์
2. สังเกตพฤติกรรมด้านการแก้
ปัญหา การให้เหตุผล และการ
นาไปใช้
3.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินทักษะ/กระบวนการ
4. ตรวจแฟ้ มสะสมผลงาน
5. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตาม
ใบกิจกรรมที่ 6

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน
การ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

แฟ้ มสะสมผลงาน
ใบกิจกรรมที่ 6

5 สาระการเรียนรู้
ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบ
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อธิ บายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบ
สังคมศึกษาฯ
นาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการคิดเลขเร็ ว การซื้ อขายในชีวิตประจาวัน
ศิลปะ
การวาดภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบ
สุ ขศึกษาฯ
การร้องเพลงและแสดงท่าประกอบเพลง และแข่งขันการคิดเลขเร็ ว
ภาษาต่างประเทศ
เขียนคาศัพท์ที่เกี่ยวกับผลบวก ตัวบวก และตัวตั้งเป็ นภาษาอังกฤษ
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7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ครู นาเพลงการลบมาติดบนกระดานดา อ่านเนื้อร้องและร้องให้นกั เรี ยนฟัง 1 เที่ยว
จากนั้นจึงร้องนาให้นกั เรี ยนร้องตาม และให้นกั เรี ยนร้องพร้อมกัน พร้อมทั้งให้แสดงท่าทางประกอบ
เพลงด้วย
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ครู จดั ลูกคิดในหลักลูกคิดจานวน 2 สี คือ สี เขียวกับสี เหลือง สี ละ 3 และ 1 ลูกตามลาดับ
ให้นกั เรี ยนนับจานวนลูกคิดทั้งสองสี รวมกัน (4 ลูก) ครู เขียนแสดงการบวกและผลบวก
บนกระดานดา
3+1=4
จากจานวนลูกคิดทั้งสองสี รวมกัน คือ 4 ลูก ครู ให้นกั เรี ยนบอกจานวนลูกคิดสี เขียว (3 ลูก)
ถามว่า จากจานวนลูกคิดทั้งหมด 4 ลูก เป็ นลูกคิดสี เขียว 3 ลูก ที่เหลือเป็ นลูกคิดสี เหลือง
กี่ลกู (1 ลูก) และแสดงลูกคิดจานวน 4 ลูกที่รวมกันนั้นอีก ให้นกั เรี ยนบอกจานวนลูกคิด
สี เหลืองกี่ลูก (1 ลูก) ถามนักเรี ยนว่า จากจานวนลูกคิดทั้งหมด 4 ลูก เป็ นลูกคิดสี เหลือง 1
ลูก จะเป็ นลูกคิดสี เขียวกี่ลกู (3 ลูก)
3. ครู นาอุปกรณ์ของที่นบั ได้อย่างอื่นจัดกิจกรรมทานองเดียวกันกับกิจกรรมข้อ 1 อีก 2‟3
ตัวอย่าง หรื อจนเห็นว่านักเรี ยนเข้าใจดี
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบเพื่อให้นกั เรี ยน
อ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
5. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
6. ครู นาแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบติดบนกระดานดา

3+2 =5
5‟2 =3
5‟3 =2
ครู แนะนาให้นกั เรี ยนสังเกตการบวกและการลบจากแผนภูมิโดยสังเกตตัวเลขที่มี
ความสัมพันธ์กนั ในทั้ง 3 ประโยค ซึ่ งมีเพียง 3 ตัวเท่านั้น คือ เลข 2, 3 และ 5
7. ครู ให้นกั เรี ยนทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบที่ได้เรี ยนมาแล้ว โดยให้
นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบ
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8. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
9. ครู ยกตัวอย่างประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 แล้วให้
นักเรี ยนเขียนแสดงความสัมพันธ์ของการบวกและการลบจากประโยคสัญลักษณ์ที่กาหนดให้
ในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยเขียนแสดง
ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบจากประโยคสัญลักษณ์ที่กาหนดให้
2. ให้นกั เรี ยนช่วยกันยกตัวอย่างประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกจานวนสองจานวนที่มี
ผลบวกไม่เกิน 9 บนกระดานดา แล้ววาดแผนภูมิหรื อแผนภาพแสดงการบวกง่าย ๆ จากนั้น
ร่ วมกันอภิปรายเพื่อนาไปสู่ความสัมพันธ์หรื อการเชื่อมโยงของการบวกและการลบ
3. นักเรี ยนช่วยกันยกตัวอย่างประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวก
ไม่เกิน 9 จากนั้นเขียนแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการบวกและการลบจากการบวก
นั้น
4. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 6 เรื่ อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบ"
ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
นักเรี ยนยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เป็ นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบ
เช่น มะม่วง 5 ผล กับมะม่วง 4 ผล ถ้าให้เพื่อนไป 5 ผล จะเหลือมะม่วง 4 ผล ถ้าให้เพื่อนไป
4 ผล จะเหลือมะม่วง 5 ผล
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายและสรุ ป เรื่ องการบวกและการลบมีความสัมพันธ์ เพราะว่า
ถ้านาจานวนใดจานวนหนึ่งออกจากผลบวกของจานวนสองจานวน ผลที่ได้จะเท่ากับอีกจานวน
ที่เหลือ
นักเรี ยนทดสอบหลังเรี ยน จานวน 10 ข้อ
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนทาแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบและเขียนแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบลงในสมุดงานเป็ นการบ้าน
2. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ องการวัดจากบทเรี ยนมาล่วงหน้าแล้วมาสรุ ปความรู ้ในการ
เรี ยนครั้งต่อไป
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9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. เพลงการลบ
2. ของจริ งที่นบั ได้
3. บัตรภาพแสดงจานวนนับ
4. แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบ
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6. ใบกิจกรรมที่ 6 เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. แผนภาพแสดงการบวกและการลบ
2. โจทย์การบวกและการลบ
3. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์เล่มอื่น ๆ
4. เกมคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับการลบ

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
______________________
ครู สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 5

การวัดความยาว ความสู ง
เวลา 15 ชั่วโมง

การวัด
การเปรียบเทียบความยาว
หรือความสู ง

การเรียงลาดับโดยใช้ เครื่องมือวัด
ที่มีหน่ วยไม่ ใช่ หน่ วยมาตรฐาน

การวัดความยาว ความสู ง

การเปรียบเทียบความยาวหรือ
ความสู งโดยใช้ หน่ วยกลาง

การเรียงลาดับความยาวหรือความสู ง

การวัดความยาวหรือความสู งโดยใช้
เครื่องมือวัดทีม่ ีหน่ วยไม่ ใช่ หน่ วยมาตรฐาน
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ความรู้
1. การวัด
2. การเปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสูง
3. การเรี ยงลาดับความยาวหรื อความสูง
4. การวัดความยาวหรื อความสูงโดยใช้เครื่ องมือวัดที่มีหน่วย
ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
5. การเปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสูงโดยใช้หน่วยกลาง
6. การเรี ยงลาดับความยาวหรื อความสูงโดยใช้เครื่ องมือวัดที่มีหน่วย
ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

คุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
1. ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
เรื่ องการวัดความยาว ความสูง
ความสนใจ ความตั้งใจเรี ยน และ
การทางานเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่ม
2. ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ในตนเอง
ในการร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิ
กิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับเรื่ องการวัดความยาว ความสูง
3. มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

การวัดความยาว ความสู ง

ทักษะ/กระบวนการ
1. การสื่ อสารเพื่ออธิ บายความสาคัญของ
การวัดความยาว ความสูง
2. สามารถนาเสนอการวัดความยาว
ความสูงในรู ปแบบต่าง ๆ
3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาเกี่ยวกับการวัดความยาว
ความสูง
4. การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มา
ประยุกต์หรื อเชื่อมโยงไปใช้ใน
ชีวิตจริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การวัด
‟ ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การเปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสูง
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การเรี ยงลาดับความยาวหรื อความสูง
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การวัดความยาวหรื อความสูงโดยใช้เครื่ องมือวัดที่มีหน่วย
ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การเปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสูงโดยใช้หน่วยกลาง
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การเรี ยงลาดับความยาวหรื อความสูงโดยใช้เครื่ องมือวัดที่มี
หน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
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ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 การวัดความยาว ความสู ง
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางที่ต้องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. บอกความยาว น้ าหนัก ปริ มาตร และความจุ โดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน (ค 2.1 ป. 1/1)
2. ใช้ความรู ้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม (ค 6.1 ป. 1/2)
3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจและสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 1/3)
4. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการนาเสนอได้อย่าง
ถูกต้อง (ค 6.1 ป. 1/4)
ความเข้ าใจที่คงทนของนักเรียน
คาถามสาคัทที่ทาให้ เกิดความเข้ าใจที่คงทน
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
นักเรี ยนสามารถใช้หลักการวัดความยาว ความสูง
การวัดความยาว เป็ นการหาความยาวตาม
แนวนอน การวัดความสูง เป็ นการหาความยาวตาม ให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริ งได้อย่างไร
แนวตั้ง

ความรู้ ของนักเรียนที่นาไปสู่ ความเข้ าใจที่คงทน
ทักษะ/ความสามารถของนัก เรี ยนที่นาไปสู่ ความ
นักเรียนจะรู้ ว่า...
เข้ าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ...
1. การวัด
1. ทักษะ/ความสามารถด้านการสื่ อสาร อธิ บาย
2. การเปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสูง
ความสาคัญของการวัดความยาว ความสูง
3. การเรี ยงลาดับความยาวหรื อความสูง
2. ทักษะ/ความสามารถด้านการนาเสนอ การวัด
4. การวัดความยาวหรื อความสูงโดยใช้เครื่ องมือวัด
ความยาว ความสูง
ที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
3. ทักษะ/ความสามารถการนาความรู ้เกี่ยวกับ
5. การเปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสูงโดยใช้
การวัดความยาว ความสูงไปใช้ในชีวิตจริ ง
หน่วยกลาง
6. การเรี ยงลาดับความยาวหรื อความสูงโดยใช้
เครื่ องมือวัดที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
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ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้
ตามที่กาหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานที่นักเรียนต้ องปฏิบัติ
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การวัด
‟ ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การเปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสูง
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การเรี ยงลาดับความยาวหรื อความสูง
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การวัดความยาวหรื อความสูงโดยใช้เครื่ องมือวัดที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การเปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสูงโดยใช้หน่วยกลาง
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การเรี ยงลาดับโดยใช้เครื่ องมือวัดที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.2 เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2) การสนทนาซักถาม
2) แบบบันทึกการสนทนาซักถาม
3) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ น
3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ น
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
4) การประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม
4) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม
5) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สิ่ งที่ม่ งุ ประเมิน
3.1 การอ่านเขียน การเปรี ยบเทียบ การเรี ยงลาดับจานวน การแสดงความคิดเห็น และการให้ขอ้ เสนอแนะ
3.2 ความสนใจ ความตั้งใจเรี ยน การทางานกลุ่ม ความเชื่อมัน่ ในตนเอง และการมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์
3.3 ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การนาเสนอ การใช้ทกั ษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี และ
การนาไปใช้
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5
การวัดความยาว ความสู ง
เวลา 15 ชัว่ โมง
การวัด
1
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 21
การเปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสูง
2
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 22
การเรี ยงลาดับความยาวหรื อความสูง
2
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 23
การวัดความยาวหรื อความสูงโดยใช้เครื่ องมือวัดที่มี
2
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 24
หน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
การเปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสูงโดยใช้หน่วยกลาง
4
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 25
การเรี ยงลาดับความยาวหรื อความสูงโดยเครื่ องวัด
4
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 26
ที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 21
การวัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 การวัดความยาว ความสู ง

ภาคเรียนที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง

1 สาระสาคัท
การวัดความยาว เป็ นการหาความยาวตามแนวนอน การวัดความสูง เป็ นการหาความยาวตาม
แนวตั้ง
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
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 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. วัดความยาว ความสูง และระยะทางได้ (K)
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิกิจกรรมทางคณิ ตศาสตร์ และนาความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน (P)
3. ทางานตามลาดับขั้นตอน ส่ งงานก่อนหรื อตรงเวลาตามคาแนะนาของผูส้ อน
4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและการประเมินผล
1. การทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
2. สังเกตจากการสนทนา ซักถาม
การตอบคาถาม การอภิปราย
และการแสดงความคิดเห็น
3. ตรวจผล การวัดสิ่ งของที่มี
ลักษณะความยาว
4. สิ่ งของที่มีลกั ษณะความสูง
และระยะทางระหว่างสิ่ งของ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
แบบประเมินผลการนาเสนอข้อมูล/
การอภิปราย/การสร้างแผนที่
ความคิด

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนด้าน แบบประเมินด้านคุณธรรม
ความรับผิดชอบ ความขยัน
จริ ยธรรม และค่านิยม
2. สังเกตพฤติกรรมการทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่น

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
ตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงาน
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การวัดสิ่ งต่างๆ ที่มีความยาว
การ
ความสูงและระยะห่างจากที่หนึ่ง
ไปยังอีกที่หนึ่ ง
5 สาระการเรียนรู้
การวัด
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สั งคมศึกษาฯ
ศิลปะ
สุ ขศึกษาฯ
ภาษาต่ างประเทศ
การงานอาชีพฯ

เขียนประโยคแสดงการเปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสูงของสิ่ งต่าง ๆ
สารวจและอภิปรายเกี่ยวกับการเจริ ญเติบโตของพืชและสัตว์
การสร้างและการใช้แผนผัง แผนที่บา้ นโดยใช้ไม้บรรทัด เชือก
วาดภาพสิ่ งของต่าง ๆ ที่มีความสูง ความยาว
วัดขนาดของส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย เช่น ความสูง รอบอก รอบเอว เป็ นต้น
เขียนหน่วยการวัดและผลของการวัดเป็ นภาษาอังกฤษ
ประดิษฐ์สิ่งของเครื่ องใช้จากการจักสานหรื อการเย็บปักถักร้อย
ที่อาศัยการวัด

7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 เรื่ อง การวัด จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
3. ให้นกั เรี ยนสังเกตสิ่ งต่างที่อยูใ่ นห้องเรี ยนว่า สิ่ งของอะไรบ้างที่มีความยาวหรื อความสูง
เช่น กระดานดามีความยาว นักเรี ยนมีความสูง โต๊ะครู มีความยาว โต๊ะนักเรี ยนมีความยาว
ความสูง เป็ นต้น
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ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ครู ชูไม้บรรทัดให้นกั เรี ยนดู ถามนักเรี ยนว่า
„ นี่คืออะไร (ไม้บรรทัด)
„ มีลกั ษณะอย่างไร ยาวหรื อสูงหรื อกลม (ยาว)
„ เราต้องการรู ้ความยาวของไม้บรรทัดจะทาอย่างไร (วัดความยาว)
ให้นกั เรี ยนบอกสิ่ งของที่สามารถวัดความยาวได้ เช่น ความยาวของขอบโต๊ะ ความยาว
ของขอบกระดานดา เป็ นต้น
2. ให้นกั เรี ยน 1 คน ออกมายืนหน้าชั้น ให้นกั เรี ยนในชั้นสังเกตความสูงของนักเรี ยนที่ออกมา
หน้าชั้นนั้น ครู และนักเรี ยนทุกคนร่ วมกันอภิปรายลักษณะของความยาว (ความสูง) ของ
นักเรี ยนว่าต่างกับความยาวของไม้บรรทัดอย่างไร (ความยาวของไม้บรรทัดมีลกั ษณะเป็ น
ความยาวตามแนวนอน ความสูงของนักเรี ยนมีลกั ษณะเป็ นความยาวตามแนวตั้ง) ถาม
นักเรี ยนว่า ถ้าต้องการรู ้ความสูงจะทาอย่างไร (วัดความสูง)
3. ครู นานักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนช่วยกันบอกชื่อสิ่ งของที่มีลกั ษณะมีความยาว ความสูง เช่น สิ่ งของที่มีลกั ษณะมี
ความยาว ได้แก่ ขอบโต๊ะ ขอบเก้าอี้ ขอบหนังสื อ กล่องดินสอ ตะเกียบ หลอดดูด เป็ นต้น
สิ่ งของที่มีลกั ษณะมีความสู ง ได้แก่ โต๊ะครู โต๊ะนักเรี ยน เก้าอี้ ประตู หน้าต่าง ต้นไม้ คน
เสาธง เป็ นต้น
2. นักเรี ยนทากิจกรรม ในกิจกรรมช่วยกันคิด ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนสามารถวัดความยาว ความสูงได้
2. นักเรี ยนนาความรู ้จากที่ได้เรี ยนเรื่ องการวัดไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายและสรุ ปเรื่ อง การวัด ว่า การวัดความยาว หมายถึง
การวัดสิ่ งของตามแนวนอน การวัดความสูง หมายถึง การวัดสิ่ งของตามแนวตั้ง
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนจับคู่กบั เพื่อนช่วยกันแต่งประโยคแสดงการเปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสูงของ
สิ่ งต่าง ๆ เช่น ต้นมะพร้าวสู งกว่าต้นมะละกอ
2. ครู ให้ใบงานเรื่ องการเปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสูงเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความ
พร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
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9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. สิ่ งของที่มีความยาว ความสูง
2. ภาพสิ่ งของที่มีความยาว ความสูง
3. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. กิจกรรมช่วยกันคิด นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สิ่ งของที่มีความยาว ความสูง
2. ภาพแสดงการเปรี ยบเทียบ
3. ไม้บรรทัด ไม้เมตร สายวัด
10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
____________________
ครู สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 22
การเปรียบเทียบความยาวหรือความสู ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
การวัดความยาว ความสู ง

ภาคเรียนที่ 1
เวลา 2 ชั่วโมง

1 สาระสาคัท
การเปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสูงของสิ่ งของโดยตรง จะต้องวางของให้ปลายข้างหนึ่ งเสมอกัน
แล้วเปรี ยบเทียบปลายอีกข้างหนึ่ง
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
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 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เปรี ยบเทียบความยาว ความสูงของสิ่ งต่าง ๆ ได้ (K)
2. ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาและคานวณคาตอบ (P)
3. ร่ วมตอบคาถามและทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์ดว้ ยตนเอง (A)
4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและการประเมินผล
1. สังเกตจากการซักถาม การตอบ
คาถาม และการแสดงความ
คิดเห็น
2. ตรวจผลงานการเปรี ยบเทียบ
ความสูงของตนกับเพื่อนและ
ความสูงของสิ่ งต่าง ๆ ในห้อง
เรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบประเมินผลการนาเสนอข้อมูล/
การอภิปราย/การสร้างแผนที่
ความคิด

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1 158

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านความรับผิดชอบ ความขยัน จริ ยธรรม และค่านิยม
2.สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
และการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตาม
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่ องการเปรี ยบ การ
เทียบความยาวหรื อความสูง
5 สาระการเรียนรู้
การเปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสูง
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อธิ บายความยาวหรื อความสูงของสิ่ งของต่าง ๆ
วิทยาศาสตร์
สารวจและสังเกตพืชและสัตว์ที่มีความสูงแตกต่างกัน แล้วอภิปราย
สั งคมศึกษาฯ
รวบรวมข้อมูลความสูงของตนเองและคนในครอบครัว
ศิลปะ
วาดภาพแสดงการเปรี ยบเทียบความสูงหรื อความยาวระหว่างสิ่ งของ
2 สิ่ ง
สุ ขศึกษาฯ
เข้าแถวเรี ยงตามลาดับไหล่และจัดแถวเป็ นแถวตอนเรี ยงตามความสูง
ภาษาต่ างประเทศ
บอกหน่วยของการวัดความยาวและความยาวที่วดั ได้เป็ น
ภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพฯ
การเลือกเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกายให้เหมาะสมกับตนเอง
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ทบทวนเรื่ องการวัด โดยให้นกั เรี ยนบอกชื่อสิ่ งของที่มีลกั ษณะมีความยาว ความสู ง เช่น
ไม้บรรทัด ดินสอ ขอบโต๊ะ ขอบกระดานดา ขอบสมุด ขอบหนังสื อ ต้นไม้ โต๊ะเรี ยน
โต๊ะครู เสาธง ขวดน้ า เป็ นต้น
3. ครู และนักเรี ยนสนทนาทบทวนเกี่ยวกับความหมายของการวัดความยาว ความสู งว่าการวัด
ความยาวเป็ นการวัดสิ่ งของตามแนวนอน การวัดความสูงเป็ นการวัดสิ่ งของตามแนวตั้ง
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ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ครู ให้นกั เรี ยนดูแท่งไม้ 2 แท่ง ที่มีความยาวไม่เท่ากัน ถามนักเรี ยนว่า ถ้าจะเปรี ยบเทียบ
ความยาว เช่น แท่งไม้ที่ครู ชูให้ดูน้ ี จะใช้คาพูดในการเปรี ยบเทียบว่าอย่างไร และแนะนา
ให้นกั เรี ยนรู ้จกั คาว่า “ยาวว่า” “สั้นกว่า”
2. ครู ถือแท่งไม้สีเขียวกับสี แดง (แท่งไม้สีแดงยาวกว่าแท่งไม้สีเขียว) โดยกาแท่งไม้ในมือ
ให้ปลายของแท่งไม้ท้ งั สองโผล่ออกมาจากมือครู เท่ากัน หรื อให้แท่งไม้สีเขียวโผล่ออกมา
จากมือมากกว่าแท่งไม้สีแดง ให้นกั เรี ยนทายว่าแท่งไม้อนั ไหนยาวกว่า จากนั้นหยิบแท่งไม้
ทั้งสองวางเทียบให้นกั เรี ยนเห็นว่าไม้อนั ไหนสั้นกว่า อันไหนยาวกว่า ด้วยการเปรี ยบเทียบ
โดยวางปลายข้างหนึ่งให้เสมอกันดังภาพ ซึ่ งจะได้วา่ แท่งไม้สีแดงยาวกว่าแท่งไม้สีเขียว
สี แดง
สี เขียว
3. ให้นกั เรี ยนวางแท่งไม้ท้ งั สองเปรี ยบเทียบกัน โดยให้ปลายข้างหนึ่ งเสมอกัน ซึ่ งก็จะเห็นว่า
แท่งไม้สีแดงยาวกว่าแท่งไม้สีเขียวเช่นเดิม
4. ครู นาดินสอ 2 แท่ง มาให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบความยาว โดยวางปลายข้างหนึ่ งเสมอกัน
ถามว่า ดินสอทั้งสองแท่งยาวเท่ากันหรื อไม่ (ยาวเท่ากัน) จากนั้นเลื่อนดินสอแท่งหนึ่ งไป
หรื อให้ปลายข้างหนึ่ งไม่เท่ากัน ถามนักเรี ยนว่าดิ นสอทั้งสองแท่งยังคงยาวเท่ากันหรื อไม่
(เท่ากัน)
5. ให้นกั เรี ยนออกมายืนหน้าชั้น 2 คน ให้นกั เรี ยนในชั้นเปรี ยบเที ยบความสู ง และถาม
นักเรี ยนว่า จะใช้คาพูดในการเปรี ยบเทียบความสู งว่าอย่างไร และแนะนาให้นกั เรี ยนรู ้จกั
คาว่า “สูงกว่า” “เตี้ยกว่า” ว่าเป็ นคาที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบความสูง
6. ให้นกั เรี ยนอีก 2 คนออกมายืนหน้าชั้นเรี ยน ให้นกั เรี ยนช่วยกันเปรี ยบเที ยบความสู งว่า
ใครสูงกว่าหรื อเตี้ยกว่ากัน
7. ครู นาแผนภาพแสดงการเปรี ยบเทียบความสูงติดบนกระดาน ให้นกั เรี ยนสังเกตและบอกว่า
ภาพใดสูงกว่าหรื อเตี้ยกว่า
8. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
9. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการเปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสูง
เพื่อฝึ กฝนทักษะและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผ่านมาโดยให้นกั เรี ยนถามครู หรื อ
เพื่อนในชั้นเรี ยนที่สงสัยจากการทาโจทย์แบบฝึ กหัด
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2. ให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบความยาวของสิ่ งต่าง ๆ ในห้องเรี ยน
3. ให้นกั เรี ยนทุกคนจับคู่แล้วเปรี ยบเทียบความสูงว่าใครสูงกว่าหรื อเตี้ยกว่ากัน
4. ให้นกั เรี ยนช่ วยกันหานักเรี ยนในชั้นที่มีความสู งเท่ากัน (ถ้าไม่มีให้ใช้อุปกรณ์อย่างอื่นจัด
กิจกรรมนี้ แทน) ให้นกั เรี ยนทั้งสองออกมายืนใกล้ ๆ กัน ให้นกั เรี ยนทุกคนสังเกตและ
เปรี ยบเทียบความสูง จากนั้นให้นกั เรี ยนทั้งสองคนเลื่อนออกไปยืนห่ างกัน หรื อให้คนหนึ่ ง
ยืนบนเก้าอี้ ถามนักเรี ยนในชั้นว่า นักเรี ยนทั้งสองจะยังคงสูงเท่ากันหรื อไม่ (เท่ากัน)
5. ให้นักเรี ย นสังเกตและวัดความสู งของสิ่ งของต่ า ง ๆ ในห้องเรี ยนว่ามี ความสู งเท่ ากัน
หรื อไม่ เช่น ประตูท้ งั 2 บาน หน้าต่าง 2 บาน ประตูและหน้าต่าง โต๊ะครู กบั โต๊ะนักเรี ยน
เป็ นต้น
6. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 1 เรื่ อง “การเปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสูง” ในหนังสื อ
เรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 ( บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนสามารถเปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสูงระหว่างสิ่ งของสองสิ่ งได้
2. นักเรี ยนนาความรู ้จากที่ได้เรี ยนเรื่ องการเปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสูงไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสนทนาและสรุ ปว่าการเปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสูง จะต้อง
วางปลายข้างหนึ่งให้เสมอกัน และสิ่ งของที่มีความยาวกว่าหรื อเท่ากันไม่วา่ จะนาไปวางใน
ตาแหน่งใดก็จะยังคงยาวกว่าหรื อเท่ากันเสมอ
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนจับคู่กบั เพื่อนช่วยกันแต่งประโยค แสดงการเปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสูงของสิ่ ง
ต่าง ๆ มากกว่า 2 ชนิดขึ้นไป ยีราฟสูงกว่าม้าและช้าง เป็ นต้น
2. ครู ให้ใบงานเรื่ องการเรี ยงลาดับความยาวหรื อความสูงเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความ
พร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. สิ่ งของที่มีลกั ษณะมีความยาว
2. สิ่ งของที่มีลกั ษณะมีความสูง
3. ภาพสิ่ งของที่มีลกั ษณะมีความยาว
4. ภาพสิ่ งของที่มีลกั ษณะมีความสูง
5. ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่ อง “การเปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสูง” ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
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แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สิ่ งของที่มีความยาว ความสูง
2. ภาพแสดงการเปรี ยบเทียบ
3. ของจริ ง เช่น ดินสอ ขวดน้ า ฯลฯ
10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
______________________
ครู สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 23
การเรียงลาดับความยาวหรือความสู ง
สู ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5
การวัดความยาว ความสู ง

ภาคเรียนที่ 1
เวลา 2 ชั่วโมง

1 สาระสาคัท
การเรี ยงลาดับความยาวหรื อความสูง เป็ นการเปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสูงของสิ่ งของ
ทีละหลาย ๆ สิ่ ง
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
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 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เรี ยงลาดับความยาวหรื อความสูงได้ (K)
2. สรุ ปผลและบอกเหตุผลในการเรี ยงลาดับความยาวหรื อความสู งได้ (P)
3. ตรวจสอบงานของตนเอง และตรวจสอบความถูกต้องเรี ยบร้อย (A)
4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการสนทนา ตอบ แบบประเมินผลการนาเสนอข้อมูล/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
คาถาม และอภิปราย
การอภิปราย/การสร้างแผนที่
2. ตรวจผลการจัดวางดินสอขนาด ความคิด
ต่าง ๆ
3. สังเกตการเล่นเกม ประกวด
เทพียอดโย่งและเทพีแคระ
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนด้าน
แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความรับผิดชอบ ความขยัน
จริ ยธรรม และค่านิยม
2. สังเกตพฤติกรรมการทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นและกิจกรรมกลุ่ม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและการประเมินผล
ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตาม
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่ อง การเรี ยง
ลาดับความยาวหรื อความสูง

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การ

5 สาระการเรียนรู้
การเรี ยงลาดับความยาวหรื อความสูง
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อธิ บายได้วา่ สิ่ งต่าง ๆ ที่อยูร่ อบตัวสิ่ งใดยาวที่สุด สั้นที่สุด สูงที่สุด และ
เตี้ยที่สุด
วิทยาศาสตร์
การสารวจและอภิปรายความแตกต่างระหว่างสิ่ งมีชีวิตที่มีขนาดต่าง ๆ กัน
สั งคมศึกษาฯ
เปรี ยบเทียบความสูงของบุคคลต่าง ๆ ในครอบครัวและเพื่อนสนิท ฯลฯ
ศิลปะ
วาดภาพแสดงการเรี ยงลาดับความยาวและความสูงของสิ่ งของต่าง ๆ
รอบตัว
สุ ขศึกษาฯ
เปรี ยบเทียบขนาดของสนามแข่งขันกีฬาแต่ละชนิด เช่น สนามฟุตบอล
สนามตะกร้อ ฯลฯ
ภาษาต่ างประเทศ
ใช้คาเปรี ยบเทียบความยาวและความสูงเป็ นภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพฯ
ศึกษาข้อมูลและวางแผนเก็บเกี่ยวพืชผักที่ปลูกได้ระดับความสูงตาม
ต้องการ
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ทบทวนการเปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสู ง โดยให้นกั เรี ยนช่วยกันเปรี ยบเที ยบความ
ยาวหรื อความสู งของสิ่ งต่าง ๆ ที่อยู่ในห้องเรี ยน เช่น เปรี ยบเทียบความยาวของดินสอ 2
แท่ง เปรี ยบเทียบความสูงของนักเรี ยน 2 คน เปรี ยบเทียบความยาวของดินสอกับไม้บรรทัด
เปรี ยบเทียบความสูงของโต๊ะครู กบั โต๊ะนักเรี ยน เปรี ยบเทียบความยาวของสมุดกับหนังสื อ
เป็ นต้น
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ครู นาดิ นสอหรื อแท่งไม้ที่มีความยาวไม่เท่ากันมา 5 แท่ง ให้นกั เรี ยนช่ วยกันเรี ยงลาดับ
ความยาวโดยจัดวางดิ นสอหรื อแท่งไม้ให้ปลายข้างหนึ่ งเสมอกัน แล้วจัดเรี ยงลาดับจาก
ดินสอแท่งที่ยาวที่สุดไปหาดินสอแท่งที่ส้ นั ที่สุด
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2. แบ่งกลุ่มนักเรี ยนตามความเหมาะสม แจกเชื อกที่มีความยาวไม่เท่ากันกลุ่มละ 5 เส้น ให้
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มจัดเรี ยงลาดับจากเชือกเส้นที่ยาวที่สุดไปหาเชือกเส้นที่ส้ นั ที่สุด เช่น

ครู สงั เกตการทากิจกรรมของนักเรี ยนแต่ละกลุ่มว่า มีการทางานอย่างเป็ นระเบียบหรื อไม่
3. ให้นกั เรี ยนพิจารณาความยาวของสิ่ งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในห้องเรี ยน 3‟5 สิ่ งและบอกชื่ อสิ่ งของ
เรี ยงตามลาดับความยาว
4. ครู ลากเส้นให้มีความยาวไม่เท่ากัน 3‟5 เส้น บนกระดาน ให้นกั เรี ยนพิจารณาแล้วบอกว่า
เส้นใดยาวเป็ นที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5
5. นักเรี ยนออกมาหน้าชั้นเรี ยน 3‟5 คน ให้นกั เรี ยนในชั้นช่วยกันพิจารณาว่านักเรี ยนคนใด
สู งที่ สุด นักเรี ยนคนใดเตี้ ยที่ สุด แล้วให้บอกชื่ อนักเรี ยนเรี ยงตามลาดับจากนักเรี ยนที่สูง
ที่สุดไปหานักเรี ยนที่เตี้ยที่สุด
6. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการเรี ยงลาดับความยาวหรื อความสูง
เพื่อฝึ กฝนทักษะและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนนักเรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนถามครู หรื อ
เพื่อนในชั้นเรี ยนที่สงสัยจากการทาโจทย์แบบฝึ กหัด
2. ให้นกั เรี ยนฝึ กการเรี ยงลาดับความยาวหรื อความสู งของสิ่ งของอย่างอื่นอีก 3‟5 ตัวอย่าง
เช่ น เรี ยงลาดับความยาวของดินสอของนักเรี ยน 3‟5 คน เรี ยงลาดับความยาวของภาพ
สิ่ งของ 3‟5 สิ่ ง เป็ นต้น
3. ให้นกั เรี ยนพิจารณาต้นไม้ที่อยู่ในบริ เวณโรงเรี ยน 3‟4 อย่าง เช่น ต้นมะม่วง ต้นมะยม ต้น
สะเดา และต้นกล้วยว่าต้นไม้ชนิ ดใดสู งที่ สุด (ต้นมะม่วง) ต้นไม้ชนิ ดใดเตี้ยที่สุด (ต้น
กล้วย) และบอกชื่อต้นไม้เรี ยงลาดับจากต้นไม้ที่สูงที่สุดไปหาต้นไม้ที่เตี้ยที่สุด (ต้นมะม่วง
ต้นสะเดา ต้นมะยม และต้นกล้วย) บอกเหตุผลได้ว่าทาไมจึงเรี ยงลาดับได้อย่างนี้ (เพราะ
ต้นมะม่วงสูงกว่าต้นสะเดา ต้นสะเดาสูงกว่าต้นมะยม ต้นมะยมสูงกว่าต้นกล้วย)
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4. ให้นกั เรี ยนเล่นเกมประกวดเทพียอดโย่งและเทพีแคระ
เกมประกวดเทพียอดโย่ งและเทพีแคระ
จุดประสงค์ เพื่อฝึ กการเปรี ยบเทียบความสูง
วิธีเล่ น
แบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มเปรี ยบเทียบ
ความสู งและยืนเรี ยงตามลาดับ จากนักเรี ยนที่ สูงที่ สุดไปหานักเรี ยนที่ เตี้ ย
ที่สุด เพื่อหานักเรี ยนที่สูงที่สุดและเตี้ยที่สุดของกลุ่ม จากนั้นให้นกั เรี ยนที่สูง
และที่เตี้ยที่สุดของแต่ละกลุ่มมาเปรี ยบเทียบกันเป็ นกลุ่มสู งและกลุ่มเตี้ยอีก ก็
จะได้นกั เรี ยนที่สูงที่สุดและเตี้ยที่สุดของห้องเป็ นเทพียอดโย่งและเทพีแคระ
ประจาห้อง
5. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 3 เรื่ อง “การเรี ยงลาดับความยาวหรื อความสูง” หนังสื อ
เรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถม
ศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนสามารถเปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสูงของสิ่ งของที่อยูใ่ กล้ตวั ได้
2. นักเรี ยนนาความรู ้จากที่ ได้เรี ยนเรื่ องการเปรี ยบเที ยบความยาวหรื อความสู งไปใช้ในชี วิต
ประจาวัน
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปราย ซักถามให้ได้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับการเรี ยงลาดับความยาวหรื อ
ความสู งของสิ่ งของหลายสิ่ งว่าทาได้โดยการจัดวางสิ่ งของให้ปลายข้างหนึ่ งเสมอกัน แล้วจัด
เรี ยงลาดับปลายอีกข้างหนึ่ง
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. วาดภาพต้นไม้ 4 ต้น เรี ยงตามลาดับจากต้นที่เตี้ยที่สุดไปหาต้นที่สูงที่สุด แล้วระบายสี
ให้สวยงาม
2. ครู ให้ใบงานเรื่ องการวัดความยาวหรื อความสูงโดยใช้เครื่ องมือวัดที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วย
มาตรฐานเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. สิ่ งของที่มีลกั ษณะมีความยาว
2. สิ่ งของที่มีลกั ษณะมีความสูง
3. ภาพสิ่ งของที่มีลกั ษณะมีความยาว
4. ภาพสิ่ งของที่มีลกั ษณะมีความสูง
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
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6. ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่ องการเรี ยงลาดับความยาวหรื อความสูงในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สิ่ งของในห้องเรี ยน
2. ต้นไม้ชนิดต่าง ๆ
3. แผนภาพแสดงการเรี ยงลาดับ
4. ผูร้ ู ้และกลุ่มเพื่อน

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
____________________
ครู สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 24
การวัดความยาวหรือความสู งโดยใช้ เครื่องมือวัด
ทีม่ ีหน่ วยไม่ ใช่ หน่ วยมาตรฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 การวัดความยาว ความสู ง
เวลา 2 ชั่วโมง
1 สาระสาคัท
การวัดความยาวหรื อความสูงอาจใช้เครื่ องมือวัดที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
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 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. การวัดความยาวหรื อความสูงอาจใช้เครื่ องมือที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานได้ (K)
2. มีความคิดใหม่ ๆ ในการใช้เครื่ องมือที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน (P)
3. ตรวจสอบงานของตนเองและส่ งงานก่อนกาหนดหรื อตรงเวลา (A)
4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการสนทนาซักถาม แบบประเมินผลการนาเสนอ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การตอบคาถาม การอภิปราย ข้อมูล/การอภิปราย/การสร้าง
และการแสดงความคิดเห็น
แผนที่ความคิด
2. ตรวจผลงานการใช้ดินสอหรื อ
อุปกรณ์การเรี ยนอื่น ๆ วัด
ความสูงของโต๊ะเรี ยน
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนด้าน แบบประเมินด้านคุณธรรม
ความรับผิดชอบ ความขยัน
จริ ยธรรม และค่านิยม
2. สังเกตพฤติกรรมการทางานร่ วม
กับผูอ้ ื่นและการทางานกลุ่ม

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
ตรวจผลงานปฏิบตั ิงานตาม
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 3
การ
5 สาระการเรียนรู้
การวัดความยาวหรื อความสูงอาจใช้เครื่ องมือที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อธิ บายวิธีวดั ความสูงและความยาวของสิ่ งต่าง ๆ โดยใช้หน่วยกลาง
วิทยาศาสตร์
การสารวจและการสังเกตลักษณะของสิ่ งมีชีวิตในท้องถิ่นแล้ววัดโดย
หน่วยกลาง
สั งคมศึกษาฯ
บอกความสูงหรื อความยาวของสิ่ งที่พบเห็นเป็ นหน่วยไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน
ศิลปะ
วาดภาพแสดงการวัดความยาวหรื อความสูงโดยใช้เครื่ องมือที่มีหน่วย
ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
สุ ขศึกษาฯ
วัดความยาวของแต่ละด้านของสนามกีฬาขนาดเล็กด้วยเครื่ องมือที่มี
หน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
ภาษาต่ างประเทศ
เขียนการวัดความยาวหรื อความสูงของสิ่ งต่าง ๆ ด้วยเครื่ องมือที่มี
หน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานเป็ นภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพฯ
การผลิตของเล่น เครื่ องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในบ้านโดยใช้เครื่ องมือวัด
ที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ทบทวนการเรี ยงลาดับความยาวหรื อความสู งโดย
‟ ครู วางแท่งไม้ที่มีความยาวไม่เท่ากันบนโต๊ะ 3 แท่ง ให้นกั เรี ยน 1 คน ออกมาจัดวาง
เรี ยงตามลาดับความยาว
‟ ให้นกั เรี ยนสังเกตความยาวของขอบโต๊ะนักเรี ยน ขอบโต๊ะครู และขอบกระดานดา แล้ว
บอกว่าของสิ่ งใดยาวที่ สุดและสิ่ งใดสั้นที่ สุด แล้วให้นกั เรี ยนช่ วยกันเรี ยงลาดับจาก
สิ่ งของที่ส้ นั ที่สุดไปหาสิ่ งของที่ยาวที่สุด
‟ ให้นกั เรี ยน 2‟3 คน ออกมายืนหน้าชั้นเรี ยน แล้วให้นกั เรี ยนในชั้นบอกชื่ อนักเรี ยนคนที่
สูงที่สุด และนักเรี ยนคนที่เตี้ยที่สุด แล้วให้นกั เรี ยนที่ออกมาหน้าชั้นเรี ยนยืนเรี ยงลาดับ
จากนักเรี ยนคนที่เตี้ยที่สุดไปหานักเรี ยนคนที่สูงที่สุด
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‟ ให้นกั เรี ยนสังเกตความสูงของโต๊ะนักเรี ยน โต๊ะครู ประตู หน้าต่าง แล้วให้ช่วยกันบอก
ว่า สิ่ งใดสูงที่สุด สิ่ งใดเตี้ยที่สุด และให้ช่วยกันเรี ยงลาดับจากสิ่ งของที่สูงที่สุดไปหา
สิ่ งของที่เตี้ยที่สุด
3. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการวัดความยาวหรื อความสูงโดยใช้เครื่ องมือ
วัดที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานเพื่อฝึ กฝนทักษะและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผ่านมาโดยให้นกั เรี ยนถามครู หรื อ
เพื่อนในชั้นเรี ยนที่สงสัยจากการทาโจทย์แบบฝึ กหัด
2. ครู นาแถบกระดาษหรื อเชือกที่ยาวเท่ากันมา 2 เส้น แล้วนามาวางใกล้ ๆ กัน จากนั้นตัดแถบ
กระดาษหรื อเชือกเส้นหนึ่ งออกเป็ นสองส่ วน ให้แต่ละส่ วนยาวไม่เท่ากัน ต่อไปนาแถบ
กระดาษที่ตดั เป็ นชิ้นมาวางต่อกัน แล้ววางเปรี ยบเทียบไว้เช่นเดิม ให้นกั เรี ยนพิจารณาและ
อภิปรายว่าแถบกระดาษที่ตดั ออกเป็ นสองชิ้น ซึ่ งนามาวางต่อกันนั้นยาวเท่ากับแถบ
กระดาษอีกแผ่นหนึ่ งหรื อไม่ (เท่ากัน) เพราะอะไร (ของที่มีความยาวเมื่อแบ่งออกเป็ น
ส่ วน ๆ ความยาวของแต่ละส่ วนเมื่อนามารวมกันจะเท่ากับความยาวของชิ้นเดิมนั้น)
3. นาแถบกระดาษที่มีความยาวเท่ากัน 2 ชิ้น แล้วพับและตัดกระดาษชิ้นหนึ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
เท่า ๆ กัน ให้นกั เรี ยนดูวา่ แถบกระดาษที่ตดั ออกเป็ นส่ วนนั้นเมื่อนามาวางต่อกันแล้วจะ
ยาวเท่ากับแถบกระดาษที่ไม่ได้ตดั หรื อไม่ (เท่ากัน) และถ้านาแถบกระดาษที่ตดั เป็ น
2 ส่ วนนั้น นาส่ วนใดส่ วนหนึ่งมาเป็ นหน่วยวัดความยาวของกระดาษที่ไม่ได้ตดั จะได้
กี่หน่วย (2 หน่วย)
4. ให้นกั เรี ยนใช้ดินสอเป็ นหน่วยกลางวัดความยาวของขอบโต๊ะของนักเรี ยน แล้วบอกครู ว่า
โต๊ะยาวเท่ากับความยาวของดินสอกี่ครั้ง
5. ให้นกั เรี ยนออกมาหน้าชั้นเรี ยน 1 คน ครู ใช้ศอกของครู เป็ นหน่วยกลางในการวัดความสู ง
ของนักเรี ยนคนนั้น
6. ให้นกั เรี ยนคนอื่น ๆ จับคู่กนั แล้วลองใช้ศอกของตนเองเป็ นหน่วยกลางในการวัดความสู ง
ของเพื่อน แล้วบอกครู วา่ นักเรี ยนแต่ละคนสูงประมาณกี่หน่วยกลาง
7. ให้นกั เรี ยนสังเกตและบอกชื่อสิ่ งของในห้องเรี ยนที่สามารถนามาทาเป็ นหน่วยกลางในการ
วัดความสูงได้ เช่น ดินสอ ไม้บรรทัด สี เป็ นต้น
8. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ( บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
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ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนนักเรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนใช้สิ่งของอย่างอื่น เช่น หลอดดูด แท่งไม้ เป็ นหน่วยกลางในการวัดความยาว
ของสิ่ งต่าง ๆ
2. ครู ให้นกั เรี ยนใช้ดินสอเป็ นหน่ วยกลางในการวัดความสู งของโต๊ะนักเรี ยน ใช้ไม้บรรทัด
หรื อแท่งไม้เป็ นหน่ วยกลางในการวัดความสู งของโต๊ะครู ความสู งของประตูและ/หรื อ
สิ่ งของอย่างอื่น
3. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 3 เรื่ อง “การวัดความยาวหรื อความสูงโดยใช้เครื่ องมือวัด
ที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน” ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนสามารถวัดความยาวหรื อความสูงโดยใช้เครื่ องมือวัดที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วย
มาตรฐานได้
2. นักเรี ยนนาความรู ้จากที่ได้เรี ยนเรื่ องการวัดความยาวหรื อความสูงโดยใช้เครื่ องมือวัดที่มี
หน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปราย ซักถาม และช่วยกันสรุ ปว่า การวัดความยาวหรื อความสูง
อาจทาได้โดยการเปรี ยบเทียบกับหน่วยความยาวที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน เช่น ก้าว คืบ ศอก
หรื อสิ่ งของที่นามาวัด แต่ผลของการวัดจะนามาเปรี ยบเทียบกันไม่ได้ เพราะก้าว คืบ ศอกของ
แต่ละคนหรื อสิ่ งของที่นามาใช้วดั ความยาวไม่เท่ากัน ดังนั้นการเปรี ยบเทียบความยาวอาจ
เปรี ยบเทียบจากจานวนหน่วยความยาวที่ไม่ใช่หน่วยซึ่ งเป็ นหน่วยที่ได้จากเครื่ องมืออย่าง
เดียวกัน เพื่อหาความยาวมาเปรี ยบเทียบกัน เช่น ไม้ที่นามาวัดนั้นเป็ นไม้ชิ้นเดียวกัน ความยาว
ของไม้ถือเป็ นหน่วยกลางสาหรับการวัด
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม เลือกอุปกรณ์ที่ใช้เป็ นหน่วยกลางการวัด และเลือกวัดสิ่ งของที่อยู่ใน
ห้องเรี ยน 2 อย่าง บันทึกผลการวัดแล้วส่ งตัวแทนออกมารายงานผลหน้าชั้นเรี ยน
2. ครู ให้ใบงานเรื่ องการเปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสูงโดยใช้หน่วยกลาง เพื่อให้นกั เรี ยน
อ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ไม้ไอศกรี ม หลอดดูด ตะเกียบ ริ บบิ้น แท่งไม้ หรื อสิ่ งของอย่างอื่นที่สามารถนามาใช้เป็ น
หน่วยกลางได้
2. โต๊ะครู โต๊ะนักเรี ยน เก้าอี้ หน้าต่าง ประตู กระดานดา หรื อสิ่ งของอย่างอื่นที่มีความยาว
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3. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่ อง “การวัดความยาวหรื อความสูงโดยใช้เครื่ องมือวัดที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน” ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์
แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สิ่ งของที่มีความยาว ความสูง
2. อุปกรณ์ที่ใช้เป็ นหน่วยกลาง

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
_________________________________

ครู สอน/แทน

(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 25
การเปรียบเทียบความยาวหรือความสู ง
โดยใช้ หน่ วยกลาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 การวัดความยาว ความสู ง
เวลา 4 ชั่วโมง
1 สาระสาคัท
การเปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสูงทาได้โดยนาจานวนหน่วยความยาวหรื อความสูงที่วดั ได้มา
เปรี ยบเทียบกัน
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
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 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสูงของสิ่ งต่างๆ โดยใช้หน่วยกลางได้ (K)
2. นาความรู ้ไปใช้ในการเรี ยนวิชาอื่นและในชีวิตประจาวัน (P)
3. ร่ วมตอบคาถามและทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์ดว้ ยตนเอง (A)
4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการสนทนา ซักถาม แบบประเมินผลการนาเสนอ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การตอบคาถาม การอภิปราย ข้อมูล/การอภิปราย/การสร้าง
และการแสดงความคิดเห็น
แผนที่ความคิด
2. ตรวจผลงานการใช้ความยาว
ช่วงศอกวัดความสูง ความ
ยาวของสิ่ งต่าง ๆ
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนด้าน แบบประเมินด้านคุณธรรม
ความรับผิดชอบ ความขยัน
จริ ยธรรม และค่านิยม
2. สังเกตพฤติกรรมการทางาน

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ร่ วมกับผูอ้ ื่น

ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
ตรวจผลงานปฏิบตั ิงานตาม
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน
ใบกิจกรรมที่ 4 เรื่ องการเปรี ยบ การ
เทียบความยาวหรื อความสูง
โดยใช้หน่วยกลาง

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5 สาระการเรียนรู้
การเปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสูงโดยใช้หน่วยกลาง
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สั งคมศึกษาฯ
ศิลปะ
สุ ขศึกษาฯ
ภาษาต่ างประเทศ
การงานอาชีพฯ

อธิ บายการเปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสูงโดยใช้หน่วยกลาง
การสารวจและการสังเกตลักษณะของสิ่ งมีชีวิตในท้องถิ่น แล้ววัด
โดยหน่วยกลาง
บอกความหมายหรื อความสูงของสิ่ งที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน
โดยใช้หน่วยกลาง
วาดภาพแสดงการเปรี ยบเทียบความยาวของสิ่ งของต่าง ๆ โดยใช้
หน่วยกลาง
บอกความหมายหรื อความสูงอย่างคร่ าว ๆ ของสนามกีฬาหรื อ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา
เขียนคาที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสูงโดยใช้หน่วย
กลางเป็ นภาษาอังกฤษ
การสร้างเกมคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับการวัดความยาวและความสูงจากวัสดุ
เหลือใช้

7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ทบทวนการวัดความยาวหรื อความสู งโดยใช้หน่วยกลาง โดยการให้นกั เรี ยนใช้ดินสอหรื อ
ตะเกียบ (หรื อสิ่ งของอย่างอื่นที่ใช้เป็ นหน่วยกลางในการวัดความยาวได้) วัดความยาวหรื อ
ความสูงของโต๊ะครู โต๊ะนักเรี ยน เก้าอี้ ประตู หรื อหน้าต่าง เป็ นต้น
3. ครู ให้ใบงานเกี่ยวกับแผนภูมิแสดงการเปรี ยบเทียบความยาวของลูกศรเพื่อให้นกั เรี ยนอ่าน
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และเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2

ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
การเปรียบเทียบความยาว
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ครู นาแถบกระดาษหรื อเชือกที่ยาวเท่ากันมา 2 เส้น แล้วนามาวางใกล้ ๆ กัน จากนั้นตัดแถบ
กระดาษหรื อเชือกเส้นหนึ่งออกเป็ นสองส่ วน ให้แต่ละส่ วนยาวไม่เท่ากัน จากนั้นนาแถบ
กระดาษที่ตดั เป็ นชิ้นมาวางต่อกัน แล้ววางเปรี ยบเทียบไว้เช่นเดิม ให้นกั เรี ยนพิจารณาและ
ร่ วมกันอภิปรายว่า แถบกระดาษที่ตดั ออกเป็ นสองชิ้นซึ่ งนามาวางต่อกันนั้นยาวเท่ากับแถบ
กระดาษอีกแผ่นหนึ่งหรื อไม่ (เท่ากัน) เพราะอะไร (ของที่มีความยาวเมื่อแบ่งออกเป็ น
ส่ วน ๆ ความยาวของแต่ละส่ วนเมื่อนามารวมกันจะเท่ากับความยาวของของชิ้นเดิมนั้น)
3. นาแถบกระดาษที่มีความยาวเท่ากัน 2 ชิ้น แล้วพับและตัดแถบกระดาษชิ้นหนึ่งออกเป็ น 2
ส่ วนเท่า ๆ กัน ให้นกั เรี ยนดูว่าแถบกระดาษที่ตดั ออกเป็ นส่ วนนั้นเมื่อนามาวางต่อกันแล้ว
จะยาวเท่ากันแถบกระดาษที่ไม่ได้ตดั หรื อไม่ (เท่ากัน) และถ้านาแถบกระดาษที่ตดั เป็ น 2
ส่ วนนั้น นาส่ วนใดส่ วนหนึ่ งมาเป็ นหน่วยวัดความยาวของกระดาษที่ไม่ได้ตดั จะได้กี่หน่วย
(2 หน่วย)
4. ให้นกั เรี ยนใช้ดินสอเป็ นหน่วยกลางวัดความยาวของขอบโต๊ะของนักเรี ยน แล้วบอกครู วา่
โต๊ะยาวเท่ากับความยาวของดินสอกี่ครั้ง
5. ครู นาแผนภูมิแสดงการเปรี ยบเทียบความยาวติดบนกระดานดา

ให้นกั เรี ยนพิจารณาและเปรี ยบเทียบความยาวของลูกศรแต่ละเส้นว่ายาวกี่หน่วยกลาง
(เส้นที่หนึ่งยาว 3 หน่วยกลาง เส้นที่สองยาว 5 หน่วยกลาง เส้นที่สามยาว 6 หน่วยกลาง)
6. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเนื้ อหาเรื่ อง “การเปรี ยบเทียบความยาว” ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7. ครู ให้ใบงานเกี่ยวกับแผนภูมิแสดงการเปรี ยบเทียบความสูงของลูกศรเพื่อให้นกั เรี ยนอ่าน
และเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
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การเปรียบเทียบความสู ง
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ทบทวนการวัดความยาวของสิ่ งของโดยใช้หน่วยกลางเป็ นหน่วยในการวัด เช่น
ใช้หลอดดูด เป็ นหน่วยกลางวัดความยาวของขอบโต๊ะ ใช้ศอกของนักเรี ยนเป็ น
หน่วยกลางในการวัดความยาวของกระดานดา เป็ นต้น
3. ให้นกั เรี ยนออกมาหน้าชั้นเรี ยน 1 คน ครู ใช้ศอกของครู เป็ นหน่วยกลางในการวัด
ความสูงของนักเรี ยนนั้น ให้นกั เรี ยนช่วยกันบอกความสูง
4. ให้นกั เรี ยนคนอื่น ๆ จับคู่กนั แล้วลองใช้ศอกของตนเองเป็ นหน่วยกลางในการวัดความ
สูงของเพื่อน แล้วบอกครู วา่ นักเรี ยนแต่ละคนสู งกี่หน่วยกลาง
5. ให้นกั เรี ยนสังเกตและบอกชื่อสิ่ งของในห้องเรี ยนที่สามารถนามาทาเป็ นหน่วยกลาง
ในการวัดความสูงของโต๊ะเรี ยนหรื อเก้าอี้
6. ครู นาแผนภูมิแสดงการเปรี ยบเทียบความสูงติดบนกระดานดา

ให้นกั เรี ยนพิจารณาและเปรี ยบเทียบความสูงของลูกศรทั้ง 3 เส้นว่ายาวกี่หน่วยกลาง
(เส้นที่หนึ่ งสูง 3 หน่วยกลาง เส้นที่สองสูง 5 หน่วยกลาง เส้นที่สามสูง 4 หน่วยกลาง)
6. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเนื้ อหาเรื่ อง “เรื่ องการเปรี ยบเทียบความสูง” ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการเปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสูงโดย
ใช้หน่วยกลางเพื่อฝึ กฝนทักษะและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 4
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนนักเรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนถามครู หรื อ
เพื่อนในชั้นเรี ยนที่สงสัยจากการทาโจทย์แบบฝึ กหัด
2. ให้นกั เรี ยนใช้ดินสอหรื อสิ่ งของอย่างอื่น เช่น หลอดดูด แท่งไม้ เป็ นหน่วยกลางในการ
วัดความยาวของสิ่ งต่าง ๆ ในห้องเรี ยน
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3. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 4 เรื่ อง “การเปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสูงโดยใช้
หน่วยกลาง” ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. ครู ให้นกั เรี ยนใช้ดินสอหรื อสิ่ งของอย่างอื่นเป็ นหน่วยกลางในการวัดความสูงของโต๊ะ
นักเรี ยน เก้าอี้ หรื อความสูงของหน้าต่าง
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนสามารถเปรี ยบเทียบความยาว ความสูงได้
2. นักเรี ยนนาความรู ้จากที่ ได้เรี ยนเรื่ องการเปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสู งโดยใช้หน่ วย
กลางไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปราย ซักถาม และช่วยกันสรุ ปว่า การวัดความยาวหรื อความสู ง
อาจทาได้โดยการเปรี ยบเทียบกับหน่วยความยาวที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน เช่น ก้าว คืบ ศอก
หรื อสิ่ งของที่นามาวัด แต่ผลของการวัดจะนามาเปรี ยบเทียบกันไม่ได้ เพราะก้าว คืบ ศอกของ
แต่ละคนหรื อสิ่ งของที่นามาใช้ไม่เท่ากัน ดังนั้นการเปรี ยบเทียบความยาวอาจเปรี ยบเทียบจาก
จานวนหน่วยความยาวที่ไม่ใช่หน่วยซึ่ งเป็ นหน่วยที่ได้จากเครื่ องมืออย่างเดียวกัน เพื่อหาความ
ยาวมาเปรี ยบเทียบกัน เช่น ไม้ที่นามาวัดนั้นเป็ นไม้ชนิ ดเดียวกัน ความยาวของไม้ถือเป็ นหน่วย
กลางสาหรับการวัด
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนทาแผนภูมิแสดงการเปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสูงของสิ่ งของต่าง ๆโดยใช้
หน่วยกลางลงในสมุดงานเป็ นการบ้าน
2. ครู ให้ใบงานเรื่ องเรี ยงลาดับความยาวหรื อความสูงโดยใช้เครื่ องมือวัดที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วย
มาตรฐานเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ไม้บรรทัด ดินสอ แท่งไม้ หรื อสิ่ งต่าง ๆ ที่นามาใช้เป็ นหน่วยกลางในการวัดความยาวได้
2. นักเรี ยน โต๊ะครู โต๊ะนักเรี ยน กระดานดา หรื อสิ่ งต่าง ๆ ที่มีความยาว
3. ใบกิจกรรมที่ 4 เรื่ องการเปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสูงโดยใช้หน่วยกลาง ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ห้องเรี ยน
2. สิ่ งของในห้องเรี ยน
3. แผนภูมิแสดงการเปรี ยบเทียบ
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4. อุปกรณ์ที่ใช้เป็ นหน่วยกลาง

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
____________________
ครู สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 26
การเรียงลาดับความยาวหรือความสู งโดยใช้
เครื่องมือวัดทีม่ ีหน่ วยไม่ ใช่ หน่ วยมาตรฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 การวัดความยาว ความสู ง
เวลา 4 ชั่วโมง
1 สาระสาคัท
การเรี ยงลาดับความยาวหรื อความสูงทาได้โดยใช้เครื่ องมือวัดที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานแล้วจัด
เรี ยงลาดับความยาวหรื อความสูงของสิ่ งของต่าง ๆ
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
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 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. สามารถเรี ยงลาดับความยาวหรื อความสูงของสิ่ งของโดยใช้เครื่ องมือวัดที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วย
มาตรฐานได้ (K)
2. ใช้วธิ ี การที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา และนาเสนอได้อย่างถูกต้อง (P)
3. สนใจเรี ยน เต็มใจทางาน และเรี ยนคณิ ตศาสตร์อย่างมีความสุ ข (A)
4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตสนทนา ซักถาม การตอบ แบบประเมินผลการนาเสนอ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การอภิปราย การแสดงความ
ข้อมูล/การอภิปราย/การสร้าง
คิดเห็น
แผนที่ความคิด
2 .ตรวจผลงานการวัดระยะทาง
สั้น ๆ ในห้องเรี ยน
3.ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
วัดความรู ้
4. ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรี ยน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%
หลังเรี ยน (Post-test)
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนด้าน แบบประเมินด้านคุณธรรม
ความรับผิดชอบ ความขยัน
จริ ยธรรม และค่านิยม
ความซื่ อสัตย์ ฯลฯ
2. สังเกตพฤติกรรมการทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่น
3. สังเกตพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านคุณธรรม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและการประเมินผล
1. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตาม
ใบกิจกรรมที่ 5
2. ตรวจแฟ้ มสะสมผลงาน
3. สังเกตพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินทักษะ/กระบวนการ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน
การ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5 สาระการเรียนรู้
การเรี ยงลาดับความยาวหรื อความสูงโดยใช้เครื่ องมือวัดที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
ภาษาต่ างประเทศ
การงานอาชีพฯ

อธิ บายการเปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสูงโดยใช้หน่วยกลาง
สื บค้นข้อมูลและการอภิปรายเกี่ยวกับเรี ยงลาดับสิ่ งของต่าง ๆ
ในโรงเรี ยนหรื อที่อื่น ๆ
วาดภาพแสดงความยาวของสิ่ ง ๆ โดยใช้เครื่ องมือวัดที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน
ตอบคาถามเกี่ยวกับการเรี ยงลาดับความยาวหรื อความสูงโดยใช้
หน่วยกลางเป็ นภาษาอังกฤษ
ประดิษฐ์ของเล่นที่ใช้วดั ความยาวได้ เช่น ตัวต่อ โดมิโน จากวัสดุ
เหลือใช้
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7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ทบทวนการเปรี ยบเทียบความยาวหรื อความสูงโดยใช้หน่วยกลาง โดยให้นกั เรี ยนใช้
ดินสอ ไม้หรื ออุปกรณ์อย่างอื่นที่ใช้เป็ นหน่วยกลางในการวัดความยาว ความสูงของสิ่ งต่าง ๆ
ในห้องเรี ยน
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ให้นกั เรี ยนออกมาหน้าชั้นเรี ยน 3 คน ครู ใช้ศอกของครู เป็ นหน่วยกลางในการวัด
ความสูงของนักเรี ยนนั้น ให้นกั เรี ยนช่วยกันบอกความสูงของตนเองแล้วช่วยกันเรี ยงลาดับ
ความสูงของนักเรี ยนทั้ง 3 คนจากน้อยไปมากและจากมากไปน้อย
2. ให้นกั เรี ยนสังเกตสิ่ งของในห้องเรี ยนที่สามารถนามาทาเป็ นหน่วยกลางในการวัดความสูง
ของโต๊ะเรี ยน เก้าอี้ ประตู หน้าต่าง แล้วนามาจัดเรี ยงลาดับความสูงของโต๊ะเรี ยน เก้าอี้
ประตู หน้าต่างจากน้อยไปมากและจากมากไปน้อย
3. ครู ให้ใบงานเกี่ยวกับแผนภูมิแสดงการเรี ยงลาดับความสูงของลูกศรเพื่อให้นกั เรี ยนอ่าน
และเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
4. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
5. ครู ให้นกั เรี ยนทบทวนการเรี ยงลาดับโดยใช้หน่วยกลางที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน โดยครู
ยกตัวอย่างสิ่ งของมากกว่าสองสิ่ งที่ตอ้ งการเรี ยงลาดับความยาวหรื อความสูง แล้วให้
นักเรี ยนวัดความยาวหรื อความสูงของสิ่ งของโดยใช้หน่วยกลางที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
เช่น ยางลบ ดินสอใช้เป็ นหน่วยกลางในการวัดความยาวหรื อความสูง แล้วเรี ยงลาดับ
ความยาวหรื อความสูงของสิ่ งของจากน้อยไปมากหรื อจากมากไปน้อย
6. ครู นาแผนภูมิแสดงความสูงของลูกศรติดบนกระดานดา
แผนภูมิแสดงการเรี ยงลาดับความสู ง

ให้นกั เรี ยนพิจารณาและบอกความสูงของลูกศรทั้ง 3 เส้นว่ายาวกี่หน่วยกลาง
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(เส้นที่หนึ่งสูง 3 หน่วยกลาง เส้นที่สองสูง 5 หน่วยกลาง เส้นที่สามสู ง 4 หน่วยกลาง)
แล้วเรี ยงลาดับความสูงของลูกศรทั้ง 3 เส้นจากน้อยไปมาก (ลูกศรเส้นที่หนึ่ ง ลูกศรเส้น
ที่สาม ลูกศรเส้นที่สอง) หรื อเรี ยงลาดับความสูงของลูกศรทั้ง 3 เส้นจากมากไปน้อย
(ลูกศรเส้นที่สอง ลูกศรเส้นที่สาม ลูกศรเส้นที่หนึ่ ง)
7. ครู ต้ งั โจทย์คาถามเกี่ยวกับเรื่ องการเรี ยงลาดับความยาวหรื อความสูงโดยใช้
เครื่ องมือวัดที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานบนกระดานดาแล้วให้นกั เรี ยนตอบคาถาม
ลงในสมุดเพื่อฝึ กฝนทักษะและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
8. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนถามครู หรื อ
เพื่อนในชั้นเรี ยนที่สงสัยจากโจทย์คาถาม
9. ครู ให้นกั เรี ยนทบทวนการเรี ยงลาดับโดยใช้หน่วยกลางที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน โดยให้
นักเรี ยนช่วยกันสรุ ปความรู ้เรื่ องการวัดเรี ยงลาดับโดยใช้หน่วยกลางที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
10. นักเรี ยนศึกษาเนื้ อหา “การเรี ยงลาดับความยาวหรื อความสูงโดยใช้เครื่ องมือวัดที่มีหน่วย
ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน” เพิ่มเติมจากหนังสื อในห้องสมุดหรื ออินเทอร์เน็ตแล้วเขียนสรุ ปความรู ้
ที่ได้จากการค้นคว้าความรู ้เพิ่มเติมลงในสมุดพร้อมทั้งรายงานในชั้นเรี ยน
11. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ ดหัดเรื่ องการเรี ยงลาดับความยาวหรื อความสูงโดยใช้
เครื่ องมือวัดที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน เพื่อฝึ กฝนทักษะและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 4
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนนักเรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผ่านมาโดยให้นกั เรี ยนถามครู หรื อ
เพื่อนในชั้นเรี ยนที่สงสัยจากการทาโจทย์แบบฝึ กหัด
2. ให้นกั เรี ยนฝึ กวัดความยาวหรื อความสู งของสิ่ งของต่าง ๆ แล้วนามาเรี ยงลาดับความยาว
หรื อความสูงของสิ่ งของ
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนสามารถวัดความยาวสิ่ งของและเรี ยงลาดับความยาวของสิ่ งของต่าง ๆ จากน้อยไป
มากหรื อจากมากไปน้อยได้
2. นักเรี ยนนาความรู ้จากที่ได้เรี ยนเรื่ องการเรี ยงลาดับโดยใช้เครื่ องมือวัดที่มีหน่วยไม่ใช่
หน่วยมาตรฐานไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายและสรุ ปว่าการเรี ยงลาดับความยาวหรื อความสูงของ
สิ่ งของได้โดยใช้เครื่ องมือวัดที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานมาจัดเรี ยงลาดับความยาว
หรื อความสูง
2. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
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8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3‟4 คน สารวจสิ่ งของในห้องเรี ยนร่ วมกันคิดเลือกสิ่ งที่จะใช้เป็ น
หน่วยกลางแล้ววัดความยาวหรื อความสูงของสิ่ งที่กาหนด แล้วเรี ยงลาดับความยาวหรื อความ
สูงของสิ่ งที่กาหนดให้และรายงานให้กลุ่มอื่น ๆ ฟัง
2. ครู ให้ใบงานเรื่ องการชัง่ น้ าหนักเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้ง
ต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. อุปกรณ์ที่ใช้เป็ นหน่วยกลาง
2. ความยาวหรื อความสูงของสิ่ งของ
3. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ความยาวหรื อความสูงของสิ่ งของต่าง ๆ ในโรงเรี ยน
2. อุปกรณ์ที่ใช้เป็ นหน่วยกลาง

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
_____________________
ครู สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 6
การชั่งและการตวง
เวลา 15 ชั่วโมง

การชั่งนา้ หนัก
การตวงโดยใช้ เครื่องตวงที่มีหน่ วย
ไม่ ใช่ หน่ วยมาตรฐาน

การเปรียบเทียบนา้ หนัก

การชั่งและการตวง
การเรียงลาดับปริมาตรของ
ที่ตวงหรือความจุของภาชนะ

การตวงและการเปรียบเทียบความจุ

การเรียงลาดับนา้ หนัก

การชั่งโดยใช้ เครื่องมือวัดที่มีหน่ วย
ไม่ ใช่ หน่ วยมาตรฐาน
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ความรู้
1. การชัง่ น้ าหนัก
2. การเปรี ยบเทียบน้ าหนัก
3. การเรี ยงลาดับน้ าหนัก
4. การชัง่ โดยใช้เครื่ องมือวัดที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
5. การตวงและการเปรี ยบเทียบความจุ
6. การเรี ยงลาดับปริ มาตรของที่ตวงหรื อความจุของภาชนะ
7. การตวงโดยใช้เครื่ องตวงที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
1. ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
เรื่ องการชัง่ และการตวง ความ
สนใจ ความตั้งใจเรี ยน และการ
ทางานเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
2. ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ใน
ตนเองในการร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิ
กิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
เรื่ องการชัง่ และการตวง
3. มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

การชั่งและการตวง

ทักษะ/กระบวนการ
1. การสื่ อสารเพื่ออธิ บายความสาคัญ
ของการชัง่ และการตวง
2. สามารถนาเสนอการชัง่ และการ
ตวงในรู ปแบบต่าง ๆ
3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับการชัง่ และ
การตวง
4. การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มา
ประยุกต์หรื อเชื่อมโยงไปใช้ใน
ชีวิตจริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การชัง่ น้ าหนัก
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การเปรี ยบเทียบน้ าหนัก
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การเรี ยงลาดับน้ าหนัก
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การชัง่ โดยใช้เครื่ องมือวัดที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การตวงและการเปรี ยบเทียบความจุ
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การเรี ยงลาดับปริ มาตรของที่ตวงหรื อความจุของภาชนะ
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การตวงโดยใช้เครื่ องตวงที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 6
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
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ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 การชั่งและการตวง
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางที่ต้องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. บอกความยาว น้ าหนัก ปริ มาตร และความจุ โดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน (ค 2.1 ป. 1/2)
2. ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม (ค 6.1 ป. 1/2)
3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 1/3)
4. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (ค 6.1 ป. 1/6)
ความเข้ าใจที่คงทนของนักเรียน
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
การชัง่ เป็ นการหาน้ าหนักของสิ่ งของ
การตวง เป็ นการวัดปริ มาณของของเหลวหรื อ
ของที่ตวงได้โดยใช้เครื่ องมือ

ความรู้ ของนักเรียนที่นาไปสู่ ความเข้ าใจที่คงทน
นักเรียนจะรู้ ว่า...
1. การชัง่ น้ าหนัก
2. การเปรี ยบเทียบน้ าหนัก
3. การเรี ยงลาดับน้ าหนัก
4. การชัง่ โดยใช้เครื่ องมือวัดที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน
5. การตวงและการเปรี ยบเทียบความจุ
6. การเรี ยงลาดับปริ มาตรของที่ตวงหรื อความจุ
ของภาชนะ
7. การตวงโดยใช้เครื่ องตวงที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน

คาถามสาคัญที่ทาให้ เกิดความเข้ าใจที่คงทน

นักเรี ยนจงแสดงเหตุและผลของการชัง่
หรื อการตวงโดยใช้เครื่ องมือที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วย
มาตรฐานเพื่อนาไปใช้ในชีวิตจริ งได้หรื อไม่

ทักษะ/ความสามารถของนัก เรี ยนที่นาไปสู่ ความ
เข้ าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ...
1. ทักษะ/ความสามารถด้านการสื่ อสารอธิ บาย
ความสาคัญของการวัดความยาว ความสูง
และระยะทาง
2. ทักษะ/ความสามารถด้านการนาเสนอการวัด
ความยาว ความสูง และระยะทาง
3. ทักษะ/ความสามารถการนาความรู ้เกี่ยวกับ
วัดความยาว ความสูง และระยะทาง ไปใช้
ในชีวิตจริ ง
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ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงว่ านักเรียน
มีผลการเรียนรู้ ตามที่กาหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานที่นักเรียนต้ องปฏิบัติ
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การชัง่ น้ าหนัก
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การเปรี ยบเทียบน้ าหนัก
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การเรี ยงลาดับน้ าหนัก
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การชัง่ โดยใช้เครื่ องมือวัดที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การตวงและการเปรี ยบเทียบความจุ
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การเรี ยงลาดับปริ มาตรของที่ตวงหรื อความจุของภาชนะ
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การตวงโดยใช้เครื่ องตวงที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 6
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
1) การทดสอบ
2) การสนทนาซักถาม
3) การประเมินผลงาน/กิจกรรม
เป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
4) การประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยม
5) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ

2.2 เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
1) แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2) แบบบันทึกการสนทนาซักถาม
3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรม
เป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
4) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยม
5) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ

3. สิ่ งที่ม่ งุ ประเมิน
3.1 การอ่านเขียน การเปรี ยบเทียบ การเรี ยงลาดับจานวน การแสดงความคิดเห็น และการให้
ข้อเสนอแนะ
3.2 ความสนใจ ความตั้งใจเรี ยน การทางานกลุ่ม ความเชื่อมัน่ ในตนเอง และการมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิ ตศาสตร์
3.3 ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การนาเสนอ การใช้ทกั ษะชีวิต การใช้
เทคโนโลยี และการนาไปใช้
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ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6
การชั่งและการตวง
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 27
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 28
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 29
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 30
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 31
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 32
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 33

การชัง่ น้ าหนัก
การเปรี ยบเทียบน้ าหนัก
การเรี ยงลาดับน้ าหนัก
การชัง่ โดยใช้เครื่ องมือวัดที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
การตวงและการเปรี ยบเทียบความจุ
การเรี ยงลาดับปริ มาตรของที่ตวงหรื อความจุของภาชนะ
การตวงโดยใช้เครื่ องตวงที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน

เวลา 15
ชัว่ โมง
1
1
2
3
2
3
3
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 27
การชั่งนา้ หนัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 การชั่งและการตวง
1 สาระสาคัญ
1. การชัง่ เป็ นการวัดน้ าหนักของสิ่ งของ
2. น้ าหนักของสิ่ งของไม่ข้ ึนอยูก่ บั รู ปร่ าง ขนาด และสี เสมอไป
3. ของชนิดเดียวกัน ถ้ามีขนาดใหญ่กว่าจะมีน้ าหนักมากกว่า

ภาคเรียนที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง

2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
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 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เปรี ยบเทียบน้ าหนักของสิ่ งของต่าง ๆ ได้ (K)
2. ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาและคานวณคาตอบ (P)
3. ร่ วมตอบคาถามและทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์ดว้ ยตนเอง (A)
4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและการประเมินผล
1. ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน
2. สังเกตจากการสนทนา ซักถาม
การตอบคาถาม การอภิปราย
และการแสดงความคิดเห็น
3. ตรวจผลงานการตอบคาถาม
จากการทดลองยกสิ่ งของต่าง ๆ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
แบบประเมินผลการนาเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การสร้าง
แผนที่ความคิด

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนด้าน แบบประเมินด้านคุณธรรม
ความรับผิดชอบ ความขยัน
จริ ยธรรม และค่านิยม
ความซื่ อสัตย์ ฯลฯ
2. สังเกตพฤติกรรมการทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่น

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
ตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงานการ แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ทดลองชัง่ น้ าหนักสิ่ งของที่มี
การ
ขนาดต่างกัน หรื อของที่ชนิด
เดียวกัน เป็ นต้น
5 สาระการเรียนรู้
การชัง่ น้ าหนัก
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สั งคมศึกษาฯ
ศิลปะ
สุ ขศึกษาฯ
ภาษาต่ างประเทศ
การงานอาชีพฯ

อธิ บายน้ าหนักของสิ่ งของจากการสังเกตและการทดลองยก
การสารวจและการอภิปรายความแตกต่างของน้ าหนักของสิ่ งมีชีวิตชนิดเดียวกัน
หรื อต่างชนิดกัน
เปรี ยบเทียบสิ่ งของต่าง ๆ รอบตัว เช่น อุปกรณ์การเรี ยน ฯลฯ
การวาดภาพ ระบายสี แสดงสิ่ งของที่มีน้ าหนักมากกว่าหรื อน้อยกว่าสิ่ งของ
ที่กาหนด
เล่นเกมโยนลูกบอลที่มีขนาดต่างกัน
บอกน้ าหนักที่ชงั่ ได้เป็ นภาษาอังกฤษ
ประดิษฐ์เครื่ องชัง่ สองแขนแบบง่าย ๆ และใช้ประโยชน์ได้จริ ง
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7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 6 จานวน 8 ข้อ เวลา 20 นาที
3. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการวัดความยาว ความสูง และระยะทางว่า
– ถ้าเราต้องการรู ้วา่ สิ่ งของสิ่ งหนึ่ง เช่น เชือก หรื อไม้ ยาวเท่าไร เราต้องวัดความยาว
– ถ้าเราต้องการรู ้วา่ สิ่ งของสิ่ งหนึ่ง เช่น โต๊ะครู เก้าอี้ สูงเท่าไร เราต้องวัดความสูง
– ถ้าเราต้องการรู ้วา่ ระยะทางจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งยาวเท่าไร เราต้องวัดระยะทาง
4. ครู ถามนักเรี ยนว่า ถ้าเราต้องการรู ้น้ าหนักของสิ่ งของสิ่ งหนึ่ งเราจะทาอย่างไร (ชัง่ น้ าหนัก)
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ให้นกั เรี ยนช่วยกันบอกชื่อสิ่ งของต่าง ๆ ทั้งในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยนที่นกั เรี ยนสามารถยกได้
เช่น สมุด หนังสื อ ดินสอ กระเป๋ านักเรี ยน กล่องดินสอ กล่องชอล์ก ไม้บรรทัด ถ้วย จาน ช้อน
ก้อนหิ นก้อนเล็ก ๆ เป็ นต้น
2. ให้นกั เรี ยนช่วยกันบอกสิ่ งของที่นกั เรี ยนไม่สามารถยกได้ เช่น โต๊ะเรี ยน โต๊ะครู ก้อนหิ นก้อนใหญ่ ๆ
เป็ นต้น
3. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายว่าสิ่ งของในข้อหนึ่งทาไมจึงยกได้ และสิ่ งของในข้อสองทาไมจึงยก
ไม่ได้ (เพราะสิ่ งของในข้อหนึ่งมีน้ าหนักน้อยหรื อเบา แต่สิ่งของในข้อสองมีน้ าหนักมากหรื อหนัก)
4. ให้นกั เรี ยนยกดินสอกับหนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ด้วยมือทั้งสองข้างพร้อมกัน แล้วเปรี ยบเทียบน้ าหนัก
และบอกครู วา่ สิ่ งไหนหนักกว่ากัน (หนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์หนักกว่า)
5. ให้ตวั แทนนักเรี ยน 1 คน ออกมายกกล่องชอล์กเปล่า ๆ กับแปรงลบกระดานดาด้วยมือทั้งสองข้าง แล้ว
เปรี ยบเทียบน้ าหนัก และบอกครู วา่ สิ่ งไหนหนักกว่ากัน (แปรงลบกระดานดาหนักกว่า)
6. ให้นกั เรี ยนสังเกตลูกปิ งปองกับลูกหิ น (ที่มีขนาดเล็กกว่าลูกแก้ว) แล้วบอกครู วา่ สิ่ งไหนน่าจะมีน้ าหนัก
มากกว่า แล้วออกมายกเปรี ยบเทียบน้ าหนักดูวา่ ที่ตอบครู น้ นั ถูกต้องหรื อไม่
7. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนนักเรี ยน
ให้นกั เรี ยนยกสิ่ งของต่าง ๆ ในห้องเรี ยน แล้วบอกครู ว่าสิ่ งของสิ่ งใดที่นกั เรี ยนสามารถยกได้และสิ่ งของ
สิ่ งใดที่นกั เรี ยนไม่สามารถยกได้ พร้อมทั้งบอกเหตุผล
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ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนสามารถบอกสิ่ งของที่มีน้ าหนักมากน้อย โดยไม่ใช้เครื่ องชัง่ ได้
2. นักเรี ยนนาความรู ้จากที่ได้เรี ยนเรื่ องการชัง่ ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายและสรุ ปเรื่ องการชัง่ ว่า การชัง่ เป็ นการวัดน้ าหนักของสิ่ งของ น้ าหนักของ
สิ่ งของไม่ข้ ึนอยูก่ บั รู ปร่ าง ขนาด และสี เสมอไป และของชนิดเดียวกัน ถ้ามีขนาดใหญ่กว่าจะมีน้ าหนัก
มากกว่า
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน สารวจสิ่ งของในห้องเรี ยนหรื อนอกห้องเรี ยนแล้วนามาเปรี ยบเทียบ
น้ าหนัก โดยการยกสิ่ งของด้วยมือทั้งสองข้างแล้วร่ วมกันอภิปรายถึงน้ าหนักของสิ่ งของเหล่านั้น
2. ครู ให้ใบงานเรื่ องการเปรี ยบเทียบน้ าหนักแก่นกั เรี ยนเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. สิ่ งต่าง ๆ ภายในห้องเรี ยน
2. ลูกแก้ว ลูกบอล ลูกปิ งปอง ลูกหิ น
3. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สิ่ งของที่สมั ผัสและยกได้
2. เครื่ องชัง่ สองแขน
3. ภาพแสดงการเปรี ยบเทียบน้ าหนัก
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10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
______________________
ครู สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 28
การเปรียบเทียบนา้ หนัก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6
การชั่งและการตวง

ภาคเรียนที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง

1 สาระสาคัญ
1. การเปรี ยบเทียบน้ าหนักอาจใช้คานหรื อเครื่ องชัง่ สองแขนอย่างง่าย ๆ ที่ไม่ใช่เครื่ องชัง่
มาตรฐาน
2. ของชิ้นหนึ่ งเมื่อแบ่งออกเป็ นส่ วน ๆ น้ าหนักของแต่ละส่ วน เมื่อนามารวมกันจะเท่ากับน้ าหนักของของชิ้น
เดิมนั้น
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
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 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เปรี ยบเทียบน้ าหนักของสิ่ งต่าง ๆ ได้ (K)
2. สรุ ปผลและบอกเหตุผลประกอบในการเปรี ยบเทียบน้ าหนักได้ (P)
3. ตรวจสอบงานของตนเอง และส่ งงานก่อนกาหนดหรื อตรงเวลา (A)
4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการสนทนา ซักถาม แบบประเมินผลการนาเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การสร้าง
2. ตรวจผลงานการเปรี ยบเทียบ แผนที่ความคิด
น้ าหนักโดยใช้ตาชัง่ สองแขน
อย่างง่าย

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านความรับผิดชอบ และความ จริ ยธรรม และค่านิยม
ขยัน
2. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
และการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและการประเมินผล
ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตาม
ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่ องการ
เปรี ยบเทียบน้ าหนัก
5 สาระการเรียนรู้
การเปรี ยบเทียบน้ าหนัก
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สั งคมศึกษาฯ
ศิลปะ
สุ ขศึกษาฯ
ภาษาต่ างประเทศ
การงานอาชีพฯ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การ

การอ่านน้ าหนักสิ่ งของบนเครื่ องชัง่ สองแขนและเปรี ยบเทียบ
น้ าหนัก
การจัดกลุ่มของสิ่ งมีชีวิต โดยใช้ลกั ษณะน้ าหนักเป็ นเกณฑ์
เปรี ยบเทียบน้ าหนักของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรี ยน
การวาดภาพ ระบายสี แสดงน้ าหนักของสิ่ งที่นามาเปรี ยบเทียบกัน
การแข่งขันชัง่ น้ าหนักบนเครื่ องชัง่ สองแขน
บอกน้ าหนักของสิ่ งของที่ชงั่ เป็ นภาษาอังกฤษ
ประดิษฐ์เครื่ องชัง่ สองแขนอย่างง่ายและทดลองชัง่ น้ าหนักของ
สิ่ งต่าง ๆ
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7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ทบทวนเรื่ องการชัง่ โดยครู และนักเรี ยนสนทนาทบทวนเกี่ยวกับการชัง่ สิ่ งของต่าง ๆ ว่าการชัง่ เป็ น
การวัดน้ าหนักของสิ่ งของ น้ าหนักของสิ่ งของไม่ข้ ึนอยูก่ บั รู ปร่ าง ขนาด และสี เสมอไป และของชนิด
เดียวกัน ถ้ามีขนาดใหญ่กว่าจะมีน้ าหนักมากกว่า
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนนาสิ่ งของที่มีขนาดเล็ก ๆ เช่น ฝาจุก มาเปรี ยบเทียบน้ าหนักโดยการใช้มือยกหรื อวางน้ าหนัก
ของสิ่ งของเล็ก ๆ นั้น ให้นกั เรี ยนพิจารณาเปรี ยบเทียบน้ าหนัก ซึ่ งจะพบว่าเปรี ยบเทียบค่าน้ าหนักโดย
อาศัยความรู ้สึกที่ยกด้วยมือได้ยาก
2. นักเรี ยนชัง่ ฝาจุกด้วยเครื่ องชัง่ สองแขนที่ไม่ใช่เครื่ องชัง่ มาตรฐานแบบง่าย ๆ ที่ทาด้วยขวดน้ าอัดลม
(ขนาดเท่ากัน) ผูกเชือกแขวนปลายไม้แขวนเสื้ อให้ระยะห่ างจุดกึ่งกลางเท่า ๆ กัน นักเรี ยนทดลองชัง่
หลาย ๆ ครั้ง จนสรุ ปได้ว่า ถ้าเครื่ องชัง่ เอียงลงด้านใดแสดงว่าของด้านนั้นหนักกว่าของอีกด้านหนึ่ ง
ถ้าเครื่ องชัง่ ไม่เอียง คือ มีระดับเสมอกันพอดี แสดงว่าของในเครื่ องชัง่ ทั้งสองข้างหนักเท่ากัน
3. นาดินน้ ามันสองก้อนวางบนเครื่ องชัง่ แล้วให้นกั เรี ยนสังเกตว่า น้ าหนักของดินน้ ามันเท่ากันหรื อไม่
ถ้าไม่เท่ากันให้เติมดินน้ ามันข้างที่เบากว่า หรื อเอาข้างที่หนักกว่าออกจนเหลือดินน้ ามันหนักเท่ากัน
4. นาดินน้ ามันออกมาปั้ นเป็ นรู ปต่าง ๆ อาจจะเป็ นรู ปแบน ๆ ยาว ๆ หรื อรี ๆ แล้วลองชัง่ ใหม่นกั เรี ยน
สังเกตดูวา่ น้ าหนักจะยังคงเท่าเดิมหรื อไม่ (เท่าเดิม) ร่ วมกันอภิปรายว่า น้ าหนักของสิ่ งของไม่ข้ ึนอยู่
กับขนาดหรื อรู ปร่ าง
5. นักเรี ยนชัง่ ดินน้ ามันที่มีขนาดเท่ากันสองก้อน โดยใช้เครื่ องชัง่ สองแขนอย่างง่าย นาดินน้ ามันออก
หรื อนาใส่ ให้มีน้ าหนักเท่ากันทั้งสองข้าง จากนั้นนาดินน้ ามันข้างหนึ่งออกมาแบ่งเป็ นสามก้อน
ร่ วมกันอภิปรายว่าดินน้ ามันสามก้อนนี้ยงั หนักเท่ากับดินน้ ามันอีกก้อนหนึ่ งที่อยูบ่ นเครื่ องชัง่ หรื อไม่
(เท่ากัน) เพราะเหตุใด (ของชิ้นหนึ่งเมื่อแบ่งออกเป็ นส่ วน ๆ น้ าหนักของของแต่ละส่ วนเมื่อนามา
รวมกันจะเท่ากับน้ าหนักของของชิ้นเดิมนั้น)
6. ครู นาภาพแสดงการเปรี ยบเทียบน้ าหนักมาติดบนกระดาน

ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสนทนาและอภิปรายการเปรี ยบเทียบน้ าหนักจากภาพว่าสิ่ งของข้างใด
หนักกว่าหรื อเบากว่า และรู ้ได้อย่างไร
7. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหา เรื่ อง “การเปรี ยบเทียบน้ าหนัก” ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
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ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. นักเรี ยนฝึ กเปรี ยบเทียบน้ าหนักของสิ่ งของ โดยใช้ตาชัง่ สองแขนอย่างง่าย
2. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 1 เรื่ อง “การเปรี ยบเทียบน้ าหนัก” ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนสามารถเปรี ยบเทียบน้ าหนักของสิ่ งของโดยใช้เครื่ องชัง่ ที่ไม่ใช่เครื่ องชัง่ มาตรฐานได้
2. นักเรี ยนนาความรู ้จากที่ได้เรี ยนเรื่ อง การเปรี ยบเทียบน้ าหนัก ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายและร่ วมกันสรุ ปให้ได้ขอ้ สรุ ปว่า การเปรี ยบเทียบน้ าหนักอาจทาได้ โดย
ใช้คานหรื อเครื่ องชัง่ สองแขนอย่างง่าย ๆ ที่ไม่ใช่เครื่ องชัง่ มาตรฐาน และของชิ้นหนึ่ งเมื่อแบ่งออกเป็ นส่ วน ๆ
น้ าหนักของของแต่ละส่ วนเมื่อนามารวมกันจะเท่ากับน้ าหนักของของชิ้นเดิมนั้น
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนวาดภาพแสดงการเปรี ยบเทียบน้ าหนักลงในสมุดงาน
2. ครู ให้ใบงานเรื่ องการเรี ยงลาดับน้ าหนักแก่นกั เรี ยนเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ของใช้ต่าง ๆ ในห้องเรี ยน
2. ลูกหิ น ลูกบอล ลูกแก้ว ลูกปิ งปอง ดินน้ ามัน
3. เครื่ องชัง่ สองแขน
4. ภาพแสดงการเปรี ยบเทียบน้ าหนัก
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6. ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่ อง “การเปรี ยบเทียบน้ าหนัก” ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สิ่ งของที่สมั ผัสและยกได้
2. เครื่ องชัง่ สองแขน
3. ภาพแสดงการเปรี ยบเทียบน้ าหนัก

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1 197

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
_____________________
ครู สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 29
การเรียงลาดับนา้ หนัก
มสูง
คณิตศาสตร์
สู ง ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 การชั่งและการตวง

ภาคเรียนที่ 1
เวลา 2 ชั่วโมง

1 สาระสาคัญ
การจัดลาดับสิ่ งของอาจจัดเรี ยงได้ตามลาดับน้ าหนักของสิ่ งของ
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
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 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. จัดลาดับสิ่ งของตามน้ าหนักได้ (K)
2. นาความรู ้ไปใช้ในการเรี ยนวิชาอื่นและในชีวิตประจาวัน (P)
3. ตรวจสอบงานของตนเองและทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์ดว้ ยตนเอง (A)
4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการสนทนาซักถาม แบบประเมินผลการนาเสนอ
การตอบคาถาม การอภิปราย ข้อมูล/การอภิปราย/การสร้าง
การแสดงความคิดเห็น
แผนที่ความคิด
2. ตรวจผลงานการเปรี ยบเทียบ
น้ าหนักตัวและเรี ยงลาดับจาก
การชัง่ บนเครื่ องชัง่ น้ าหนักตัว

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนด้าน แบบประเมินด้านคุณธรรม
ความรับผิดชอบ ความขยัน
จริ ยธรรม และค่านิยม
หมัน่ เพียร
2. สังเกตพฤติกรรมการทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่น

ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและการประเมินผล
ตรวจผลการปฏิบตั ิงานจากการ
พิจารณาสิ่ งของต่าง ๆ ที่ครู
ลาดับความยาวหรื อความสูง
เตรี ยมมาและรู ปภาพสัตว์ต่าง ๆ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน
การ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5 สาระการเรียนรู้
การเรี ยงลาดับน้ าหนัก
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สั งคมศึกษาฯ
ศิลปะ
สุ ขศึกษาฯ
ภาษาต่ างประเทศ
การงานอาชีพฯ

อธิ บายและแสดงการเรี ยงลาดับสิ่ งของตามน้ าหนัก
การสังเกตและอภิปรายความแตกต่างของสิ่ งของชนิดต่าง ๆ
เลือกซื้ อขนมหรื อสิ นค้าที่มีปริ มาณเหมาะสมกับราคา
วาดภาพ ระบายสี แสดงการเรี ยงลาดับของสิ่ งต่าง ๆ เช่น ภาพสัตว์
อุปกรณ์กีฬา
เรี ยงลาดับน้ าหนักของชิ้นส่ วนของอุปกรณ์กีฬาได้ เช่น ยกน้ าหนัก ฯลฯ
บอกน้ าหนักของสิ่ งของที่เรี ยงลาดับเป็ นภาษาอังกฤษ
สร้างเกมคณิ ตศาสตร์ การเรี ยงลาดับน้ าหนักจากรู ปภาพ แผ่นพับ
โฆษณาที่มีรูปสิ นค้าชนิดต่าง ๆ หลายขนาด
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7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ทบทวนการเปรี ยบเทียบน้ าหนักโดยให้นกั เรี ยนพิจารณาและเปรี ยบเทียบน้ าหนักของสิ่ งของทีละสองสิ่ ง
แล้วชัง่ ด้วยเครื่ องชัง่ สองแขนอย่างง่ายดูวา่ ถูกต้องตามที่นกั เรี ยนทายหรื อไม่
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนพิจารณาสิ่ งของต่าง ๆ ต่อไปนี้
ดินสอ ไม้บรรทัด กล่องดินสอ กระเป๋ า
แล้วเปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับจากสิ่ งของที่มีน้ าหนักมากที่สุดไปหาสิ่ งของที่มีน้ าหนักน้อยที่สุด
ซึ่ งจะได้ดงั นี้
กระเป๋ า กล่องดินสอ ดินสอ ไม้บรรทัด
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่มออกเป็ นกลุ่มละ 3–5 คน แต่ละกลุ่มจัดหาสิ่ งของ 4 สิ่ ง แล้วเปรี ยบเทียบและจัด
เรี ยงลาดับสิ่ งของตามน้ าหนักจากสิ่ งของที่มีน้ าหนักมากที่สุดไปหาสิ่ งของที่มีน้ าหนักน้อยที่สุด
3. นักเรี ยนแบ่งกลุม่ ออกเป็ นกลุ่มละ 3–5 คน ร่ วมกันพิจารณาว่าในกลุ่มของนักเรี ยน ใครน่าจะมีน้ าหนัก
มากที่สุด และใครมีน้ าหนักน้อยที่สุด แล้วพิจารณาเรี ยงลาดับที่มีน้ าหนักมากที่สุดไปหาคนที่มีน้ าหนัก
น้อยที่สุดแล้วตรวจสอบด้วยการชัง่ จริ ง (ครู ให้ความช่วยเหลือในการชัง่ น้ าหนักตัว ถ้านักเรี ยนชัง่ น้ าหนัก
ตัวเองยังไม่เป็ น)
4. นักเรี ยนพิจารณาภาพสัตว์ต่าง ๆ จากบัตรภาพ ช่วยกันพิจารณาและเรี ยงลาดับชื่อสัตว์ตามน้ าหนักตาม
ความน่าจะเป็ น ตามความเป็ นจริ ง เช่น วัว หมู แมว ไก่ เป็ นต้น
5. ครู พานักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการเรี ยงลาดับน้ าหนักเพื่อฝึ กฝนทักษะและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนถามครู หรื อเพื่อนในชั้นเรี ยน
ที่สงสัยจากการทาโจทย์แบบฝึ กหัด
2. ให้นกั เรี ยนฝึ กเรี ยงลาดับสิ่ งของต่าง ๆ ตามน้ าหนักของสิ่ งของ
3. นักเรี ยนทากิจกรรม ชวนคิด หัวข้อหรื อการเรี ยงลาดับน้ าหนัก ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิ ช จากัด)
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ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนสามารถจัดลาดับสิ่ งของตามน้ าหนักได้
2. นักเรี ยนนาความรู ้จากที่ได้เรี ยนเรื่ องการจัดลาดับสิ่ งของตามน้ าหนักไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายและสรุ ปเรื่ องการจัดลาดับสิ่ งของสามารถจัดลาดับตามน้ าหนักของ
สิ่ งของได้
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนแต่ละคนวาดภาพสัตว์อย่างน้อย 5 ชนิด มีขนาดต่าง ๆ กัน แล้วเรี ยงลาดับน้ าหนักของสัตว์
แต่ละชนิดที่วาดแล้วนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
2. ครู ให้ใบงานเรื่ องการชัง่ โดยใช้เครื่ องมือวัดที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานแก่นกั เรี ยนเพื่อให้นกั เรี ยนอ่าน
และเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ของใช้ในห้องเรี ยน
2. ลูกแก้ว ลูกปิ งปอง ลูกบอล ลูกหิ น
3. เครื่ องชัง่ สองแขนอย่างง่าย
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. รู ปภาพสัตว์ชนิดต่าง ๆ
2. แผนภาพแสดงการเปรี ยบเทียบ
3. สิ่ งของต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์การเรี ยน อุปกรณ์กีฬา เป็ นต้น
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10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
_____________________
ครู สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 30
การชั่งโดยใช้ เครื่องมือวัดที่มีหน่ วย
ไม่ ใช่ หน่ วยมาตรฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 การชั่งและการตวง

ภาคเรียนที่ 1
เวลา 3 ชั่วโมง

1 สาระสาคัญ
การชัง่ น้ าหนักของสิ่ งของ อาจทาได้โดยการเทียบกับหน่วยน้ าหนักที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
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 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกน้ าหนักโดยใช้เครื่ องชัง่ ที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานได้ (K)
2. มีความคิดใหม่ ๆ ในการทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์ (P)
3. ร่ วมตอบคาถามและทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์ดว้ ยตนเอง (A)
4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการสนทนาซักถาม แบบประเมินผลการนาเสนอ
การตอบคาถาม การอภิปราย ข้อมูล/การอภิปราย/การสร้าง
และการแสดงความคิดเห็น
แผนที่ความคิด
2. ตรวจผลงานการใช้ความยาว
ใช้ตาชัง่ สองแขนอย่างง่าย

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนด้าน แบบประเมินด้านคุณธรรม
ความรับผิดชอบ ความขยัน
จริ ยธรรม และค่านิยม
หมัน่ เพียร
2. สังเกตพฤติกรรมการทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่น
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและการประเมินผล
ตรวจผลงานปฏิบตั ิงานตาม
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่ องการชัง่ โดย
ใช้เครื่ องมือวัดที่มีหน่วยไม่ใช่
หน่วยมาตรฐาน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน
การ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5 สาระการเรียนรู้
การชัง่ โดยใช้เครื่ องมือวัดที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สั งคมศึกษาฯ
ศิลปะ
สุ ขศึกษาฯ
ภาษาต่ างประเทศ
การงานอาชีพฯ

เขียนข้อความแสดงการชัง่ ของสิ่ งของที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
การสื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องชัง่ สองแขนและวิธีการใช้
การสื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับผูป้ ระดิษฐ์คิดค้นเครื่ องชัง่ สองแขน
การวาดภาพ ระบายสี แสดงการเปรี ยบเทียบน้ าหนักโดยใช้หน่วยน้ าหนักที่ไม่ใช่
หน่วยมาตรฐาน
แข่งขันเปรี ยบเทียบน้ าหนักจากเครื่ องชัง่ สองแขน
เขียนจานวนสิ่ งของที่นามาเปรี ยบเทียบกันเป็ นภาษาอังกฤษ
ประดิษฐ์เครื่ องชัง่ สองแขนแบบง่าย ๆ
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7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ทบทวนการจัดเรี ยงลาดับน้ าหนัก โดยให้นกั เรี ยนพิจารณาเปรี ยบเทียบน้ าหนักของสิ่ งของ
ต่อไปนี้ ดินสอ ไม้บรรทัด หนังสื อ โดยให้นกั เรี ยนอภิปรายเปรี ยบเทียบระหว่างของทีละสองสิ่ งก่อน
จากนั้นจึงจัดเรี ยงลาดับจากสิ่ งของที่มีน้ าหนักมากไปหาสิ่ งของที่มีน้ าหนักน้อย
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ครู ถามนักเรี ยนว่า ใครเคยชัง่ น้ าหนักตัวบ้าง ชัง่ ด้วยอะไรและบอกหน่วยน้ าหนักเป็ นอะไร ซึ่ งจะได้
คาตอบว่า ใช้ตาชัง่ หรื อเครื่ องชัง่ น้ าหนัก และบอกหน่วยน้ าหนักเป็ นกิโลกรัม
2. ครู แนะนาว่าในการชัง่ น้ าหนัก บางครั้งเราสามารถชัง่ น้ าหนักด้วยเครื่ องชัง่ ที่ทาขึ้นเองอย่างง่าย เช่น ทา
จากไม้แขวนเสื้ อและขวดน้ าอัดลม
3. ครู นาตาชัง่ สองแขนที่ทามาจากไม้แขวนเสื้ อและขวดน้ าอัดลมให้นกั เรี ยนดู แนะนาให้นกั เรี ยนสังเกต
แขนสองข้างของเครื่ องชัง่ ซึ่ งอยูร่ ะดับเดียวกัน
4. นักเรี ยนสังเกตดินสอและฝาจุก ที่จะนามาเปรี ยบเทียบน้ าหนักโดยการชัง่ ซึ่ งครู บอกว่าเราจะชัง่ ดินสอ
โดยใช้ฝาจุกเป็ นหน่วยกลางในการชัง่ จากนั้นสาธิ ตการชัง่ ให้นกั เรี ยนดู โดยใส่ ดินสอลงในขวดน้ าอัดลม
ข้างหนึ่ง และใส่ ฝาจุกลงในขวดน้ าอัดลมอีกด้านหนึ่งให้น้ าหนักของทั้งสองข้างอยูใ่ นระดับเดียวกัน
นักเรี ยนช่วยกันบอกจานวนฝาจุก ซึ่ งคือจานวนหน่วยน้ าหนักของดินสอ
5. ครู อธิ บายให้นกั เรี ยนเข้าใจว่าเราสามารถใช้สิ่งของต่าง ๆ เป็ นหน่วยกลางในการชัง่ ได้ โดยมีขอ้ แม้วา่
สิ่ งของนั้นจะต้องมีขนาดและน้ าหนักเท่ากัน จากนั้นให้นกั เรี ยนช่วยกันยกตัวอย่างสิ่ งของที่สามารถจะ
นามาใช้เป็ นหน่วยกลางในการชัง่ ได้ เช่น เหรี ยญบาท ฝาจุก ลูกแก้ว ชอล์กหรื อดินสอ (ที่ยงั ไม่ได้ใช้)
ก็สามารถนามาใช้เป็ นหน่วยกลางในการชัง่ ได้
6. ครู ให้ใบงานเกี่ยวกับแผนภาพแสดงการเปรี ยบเทียบน้ าหนักเป็ นหน่วยน้ าหนักที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
แก่นกั เรี ยนเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
7. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
8. นักเรี ยนช่ ว ยกันพิ จารณาและบอกสิ่ งของที่ จะนามาใช้ในการชั่งน้ า หนักและพิ จารณาหาสิ่ งของที่ จะ
นามาใช้เป็ นหน่วยกลางในการชัง่ ที่เหมาะสมกัน เช่น ชัง่ น้ าหนักของกล่องดินสอโดยใช้ชอล์กเป็ นหน่วย
กลางในการชัง่ ชัง่ น้ าหนักของไม้บรรทัดโดยใช้เหรี ยญบาทเป็ นหน่ วยกลางในการชัง่ จากนั้นฝึ กชัง่
น้ าหนักของสิ่ งของที่เลือกนั้น และบอกน้ าหนักของสิ่ งของที่ชงั่ เป็ นหน่วยกลาง
9. ครู นาแผนภาพแสดงการเปรี ยบเทียบน้ าหนักเป็ นหน่วยน้ าหนักที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานติดบนกระดาน
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ให้นกั เรี ยนสังเกตและพิจารณาการเปรี ยบเทียบน้ าหนักจากแผนภาพจากนั้นครู และนักเรี ยนร่ วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับการเปรี ยบเทียบน้ าหนักว่า กล่องใหญ่ 1 ใบ หนักเท่ากับกล่องสี่ เหลี่ยมเล็ก 6 กล่อง
10. ครู ให้นกั เรี ยนทบทวนความรู ้การบอกน้ าหนักของสิ่ งของโดยใช้เครื่ องมือวัดที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน โดยให้นกั เรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้ที่ได้ศึกษาในครั้งที่ผา่ นมา
11. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
12. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการชัง่ โดยใช้เครื่ องมือวัดที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
เพื่อฝึ กฝนทักษะและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนนักเรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนถามครู หรื อเพื่อนในชั้นเรี ยน
ที่สงสัยจากการทาโจทย์แบบฝึ กหัด
2. นักเรี ยนฝึ กการชัง่ น้ าหนักโดยใช้ตาชัง่ สองแขนอย่างง่ายและนับบอกน้ าหนักเป็ นหน่วยน้ าหนักที่ไม่ใช่
หน่วยมาตรฐาน
3. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 2 “เรื่ องการเปรี ยบเทียบน้ าหนัก” ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนสามารถชัง่ น้ าหนักโดยใช้เครื่ องมือวัดที่มีหน่วยไม่ใช่มาตรฐานได้
2. นักเรี ยนนาความรู ้จากที่ได้เรี ยนเรื่ องการชัง่ โดยใช้เครื่ องมือวัดที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายและสรุ ปเกี่ยวกับการชัง่ น้ าหนักว่า การชัง่ น้ าหนักสามารถบอกหน่วย
น้ าหนักเป็ นหน่วยกลางที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนทาแผนภาพแสดงการเปรี ยบเทียบน้ าหนักโดยใช้หน่วยน้ าหนักที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
ลงสมุดงาน
2. ครู ให้ใบงานเรื่ องการตวงและการเปรี ยบเทียบความจุเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ของใช้ต่าง ๆ ในห้องเรี ยน
2. ลูกแก้ว ลูกหิ น ฝาจุก เหรี ยญบาท
3. เครื่ องชัง่ สองแขน
4. แผนภาพแสดงการเปรี ยบเทียบน้ าหนัก
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5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6. ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่ องการเปรี ยบเทียบน้ าหนัก ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. เครื่ องชัง่ สองแขน
2. สิ่ งของและอุปกรณ์ที่ใช้ชงั่
3. แผนภาพแสดงการเปรี ยบเทียบ
10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
______________________
ครู สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 31
การตวงและการเปรียบเทียบความจุ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 การชั่งและการตวง

ภาคเรียนที่ 1
เวลา 2 ชั่วโมง

1 สาระสาคัญ
การตวงเป็ นการวัดปริ มาณของของเหลว ของที่ตวงได้หรื อความจุของภาชนะ
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
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 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เปรี ยบเทียบปริ มาณของสิ่ งของที่ตวงได้ (K)
2. เปรี ยบเทียบความจุของภาชนะได้ (K)
3. บอกเหตุผลเกี่ยวกับการชัง่ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน (P)
4. ทางานตามลาดับขั้นตอน สะอาดเรี ยบร้อยตามคาแนะนาของผูส้ อน (A)
4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
สังเกตจากการสนทนาซักถาม แบบประเมินผลการนาเสนอ
การตอบคาถาม การอภิปราย ข้อมูล/การอภิปราย/การสร้าง
ร่ วมกันในชั้นเรี ยน
แผนที่ความคิด

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนด้าน แบบประเมินด้านคุณธรรม
ความรับผิดชอบ ความขยัน
จริ ยธรรม และค่านิยม
หมัน่ เพียร
2. สังเกตพฤติกรรมในการทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่น
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและการประเมินผล
ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตาม
ใบกิจกรรมที่ 6 การเรี ยงลาดับ
ปริ มาณของที่ตวงหรื อความจุ
ของภาชนะ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน
การ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5 สาระการเรียนรู้
1. การตวงของของเหลวหรื อของที่ตวงได้
2. การเปรี ยบเทียบความจุของภาชนะ
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สั งคมศึกษาฯ
ศิลปะ
สุ ขศึกษาฯ
ภาษาต่ างประเทศ
การงานอาชีพฯ

ให้คาจากัดความของคาว่า แก้ว ขวด โอ่ง ไห
การสารวจและการอภิปรายความแตกต่างของแก้ว ขวด โอ่ง ไห
สื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับภาชนะที่ใช้ในอดีตถึงปัจจุบนั
การวาดภาพ ระบายสี แสดงภาชนะที่มีความจุต่าง ๆ กัน
แข่งขันตวงน้ าใส่ ภาชนะต่าง ๆ
อธิ บายคาศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซี ยน 10 ประเทศ
เกี่ยวกับภาชนะบรรจุต่าง ๆ ที่เคยเห็นหรื อมีอยูท่ ี่บา้ น
ปั้นภาชนะบรรจุรูปร่ างต่าง ๆ จากดินเหนียว หรื อประดิษฐ์ภาชนะต่าง ๆ จากปูน
ปลาสเตอร์
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7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ทบทวนการชัง่ โดยใช้เครื่ องชัง่ ที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน โดยครู และนักเรี ยนร่ วมกัน
สนทนาเกี่ยวกับการชัง่ ว่า ถ้าเราต้องการรู ้น้ าหนักของตนเองหรื อของสิ่ งของ เราต้องชัง่ น้ าหนักด้วย
เครื่ องชัง่ ซึ่ งตามปกติจะมีเครื่ องชัง่ สาหรับชัง่ น้ าหนัก เรี ยกว่า ตาชัง่ ซึ่ งมีหลายแบบ
แต่เครื่ องชัง่ อีกแบบหนึ่งซึ่ งเป็ นเครื่ องชัง่ แบบง่าย เราสามารถทาขึ้นมาเองได้เพื่อเปรี ยบเทียบน้ าหนัก
ของสิ่ งของ เรี ยกว่า ตาชัง่ สองแขน ซึ่ งนักเรี ยนสามารถทาขึ้นมาใช้เองได้ เช่น ทาขึ้นมาจากไม้แขวนเสื้ อ
และการชัง่ น้ าหนักด้วยเครื่ องชัง่ แบบนี้ เราจะรู ้น้ าหนักของสิ่ งของด้วยหน่วยกลางที่เราจัดทาหรื อ
จัดหาจากสิ่ งของที่มีขนาดและน้ าหนักเท่ากัน เช่น ลูกแก้ว ฝาจุก เป็ นต้น
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ครู นาสิ่ งของหลาย ๆ ชนิดมาให้นกั เรี ยนดู เช่น แก้วน้ า ดินสอ ไม้บรรทัด ขัน ขวด ขนาดต่าง ๆ ฯลฯ
ถามนักเรี ยนว่า สิ่ งของชนิดใดใช้ใส่ น้ าได้บา้ ง (แก้วน้ า ขวด ขัน)
2. ให้นกั เรี ยนช่วยกันยกตัวอย่างภาชนะชนิดต่าง ๆ ที่นกั เรี ยนรู ้จกั และเคยเห็น ทั้งที่อยูท่ ี่บา้ น
หรื อที่โรงเรี ยน เช่น โอ่งน้ า หม้อ ไห ถังใส่ น้ า แกลลอน เป็ นต้น
3. ครู นาแก้วน้ าที่มีขนาดเท่ากันสองใบ แต่ละใบใส่ น้ าไม่เท่ากันมาเปรี ยบเทียบว่าแก้วใดมีน้ ามากกว่าหรื อ
น้อยกว่า
4. เติมน้ าให้ท้ งั สองแก้วมีปริ มาณเท่ากัน ถามว่าน้ าในแก้วสองใบเท่ากันหรื อไม่ (เท่ากัน)
5. เทน้ าจากแก้วใดแก้วหนึ่งใส่ ในแก้วที่ทรงเล็กแต่สูงกว่าแก้วใบเดิม (ซึ่ งจะทาให้ปริ มาณน้ าดูสูงกว่าแก้ว
ใบเดิม) ถามว่าน้ าจะยังคงปริ มาณเท่าเดิมหรื อไม่ (เท่าเดิม)
6. นาขวดน้ าอัดลมขนาด 3 ลิตรกับ 2.5 ลิตร มาให้นกั เรี ยนพิจารณาถามว่า ขวดใบไหนจุน้ าได้มากกว่า
(ขนาด 3 ลิตร) จากนั้นให้นกั เรี ยนใส่ น้ าให้เต็มขวดขนาด 2.5 ลิตร แล้วเทจากขวด 2.5 ลิตรใส่ ขวด
ขนาด 3 ลิตร ถามนักเรี ยนว่า ขวดใบไหนจุได้มากกว่า รู ้ได้อย่างไร (ขวด 3 ลิตรจุมากกว่า รู ้ได้โดยเมื่อ
เทน้ าจากขวดขนาด 2.5 ลิตร ใส่ ขวดขนาด 3 ลิตร แล้วไม่เต็มขวด แสดงว่าขวดขนาด 3 ลิตร จะจุมากกว่า
ขนาด 2.5 ลิตร)
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7. ครู นาแผนภาพแสดงการเปรี ยบเทียบความจุติดบนกระดาน

8. ครู พานักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
9. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการตวงและการเปรี ยบเทียบความจุ
เพื่อฝึ กฝนทักษะและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2

ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
10. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ ผ่านมาโดยให้นกั เรี ยนถามครู หรื อเพื่อนในชั้น
เรี ยนที่สงสัยจากการทาโจทย์แบบฝึ กหัด
11. นักเรี ยนแบ่งกลุ่มออกเป็ นกลุ่มละ 3–5 คน ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มฝึ กการตวงน้ าหรื อทราย
ด้วยภาชนะต่าง ๆ เช่น ถ้วย ถ้วยกระดาษ ขัน ขวด เป็ นต้น แล้วนาผลงานมาเสนอหน้าชั้นเรี ยนว่า
นักเรี ยนตวงอะไร ด้วยภาชนะชนิดใดและได้ปริ มาณเท่าใด
12. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 5 เรื่ อง “การตวงและเปรี ยบเทียบความจุ” ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
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ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนสามารถตวงของเหลว และเปรี ยบเทียบความจุของภาชนะแต่ละชนิดได้
2. นักเรี ยนนาความรู ้จากที่ได้เรี ยนเรื่ องการตวงและการเปรี ยบเทียบความจุไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายและสรุ ปเป็ นแนวคิดว่า ถ้านาของจากภาชนะแรกไปใส่ ภาชนะที่สองได้
เต็มและของหมดพอดี แสดงว่าภาชนะทั้งสองจุเท่ากัน ถ้ายังมีของในภาชนะแรกเหลือแสดงว่า ภาชนะแรก
จุกว่า ถ้าของในภาชนะแรกหมดก่อนที่จะเต็มภาชนะที่สอง แสดงว่าภาชนะที่สองจุกว่า
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนวาดภาพภาชนะที่ใช้สาหรับตวงของเหลวลงสมุดงานเป็ นการบ้าน
คนละ 2–3 ภาพ
2. ให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าและจัดทาสมุดภาพภาชนะสาหรับการชัง่ การตวง ที่ใช้ในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซี ยน 10 ประเทศ
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องการเรี ยงลาดับปริ มาตรของที่ตวงหรื อความจุของภาชนะเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. น้ า ทราย หรื อของที่ตวงได้
2. แก้ว ขัน ขวด ถ้วยตวง หรื อภาชนะที่ใช้ในการตวง
3. แผนภาพแสดงการเปรี ยบเทียบความจุ
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่ องการเปรี ยบเทียบความจุ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. อุปกรณ์การเปรี ยบเทียบความจุ
2. ภาพแสดงการเปรี ยบเทียบความจุ
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10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
______________________
ครู สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 32
การเรียงลาดับปริมาตรของที่ตวง
หรือความจุของภาชนะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 การชั่งและการตวง
เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การตวงเพื่อวัดปริ มาณของของเหลวหรื อความจุของภาชนะ อาจทาให้ได้โดยการเทียบกับหน่วย
ความจุที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
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 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. จัดลาดับปริ มาณของที่ตวงได้ (K)
2. จัดลาดับความจุของภาชนะได้ (K)
3. นาความรู ้ไปใช้ในการเรี ยนวิชาอื่นและในชีวิตประจาวันพร้อมกับนาเสนอได้ถูกต้อง (P)
4. ตรวจสอบงานของตนเอง และทางานตามลาดับขั้นตอนตามคาแนะนาของผูส้ อน (A)
4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตสนทนา ซักถาม การตอบ แบบประเมินผลการนาเสนอ
การอภิปราย การแสดงความ
ข้อมูล/การอภิปราย/การสร้าง
คิดเห็น
แผนที่ความคิด
2. ตรวจผลงานการเรี ยงลาดับ
ปริ มาณของที่ตวงได้หรื อความจุ
ของภาชนะ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนด้าน แบบประเมินด้านคุณธรรม
รับผิดชอบ ความขยัน ซื่ อสัตย์ จริ ยธรรม และค่านิยม
2. สังเกตพฤติกรรมการทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่น และการทางานกลุ่ม

ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและการประเมินผล
ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตาม
ใบกิจกรรมที่ 4 เรื่ องการเรี ยง
ลาดับปริ มาณของที่ตวงหรื อ
ความจุของภาชนะ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน
การ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5 สาระการเรียนรู้
1. การเรี ยงลาดับปริ มาณของที่ตวง
2. การเรี ยงลาดับความจุของภาชนะ
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สั งคมศึกษาฯ
ศิลปะ
สุ ขศึกษาฯ
ภาษาต่ างประเทศ
การงานอาชีพฯ

บอกชื่อภาชนะที่เคยเห็นหรื อมีอยูท่ ี่บา้ นเรี ยงตามลาดับความจุ
การสังเกตและสารวจภาชนะที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
สื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับ เครื่ องปั้นดินเผา วัตถุ และภาชนะโบราณต่าง ๆ
การวาดภาพ ระบายสี ภาชนะที่จดั เรี ยงตามความจุ
แข่งขันตวงน้ าหรื อทรายลงในภาชนะบรรจุเรี ยงตามลาดับมากไปน้อย
อธิ บายคาศัพท์ภาษาอังกฤษชื่อของภาชนะบรรจุที่นกั เรี ยนรู ้จกั
ปั้นภาชนะรู ปร่ างต่าง ๆ จากดินเหนียวหรื อปูนปลาสเตอร์
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7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
ทบทวนการเปรียบเทียบปริมาณและความจุ โดย
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับการตวงว่า
– ภาชนะที่มีรูปทรงเดียวกัน แต่มีขนาดใหญ่ขนาดเล็กไม่เท่ากัน ภาชนะขนาดใหญ่กว่าจะ
มีความจุมากกว่าภาชนะขนาดเล็ก
– ภาชนะรู ปทรงไม่เหมือนกัน ขนาดแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั ภาชนะใหญ่กว่าย่อมมี
ความจุมากกว่า
– ภาชนะไม่เหมือนกัน เปรี ยบเทียบความจุของภาชนะโดยการเทของเหลวที่เต็มภาชนะนั้นลงในภาชนะ
รู ปทรงเดียวกันที่มีขนาดเท่ากัน สังเกตความสูงของของเหลว
3. ให้นกั เรี ยนสังเกตและเปรี ยบเที ยบปริ มาณน้ าในแก้วที่ มีขนาดเท่ ากันสองใบ แต่มีระดับน้ าไม่เท่ากัน
สังเกตและบอกความจุของแก้วและขวดที่มีขนาดเท่ากันและไม่เท่ากัน
4. ครู ต้ งั คาถามเกี่ ยวกับเรื่ องการเรี ยงลาดับปริ มาตรของที่ ตวงหรื อความจุ ของภาชนะให้นักเรี ยนทาเป็ น
การบ้าน เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
5. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ ผ่านมาโดยให้นกั เรี ยนถามครู หรื อเพื่อนในชั้น
เรี ยนที่สงสัยจากคาถามที่ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนทาเป็ นการบ้าน
6. นาแก้วขนาดเท่ากัน 4 ใบ ใส่ น้ าให้มีระดับต่าง ๆ กันอย่างเห็นได้ชดั มาให้นกั เรี ยน แล้วให้
นักเรี ยนช่วยกันจัดเรี ยงลาดับตามปริ มาณของน้ าที่มีอยู่ จากแก้วที่มีน้ ามากที่สุดไปหาแก้วที่มีน้ าน้อยที่สุด
หรื อจากแก้วที่มีน้ าน้อยที่สุดไปหาแก้วที่มีน้ ามากที่สุด
7. ครู นาขวดหรื อภาชนะที่มีลกั ษณะและความจุต่างกันอย่างเห็นได้ชดั มา 4 ใบ ให้นกั เรี ยนทายว่าภาชนะใด
จุมากที่สุด
8. ครู และนักเรี ยนช่วยกันตรวจสอบความจริ งว่าภาชนะใดมีความจุมากที่สุด โดยการใช้แก้วตวงน้ าใส่
ภาชนะเหล่านั้นทีละชนิด นักเรี ยนสังเกตและช่วยกันบอกปริ มาณน้ าที่ตวงใส่ ภาชนะแต่ละชนิดนั้น
จากนั้นจึงจัดเรี ยงลาดับตามความจุของภาชนะแต่ละชนิดจากภาชนะที่มีความจุมากที่สุดไปหาภาชนะที่มี
ความจุนอ้ ยที่สุด หรื อจากภาชนะที่ความจุนอ้ ยที่สุดไปหาภาชนะที่มีความจุมากที่สุด
9. ครู แนะนานักเรี ยนในบางครั้งเราสามารถจัดเรี ยงลาดับความจุของภาชนะได้จากการสังเกตด้วยสายตา
กล่าวคือ ภาชนะที่มีขนาดใหญ่ยอ่ มมีความจุกว่าภาชนะที่มีขนาดเล็ก เช่น โอ่ง มีความจุมากกว่าแก้วและ
ขวด
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10. นักเรี ยนช่วยกันสารวจภายในบริ เวณโรงเรี ยนว่ามีภาชนะใดที่จุน้ าได้ ภาชนะใดที่มีความจุมากหรื อน้อย
ให้นกั เรี ยนช่วยกันจัดลาดับ เช่น ถังน้ า โอ่งน้ า ถังใส่ น้ าในห้องน้ า แก้วน้ า ขวด เป็ นต้น
11. ครู ให้นกั เรี ยนทบทวนความรู ้เรื่ องการเรี ยงลาดับปริ มาตรของที่ตวงหรื อความจุของภาชนะ
ที่ได้ศึกษามาแล้ว โดยให้นกั เรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้เรื่ องการเรี ยงลาดับปริ มาตรของที่
ตวงหรื อความจุของภาชนะ
12. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหา เรื่ อง “การเรี ยงลาดับปริ มาณของที่ตวงหรื อความจุของภาชนะ” ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
13. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาการเรี ยงลาดับปริ มาตรของที่ตวงหรื อความจุของภาชนะ
เพื่อฝึ กฝนทักษะและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนนักเรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ ผ่านมาโดยให้นกั เรี ยนถามครู หรื อเพื่อนในชั้น
เรี ยนที่สงสัยจากการทาโจทย์แบบฝึ กหัด
2. แบ่งกลุ่มนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มละ 3–5 คน ให้แต่ละกลุ่มฝึ กกิจกรรมการเรี ยงลาดับปริ มาณของที่ตวงได้
หรื อความจุของภาชนะ โดยการตวงของเหลวหรื อของที่ตวงได้ เช่ น ใส่ ภาชนะที่ มีขนาดเดียวกันหรื อ
ต่างกันให้มีปริ มาณไม่เท่ากัน แล้วนามานาเสนอการจัดลาดับปริ มาณหรื อภาชนะ พร้อมทั้งบอกเหตุผล
หน้าชั้นเรี ยน
3. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 4 เรื่ องการเรี ยงลาดับปริ มาณหรื อความจุ ในหนังสื อ
เรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนสามารถเรี ยงลาดับปริ มาณหรื อความจุได้
2. นักเรี ยนนาความรู ้จากที่ได้เรี ยนเรื่ องการเรี ยงลาดับปริ มาณหรื อความจุไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเรี ยงลาดับปริ มาณของน้ าและสรุ ปเป็ นแนวคิดว่า สามารถทาได้โดยการ
เปรี ยบเทียบปริ มาณน้ าในภาชนะทีละสองใบ จากนั้นจึงจัดเรี ยงลาดับจากภาชนะที่น้ ามากที่สุด ไปหาภาชนะ
ที่มีน้ าน้อยที่สุด หรื อภาชนะที่มีน้ าน้อยที่สุดไปหาภาชนะที่มีน้ ามากที่สุด ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายให้
เหตุผลในการจัดเรี ยงความจุของภาชนะ
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนวาดภาพภาชนะแสดงการจัดลาดับปริ มาณหรื อความจุลงในสมุดงานเป็ นการบ้าน
2. ครู ให้ใบงานเรื่ องการตวงโดยใช้เครื่ องตวงที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ของที่ตวงได้
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2. ภาชนะที่ใช้ในการตวง
3. แผนภาพการเปรี ยบเทียบความจุ
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. ใบกิจกรรมที่ 4 เรื่ องการเรี ยงลาดับปริ มาณหรื อความจุในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ภาชนะต่าง ๆ
2. แก้ว ถ้วยตวง
3. แผนภาพเปรี ยบเทียบความจุ

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
_____________________
ครู สอน/แทน
(ลงชื่อ)

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1 219

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 33
การตวงโดยใช้ เครื่องตวงที่มีหน่ วยไม่ ใช่
หน่ วยมาตรฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 การชั่งและการตวง
เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การเปรี ยบเทียบปริ มาณของสิ่ งของที่ตวงได้หรื อความจุของภาชนะอาจเปรี ยบเทียบได้จากจานวน
หน่วยความจุที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
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 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาความจุของภาชนะโดยใช้เครื่ องตวงที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานได้ (K)
2. บอกเหตุผลเกี่ยวกับการตวงและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ (P)
3. สนใจเรี ยน เต็มใจทางาน และเรี ยนคณิ ตศาสตร์อย่างมีความสุ ข (A)
4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตสนทนา ซักถาม การตอบ แบบประเมินผลการนาเสนอ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การอภิปราย การแสดงความ
ข้อมูล/การอภิปราย/การสร้าง
คิดเห็น
แผนที่ความคิด
2. ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรี ยน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%
หลังเรี ยน (Post-test)

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1 220

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนด้าน
แบบประเมินด้านคุณธรรม
รับผิดชอบ ความขยัน ความซื่ อสัตย์ จริ ยธรรม และค่านิยม
2. สังเกตพฤติกรรมการทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นและการทางานกลุ่ม
3. สังเกตพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตาม
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน
ใบกิจกรรมที่ 5
การ
2. ตรวจแฟ้ มสะสมผลงาน
3. สังเกตพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5 สาระการเรียนรู้
การตวงโดยใช้เครื่ องตวงที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สั งคมศึกษาฯ
ศิลปะ
สุ ขศึกษาฯ
ภาษาต่ างประเทศ
การงานอาชีพฯ

บอกชื่อภาชนะที่เคยเห็นหรื อมีอยูใ่ นบ้านที่สามารถจุน้ าได้
การสารวจและอธิ บายความแตกต่างของความจุของภาชนะแต่ละชนิด
สื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ตวงชนิดต่าง ๆ
การวาดภาพ ระบายสี แสดงการตวงน้ าโดยใช้หน่วยกลาง
แข่งขันตวงน้ าโดยใช้หน่วยกลางจากภาชนะหนึ่งไปอีกภาชนะหนึ่ง
อธิ บายคาศัพท์ภาษาอังกฤษของภาชนะต่าง ๆ
ประกอบอาหารโดยใช้การตวงเครื่ องปรุ งรสชนิดต่าง ๆ
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7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ทบทวนเกี่ยวกับปริ มาณของสิ่ งของที่ตวงได้และความจุของภาชนะ เช่น ให้นกั เรี ยน ดูแก้ว 2 ใบที่มีขนาด
เท่ากัน ถามว่ามีความจุเท่ากันหรื อไม่ (เท่ากัน) ให้นกั เรี ยนดูแก้วและขวดที่มีขนาดไม่เท่ากันอย่างเห็นได้ชดั
ถามนักเรี ยนว่ามีความจุเท่ากันหรื อไม่ (ไม่เท่ากัน) ให้ นักเรี ยนนึ กถึงหม้อ โอ่งใส่ น้ า และหม้อหุ งข้าวที่อยู่ที่
บ้านของนักเรี ยนว่ามีความจุเท่ากันหรื อไม่ (ไม่เท่ากัน)
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ให้นกั เรี ยนดูภาพภาชนะชนิดต่าง ๆ และขนาดต่าง ๆ กัน ช่วยกันเรี ยงลาดับความจุของภาชนะจากภาชนะ
ที่มีความจุมากที่สุดไปหาภาชนะที่มีความจุนอ้ ยที่สุด
2. นาของที่ตวงได้ เช่น น้ า หรื อทรายมาให้นกั เรี ยนฝึ กตวง โดยใช้ภาชนะหลาย ๆ ชนิด เช่น ช้อน ถ้วย
กระป๋ อง กะลา โดยให้นกั เรี ยนทุกคนฝึ กตวงของหลาย ๆ ชนิด
3. นาแก้วขนาดเท่ากัน 2 ใบ ใส่ น้ าให้มีระดับต่างกัน ให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบว่าน้ าในแก้วทั้งสองใบเท่ากัน
หรื อไม่ (ไม่เท่ากัน) ให้นกั เรี ยนเติมน้ าในแก้วที่นอ้ ยกว่าจนนักเรี ยนบอกว่าเท่ากัน จากนั้นนาน้ าในแก้วใด
แก้วหนึ่งในสองแก้วนั้นเทใส่ ภาชนะอย่างอื่นหรื อแก้วอื่นอีก 2–3 ใบ ถามนักเรี ยนว่าน้ าที่เทใส่ ภาชนะอื่น
นั้นจะยังคงปริ มาณเท่าเดิมหรื อไม่ (เท่าเดิม)
4. ครู เตรี ยมขวดมา 1 ใบ ใส่ น้ าให้เต็มขวด และแก้วอีก 1 ใบ อธิ บายให้นกั เรี ยนเข้าใจว่าเราสามารถหา
ปริ มาณน้ าที่อยูใ่ นขวดได้โดยการตวงน้ าที่อยูใ่ นขวดด้วยแก้วที่เตรี ยมไว้ ก็จะรู ้วา่ น้ าในขวดนั้นมีกี่แก้ว
จากนั้นปฏิบตั ิจริ งโดยเทน้ าจากขวดใส่ แก้วให้เต็มทีละครั้ง จนน้ าในขวดหมด แนะนานักเรี ยนว่าบอก
ปริ มาณน้ าโดยการบอกจานวนครั้งที่ตวงด้วยแก้ว
5. ครู ให้ใบงานเกี่ยวกับแผนภาพแสดงการตวงและการเปรี ยบเทียบความจุของเหยือกแก่นกั เรี ยนเพื่อให้
นักเรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
6. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
7. ครู ให้นกั เรี ยนทบทวนการบอกปริ มาตรน้ าในภาชนะ โดยให้นกั เรี ยนฝึ กตวงปริ มาตรน้ าในภาชนะต่าง ๆ
โดยใช้เครื่ องตวงที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน เช่น แก้ว กระป๋ อง แล้วให้บอกปริ มาตรน้ าที่ตวงได้ใน
ภาชนะ
8. ครู นาแผนภาพแสดงการตวงและการเปรี ยบเทียบความจุติดบนกระดานดา

จุเท่ากับ
ครู แนะนาให้นกั เรี ยนสังเกตและพิจารณาความจุจากแผนภาพจากนั้นร่ วมกันอภิปรายว่าเหยือกใบใหญ่จุ
เท่ากับแก้ว 6 ใบ
9. ครู พานักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
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10. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการตวงโดยใช้เครื่ องตวงที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
เพื่อฝึ กฝนทักษะและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนนักเรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนถามครู หรื อเพื่อนใน
ชั้นเรี ยนที่สงสัยจากการทาโจทย์แบบฝึ กหัด
2. นักเรี ยนฝึ กปฏิบตั ิวิธีการหาปริ มาณของสิ่ งของที่ตวงได้อีกวิธีหนึ่งคือตวงน้ าด้วยแก้ว แล้ว เทใส่ ภาชนะที่
ต้องการหาความจุน้ นั จานวนครั้งที่ตวงน้ าใส่ คือความจุของภาชนะ
3. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 5 เรื่ องการเปรี ยบเทียบความจุ ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนสามารถเปรี ยบเทียบความจุโดยใช้หน่วยความจุที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานได้
2. นักเรี ยนนาความรู ้จากที่ได้เรี ยนเรื่ อง การเปรี ยบเทียบความจุไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการหาปริ มาณของสิ่ งของที่ตวงได้หรื อความจุของภาชนะว่า
สามารถหาได้โดยการเปรี ยบเทียบจากความจุของภาชนะที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
2. ทดสอบหลังเรี ยนหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 6
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนทากิจกรรมชวนคิด โครงงานเป็ นการบ้าน
2. ครู ให้ใบงานเรื่ องรู ปเปิ ด รู ปปิ ดแก่นกั เรี ยนเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้ง
ต่อไป
9 สื่ อ / แหล่ งการเรียนรู้
1. ของที่ตวงได้
2. ภาชนะที่ใช้ในการตวง
3. แผนภาพแสดงการตวง
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. ใบกิจกรรมที่ 5 เรื่ องการเปรี ยบเทียบความจุ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. อุปกรณ์ที่ใช้ตวง
2. แผ่นภาพแสดงการตวงและการเปรี ยบเทียบความจุ
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10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
________________________
ครู สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7

การเตรียมความพร้ อมทางเรขาคณิต

เวลา 5 ชั่วโมง

รู ปเปิ ด รู ปปิ ด

การเตรียมความพร้ อม
ทางเรขาคณิต
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1.
2.
3.
คุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
1. ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
เรื่ องการเตรี ยมความพร้อมทาง
เรขาคณิ ต ด้วยความสนใจ
ความตั้งใจเรี ยน และการทางาน
เป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
2. ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ในตน
เอง ในการร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิ
กิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับเรื่ องการเตรี ยมความพร้อม
ทางเรขาคณิ ต
3. มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

ความรู้
รู ปเปิ ด รู ปปิ ด
รู ปเรขาคณิ ต
การจัดกลุ่มรู ปเรขาคณิ ต

การเตรียมความพร้ อม
ทางเรขาคณิต

ทักษะ/กระบวนการ
1. การสื่ อสารเพื่ออธิ บายความสาคัญ
ของการเตรี ยมความพร้อมทาง
เรขาคณิ ต
2. สามารถนาเสนอการเตรี ยมความ
พร้อมทางเรขาคณิ ต
3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาเกี่ยวกับการเตรี ยมความ
พร้อมทางเรขาคณิ ต
4. การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มา
ประยุกต์หรื อเชื่อมโยงไปใช้ใน
ชีวิตจริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้รูปเปิ ด รู ปปิ ด
‟ ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้รูปเรขาคณิ ต
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การจัดกลุ่มรู ปเรขาคณิ ต
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 7
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดง
ความหมายและนาเสนอ
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ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7 การเตรียมความพร้ อมทางเรขาคณิต
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางที่ต้องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. จาแนกรู ปสามเหลี่ยม รู ปสี่ เหลี่ยม รู ปวงกลม รู ปวงรี (ค 3.1 ป.1/1)
2. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป.1/3)
3. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการนาเสนอได้อย่าง
ถูกต้อง (ค 6.1 ป.1/4)
ความเข้ าใจที่คงทนของนักเรียน
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
การจัดกลุ่มรู ปเรขาคณิ ต รู ปปิ ดเป็ นรู ปเรขาคณิ ต
ที่มองเห็นได้เพียงพื้นที่ผิวด้านหนึ่งของรู ป

คาถามสาคัญที่ทาให้ เกิดความเข้ าใจที่คงทน

ความรู้ ของนักเรียนที่นาไปสู่ ความเข้ าใจที่คงทน
นักเรียนจะรู้ ว่า...
1. รู ปเปิ ด รู ปปิ ด
2. รู ปเรขาคณิ ต
3. การจัดกลุ่มรู ปเรขาคณิ ต

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่นาไปสู่ ความ
เข้ าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ...
1. ทักษะ/ความสามารถด้านการสื่ อสาร
อธิ บายความสาคัญของการเตรี ยมความ
พร้อมทางเรขาคณิ ต
2. ทักษะ/ความสามารถด้านการนาเสนอ
การเตรี ยมความพร้อมทางเรขาคณิ ต
3. ทักษะ/ความสามารถด้านการนาความรู ้
เกี่ยวกับการเตรี ยมความพร้อมทาง
เรขาคณิ ตไปใช้ในชีวิตจริ ง

นักเรี ยนจาแนก หรื อแสดงเหตุและผลว่ารู ปใด
เป็ นรู ปเรขาคณิ ตที่พบในชีวิตจริ งได้อย่างไร
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ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงว่ านักเรียนมี
ผลการเรียนรู้ ตามที่กาหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานที่นักเรียนต้ องปฏิบัติ
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้รูปเปิ ด รู ปปิ ด
‟ ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้รูปเรขาคณิ ต
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การจัดกลุ่มรู ปเรขาคณิ ต
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 7
– ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.2 เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2) การสนทนาซักถาม
2) แบบบันทึกการสนทนาซักถาม
3) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ น
3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ น
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
4) การประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
4) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยม
และค่านิยม
5) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สิ่ งที่ม่ งุ ประเมิน
3.1 การอ่านเขียน การเปรี ยบเทียบ การเรี ยงลาดับจานวน การแสดงความคิดเห็น และการให้
ข้อเสนอแนะ
3.2 ความสนใจ ความตั้งใจเรี ยน การทางานกลุ่ม ความเชื่อมัน่ ในตนเอง และการมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิ ตศาสตร์
3.3 ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การนาเสนอ การใช้ทกั ษะชีวิต การใช้
เทคโนโลยี และการนาไปใช้
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7
การเตรียมความพร้ อมทางเรขาคณิต
เวลา 5 ชัว่ โมง
5
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 34 รู ปเปิ ด รู ปปิ ด
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 34
รูปเปิ ด รูปปิ ด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ การลบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7 การเตรียมความพร้ อมทางเรขาคณิต

ภาคเรียนที่ 1
เวลา 5 ชั่วโมง

1 สาระสาคัญ
1. รู ปเปิ ดเป็ นรู ปที่มีจุดเริ่ มต้นและจุดสิ้ นสุ ดไม่จดกัน
2. รู ปปิ ดเป็ นรู ปที่มีจุดเริ่ มต้นและจุดสิ้ นสุ ดเป็ นจุดเดียวกัน
3. รู ปเรขาคณิ ตมีลกั ษณะเป็ นรู ปปิ ดที่มีเส้นขอบลากจากจุดเริ่ มต้นแล้ววกกลับมาที่จุดเดิม
4. การจาแนกรู ปเรขาคณิ ต ใช้วิธีพิจารณาขอบของรู ป

2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 3.1 ป. 1/1, ค 6.1 ป. 1/3, ค 6.1 ป. 1/4

3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. จาแนกรู ปที่เป็ นรู ปเปิ ด รู ปปิ ด และรู ปเรขาคณิ ตได้ (K)
2. จัดกลุ่มรู ปเรขาคณิ ตได้ (K)
3. มีความคิดใหม่ ๆ ในการทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์ (P)
4. สนใจเรี ยน เต็มใจทางาน และเรี ยนคณิ ตศาสตร์อย่างมีความสุ ข (A)
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4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและการประเมินผล
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอ
แนะ และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยนและแบบทดสอบ
หลังเรี ยน
3. ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
วัดความรู ้

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
แบบประเมินผลการนาเสนอข้อมูล/ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การอภิปราย/การสร้างแผนที่
ความคิด
แบบทดสอบก่อน‟หลังเรี ยน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%

แบบทดสอบวัดความรู ้

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตความสนใจ ตั้งใจเรี ยน แบบประเมินด้านคุณธรรม
2. สังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนด้าน จริ ยธรรม และค่านิยม
ความรับผิดชอบ ความรอบคอบ
ในการทางาน และความเชื่อมัน่
ในตนเอง
3. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตขณะปฏิบตั ิกิจกรรม
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
คณิ ตศาสตร์
การ
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตาม
ใบกิจกรรมที่ 1 “รู ปเรขาคณิ ต”
3. ปัญหาการเชื่อมโยง การนาไปใช้
และความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
4. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5 สาระการเรียนรู้
1. รู ปเปิ ด รู ปปิ ด
2. รู ปเรขาคณิ ต
3. การจัดกลุ่มรู ปเรขาคณิ ต
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สุ ขศึกษาฯ
ภาษาต่ างประเทศ
การงานอาชีพฯ

อธิ บายเกี่ยวกับรู ปเปิ ด รู ปปิ ด และรู ปเรขาคณิ ต
การสารวจและสังเกตลักษณะของต้นไม้และสิ่ งมีชีวิตอื่น ๆ ในท้องถิ่น
สารวจผลงานทางศิลปะที่มีส่วนประกอบของรู ปเรขาคณิ ต
การเคลื่อนไหวร่ างกายเป็ นลักษณะรู ปทรงเรขาคณิ ตต่าง ๆ
อ่าน เขียนคาศัพท์เกี่ยวกับรู ปเรขาคณิ ต
ประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ ของประดับ โดยใช้ส่วนประกอบของรู ปเรขาคณิ ต

7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 7 เวลา 10 นาที
3. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสนทนาเกี่ยวกับรู ปร่ างของสิ่ งของต่าง ๆ ที่อยูใ่ นห้องเรี ยน เช่น ครู ให้นกั เรี ยนดู
หนังสื อ 1 เล่ม เงินเหรี ยญสิ บบาท แล้วร่ วมกันอภิปรายถึงลักษณะของขอบหนังสื อหรื อขอบเหรี ยญสิ บนั้นว่า
มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
4. ครู ให้ใบงานเกี่ยวกับแผนภาพตัวอย่างรู ปเปิ ดและรู ปปิ ดเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
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ครั้งที่ 2

ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ครู นาแผนภาพตัวอย่างรู ปเปิ ดและรู ปปิ ดมาติดบนกระดาน ให้นกั เรี ยนสังเกตและพิจารณาถึงความแตกต่าง
ระหว่างทั้งสองลักษณะว่าแตกต่างกันอย่างไร (รู ปหนึ่งมีจุดเริ่ มต้นและจุดสิ้ นสุ ดไม่จดกัน ส่ วนอีกรู ปหนึ่ งมี
จุดเริ่ มต้นกับจุดสิ้ นสุ ดจดกันหรื อเป็ นจุดเดียวกัน)
3. ครู อธิ บายให้นกั เรี ยนเข้าใจว่า รู ปที่มีจุดเริ่ มต้นและจุดสิ้ นสุ ดไม่จดกัน เรี ยกว่า รู ปเปิ ด และรู ปหนึ่งมีจุดเริ่ มต้น
กับจุดสิ้ นสุ ดจดกันหรื อเป็ นจุดเดียวกัน เรี ยกว่า รู ปปิ ด และอธิ บายให้นกั เรี ยนเข้าใจเพิ่มเติมว่า รู ปที่มีลกั ษณะ
เป็ นรู ปปิ ด จะเป็ นรู ปเรขาคณิ ต
4. ครู ให้ใบงานเกี่ยวกับแผนภาพรู ปเรขาคณิ ตชนิดต่างๆ เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
5. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
6. ครู ให้นกั เรี ยนทบทวนความรู ้เรื่ องรู ปเปิ ดและรู ปปิ ด โดยครู เขียนรู ปบนกระดานดา
แล้วให้นกั เรี ยนบอกว่าเป็ นรู ปเปิ ดหรื อรู ปปิ ด
7. ครู นาแผนภาพรู ปเรขาคณิ ตชนิดต่างๆ มาติดบนกระดาน ดังนี้ รู ปสามเหลี่ยม รู ปสี่ เหลี่ยม รู ปวงกลม และรู ป
วงรี ให้นกั เรี ยนสังเกตและพิจารณาความแตกต่างของรู ปเรขาคณิ ตเหล่านั้น จากนั้นร่ วมกันอภิปราย ซึ่ งจะได้
ดังนี้
„ รู ปสามเหลี่ยม เป็ นรู ปที่มีดา้ น 3 ด้าน และมีมุม 3 มุม เช่น

„ รู ปสี่ เหลี่ยมเป็ นรู ปที่มีดา้ นสี่ ดา้ นจดกัน และมีมุม 4 มุม เช่น

„ รู ปวงกลมเป็ นรู ปที่ไม่มีดา้ นและไม่มีมุม และมีเส้นรอบวงยาวจากจุดศูนย์กลาง
เท่ากัน

„ รู ปวงรี เป็ นรู ปที่ไม่มีดา้ น ไม่มีมุม คล้ายรู ปวงกลมแต่มีลกั ษณะรี และมีเส้นรอบวง
ยาวจากจุดศูนย์กลางไม่เท่ากัน
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8. ครู ต้ งั คาถามเกี่ยวกับเรื่ องรู ปเปิ ด รู ปปิ ดให้นกั เรี ยนทาเป็ นการบ้าน เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 4
9. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนถามครู หรื อเพื่อนในชั้นเรี ยน
ที่สงสัยจากการตอบโจทย์คาถามที่ครู มอบหมายเป็ นการบ้าน
10. ครู ให้นกั เรี ยนทบทวนความรู ้เรื่ องรู ปสามเหลี่ยม รู ปสี่ เหลี่ยม รู ปวงกลม และรู ปวงรี
โดยครู ยกตัวอย่างรู ปเรขาคณิ ตบนกระดานดาแล้วให้นกั เรี ยนบอกว่าเป็ นรู ปเรขาคณิ ต
ชนิดใด
11. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
12. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ องรู ปเปิ ด รู ปปิ ดเพื่อฝึ กฝนทักษะและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
ครั้งที่ 5
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนถามครู หรื อเพื่อนในชั้นเรี ยน
ที่สงสัยจากการทาโจทย์แบบฝึ กหัด
2. ให้นกั เรี ยนฝึ กวาดรู ปที่เป็ นรู ปเปิ ดและรู ปปิ ด
3. ให้นกั เรี ยนฝึ กวาดรู ปเรขาคณิ ตชนิดต่าง ๆ เช่น รู ปสามเหลี่ยม รู ปสี่ เหลี่ยม รู ปวงกลม รู ปวงรี
4. ให้นกั เรี ยนสังเกตสิ่ งต่าง ๆ ที่อยูใ่ นห้องเรี ยน หรื อสิ่ งต่าง ๆ ที่นกั เรี ยนเคยเห็นนอกห้องเรี ยนว่าอะไรบ้าง
ที่มีส่วนประกอบเป็ นรู ปสามเหลี่ยม รู ปสี่ เหลี่ยม รู ปวงกลม และรู ปวงรี
5. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 1 เรื่ อง “รู ปเรขาคณิ ต” ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนสามารถบอกชื่อสิ่ งของที่มีส่วนประกอบเป็ นรู ปเรขาคณิ ตประเภทต่าง ๆ ได้
2. นักเรี ยนนาความรู ้จากที่ได้เรี ยนเรื่ องเรขาคณิ ตไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายและสรุ ปเรื่ อง เรขาคณิ ตว่ารู ปเปิ ดเป็ นรู ปที่มีจุดเริ่ มต้นและจุดสิ้ นสุ ดไม่จดกัน
รู ปปิ ดเป็ นรู ปที่มีจุดเริ่ มต้นและจุดสิ้ นสุ ดเป็ นจุดเดียวกัน รู ปเรขาคณิ ตมีลกั ษณะเป็ นรู ปปิ ดที่มีเส้นขอบลากจาก
จุดเริ่ มต้น แล้วลากวกกลับมาที่จุดเดิม และการจาแนกรู ปเรขาคณิ ตใช้วิธีพิจารณาขอบของรู ป
2. ทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 7 เวลา 10 นาที
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนทากิจกรรมเสนอแนะ/กิจกรรมชวนคิด...โครงงาน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์ วัฒนาพานิช จากัด)
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2. ให้นกั เรี ยนวาดภาพสิ่ งต่าง ๆ ที่มีส่วนประกอบเป็ นรู ปสามเหลี่ยม รู ปสี่ เหลี่ยม รู ปวงกลม และรู ป
วงรี ลงในสมุดงานเป็ นการบ้าน
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องจานวนนับ 11 ถึง 20 เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แผ่นภาพรู ปเปิ ด รู ปปิ ด
2. แผ่นภาพรู ปเรขาคณิ ตต่าง ๆ เช่น รู ปสามเหลี่ยม รู ปสี่ เหลี่ยม รู ปวงกลม รู ปวงรี
3. สิ่ งต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติเป็ นรู ป บัตรตัวเลข
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิ ช จากัด)
5. ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่ อง “รู ปเรขาคณิ ต” ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6. กิจกรรมชวนคิด...โครงงาน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ภาพลักษณะของรู ปเปิ ด รู ปปิ ด
2. ภาพรู ปเรขาคณิ ตแบบต่าง ๆ
10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
____________________
ครู สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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ตอนที่ 3
เอกสาร/ความรู้เสริมสาหรับครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
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ตอนที่ 3.1
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ช่ วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
คณิ ตศาสตร์
สาระที่ 1 จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้จานวนในชีวิตจริ ง
ตัวชี้วดั ชั้นปี : 1. เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยแสดงปริ มาณของสิ่ งของ
หรื อจานวนนับที่ไม่เกินหนึ่ งร้อยและศูนย์
2. เปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับจานวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการของจานวนและความสัมพันธ์ระหว่างการดาเนินการต่าง ๆ
และใช้การดาเนินการในการแก้ปัญหา
ตัวชี้วดั ชั้นปี : 1. บวกลบและบวกลบระคนของจานวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์ พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ
2. วิเคราะห์และหาคาตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจานวนนับ
ไม่เกินหนึ่ งร้อยและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ
มาตรฐาน ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการคานวณและแก้ปัญหา
ตัวชี้วดั ชั้นปี :
มาตรฐาน ค 1.4 เข้าใจระบบจานวนและนาสมบัติเกี่ยวกับจานวนไปใช้
ตัวชี้วดั ชั้นปี :
สาระที่ 2 การวัด
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่ งที่ตอ้ งการวัด
ตัวชี้วดั ชั้นปี : 1. บอกความยาว น้ าหนัก ปริ มาตรและความจุ โดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน
2. บอกช่วงเวลา จานวนวัน และชื่อวันในสัปดาห์
มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
ตัวชี้วดั ชั้นปี :
-
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สาระที่ 3 เรขาคณิ ต
มาตรฐาน ค 3.1 อธิ บายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
ตัวชี้วดั ชั้นปี :
1. จาแนกรู ปสามเหลี่ยม รู ปสี่ เหลี่ยม รู ปวงกลม รู ปวงรี
มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึ กภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริ ภูมิ (spatial reasoning) และใช้แบบจาลองทาง
เรขาคณิ ต (geometric model) ในการแก้ปัญหา
ตัวชี้วดั ชั้นปี :
สาระที่ 4 พีชคณิ ต
มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรู ป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชนั
ตัวชี้วดั ชั้นปี : 1. บอกจานวนและความสัมพันธ์ในแบบรู ปของจานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 1 ทีละ 2
และลดลงทีละ 1
2. บอกรู ปและความสัมพันธ์ในแบบรู ปของรู ปที่มีรูปร่ าง ขนาด หรื อสี ที่สัมพันธ์กนั
อย่างใดอย่างหนึ่ง
มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิ งคณิ ตศาสตร์ (mathematical model) อื่น ๆ แทน
สถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหา
ตัวชี้วดั ชั้นปี :
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและความน่าจะเป็ น
มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตัวชี้วดั ชั้นปี :
มาตรฐาน ค 5.2 ใช้วิธีการทางสถิติและความรู ้เกี่ยวกับความน่าจะเป็ นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
ตัวชี้วดั ชั้นปี :
มาตรฐาน ค 5.3 ใช้ความรู ้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็ นช่วยในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
ตัวชี้วดั ชั้นปี :
สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์
และการนาเสนอ การเชื่ อมโยงความรู ้ ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และเชื่ อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่น ๆ และมี
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ตัวชี้วดั ชั้นปี : 1. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
2. ใช้ความรู ้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
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3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจและสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
4. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการ
นาเสนอได้อย่างถูกต้อง
5. เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ
6. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1 238

ตอนที่ 3.2 แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1239

แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
ชุดที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1
จานวนนับ 1 ถึง 5 และ 0

คาชี้แจง

คะแนน
ก่ อนเรียน

เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบที่ถูกต้ อง (10 คะแนน)

1. ข้ อใดแสดงจานวน 5
ก.
ข.
ค.

2. ข้ อใดแสดงจานวน 0
ก.

ข.
ค.
3. จากภาพแสดงจานวนเท่ าใด
ก. 2
ข. 3

ค. 4
4. จากภาพแสดงจานวนเท่ าใด
ก. 2
ข. 3
ค. 4

5. ตัวเลขทุกตัวในข้ อใดใช้ แทนจานวน ห้ า
ก. 4 ๕
ข. 5 ๕

ค. 5 ๔

6. สั ตว์ ในข้ อใดมีขา 4 ขา
ก. ไก่
ข. แมว

ค. ปลา
7. ข้ อใดถูกต้ อง
ก. 2 > 3
ข. 4 < 5

ค. 3 = 4
8. ข้ อใดถูกต้ อง
ก. 5 > 3

ข. 4 < 2
ค. 3 = 0
9. ตัวเลขที่หายไปคืออะไร
ก. 2
ข. 3

ค. 4
10. ข้ อใดเรียงลาดับจานวนมากไปหาน้ อย
ได้ ถูกต้ อง
ก. 0 1 2 3
ข. 4 3 2 1

ค. 5 3 4 2

หลังเรียน

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1 240

แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
ชุดที่ 1

คะแนน
ก่ อนเรียน

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2
จานวนนับ 6 ถึง 10

คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบที่ถูกต้ อง (10 คะแนน)
1. ข้ อใดแสดงจานวน 6
6. จานวนในข้ อใดมีค่ามากที่สุด
ก.
ก.
ข.


ข.

ค.

ค.


2. จากภาพแสดงจานวนเท่ าใด
ก. 7


ค. 8

ข. 9
3. จานวนที่หายไปคือจานวนในข้ อใด
ก. 6, 7
ข. 7, 9
ค.


6, 9
4. จานวนในข้ อใดเป็ นจานวนเดียวกัน
ก. 6, 7
ข.


8, ๘

ค. ๙, ๖
5. ข้ อใดถูกต้ อง
ก. 6 > 7
ข. 7 < 8

ค. 8 = 9

7. จานวนในข้ อใดมีค่ามากกว่ า 7 แต่
น้ อยกว่ า 9
ก. 7
ข.


8

ค. 9
8. 8 > 6 อ่ านว่ าอย่ างไร
ก. แปดมากกว่าหก

ข. หกมากกว่าแปด
ค. หกน้อยกว่าแปด
9. ข้ อใดเรียงลาดับจานวนน้ อยไปหามาก
ก. 7 5 6 8
ข. 8 7 6 5
ค. 5 6 7 8

10. ข้ อใดเรียงลาดับจานวนมากไปหาน้ อย
ก. 9 6 4 8
ข. 4 6 7 9
ค. 9 7 5 4


หลังเรียน

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1241

แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
ชุดที่ 1

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3
การบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่ เกิน 9

คะแนน
ก่ อนเรียน

คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบที่ถูกต้ อง (10 คะแนน)
1. 3 3 = 6
7. ฉันมีเงิน 4 บาท แม่ ให้ อกี 3 บาท ฉันมี
ก. +
เงินรวมทั้งหมดกีบ่ าท เขียนเป็ นประโยค

ข. สั ญลักษณ์ ได้ อย่ างไร
ค. =
ก. 3 +
=4
2. 5 + 4 =
ข. 4 + 3 =

ก. 7
ค.
+4=3
ข. 8

ค. 9
8.
3. 5 +
= 6 ใน
เติมเลขใด
ก. 1

จากภาพเขียนประโยคสั ญลักษณ์
ข. 2
ได้ อย่ างไร
ค. 3
ก. 3 + 7 =
4. 5 + 0 =
คาตอบคือข้ อใด
ข. 4 +
=2
ก. 5

ค. 5 + 2 =

ข. 3
9. ไก่ 1 ตัว กับไก่ 2 ตัว รวมเป็ นไก่ กตี่ วั
ค. 4
ก. 2 ตัว
5.
+ 4 = 7 คาตอบคือข้ อใด
ข. 3 ตัว

ก. 5
ค. 4
ค. 4 ตัว
ข. 3
10. มานีมเี งิน 5 บาท แม่ ให้ อกี 3 บาท

6. 1 + 2 มีค่าเท่ ากับข้ อใด
มานีมเี งินรวมกีบ่ าท
ก. 2 + 1 ค. 2 + 3
ก. 7 บาท ค. 9 บาท

ข. 2 + 2
ข. 8 บาท


หลังเรียน

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1242

แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
ชุดที่ 1

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4
การลบจานวนสองจานวนที่มีตัวตั้งไม่ เกิน 9

คะแนน
ก่ อนเรียน

คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบที่ถูกต้ อง (10 คะแนน)
1. 8
6 = 2 เครื่องหมายใน
7. น้ องอายุ 5 ปี พีอ่ ายุ 8 ปี น้ องอายุน้อย
คือข้ อใด
กว่ าพีก่ ปี่ ี เขียนประโยคสั ญลักษณ์ ได้
ก. +
อย่ างไร

ข. ก. 5 + 8 =
ค. =
ข. 5 - 8 =
2. 8 - 2 =
คาตอบคือข้ อใด
ค. 8 - 5 =

ก. 4
ค. 5
8. มีผลไม้ 6 ผล เป็ นกล้ วย 4 ผล ที่เหลือ
ข.
6

เป็ นส้ ม เป็ นส้ มกีผ่ ล
3. 5 + = 6 ใน เติมเลขใด
ก. 1 ผล
ก. 1
ค. 2

ข. 2 ผล

ข. 3
ค. 3 ผล
4. 6 - = 6 ตัวเลขใน
คือข้ อใด
9. มีนักเรียน 6 คน เป็ นนักเรียนชาย 2 คน
ก. 0
ค. 6

เป็ นนักเรียนหญิงกีค่ น
ข. 7
ก. 2 คน
5.
- 1 = 6 ตัวเลขใน
คือข้ อใด
ข. 3 คน
ก. 7
ค. 9


ค. 4 คน
ข. 8
10. มีเก้ าอี้ 9 ตัว มีคนนั่งแล้ ว 7 ตัว เหลือ
6. มีกบ 5 ตัว กระโดดหนีไป 1ตัว เหลือกบ
เก้ าอีท้ ี่ยงั ไม่ มคี นนั่งกีต่ วั
กีต่ วั
ก. 1 ตัว
ก. 2 ตัว
ข. 2 ตัว
ข. 3 ตัว


ค. 3 ตัว
ค. 4 ตัว

หลังเรียน

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1243

แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
ชุดที่ 1

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5
การวัดความยาว ความสู ง และระยะทาง

คะแนน
ก่ อนเรียน

เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบที่ถูกต้ อง (8 คะแนน)

คาชี้แจง

1. ภาพใดยาวที่สุด

คาชี้แจง ดูภาพนีแ้ ล้ วตอบคาถามข้ อ 5–8

ก.
ข.

ก.


ค.

ข.

2. ภาพใดสู งที่สุด

ค.
5. ภาพที่ยาวที่สุดยาวกีห่ น่ วย
ก. 3 หน่วย
ข.


ก. 
ข.
ค.
3. ภาพใดเรียงลาดับความยาวจากน้ อยไปหา
มากได้ ถูกต้ อง
ก.
ข.


4 หน่วย
ค. 5 หน่วย
6. ภาพที่ส้ ั นที่สุดยาวกีห่ น่ วย
ก. 2 หน่วย

ข. 3 หน่วย
ค. 5 หน่วย
7. ภาพ ก สั้ นกว่ าภาพ ข กีห่ น่ วย
ก. 1 หน่วย ค. 3 หน่วย

ข. 2 หน่วย

ค.
4. มะลิสูงกว่ ามาลี สี ดาสู งกว่ ามะลิ ใครสู ง
ที่สุด
ก. มะลิ ค. มาลี
ข. สี ดา


8. ภาพที่ยาวที่สุดยาวกว่ าภาพที่ส้ ั นที่สุด
กีห่ น่ วย
ก. 2 หน่วย ค. 4 หน่วย

ข. 3 หน่วย

หลังเรียน

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1244

แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
ชุดที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6
การชั่งและการตวง

คะแนน
ก่ อนเรียน

คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบที่ถูกต้ อง (8 คะแนน)
1. ข้ อใดเป็ นเครื่องมือที่ใช้ ในการตรวจสอบ
5. ถ้ าหนังสื อ 1 เล่ ม หนักเท่ ากับสมุด 3 เล่ ม
นา้ หนัก
หนังสื อ 2 เล่ ม จะหนักเท่ ากับสมุดกีเ่ ล่ ม
ก. 4 เล่ม ค. 5 เล่ม
ก.
ข. 6 เล่ม

ข.
จากภาพใช้ ตอบคาถามข้ อ 6–8
ค.

หนักเท่ ากับ 2 เหรียญ
2. อะไรหนักที่สุด
ก. ไก่ ค. แมว
หนักเท่ ากับ 3 เหรียญ
ข. หมู

3. จากภาพ หมายความว่ าอย่ างไร
หนักเท่ ากับ 4 เหรียญ
6. อะไรหนักที่สุด
ก. ช้อน
ก.


ปลาหนักกว่านก

ข. ปลาเบากว่านก
ค. ปลาหนักเท่ากับนก
4 ถ้ า

หนักเท่ ากับ
จะหนักเท่ าใด
ก.
ข.
ค.



ข.


แก้วน้ า

ค. ดินสอ
7. ดินสอกับแก้ วน้าหนักรวมกันเท่ าไร
ก. 7 เหรี ยญ

ข. 8 เหรี ยญ
ค. 9 เหรี ยญ
8. ข้ อใดคือภาชนะที่ใช้ สาหรับตวง
ก. แก้ว
ข. ตาชัง่
ค. ไม้บรรทัด


หลังเรียน

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1245

แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
ชุดที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7
การเตรียมความพร้ อมทางเรขาคณิต

คาชี้แจง

ก.


6. ข้ อใดเป็ นรูปสี่ เหลีย่ ม
ค.

ก.


2. ข้ อใดเป็ นรูปเปิ ด
ค.


ข.
3. ข้ อใดเป็ นรูปเรขาคณิต

7. ข้ อใดเป็ นรูปวงกลม
ก.


ก.

ข.
4. ข้ อใดไม่ ใช่ รูปเรขาคณิต

ข.


ค.

ข.

5. ข้ อใดเป็ นรูปสามเหลีย่ ม
ก.
ข


ค.

ค.

ข.
8. ข้ อใดเป็ นรูปวงรี

ค.


ก.

ค.

ข.

ข.

ก.

ก่ อนเรียน

เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบที่ถูกต้ อง (10 คะแนน)

1. ข้ อใดเป็ นรูปปิ ด

ก.

คะแนน

ค.

9. ขอบของเหรียญบาทเป็ นรู ปอะไร
ก. รู ปสี่ เหลี่ยม
ข. รู ปวงกลม

ค. รู ปวงรี
10. หนังสื อมีบางส่ วนเป็ นรู ปอะไร
ก. รู ปวงกลม
ข. รู ปสี่ เหลี่ยม

ค. รู ปสามเหลี่ยม

หลังเรียน

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1246

แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
ชุดที่ 2
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับ 1 ถึง 5 และ 0

คะแนน
ก่ อนเรียน

คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบที่ถูกต้ อง (10 คะแนน)
1. ข้ อใดแสดงจานวน 5
6. สั ตว์ ในข้ อใดไม่ มขี า
ก
ก ไก่
ข
ข แมว
ค
ค ปลา


2. ข้ อใดแสดงจานวน 0
7. ข้ อใดถูกต้ อง
ก
ก3>4
ข
ข2<4

ค
ค5=3

3.
8. ข้ อใดถูกต้ อง
ก4>3
จากภาพแสดงจานวนเท่ าใด

ข3<2
ก2
ค4

ค3=0
ข3
9. ตัวเลขที่หายไปคืออะไร
4.
จากภาพแสดงจานวนเท่ าใด
ก2
ก2
ค4

ข3
ข3
ค4
5. ตัวเลขทุกตัวในข้ อใดใช้ แทนจานวนสาม

10. ข้ อใดเรียงลาดับจานวนน้ อยไปหามากได้
ก2๓
ถูกต้ อง
ข3๓

ก0123
ค4๕

ข4321
ค5342

หลังเรียน

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1247

แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
ชุดที่ 2
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 จานวนนับ 6 ถึง 10

คาชี้แจง

ก่ อนเรียน

เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบที่ถูกต้ อง (10 คะแนน)

1. ข้ อ ใดแสดงจานวน 7
ก
ข

ค
2. จากภาพ แสดงจานวนเท่ าใด
ก6


คะแนน

ข7
ค8
3. ตัวเลข ใดแสดงจานวนเก้ า
ก๖
ข๗
ค๙

4. ข้ อ ใดเป็ นจานวนเดียวกัน
ก 6, ๗
ข ๖, 8
ค 9, ๙

5. ข้ อใด แสดงจานวนมากที่สุด
ก
ข

ค

6. ตัวเลขที่หายไปตรงกับข้ อใด
ก 4, 9
ข 4, 8
ค 4, 7

7. ข้ อ ใดถูกต้ อง
ก6>7
ข8<9

ค 9 = 10
8. จานวน ใดมีค่าน้ อยกว่ า 8 แต่ มากกว่ า 6
ก๗
ค๙

ข๘
9. ข้ อ ใดเรียงลาดับจานวนที่มีค่าน้ อยไปหา
จานวนที่มคี ่ ามาก
ก 1, 7, 5
ข ๓, ๖, ๙

ค 4, ๒, ๗
10. ข้ อ ใดเรียงลาดับจานวนที่มีค่ามากไปหา
จานวนที่มคี ่ าน้ อย
ก 3, 6, 4
ข ๔, ๗, ๙
ค ๘, 6, ๒


หลังเรียน

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1248

แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
ชุดที่ 2

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 การบวกจานวนสองจานวน
ที่มีผลบวกไม่ เกิน 9
คาชี้แจง

คะแนน
ก่ อนเรียน

เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบที่ถูกต้ อง (10 คะแนน)

1. 3 6 = 9 ใน เติมเครื่องหมาย
ดังข้ อ ใด
ก+

ข–
ค=
2. 3 + 4 = คาตอบคือข้ อใด
ก7
ค9

ข8
3. + 1 = 6 ใน เติมเลข ใด
ก3 
ค5
ข4
4. 8 + 0 = คาตอบคือข้ อใด
ก6 
ค8
ข7
5. + 4 = 9 ใน เติมเลขใด
ก5
ค4

ข3
6. 1 + 4 มีค่าเท่ ากับข้ อใด
ก2+1
ข1+3
ค3+2


7. นารีซื้อสมุด 5 บาท ซื้อดินสอ 3 บาท
นารีจ่ายเงินไปกีบ่ าท เขียนเป็ นประโยค
สั ญลักษณ์ ได้ ดงั ข้ อใด
ก5+ =4
ข5+3=

ค +4=3
8.
จากภาพเขียนเป็ นประโยคสั ญลักษณ์ ได้
อย่ างไร
ก3+7=
ข5+ =2
ค5+3=

9. มี ไข่ ไก่ 3 ฟอง กับไข่ เป็ ด 2 ฟอง รวมมี
ไข่ ท้ งั หมดกีฟ่ อง
ก 4 ฟอง ค 6 ฟอง
ข 5 ฟอง

10. วันแรกสุ ดาอ่ านหนังสื อได้ 4 หน้ า วันที่
สองอ่ านได้ 3 หน้ า เวลาสองวันสุ ดาอ่ าน
ได้ กหี่ น้ า
ก 7 หน้า
ค 9 หน้า

ข 8 หน้า

หลังเรียน

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1249

แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
ชุดที่ 2

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 การลบจานวนสองจานวน
ที่มีตัวตั้งไม่ เกิน 9
คาชี้แจง

คะแนน
ก่ อนเรียน

หลังเรียน

เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบที่ถูกต้ อง (10 คะแนน)

1. 9 5 = 4 เครื่องหมายใน คือข้ อใด
ก+
ข–

ค=
2. 9 – 3 = คาตอบคือข้ อใด
ก4
ข5
ค6

3. 7 – 7 = คาตอบคือข้ อใด
ก0

ข6
ค7
4. 7 – = 7 ตัวเลขใน คือข้ อใด
ก0
ค7

ข6
5. – 1 = 7 ตัวเลขใน คือข้ อใด
ก7
ค9
ข8

6. มีนก 9 ตัว บินหนีไป 5 ตัว เหลือนก
กีต่ วั
ก 2 ตัว 
ค 4 ตัว
ข 3 ตัว

7. พีอ่ ายุ 9 ปี น้ องอายุ 5 ปี น้ องอายุน้อยกว่ า
พีก่ ปี่ ี เขียนประโยคสั ญลักษณ์ ได้ อย่ างไร
ก5+9=
ข5–9=
ค9–5=

8. มีผลไม้ 9 ผล เป็ นทุเรียน 7 ผล ที่เหลือ
เป็ นฝรั่งกีผ่ ล
ก 1 ผล
ข 2 ผล

ค 3 ผล
9. มีนักเรียน 9 คน เป็ นนักเรียนหญิง 5 คน
เป็ นนักเรียนชายกีค่ น
ก 2 คน
ข 3 คน
ค 4 คน

10. มีหนังสื อ 9 เล่ ม มีคนอ่ านแล้ ว 6 เล่ ม เหลือ
หนังสื อที่ยงั ไม่ มคี นอ่ านกีเ่ ล่ ม
ก 1 เล่ม
ข 2 เล่ม
ค 3 เล่ม


คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1250

แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
ชุดที่ 2

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 การวัดความยาว ความสู ง
และระยะทาง
คาชี้แจง

คะแนน
ก่ อนเรียน

เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบที่ถูกต้ อง (10 คะแนน)

1. สิ่ งของข้ อใดยาวที่สุด
ก
ข
ค

2. สิ่ งของข้ อใดสั้ นที่สุด
ก
ข

ค

5. ภาพใดยาวที่สุด
ก
ข
ค


3. ใครสู งที่สุด

ก 
ข
ค
7. ภาพใดเรียงลาดับความยาวจากมากไปหา
น้ อย
ก

6. ภาพ ใดสู งที่สุด

ก
ข
ค

4. ต้ นไม้ ข้อใดเตีย้ ที่สุด

ข
ค


ก


ข

ค

8. สมชายสู งกว่ าสมคิด สมนึกสู งกว่ าสมคิด
ใครเตีย้ ที่สุด
ก สมชาย 
ค สมคิด
ข สมนึก

หลังเรียน

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1251

9. เครื่องบินยาวเท่ ากับรถยนต์ กคี่ ัน

ก 7 คัน
ข 9 คัน

ค 10 คัน
10. มะพร้ าวสู งเท่ ากับอิฐกีก่ ้ อน

ก 6 ก้อน
ข 7 ก้อน

ค 9 ก้อน
คาชี้แจง ดูภาพแล้ วตอบคาถาม ข้ อ 11–12

ก
ข
ค
11. ภาพที่ยาวที่สุดยาวกีห่ น่ วย
ก 3 หน่วย ค 5 หน่วย

ข 4 หน่วย
12. ภาพที่ส้ ั นที่สุดยาวกีห่ น่ วย
ก 1 หน่วย

ข 3 หน่วย
ค 5 หน่วย

คาชี้แจง ดูภาพแล้ วตอบคาถามข้ อ 13–15

13. สั ตว์ ในข้ อ ใดสู งที่สุด
ก ช้าง
ข ยีราฟ
ค นกกระจอกเทศ

14. สั ตว์ ในข้ อ ใดเตีย้ กว่ าช้ าง
ก ม้า

ข ยีราฟ
ค นกกระจอกเทศ
15. ข้ อใดเป็ นการเรียงลาดับจากเตีย้ ไปสู ง
ก ม้า ช้าง ยีราฟ นกกระจอกเทศ

ข ม้า ยีราฟ นกกระจอกเทศ ช้าง
ค นกกระจอกเทศ ยีราฟ ช้าง ม้า

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1252

แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
ชุดที่ 2
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 การชั่งและการตวง

คาชี้แจง

คะแนน
ก่ อนเรียน

เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบที่ถูกต้ อง (10 คะแนน)

1. ข้ อใดเป็ นเครื่องมือที่ไม่ ใช้ ในการตรวจสอบ
นา้ หนัก
ก
ค
ข


2. อะไรเบาที่สุด
ก ไก่
ข แมว
ค หมู

3.

จากภาพ หมายความว่ าอย่ างไร
ก นกหนักกว่ าปลา
ข นกเบากว่ าปลา

ค ปลาหนักเท่ ากับนก
4. ถ้ า
หนักเท่ ากับ
จะหนักเท่ าใด
ก

ข
ค

5. ถ้ าหนังสื อ 1 เล่ ม หนักเท่ ากับสมุด 2 เล่ ม
หนังสื อ 2 เล่ ม จะหนักเท่ ากับสมุดกีเ่ ล่ ม
ก 4 เล่ ม ค 5 เล่ ม

ข 6 เล่ ม
6. อะไรหนักที่สุด
ก ช้ อน ค ดินสอ
ข แก้ วนา้

7.ข้ อใดเรียงภาชนะที่มคี วามจุน้อยไปมากได้
ถูกต้ อง
ก โอ่ ง แก้ ว ขวด ค แก้ ว โอ่ ง ขัน
ข แก้ ว ขวด ถัง

8. ข้ อใดไม่ ใช่ ภาชนะใส่ น้า
ก แก้ ว 
ค ยางลบ
ข จานสี
9. แก้ วจุนา้ ได้ น้อยกว่ าขวด แจกันจุนา้ ได้
มากกว่ าขวด ข้ อ ใดจุนา้ ได้ มากที่สุด
ก ขวด 
ค แจกัน
ข แก้ ว
10. ขันจุน้าได้ 4 แก้ ว ถังจุน้าได้ 12 แก้ ว ถ้ าใช้
ขันตักนา้ ใส่ ถังให้ เต็มต้ องตักนา้ กี่ขัน
ก 2 ขัน
ค 4 ขัน
ข 3 ขัน


หลังเรียน

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1253

แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
ชุดที่ 2

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7 การเตรียมความพร้ อม
ทางเรขาคณิต
คาชี้แจง

คะแนน
ก่ อนเรียน

หลังเรียน

เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบที่ถูกต้ อง (10 คะแนน)

1. ข้ อใดไม่ ใช่ รูปปิ ด
ก
ค

ข
2. ข้ อใดไม่ ใช่ รูปเปิ ด
ก
ค

ข
3. ข้ อใดไม่ ใช่ รูปเรขาคณิต
ก
ค

ข
4. ข้ อใดเป็ นรู ปเรขาคณิต
ก
ค

ข
5. สิ่ งของใดมีลกั ษณะเหมือนกับรู ปวงกลม
ก ธนบัตร
ข ลูกบอล
ค ลูกรักบี้

6. สิ่ งของในข้ อใดมีลกั ษณะคล้ ายรู ปวงรี
ก ไข่ไก่

ข ส้ม
ค แตงโม
7. ภาพในข้ อใดแตกต่ างจากข้ ออืน่
ก
ค

ข
8. สิ่ งของในข้ อ ใดมีลกั ษณะแตกต่ างจากพวก
ก ซองจดหมาย
ข เหรี ยญบาท

ค รู ปถ่าย
9. ขอบของแก้ วนา้ เป็ นรู ปอะไร
ก รู ปสี่ เหลี่ยม
ข รู ปวงกลม

ค รู ปวงรี
10. หนังสื อเรียน คณิตศาสตร์ ป. 1 เป็ นรู ปอะไร
ก รู ปวงกลม
ข รู ปสี่ เหลี่ยม

ค รู ปสามเหลี่ยม

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1254

ตัวอย่ างตารางบันทึกการพัฒนาการเรียนรู้ ก่อนเรียน–หลังเรียน

ที่

โรงเรียน
.
ตารางคะแนนพัฒนานักเรียนก่ อน–หลังการจัดการเรียนรู้ วชิ าคณิตศาสตร์
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ ...... แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ ....... –.......
ชั้น................................ ห้ อง ........ ครู สอน ..............................
ส่ วน
ชื่อ-นามสกุล
ก่ อน
หลัง ผลต่ าง
พัฒนาฯ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
หมายเหตุ การคานวณหาการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนก่อน–หลังการจัดการเรี ยนรู ้
Y-X
100 = (ร้อยละของการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน)
N-X
X = ผลการทดสอบก่อนเรี ยน
Y = ผลการทดสอบหลังเรี ยน
N = คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1255

ตอนที่ 3.3
ตัวอย่ างแบบทดสอบกลางปี

คาชี้แจง จงเลือกคาตอบที่ถกู ที่สุด
1. ข้อใดมีความหมายตรงกับศูนย์
ก. 4
ข. ๕
ค. ๐
2. ข้อใดเป็ นเลขหนึ่งหลัก
ก. ๑ 4 ๗ 10
ข. ๔ 6 ๘ 7
ค. 3 ๕ ๑๐ 9
3. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. ๑๐ > 9
ข. ๒ < 0
ค. 6 > ๘
4. ข้อใดเรี ยงลาดับถูกต้อง
ก. 10, ๘, 6, ๙
ข. 4, ๕, 2, ๗
ค. ๗, 4, ๑, 3
5. 7 +
= 9 จานวนใน
คือข้อใด
ก. 1
ข. 2
ค. 4
6.
–2=
จานวนใน
และ
ถูกต้องตามลาดับตรงกับข้อใด
ก. 6 4
ข. 5 7
ค. 3 0
7. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ก. 7 – 0 = 7
ข. 0 + 6 = 6
ค. 0 – 8 = 8

8. จานวนที่มากกว่า 3 อยู่ 5 คือจานวน
ในข้อใด
ก. 7
ข. 8
ค. 9
9. น้องมีเงินอยู่ 3 บาท ถ้าพี่มีเงินมากกว่า
น้อง 2 บาท แล้วพี่มีเงินเท่าไร
ก. 1 บาท
ข. 4 บาท
ค. 5 บาท
10. ฉันอ่านหนังสื อวันแรกได้ 9 หน้า วัน
ต่อมาอ่านได้ 6 หน้า จงหาว่าอ่าน
วันแรกได้มากกว่าวันที่สองกี่หน้า
ก. 2 หน้า ค. 7 หน้า
ข. 3 หน้า
จากภาพ จงตอบคาถามข้อ 11–12

11. ดินสอแท่งที่ยาวที่สุดยาวกี่หน่วย
ก. 5 หน่วย
ข. 4 หน่วย
ค. 3 หน่วย
12. ดินสอยาวเท่ากันกี่แท่ง
ก. 2 แท่ง
ข. 3 แท่ง
ค. 4 แท่ง

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1256

13. พรอยูห่ ่างจากแดง 3 ก้าว และห่าง
จากวินยั 4 ก้าว แต่แดงอยูห่ ่ างจาก
วินยั 5 ก้าว จงหาว่าข้อใดถูกต้อง
ก. แดงอยูใ่ กล้กบั พร
ข. พรอยูใ่ กล้กบั วินยั
ค. วินยั อยูใ่ กล้กบั แดง
14. ถ้ามะม่วงผลหนึ่ งหนักเท่ากับมังคุด 3
ผล มังคุด 4 ผลหนักเท่ากับฝรั่ง 1
ผลและหนักเท่ากับส้ม 2 ผล จะได้
ข้อใดถูกต้อง
ก. มะม่วงหนักกว่าฝรั่ง
ข. ส้มหนักกว่ามะม่วง
ค. ฝรั่งหนักกว่าส้ม
15. ใช้แก้วตักน้ า 2 ครั้งใส่ กระบอกน้ า
เต็มพอดี ใช้กระบอกตักน้ า 3 ครั้งใส่
กาน้ าเต็มพอดี จงหาว่าถ้าใช้แก้วตัก
น้ าใส่ กาน้ ากี่ครั้งจึงจะเต็ม
ก. 5 ครั้ง
ค. 8 ครั้ง
ข. 6 ครั้ง

16. ข้อใดเป็ นรู ปวงรี
ก.
ข.
ค.
17. หนังสื อมีบางส่ วนเป็ นรู ปใด
ก. รู ปสามเหลี่ยม
ข. รู ปสี่ เหลี่ยม
ค. รู ปวงกลม
18. สิ่ งของใดมีบางส่ วนเป็ นรู ปวงกลม
ก. กระเป๋ านักเรี ยน
ข. หนังสื อเรี ยน
ค. ลูกฟุตบอล
19. ข้อใดเป็ นรู ปเปิ ด
ก.
ข.
ค.

ให้นกั เรี ยนเติมคาตอบลงในช่องว่าง
20. นมขวดหนึ่งเทใส่ แก้วได้ 3 แก้ว ถ้ามีนมอยู่ 2 ขวด แล้วดื่มนมไป 4 แก้ว
20.1 มีนมทั้งหมดกี่ขวด 2 ขวด
20.2 มีนมทั้งหมดกี่แก้ว 3+3 = 6 แก้ว
20.3 เมื่อดื่มนมไป 4 แก้วแล้วเหลือนม 6 – 4 = 2 แก้ว

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1257

ด้ านทักษะ/กระบวนการ
สาหรับครู สั งเกตพฤติกรรม/ผลงานตามใบกิจกรรมประกอบพิจารณา
รายการประเมิน

ความสามารถของผู้เรียน

1. การแก้ปัญหา
2. การใช้เหตุผล
3. การสื่ อความหมายและ
การนาเสนอ
4. การเชื่อมโยง
5. การคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ระดับคุณภาพ

4

ระดับคุณภาพ
3
2

1

ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาและคานวณคาตอบ
สรุ ปผลและบอกเหตุผลการสรุ ปได้
ใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอได้
ถูกต้อง
นาความรู้ไปใช้ในการเรี ยนวิชาอื่นและในชีวิตจริ ง
มีแนวความคิดใหม่ ๆ ในการทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ควรปรับปรุ ง คะแนนที่ได้

คะแนนเฉลีย่

.

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
สาหรับครู

สั งเกตพฤติกรรม/ผลการทางาน/อุปนิสัย

รายการประเมิน
1. การทางานเป็ นระบบ
รอบคอบ
2. มีระเบียบวินยั
3. มีความรับผิดชอบ
4. มีวิจารณญาณ
5. มีความเชื่ อมัน่ ใน
ตนเอง
6. ตระหนักในคุณค่า
และเจตคติที่ดีต่อ
คณิ ตศาสตร์
ระดับคุณภาพ

ความสามารถของผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
4 3 2 1

มีลาดับและขั้นตอนในการทางาน
ทางานสะอาด
ส่ งงานตามกาหนดเวลา
ตรวจสอบการทางานของตนเอง และค้นหากิจกรรมคณิ ตศาสตร์ อื่น ๆ
ร่ วมคาตอบและทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์ ดว้ ยตนเอง
สนใจเรี ยน เต็มใจร่ วมทากิจกรรม และเรี ยนอย่างมีความสุ ข

4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ควรปรับปรุ ง คะแนนที่ได้

คะแนนเฉลีย่
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และ
คะแนนรวม
ค่ านิยม
.

สรุ ปคะแนน

ด้ านความรู้

ด้ านทักษะ/
กระบวนการ

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1258

ตอนที่ 3.4 ตัวอย่ างแบบประเมินต่ าง ๆ พร้ อมเกณฑ์ (Rubrics)
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ตัวอย่างแบบบันทึกผลการอภิปราย

แบบบันทึกผลการอภิปราย
โรงเรี ยน
.
หน่วยการเรี ยนรู ้ เรื่ อง
.
ชื่อ–นามสกุล (ผูบ้ นั ทึก)
ชั้น เลขที่ .
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

เกณฑ์ การประเมินผลการบันทึกผลการอภิปราย
กาหนดเกณฑ์การประเมินผลการบันทึกผลการอภิปรายโดยใช้มาตราส่ วนประเมินค่า 4 ระดับ ดังนี้
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
– บันทึกการอภิปรายได้ถกู ต้องตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกได้ชดั เจน แนวคิดหลัก
4
ถูกต้อง มีประเด็นสาคัญครบถ้วน ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม คาศัพท์ถกู ต้อง
– บันทึกการอภิปรายได้ตรงตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกที่มีบางส่ วนยังไม่ชดั เจน
แนวคิดหลักถูกต้อง มีประเด็นสาคัญครบถ้วน ใช้ภาษา คาศัพท์ไม่ถูกต้อง
3
ในบางส่ วน
– บันทึกการอภิปรายยึดตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชดั เจน แนวคิดหลักบางส่ วน
ไม่ถกู ต้อง ส่ วนที่เป็ นประเด็นสาคัญมีไม่ครบถ้วน ใช้ภาษา คาศัพท์ไม่ถกู ต้อง
2
ในบางส่ วน
– บันทึกการอภิปรายไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชดั เจน และแนวคิด
1
หลักส่ วนใหญ่ไม่ถกู ต้อง ใช้ภาษา คาศัพท์ไม่ถกู ต้อง
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ไม่ผา่ น

สรุ ปผล

ผ่าน

การนาเสนอโครงงาน

กระบวนการทางาน

เนื้ อหาของโครงงาน

ชื่อ-นามสกุล

ความสาคัญของ
การจัดทาโครงงาน

เลขที่

รายการประเมิน

รวมจานวนรายการที่ผา่ น
เกณฑ์ข้ นั ต่า

ตัวอย่างแบบประเมินโครงงานทัว่ ไป
เรื่ อง...............................................................................................กลุ่มที่...........
ภาคเรี ยนที่.......................ชั้น...................................................

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เกณฑ์การประเมิน
รายการที่ 1 ความสาคัญของการจัดทาโครงงาน
รายการประเมิน
- มีการทางานเป็ นกระบวนการกลุ่ม มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ สอดคล้องกับเนื้อหา
และมีประโยชน์ในชีวิตจริ ง
- มีการทางานเป็ นกระบวนการกลุ่ม มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ บางส่ วนไม่สอดคล้องกับ
เนื้อหา แต่มีประโยชน์ในชีวิตจริ ง
- มีการทางานเป็ นกระบวนการกลุ่ม มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ไม่สอดคล้องกับ
เนื้อหา และไม่มีประโยชน์ในชีวิตจริ ง
- มีการทางานเป็ นกระบวนการกลุ่ม แต่ขาดความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ไม่สอดคล้องกับ
เนื้อหา และไม่มีประโยชน์ในชีวิตจริ ง

ระดับคุณภาพ
4
3
2
1
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รายการที่ 2 เนื้อหาของโครงงาน
รายการประเมิน
- เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน ใช้แนวคิดและข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม และมีการสรุ ปได้ดี
- เนื้อหาเกือบทั้งหมดถูกต้อง ใช้แนวคิดที่เหมาะสม มีขอ้ มูลข่าวสารบางเรื่ อง
ไม่เหมาะสม และการสรุ ปต้องแก้ไข
- เนื้อหาบางส่ วนถูกต้อง แนวคิดและข้อมูลข่าวสารบางส่ วนต้องแก้ไข และการสรุ ปต้องแก้ไข
- เนื้อหาส่ วนใหญ่ไม่ถูกต้อง แนวคิดและข้อมูลข่าวสารส่ วนใหญ่ตอ้ งแก้ไข และการสรุ ป
ต้องแก้ไขทั้งหมด

ระดับคุณภาพ
4
3
2
1

รายการที่ 3 กระบวนการทางาน
รายการประเมิน
- มีการวางแผนอย่างเป็ นระบบ มีการดาเนินงานตามแผน ลงมือปฏิบตั ิจนประสบ
ความสาเร็ จ และมีการประเมินและปรับปรุ งการดาเนินงาน
- มีการวางแผนอย่างเป็ นระบบ มีการดาเนินงานตามแผน ลงมือปฏิบตั ิจนประสบ
ความสาเร็ จ แต่ขาดการประเมินและปรับปรุ งการดาเนินงาน
- มีการวางแผนอย่างเป็ นระบบ แต่ไม่ได้ดาเนินงานตามแผน แม้จะปฏิบตั ิจนประสบ
ความสาเร็ จ และมีการประเมินและปรับปรุ งการดาเนินงานก็ตาม
- มีการวางแผนไม่เป็ นระบบ การดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็ จ

ระดับคุณภาพ
4
3
2
1

รายการที่ 4 การนาเสนอโครงงาน
รายการประเมิน
- สื่ อความหมายได้ชดั เจน ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ใช้รูปแบบที่เหมาะสม และ
ข้อสรุ ปของโครงงานบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
- สื่ อความหมายได้ชดั เจน ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ใช้รูปแบบที่ไม่ค่อยเหมาะสม
แต่ขอ้ สรุ ปของโครงงานบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
- สื่ อความหมายไม่ค่อยชัดเจน ข้อมูลบางส่ วนขาดความสมบูรณ์ ใช้รูปแบบ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อสรุ ปของโครงงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ท้ งั หมด
- สื่ อความหมายไม่ชดั เจน ข้อมูลส่ วนใหญ่ไม่สมบูรณ์ ใช้รูปแบบที่ไม่เหมาะสมและ
ข้อสรุ ปของโครงงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
เกณฑ์การประเมิน
นักเรี ยนต้องมีพฤติกรรมอย่างน้อยระดับ 3 ขึ้นไป ในแต่ละรายการ จานวน 3 ใน 4 รายการ

ระดับคุณภาพ
4
3
2
1
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ตอนที่ 3.5 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
แฟ้ มสะสมผลงาน หมายถึง แหล่งรวบรวมเอกสาร ผลงาน หรื อหลักฐาน เพื่อใช้สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์
ความสามารถ ทักษะ และพัฒนาการของนักเรี ยน มีการจัดเรี ยบเรี ยงผลงานไว้อย่างมีระบบ โดยนาความรู ้ ความคิด
และการนาเสนอมาผสมผสานกัน ซึ่ งนักเรี ยนเป็ นผูค้ ดั เลือกผลงานและมีส่วนร่ วมในการประเมิน แฟ้ มสะสม
ผลงานจึงเป็ นหลักฐานสาคัญที่จะทาให้นกั เรี ยนสามารถมองเห็นพัฒนาการของตนเองได้ตามสภาพจริ ง รวมทั้งเห็น
ข้อบกพร่ อง และแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึนต่อไป
ลักษณะสาคัญของการประเมินผลโดยใช้แฟ้ มสะสมผลงาน
1. ครู สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการติดตามความก้าวหน้าของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลได้เป็ นอย่างดี
เนื่องจากมีผลงานสะสมไว้ ครู จะทราบจุดเด่น จุดด้อยของนักเรี ยนแต่ละคนจากแฟ้ มสะสมผลงาน และสามารถ
ติดตามพัฒนาการได้อย่างต่อเนื่ อง
2. มุ่งวัดศักยภาพของผูเ้ รี ยนในการผลิตหรื อสร้างผลงานมากกว่าการวัดความจาจากการทาแบบทดสอบ
3. วัดและประเมินโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง คือ ผูเ้ รี ยนเป็ นผูว้ างแผน ลงมือปฏิบตั ิงาน รวมทั้งประเมิน
และปรับปรุ งตนเอง ซึ่ งมีผสู ้ อนเป็ นผูช้ ้ ีแนะ เน้นการประเมินผลย่อยมากกว่าการประเมินผลรวม
4. ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั การประเมินตนเอง และหาแนวทางปรับปรุ งพัฒนาตนเอง
5. ผูเ้ รี ยนเกิดความมัน่ ใจและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง รู ้วา่ ตนเองมีจุดเด่นในเรื่ องใด
6. ช่วยในการสื่ อความหมายเกี่ยวกับความรู ้ ความสามารถ ตลอดจนพัฒนาการของผูเ้ รี ยนให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
ทราบ เช่น ผูป้ กครอง ฝ่ ายแนะแนว ตลอดจนผูบ้ ริ หารของโรงเรี ยน
ขั้นตอนการประเมินผลโดยใช้แฟ้ มสะสมผลงาน
การจัดทาแฟ้ มสะสมผลงานมี 10 ขั้นตอน ซึ่ งแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้
1. การวางแผนจัดทาแฟ้ มสะสมผลงาน การจัดทาแฟ้ มสะสมผลงานต้องมีส่วนร่ วมระหว่างครู นักเรี ยน
และผูป้ กครอง
ครู การเตรี ยมตัวของครู ตอ้ งเริ่ มจากการศึกษา และวิเคราะห์หลักสู ตร คู่มือครู คาอธิ บายรายวิชา วิธีการวัดและ
ประเมินผลในหลักสูตร รวมทั้งครู ตอ้ งมีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินโดยใช้แฟ้ มสะสมผลงาน จึงสามารถ
วางแผนกาหนดชิ้นงานได้
นักเรี ยน ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้อหาสาระ การประเมินผลโดยใช้แฟ้ มสะสม
ผลงาน การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การกาหนดชิ้นงาน และบทบาทในการทางานกลุ่ม โดยครู ตอ้ งแจ้งให้
นักเรี ยนทราบล่วงหน้า
ผูป้ กครอง ต้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการคัดเลือกผลงาน การแสดงความคิดเห็น และรับรู ้พฒั นาการของ
นักเรี ยนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นก่อนทาแฟ้ มสะสมผลงาน ครู ตอ้ งแจ้งให้ผปู ้ กครองทราบหรื อขอความร่ วมมือ รวมทั้ง
ให้ความรู ้ในเรื่ องการประเมินผลโดยใช้แฟ้ มสะสมผลงานแก่ผปู ้ กครองเมื่อมีโอกาส
2. การรวบรวมผลงานและจัดระบบแฟ้ ม ในการรวบรวมผลงานต้องออกแบบการจัดเก็บหรื อแยก
หมวดหมู่ของผลงานให้ดี เพื่อสะดวกและง่ายต่อการนาข้อมูลออกมาใช้ แนวทางการจัดหมวดหมู่ของผลงาน เช่น
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– จัดแยกตามลาดับ วัน เวลา ที่สร้างผลงานขึ้นมา
– จัดแยกตามความซับซ้อนของผลงาน เป็ นการแสดงถึงทักษะหรื อพัฒนาการของผูเ้ รี ยนที่มากขึ้น
– จัดแยกตามวัตถุประสงค์ เนื้อหา หรื อประเภทของผลงาน
ผลงานที่อยูใ่ นแฟ้ มสะสมผลงานอาจมีหลายเรื่ อง หลายวิชา ดังนั้นผูเ้ รี ยนจะต้องทาเครื่ องมือในการช่วย
ค้นหา เช่น สารบัญ ดัชนีเรื่ อง จุดสี แถบสี ติดไว้ที่ผลงานโดยมีรหัสที่แตกต่างกัน เป็ นต้น
3. การคัดเลือกผลงาน ในการคัดเลือกผลงานนั้นควรให้สอดคล้องกับเกณฑ์หรื อมาตรฐานที่โรงเรี ยน ครู
หรื อนักเรี ยนร่ วมกันกาหนดขึ้นมา และผูค้ ดั เลือกผลงานควรเป็ นนักเรี ยนเจ้าของแฟ้ มสะสมผลงาน หรื อมีส่วนร่ วม
กับครู เพื่อน และผูป้ กครอง
ผลงานที่เลือกเข้าแฟ้ มสะสมผลงานควรมีลกั ษณะดังนี้
– สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู ้
– เป็ นผลงานชิ้นที่ดีที่สุด มีความหมายต่อนักเรี ยนมากที่สุด
– สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของนักเรี ยนในทุกด้าน
– เป็ นสื่ อที่จะช่วยให้นกั เรี ยนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครู ผูป้ กครอง และเพื่อน ๆ
ส่ วนจานวนชิ้นงานนั้นให้กาหนดตามความเหมาะสม ไม่ควรมีมากเกินไป เพราะอาจจะทาให้ผลงานบางชิ้นไม่มี
ความหมาย แต่ถา้ มีนอ้ ยเกินไปจะทาให้การประเมินไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
4. สร้างสรรค์แฟ้ มสะสมผลงานให้มีเอกลักษณ์ของตนเอง โครงสร้างหลักของแฟ้ มสะสมผลงานอาจ
เหมือนกัน แต่นกั เรี ยนสามารถตกแต่งรายละเอียดย่อยให้แตกต่างกันตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล โดย
อาจใช้ภาพ สี สติกเกอร์ ตกแต่งให้สวยงาม เน้นเอกลักษณ์ของเจ้าของแฟ้ มสะสมผลงาน
5. การแสดงความคิดเห็นหรื อความรู ้สึกต่อผลงาน ในขั้นตอนนี้นกั เรี ยนจะได้รู้จกั การวิพากษ์วิจารณ์หรื อ
สะท้อนความคิดเกี่ยวกับผลงานของตนเอง ตัวอย่างข้อความที่ใช้แสดงความรู ้สึกต่อผลงาน เช่น
– ได้แนวคิดจากการทาผลงานชิ้นนี้มาจากไหน
– เหตุผลที่เลือกผลงานชิ้นนี้คืออะไร
– จุดเด่น จุดด้อยของผลงานชิ้นนี้คืออะไร
– รู ้สึกพอใจกับผลงานชิ้นนี้ มากน้อยเพียงใด
– ได้ขอ้ คิดอะไรจากการทาผลงานชิ้นนี้
6. ตรวจสอบความสามารถของตนเอง เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ประเมินความสามารถของตนเอง
โดยพิจารณาตามเกณฑ์ยอ่ ย ๆ ที่ครู และนักเรี ยนช่วยกันกาหนดขึ้น เช่น นิสยั การทางาน ทักษะทางสังคม การทางาน
เสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนด การขอความช่วยเหลือเมื่อมีความจาเป็ น เป็ นต้น นอกจากนี้ การตรวจสอบ
ความสามารถตนเองอีกวิธีหนึ่ง คือ การให้นกั เรี ยนเขียนวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง และสิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง
แก้ไข
7. การประเมินผลงาน เป็ นขั้นตอนที่สาคัญเนื่องจากเป็ นการสรุ ปคุณภาพของงานและความสามารถหรื อ
พัฒนาการของนักเรี ยน การประเมินแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ การประเมินโดยไม่ให้ระดับคะแนน และการ
ประเมินโดยให้ระดับคะแนน
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การประเมินโดยไม่ให้ระดับคะแนน ครู กลุ่มนี้ มีความเชื่อว่า แฟ้ มสะสมผลงานมีไว้เพื่อศึกษากระบวนการทางาน
ศึกษาความคิดเห็น ความรู ้สึกของนักเรี ยนที่มีต่อผลงานของตนเอง ตลอดจนดูพฒั นาการหรื อความก้าวหน้าของ
นักเรี ยนอย่างไม่เป็ นทางการ ครู ผูป้ กครอง และเพื่อนสามารถให้คาชี้แนะแก่นกั เรี ยนได้ ซึ่ งวิธีการนี้จะทาให้
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ โดยไม่ตอ้ งกังวลว่าจะได้คะแนนมากน้อยเท่าไร
การประเมินโดยให้ระดับคะแนน มีท้ งั การประเมินตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ การประเมินระหว่างภาคเรี ยน และ
การประเมินปลายภาคเรี ยน ซึ่ งจะช่วยในวัตถุประสงค์ดา้ นการปฏิบตั ิเป็ นหลัก การประเมินแฟ้ มสะสมผลงานต้อง
กาหนดมิติการให้คะแนน (Scoring Rubrics) ตามเกณฑ์ที่ครู และนักเรี ยนร่ วมกันกาหนดขึ้น การให้ระดับคะแนน
มีท้ งั การให้คะแนนเป็ นรายชิ้นก่อนเก็บเข้าแฟ้ มสะสมผลงาน และการให้คะแนนแฟ้ มสะสมผลงานทั้งแฟ้ ม ซึ่ ง
มาตรฐานคะแนนนั้นต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดทาแฟ้ มสะสมผลงาน และมุ่งเน้นพัฒนาการของ
นักเรี ยนแต่ละคนมากกว่าการนาไปเปรี ยบเทียบกับบุคคลอื่น
8. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั ผูอ้ ื่น มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้รับฟังความคิดเห็น
จากผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ เพื่อน ครู และผูป้ กครอง อาจทาได้หลายรู ปแบบ เช่น การจัดประชุมในโรงเรี ยนโดย
เชิญผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่ วมกันพิจารณาผลงาน การสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรี ยนกับเพื่อน การส่ งแฟ้ ม
สะสมผลงานไปให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยให้ขอ้ เสนอแนะ หรื อคาแนะนาในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์น้ นั
ผูเ้ รี ยนจะต้องเตรี ยมคาถามเพื่อถามผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ งงานของตนเอง
ตัวอย่างคาถาม เช่น
– ท่านคิดอย่างไรกับผลงานชิ้นนี้
– ท่านคิดว่าควรปรับปรุ งแก้ไขส่ วนใดอีกบ้าง
– ผลงานชิ้นใดที่ท่านชอบมากที่สุด เพราะอะไร
ฯลฯ
9. การปรับเปลี่ยนผลงาน หลังจากที่ผเู ้ รี ยนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้รับคาแนะนาจากผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้องแล้ว จะนามาปรับปรุ งผลงานให้ดีข้ ึน ผูเ้ รี ยนสามารถนาผลงานที่ดีกว่าเก็บเข้าแฟ้ มสะสมงานแทนผลงาน
เดิม ทาให้แฟ้ มสะสมงานมีผลงานที่ดี ทันสมัย และตรงตามจุดประสงค์ในการประเมิน
10. การประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรี ยน เป็ นการแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรี ยน โดยนาแฟ้ ม
สะสมผลงานของนักเรี ยนทุกคนมาจัดแสดงร่ วมกัน และเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครอง ครู และนักเรี ยนทัว่ ไปได้เข้าชม
ผลงาน ทาให้นกั เรี ยนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
ผูท้ ี่เริ่ มต้นทาแฟ้ มสะสมงานอาจไม่ตอ้ งดาเนินการทั้ง 10 ขั้นตอนนี้ อาจใช้ข้ นั ตอนหลัก ๆ คือ การรวบรวมผลงาน
และการจัดระบบแฟ้ ม การคัดเลือกผลงาน และการแสดงความคิดเห็นหรื อความรู ้สึกต่อผลงาน
องค์ประกอบสาคัญของแฟ้ มสะสมผลงาน มีดงั นี้
1. ส่ วนนา ประกอบด้วย ปก คานา สารบัญ ประวัติส่วนตัว จุดมุ่งหมายของการทาแฟ้ มสะสมผลงาน
2. ส่ วนเนื้อหาแฟ้ ม ประกอบด้วย ผลงาน ความคิดเห็นที่มีต่อผลงาน และ Rubrics ประเมินผลงาน
3. ส่ วนข้อมูลเพิ่มเติม ประกอบด้วย ผลการประเมินการเรี ยนรู ้ การรายงานความก้าวหน้าโดยครู และความคิดเห็น
ของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เพื่อน ผูป้ กครอง
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แฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็ นแหล่งรวบรวมผลงานของนักเรี ยนอย่างเป็ นระบบที่นามาใช้ประเมินสมรรถภาพ
ของนักเรี ยน เพื่อช่วยให้นกั เรี ยน ครู ผูป้ กครอง หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจและมองเห็นอย่างเป็ นรู ปธรรมได้
ว่า การปฏิบตั ิงานและผลงานของนักเรี ยนมีคุณภาพมาตรฐานอยูใ่ นระดับใด
แฟ้ มสะสมผลงานเป็ นเครื่ องมือประเมินผลตามภาพจริ งที่ให้โอกาสนักเรี ยนได้ใช้ผลงานจากที่ได้ปฏิบตั ิ
จริ งสื่ อสารให้ผอู ้ ื่นเข้าใจถึงความสามารถที่แท้จริ งของตน ซึ่ งผลงานที่เก็บสะสมในแฟ้ มสะสมผลงานมีหลาย
ลักษณะ เช่น การเขียนรายงาน บทความ การศึกษาค้นคว้า สิ่ งประดิษฐ์ การทาโครงงาน บันทึกการบรรยาย บันทึก
การทดลอง บันทึกการอภิปราย บันทึกประจาวัน แบบทดสอบ
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ตอนที่ 3.6
ตัวอย่าง
แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
เรื่อง...............................................................................................กลุ่มที่...........
ภาคเรียนที่.......................ชั้น...................................................
ระดับคุณภาพ
รายการประเมิน
1
2
3
4
1. โครงสร้างและองค์ประกอบ
2. แนวความคิดหลัก
3. การประเมินผล
4. การนาเสนอ
เกณฑ์ การประเมินแยกตามองค์ ประกอบย่ อย 4 ด้ าน
รายการโครงสร้ างและองค์ ประกอบ
รายการประเมิน
ผลงานมีองค์ประกอบที่สาคัญครบถ้วนและจัดเก็บได้อย่างเป็ นระบบ
ผลงานมีองค์ประกอบที่สาคัญเกือบครบถ้วนและส่ วนใหญ่จดั เก็บอย่างเป็ นระบบ
ผลงานมีองค์ประกอบที่สาคัญเป็ นส่ วนน้อย แต่บางชิ้นงานมีการจัดเก็บที่เป็ นระบบ
ผลงานขาดองค์ประกอบที่สาคัญและการจัดเก็บไม่เป็ นระบบ
รายการแนวความคิดหลัก
รายการประเมิน
ผลงานสะท้อนแนวความคิดหลักของนักเรี ยนที่ได้ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ มีหลักฐาน
แสดงว่ามีการนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ได้มาก
ผลงานสะท้อนแนวความคิดหลักของนักเรี ยนที่ได้ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ มีหลักฐาน
แสดงว่าสามารถนาความรู ้ไปใช้ในสถานการณ์ตวั อย่างได้
ผลงานสะท้อนแนวความคิดหลักของนักเรี ยนว่าได้ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์บา้ ง
มีหลักฐานแสดงถึงความพยายามที่จะนาไปใช้ประโยชน์
ผลงานจัดไม่เป็ นระบบ มีหลักฐานแสดงว่ามีความรู ้ทางวิทยาศาสตร์นอ้ ยมาก

ระดับคุณภาพ
4
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2
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ระดับคุณภาพ
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คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1 เล่ม 1267

รายการการประเมินผล
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
มีการประเมินความสามารถและประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานและผลงาน รวมทั้งมีการ
4
เสนอแนะโครงการที่เป็ นไปได้ที่จะจัดทาต่อไปไว้อย่างชัดเจนหลายโครงการ
มีการประเมินความสามารถและประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานและผลงาน รวมทั้งการ
3
เสนอแนะโครงการที่ควรจัดทาต่อไป
มีการประเมินความสามารถและประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานและผลงานบ้าง รวมทั้งมีการ
2
เสนอแนะโครงการที่จะทาต่อไปแต่ไม่ชดั เจน
มีการประเมินประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานและผลงานน้อยมาก และไม่มีขอ้ เสนอแนะใด ๆ
1
รายการการนาเสนอ
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
เขียนบทสรุ ปและรายงานที่มีระบบดี มีข้ นั ตอน มีขอ้ มูลครบถ้วน มีการประเมินผลครบถ้วน
4
แสดงออกถึงความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
เขียนบทสรุ ปและรายงานแสดงให้เห็นว่ามีข้ นั ตอนการจัดเก็บผลงาน มีการประเมินผลงาน
3
เป็ นส่ วนมาก
เขียนบทสรุ ปและรายงานแสดงให้เห็นว่ามีข้ นั ตอนการจัดเก็บผลงาน มีการประเมินผลเป็ น
2
บางส่ วน
เขียนบทสรุ ปและรายงานแสดงให้เห็นว่ามีข้ นั ตอนการจัดเก็บผลงาน แต่ไม่มีการประเมินผล
1
เกณฑ์ การประเมินโดยภาพรวม
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
ผลงานมีรายละเอียดมากเพียงพอ ไม่มีขอ้ ผิดพลาดหรื อแสดงถึงความไม่เข้าใจ มีความ
4
เข้าใจในเรื่ องที่ศึกษาโดยมีการบูรณาการหรื อเชื่อมโยงแนวความคิดหลักต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
ผลงานมีรายละเอียดมากเพียงพอและไม่มีขอ้ ผิดพลาดหรื อแสดงถึงความไม่เข้าใจ แต่ขอ้ มูล
ต่าง ๆ เป็ นลักษณะของการนาเสนอที่ไม่ได้บูรณาการระหว่างข้อมูลกับแนวความคิดหลัก
3
ของเรื่ องที่ศึกษา
ผลงานมีรายละเอียดที่บนั ทึกไว้ แต่พบว่าบางส่ วนมีความผิดพลาดหรื อไม่ชดั เจน หรื อ
2
แสดงถึงความไม่เข้าใจเรื่ องที่ศึกษา
ผลงานมีขอ้ มูลน้อย ไม่มีรายละเอียดบันทึกไว้
1

