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คานา
คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1–6 ชุดนี้เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ที่จดั ทาขึ้นเพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยยึดแนวทางในการออกแบบจัดการเรียนรู้แบบ (Backward Design) ทีเ่ น้ น
ผู้เรียนเป็ นศูนย์ กลาง (child centered) ตามหลักการทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมและกระบวนการเรี ยนรู ้ สามารถสร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง ทั้งเป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม
บทบาทของผูส้ อนมีหน้าที่เอื้ออานวยความสะดวกให้ผเู ้ รี ยนประสบผลสาเร็ จ โดยสร้างสถานการณ์การ
เรี ยนรู ้ท้ งั ในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเชื่อมโยงความรู ้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ
ได้ในเชิงบูรณาการด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุ ปความรู ้ดว้ ย
ตนเอง ทาให้ผเู ้ รี ยนได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู ้ ด้านทักษะ/กระบวนการ และด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยมที่ดี นาไปสู่ การอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
การจัดทาคู่ มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ชุ ดนี้ ได้จัดทาตรงหลักสู 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
สะดวกยิง่ ขึ้น นอกจากนี้แต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ยงั มีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ท้ งั 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความรู ้ ด้านทักษะ/กระบวนการ และด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม ทาให้ทราบผลการเรี ยนรู ้แต่ละ
หน่วยการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนได้ทนั ที
คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ นาเสนอเนื้อหาแบ่งเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แนวทางการจัดแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย
1) แนวทางการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ได้อธิ บายองค์ประกอบของคู่มือครู แผนการจัดการ
เรี ย นรู ้ วิ ธี ก ารใช้แ ผนการจัด การเรี ย นรู ้ และสัญลัก ษณ์ ล ัก ษณะกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใ นสื่ อ การเรี ย นรู ้
สมบูรณ์แบบ
2) แนวคิดผังการออกแบบการเรี ยนรู ้แบบ Backward Design (BwD)
3) เทคนิคและวิธีการจัดการเรี ยนรู ้–การวัดและประเมินผล
ตอนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ ได้เสนอแนะแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้แต่ละหน่ วยการเรี ยนรู ้ใน
สื่ อการเรี ยนรู ้ สมบูรณ์แบบ และหนังสื อเรี ยน แบ่งเป็ นแผนย่อยรายชัว่ โมง ซึ่ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้แต่ละ
แผน มีองค์ประกอบครบถ้วนตามแนวทางการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา

ตอนที่ 3 เอกสาร/ความรู้ เสริ มสาหรั บครู ประกอบด้วยแบบทดสอบต่ าง ๆ และความรู ้ เสริ ม
สาหรับครู
คู่มือ ครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ชุดนี้ ได้เสนอตัวอย่างเทคนิ คและวิธีการสอนอย่าง
หลากหลาย หวัง ว่ า จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การน าไปประยุก ต์ใ ช้ใ นการจัด การเรี ย นรู ้ ใ ห้เ หมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของผูเ้ รี ยนต่อไป

คณะผู้จัดทา
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ตอนที่ 1
แนวทางการจัดแผนการจัดการเรียนรู้
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1. แนวทางการใช้ แผนการจัดการเรียนรู้
1.1 องค์ ประกอบของคู่มือผู้สอน แผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ เล่ม 1 นี้จดั ทาขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางให้ผสู ้ อนใช้
ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ช่วงชั้นที่ 1 ตาม
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งการแบ่งหน่วยการเรี ยนรู ้สาหรับจัดทา
แผนการจัดการเรี ยนรู ้รายชัว่ โมงในคู่มือผูส้ อน แผนการจัดการเรี ยนรู ้เล่มนี้แบ่งเนื้อหา 6 หน่วย สามารถ
ใช้ควบคู่กบั สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 เล่ม 1 และหนังสื อเรี ยนสาระ
การเรี ยนรู ้พ้นื ฐาน คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 เล่ม 1 ประกอบด้วยหน่วยการเรี ยนรู ้ ดังนี้
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 จานวนนับไม่เกิน 1,000
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 การบวกและการลบจานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 การวัดความยาว ความสู ง และระยะทาง
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 การชัง่
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 การคูณ
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 6 เวลา
คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ เล่ มนีน้ าเสนอเนือ้ หาแบ่ งเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แนวทางการจัดแผนการจัดการเรียนรู้
เป็ นส่ วนที่นาเสนอภาพกว้าง ๆ ของคู่มือผูส้ อน แผนการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั เล่มประกอบด้วย
1) แนวทางการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้
2) การออกแบบการเรี ยนรู ้แบบ Backward Design (BwD)
3) เทคนิคและวิธีการจัดการเรี ยนการสอน–การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
4) ตารางวิเคราะห์สาระ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ และตัวชี้วดั ชั้นปี
5) โครงสร้างการแบ่งเวลารายชัว่ โมงในการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป.2
ตอนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ รายชั่วโมง
เป็ นส่ วนที่นาเสนอแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายหน่วยการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้
อย่างละเอี ยดตามเนื้ อหาในแต่ละหน่ วยการเรี ยนรู ้ ซึ่ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ แต่ละแผนมีองค์ประกอบ
ครบถ้วนตามแนวทางการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา
ในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้จะแบ่งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ออกเป็ นรายชัว่ โมง ซึ่ งมีจานวนมากน้อยไม่
เท่ากัน ขึ้นอยูก่ บั ความยาวของเนื้อหาสาระ และในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้จะระบุ
1. ผังมโนทัศน์ แสดงขอบข่ายเนื้ อหาการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ครอบคลุมความรู ้ ทักษะ/กระบวนการ
คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และภาระงาน/ชิ้นงาน
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2. กรอบแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ แบบ BwD (Template Backward Design) เป็ นกรอบ
แนวคิดในการจัดการเรี ยนรู ้ของแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ แบ่งเป็ น 3 ขั้น ได้แก่
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นหลักฐานที่ แสดงว่าผูเ้ รี ยนมี ผลการ
เรี ยนรู ้ตามที่กาหนดไว้อย่างแท้จริ ง
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ จะระบุว่าในหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ีแบ่งเป็นแผนการจัดการเรี ยนรู ้กี่
แผน และแต่ละแผนใช้เวลาในการจัดกิจกรรมกี่ชวั่ โมง
3. แผนการจัดการเรียนรู้ รายชั่ วโมง เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามกรอบแนวคิดการออกแบบการ
เรี ยนรู ้แบบ BwD ประกอบด้วย
3.1 ชื่ อแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ประกอบด้ว ยลาดับที่ ของแผน ชื่ อ แผน และเวลาเรี ย น เช่ น
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 จานวนและการเขียนสัญลักษณ์แทนจานวน 1 ถึง 5 เวลา 3 ชัว่ โมง
3.2 สาระสาคัญ เป็ นความคิดรวบยอดของเนื้อหาที่นามาจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้
3.3 ตัวชี้วัดชั้ นปี เป็นตัวชี้ วดั ที่ใช้ตรวจสอบผูเ้ รี ยนหลังจากเรี ยนจบเนื้ อหาที่นาเสนอในแต่ละ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตร
3.4 จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ เป็ นส่ ว นที่ บอกจุ ด มุ่ ง หมายที่ ต ้อ งการให้เ กิ ด ขึ้ น แก่ ผูเ้ รี ย นภาย
หลังจากการเรี ยนจบในแต่ละแผน ทั้งในด้านความรู ้ (K) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยม (A) ด้าน
ทักษะ/กระบวนการ (P) ซึ่งสอดคล้องสัมพันธ์กบั ตัวชี้วดั ชั้นปี และเนื้อหาในแผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ
3.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็ นการตรวจสอบผลการจัดการเรี ยนรู ้ว่าหลังจากจัดการ
เรี ยนรู ้ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้แล้ว ผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเป้ าหมายที่
คาดหวังไว้หรื อไม่ และมีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาปรั บปรุ งส่ งเสริ มในด้านใดบ้าง ดังนั้น ในแต่ละ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้จึงได้ออกแบบวิธีการและเครื่ องมือในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นต่าง ๆ
ของผูเ้ รี ยนไว้อย่างหลากหลาย เช่น การทาแบบทดสอบ การตอบคาถามสั้น ๆ การตรวจผลงาน การสังเกต
พฤติกรรมทั้งที่เป็ นรายบุคคลและกลุ่ม เป็ นต้น โดยเน้นการปฏิบตั ิให้สอดคล้องและเหมาะสมกับตัวชี้วดั
และมาตรฐานการเรี ยนรู ้
วิธีการและเครื่ องมือในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ เหล่านี้ ผูส้ อนสามารถนาไปใช้ประเมิน
ผูเ้ รี ยนได้ ทั้งในระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้ และการทากิ จกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการนาความรู ้ ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
3.6 สาระการเรี ยนรู้ เป็ นหัวข้อย่อยที่นามาจัดการเรี ยนรู ้ ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง
3.7 แนวทางบูรณาการ เป็ นการเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ในเรื่ องที่เรี ยนรู ้
ของแต่ละแผนให้เชื่ อมโยงสัมพันธ์กบั สาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ ได้แก่ ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
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สุ ขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้
ศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวางและสร้างองค์ความรู ้ได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละคน
3.8 กระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็ นการเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เนื้อหาในแต่ละ
เรื่ อง โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ผสู ้ อนนาไปใช้ประโยชน์
ในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ประกอบด้วย 5 ขั้น
ได้แก่
ขั้นที่ 1 นาเข้าสู่ บทเรี ยน
ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผูเ้ รี ยน
ขั้นที่ 4 นาไปใช้
ขั้นที่ 5 สรุ ป
3.9 กิจกรรมเสนอแนะเพิม่ เติมสาหรับกลุ่มทีส่ นใจเป็ นพิเศษ เป็ นกิจกรรมเสนอแนะสาหรับให้
ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ นอกเหนื อจากที่ได้จดั การเรี ยนรู ้ มาแล้วในชัว่ โมงเรี ยน กิ จกรรม
เสนอแนะมี 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมสาหรับผูท้ ี่มีความสามารถพิเศษและต้องการศึกษาค้นคว้าในเนื้ อหา
นั้น ๆ ให้ลึกซึ้ งกว้างขวางยิ่งขึ้น และกิจกรรมสาหรับผูท้ ี่ยงั ไม่เข้าใจเนื้ อหาหรื อยังไม่เกิดการเรี ยนรู ้ตาม
เป้ าหมาย ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการเรี ยนซ้ าหรื อซ่อมเสริ ม
3.10 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ เป็ นรายชื่อสื่ อการเรี ยนรู ้ทุกประเภทที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งมีท้ งั
สื่ อธรรมชาติ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อเทคโนโลยี และสื่ อบุคคล เช่ น หนังสื อ เอกสารความรู ้ รู ปภาพ เครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต วีดิทศั น์ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็ นต้น
3.11 บันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้ เป็ นส่ วนที่ให้ผูส้ อนบันทึกผลการจัดการเรี ยนรู ้ว่าประสบ
ความสาเร็ จหรื อไม่ มีปัญหาหรื ออุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบ้าง ได้แก้ไขปั ญหาและอุปสรรคนั้นอย่างไร และ
ข้อเสนอแนะสาหรับการจัดการเรี ยนรู ้ครั้งต่อไป
ตอนที่ 3 เอกสาร/ความรู้ เสริมสาหรับผู้สอน
ประกอบด้วยแบบทดสอบต่าง ๆ และความรู ้เสริ มสาหรับผูส้ อน ได้บนั ทึกลงในซี ดี (CD) โดย
มิได้พิมพ์ไว้ในเล่มคู่มือผูส้ อน เพื่อความสะดวกของผูส้ อนในการนาไปใช้ประกอบการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนการสอน ประกอบด้วย
1) แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน เป็ นแบบทดสอบเพื่อใช้วดั และประเมินผลผูเ้ รี ยนก่อน
การจัดการเรี ยนรู ้และหลังการจัดการเรี ยนรู ้
2) แบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบเพื่อใช้วดั และประเมินผลผูเ้ รี ยนหลังจากเรี ยนจบในแต่ละ
หน่วยการเรี ยนรู ้ 3 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านความรู ้ มีแบบทดสอบทั้งที่เป็ นแบบปรนัยและอัตนัย
(2) ด้านทักษะ/กระบวนการ เป็ นตารางการประเมิน
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(3) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม เป็ นตารางการประเมิน
3) ความรู้ เสริมสาหรับผู้สอน เป็ นการนาเสนอความรู ้ในเรื่ องต่าง ๆ แก่ผสู ้ อน เช่น
(1) หลักการจัดทาแฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio) และวิธีการคัดเลือกผลงานเพื่อเก็บใน
แฟ้ มสะสมผลงาน
(2) ความรู ้เรื่ องโครงงาน
1.2 วิธีการใช้ แผนการจัดการเรียนรู้
ในการจัดการเรี ยนรู ้ ผูส้ อนควรศึกษาคู่มือผูส้ อน แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 2 และ
ศึกษาสื่ อการเรี ยนรู ้ที่จะใช้ประกอบการเรี ยนการสอน หลังจากนั้นจึงวางแผนเตรี ยมจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ก็จะช่วยให้การจัดการเรี ยนการสอนของผูส้ อนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางของคู่มือผูส้ อน แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ต ศาสตร์ ป. 2 เล่มนี้ จะมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลอย่างสู งสุ ดก็ต่อเมื่อผูส้ อนได้เตรี ยมการล่วงหน้า และเลือกวิธีการจัดการ
เรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน ที่สาคัญสถานศึกษาแต่ละแห่งมีสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้และสภาพผูเ้ รี ยนที่
แตกต่างกัน จึงเป็นไปไม่ได้ที่คู่มือผูส้ อน แผนการจัดการเรี ยนรู ้เล่มใด ๆ จะเหมาะสมและดีเยี่ยมสาหรับ
สถานศึกษา ผูส้ อน และผูเ้ รี ยนทุกคน ดังนั้น จึงเป็นภาระของผูส้ อนที่จะต้องเตรี ยมการสอน พิจารณาปรับ
และเลือกสรรแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับสภาพการเรี ยนรู ้จริ งของผูเ้ รี ยนและสถานศึกษา
1.3 สั ญลักษณ์ ลกั ษณะกิจกรรมการเรียนรู้
ในสื่ อการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ทุกเล่มได้มีสัญลักษณ์กากับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ไว้ทุก
กิ จกรรม เพื่อช่ ว ยให้ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนทราบลักษณะของกิ จกรรมนั้น ๆ จะได้จัดกิ จ กรรมได้ดียิ่งขึ้ น
สัญลักษณ์ลกั ษณะกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีดงั นี้
โครงงาน เป็ นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาการคิด การวางแผน และการแก้ปัญหา
การพัฒนากระบวนการคิด เป็ นกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนทาเพื่อพัฒนากระบวนการคิดด้าน
ต่าง ๆ
การประยุกต์ ใช้ ในชีวติ เป็ นกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนนาความรู ้ ทักษะไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
การปฏิบัตจิ ริง/ฝึ กทักษะ เป็ นกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิจริ งหรื อฝึกปฏิบตั ิเพื่อเกิดทักษะ
อันจะช่วยให้การเรี ยนรู ้เป็ นไปตามเป้ าหมายอย่างสมบูรณ์และติดตัวคงทน
การศึกษาค้ นคว้ า/สื บค้ น เป็ นกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้าหรื อสื บค้นเพื่อสร้างองค์
ความรู ้ดว้ ยตนเอง จนเกิดเป็ นนิสยั
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การสารวจ เป็ นกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนสารวจ รวบรวมข้อมูลเพื่อนามาศึกษาวิเคราะห์ หาเหตุ
หาผล ฝึ กความเป็ นผูร้ อบคอบ
การสั งเกต เป็ นกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั สังเกตสิ่ งที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้จนสร้างองค์ความรู ้ได้
อย่างเป็ นระบบและมีเหตุผล
การคิดคานวณ เป็ นกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาทักษะการคิดคานวณ
การแก้ โจทย์ ปัญหา เป็ นกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
การใช้ สัญลักษณ์ สื่อความ เป็ นกิจกรรมพัฒนาการใช้สญ
ั ลักษณ์ในการสื่ อความในทุก ๆ
ด้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้
กิจกรรมสาหรับกลุ่มพิเศษ เป็ นกิจกรรมสาหรับให้ผเู ้ รี ยนใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้เพิ่มเติม
เพื่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ
กิจกรรมสาหรับซ่ อมเสริม เป็ นกิจกรรมสาหรับให้ผเู ้ รี ยนใช้เรี ยนซ่อมเสริ มเพื่อให้เกิด
การเรี ยนรู ้ตามตัวชี้วดั
ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ เป็ นกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนใช้พฒั นาทักษะการคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
2. การออกแบบการเรียนรู้ แบบ Backward Design (BwD)
การจัดการเรี ยนรู ้หรื อการสอนเป็ นงานที่ ผสู ้ อนทุกคนต้องใช้กลวิธีต่าง ๆ มากมายเพื่อให้ผเู ้ รี ยน
สนใจที่จะเรี ยนรู ้และเกิดผลตามที่ผสู ้ อนคาดหวัง การจัดการเรี ยนรู ้จดั เป็ นศาสตร์ที่ตอ้ งใช้ความรู ้ความ
สามารถตลอดจนประสบการณ์อย่างมาก ผูส้ อนบางคนอาจจะละเลยเรื่ องของการออกแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้หรื อการออกแบบการสอน ซึ่ งเป็ นงานที่ ผสู ้ อนจะต้องทาก่อนการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การ
ออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ทาอย่างไร ทาไมจึงต้องออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ผูส้ อนทุกคนผ่านการศึกษา
และได้เรี ยนรู ้ เกี่ยวกับการออกแบบการเรี ยนรู ้ มาแล้ว ในอดี ตการออกแบบการเรี ยนรู ้ จะเริ่ มต้นจากการ
กาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การดาเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้ และการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ ปัจจุบนั การเรี ยนรู ้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
รวมทั้งการเปลี่ ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน ซึ่ ง
ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้จากสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที่มีอยูร่ อบตัว ดังนั้นการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้
จึงเป็ นกระบวนการสาคัญที่ผสู ้ อนจาเป็ นต้องดาเนินการให้เหมาะสมกับศักยภาพของผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคล
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วิกกินส์และแม็คไท นักการศึกษาชาวอเมริ กนั ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ ซึ่ งเขาเรี ยกว่า Backward Design ซึ่ งเป็ นการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่ ผสู ้ อนจะต้องกาหนด
ผลลัพ ธ์ ป ลายทางที่ ต ้อ งการให้ เ กิ ด ขึ้ น กับ ผูเ้ รี ย นก่ อ น โดยเขาทั้ง สองให้ชื่ อ ว่ า ความเข้า ใจที่ ค งทน
(Enduring Understandings) เมื่อกาหนดความเข้าใจที่คงทนได้แล้ว ผูส้ อนจะต้องบอกให้ได้ว่าความ
เข้าใจที่คงทนของผูเ้ รี ยนนี้ เกิดจากอะไร ผูเ้ รี ยนจะต้องมีหรื อแสดงพฤติกรรมอะไรบ้าง ผูส้ อนมีหรื อใช้
วิธีการวัดอะไรบ้างที่จะบอกว่าผูเ้ รี ยนมีหรื อแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นแล้ว จากนั้นผูส้ อนจึงนึ กถึงวิธีการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจที่คงทนต่อไป
แนวคิดของ Backward Design
Backward Design เป็ นการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้ผลลัพธ์ปลายทางเป็ นหลัก ซึ่ งผลลัพธ์
ปลายทางนี้จะเกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนก็ต่อเมื่อจบหน่วยการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ ผสู ้ อนจะต้องออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้กรอบความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลมีความสัมพันธ์กนั จากนั้นจึงจะลงมือเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ขยายรายละเอียดเพิ่มเติมให้มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพต่อไป
กรอบความคิดหลักของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดย Backward Design มีข้ นั ตอนหลักที่
สาคัญ 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 กาหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน
ขั้นที่ 2 กาหนดภาระงานและการประเมินผลการเรี ยนรู ้ซ่ ึงเป็ นหลักฐานที่แสดงว่าผูเ้ รี ยน
มีผลการเรี ยนรู ้ตามที่กาหนดไว้อย่างแท้จริ ง
ขั้นที่ 3 วางแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ขั้นที่ 1 กาหนดผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับผู้เรียน
ก่ อ นที่ จะกาหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ ตอ้ งการให้เกิ ดขึ้ นกับผูเ้ รี ยนนั้น ผูส้ อนควรตอบคาถาม
สาคัญต่อไปนี้
1. ผูเ้ รี ยนควรจะมีความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถทาสิ่ งใดได้บา้ ง
2. เนื้อหาสาระใดบ้างที่มีความสาคัญต่อการสร้างความเข้าใจของผูเ้ รี ยนและความเข้าใจ
ที่คงทน (Enduring Understanding) ที่ผสู ้ อนต้องการจัดการเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยนมีอะไรบ้าง
เมื่อจะตอบคาถามสาคัญดังกล่าวข้างต้น ให้ผสู ้ อนนึ กถึงเป้ าหมายของการศึกษา มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ ดา้ นเนื้ อหาระดับชาติที่ปรากฏอยู่ในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
รวมทั้งมาตรฐานการเรี ยนรู ้ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรื อท้องถิ่น การทบทวนความคาดหวังของหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากมาตรฐานแต่ละระดับจะมีความสัมพันธ์กบั เนื้อหาสาระต่าง ๆ ซึ่ ง
มีความแตกต่างลดหลัน่ กันไป ด้วยเหตุน้ ีข้นั ที่ 1 ของ Backward Design ผูส้ อนจึงต้องจัดลาดับความสาคัญ
และเลือกผลลัพธ์ปลายทางของผูเ้ รี ยน ซึ่งเป็ นผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดจากความเข้าใจที่คงทนต่อไป
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ความเข้ าใจทีค่ งทนของผู้เรียน
ความเข้าใจที่ คงทนคื ออะไร ความเข้าใจที่ คงทนเป็ นความรู ้ ที่ลึกซึ้ ง ได้แก่ ความคิดรวบยอด
ความสัมพันธ์ และหลักการของเนื้อหาและวิชาที่ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งเป็ นความรู ้ที่อิงเนื้อหา
ความรู ้น้ ีเกิดจากการสะสมข้อมูลต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยน และเป็ นองค์ความรู ้ที่ผเู ้ รี ยนสร้างขึ้นด้วยตนเอง
การเขียนความเข้ าใจทีค่ งทนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ถ้าความเข้าใจที่คงทนหมายถึง สาระสาคัญของสิ่ งที่จะเรี ยนรู ้แล้ว ผูส้ อนควรจะรู ้ว่าสาระสาคัญ
หมายถึงอะไร คาว่า สาระสาคัญ มาจากคาว่า Concept ซึ่ งนักการศึกษาของไทยแปลเป็ นภาษาไทยว่า
สาระสาคัญ ความคิดรวบยอด มโนทัศน์ มโนมติ และสังเกต ซึ่ งการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้นิยมใช้คา
ว่า สาระสาคัญ
สาระสาคัญเป็ นข้อความที่แสดงแก่นหรื อเป้ าหมายเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ป
รวมและข้อแตกต่างเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง โดยอาจครอบคลุมข้อเท็จจริ ง กฎ ทฤษฎี ประเด็น และการ
สรุ ปสาระสาคัญและข้อความที่มีลกั ษณะรวบยอดอย่างอื่น
ประเภทของสาระสาคัญ
1. ระดับกว้าง (Broad Concept)
ตัวอย่ างสาระสาคัญระดับกว้ าง
 การจาแนกรู ปเรขาคณิ ต ใช้วิธีพิจารณาขอบของรู ป
2. ระดับการนาไปใช้ (Operative Concept หรื อ Functional Concept)
ตัวอย่ างสาระสาคัญระดับนาไปใช้
 รู ปเรขาคณิ ตสามารถการจาแนกโดยพิจารณาขอบของรู ป เช่น รู ปสามเหลี่ยม รู ปสี่ เหลี่ยม
รู ปวงกลม รู ปวงรี
แนวทางการเขียนสาระสาคัญ
1. ให้เขียนสาระสาคัญของทุกเรื่ อง โดยแยกเป็ นข้อ ๆ (จานวนข้อของสาระสาคัญจะเท่ากับ
จานวนเรื่ อง)
2. การเขียนสาระสาคัญที่ดีควรเป็ นสาระสาคัญระดับการนาไปใช้
3. สาระสาคัญต้องครอบคลุมประเด็นสาคัญครบถ้วน เพราะหากขาดส่ วนใดไปแล้วจะทาให้
ผูเ้ รี ยนรับสาระสาคัญที่ผดิ ไปทันที
4. การเขี ย นสาระส าคัญ ที่ จ ะให้ค รอบคลุ ม ประเด็ น ส าคัญ วิ ธี ก ารหนึ่ ง คื อ การเขี ย นแผนผัง
สาระสาคัญ
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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

การจาแนกรูปเรขาคณิต

รู ปวงรี

เป็ นรู ปที่ไม่มีดา้ น ไม่มีมุมคล้ายรู ป
วงกลมแต่มีลกั ษณะรี และมีเส้นรอบวง
ยาวจากจุดศูนย์กลางไม่เท่ากัน

สาระสาคัญของการจาแนกรู ปเรขาคณิ ตสามารถการจาแนกโดยพิจารณาขอบของรู ป ได้ แก่
„ สามเหลี่ยม เป็ นรู ปที่มีดา้ น 3 ด้าน และมีมุม 3 มุม
„ รู ปสี่ เหลี่ยม เป็ นรู ปที่มีดา้ นสี่ ดา้ นจดกัน และมีมุม 4 มุม
„ รู ปวงกลม เป็ นรู ปที่ไม่มีดา้ นและไม่มีมุม และมีเส้นรอบวงยาวจากจุดศูนย์เท่ากัน
„ รู ปวงรี เป็ นรู ปที่ไม่มีดา้ น ไม่มีมุม คล้ายรู ปวงกลมแต่มีลกั ษณะรี และมีเส้นรอบวง
ยาวจากจุดศูนย์กลางไม่เท่ากัน
5. การเขียนสาระสาคัญเกี่ยวกับเรื่ องใดควรเขียนลักษณะเด่นที่มองเห็นได้หรื อนึกได้ออกมาเป็ น
ข้อ ๆ แล้วจาแนกลักษณะเหล่านั้นเป็ นลักษณะจาเพาะและลักษณะประกอบ
6. การเขียนข้อความที่เป็ นสาระสาคัญ ควรใช้ภาษาที่มีการขัดเกลาอย่างดี เลี่ยงคาที่มีความหมาย
กากวมหรื อฟุ่ มเฟื อย
ขั้นที่ 2 กาหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ า
ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ ตามทีก่ าหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
เมื่อผูส้ อนกาหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิ ดขึ้นกับผูเ้ รี ยนแล้ว ก่อนที่จะดาเนิ นการขั้น
ต่อไปขอให้ผสู ้ อนตอบคาถามสาคัญต่อไปนี้
 ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมหรื อแสดงออกในลักษณะใด จึงทาให้ ผสู ้ อนทราบว่าผูเ้ รี ยนบรรลุผลลัพธ์
ปลายทางตามที่กาหนดไว้แล้ว
 ผูส้ อนมีหลักฐานหรื อใช้วิธีการใดที่สามารถระบุได้ว่าผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมหรื อแสดงออกตาม
ผลลัพธ์ปลายทางที่กาหนดไว้

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 2 เล่ ม 1 10

การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ตามหลักการของ Backward Design เน้นให้ผูส้ อนรวบรวม
หลักฐานการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ ที่จาเป็ นและมีหลักฐานเพียงพอที่จะกล่าวได้ว่า การจัดการ
เรี ยนรู ้ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดผลสัมฤทธิ์ แล้วไม่ใช่เรี ยนแค่ให้จบตามหลักสู ตรหรื อเรี ยนตามชุดของกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ที่ผสู ้ อนกาหนดไว้เท่านั้น วิธีการของ Backward Design ต้องการกระตุน้ ให้ผสู ้ อนคิดล่วงหน้าว่า
ผูส้ อนควรจะกาหนดและรวบรวมหลักฐานเชิ งประจักษ์อะไรบ้างก่ อนที่จะออกแบบหน่ วยการเรี ยนรู ้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานดังกล่าวควรจะเป็ นหลักฐานที่สามารถใช้เป็ นข้อมูลย้อนกลับที่มีประโยชน์
สาหรับผูเ้ รี ยนและผูส้ อนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ผสู ้ อนควรใช้วิธีการวัดและประเมินแบบต่อเนื่ องอย่าง
ไม่เป็ นทางการและเป็ นทางการ ตลอดระยะเวลาที่ผสู ้ อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน ซึ่ งสอดคล้อง
กับแนวคิดที่ตอ้ งการให้ผูส้ อนทาการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ ระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่
เรี ยกว่า สอนไปวัดผลไป
จึงกล่าวได้ว่าขั้นนี้ ผูส้ อนควรนึ กถึงพฤติกรรมหรื อการแสดงออกของผูเ้ รี ยน โดยพิจารณาจาก
ผลงานหรื อชิ้นงานที่เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผูเ้ รี ยนเกิดผลลัพธ์ปลายทางตามเกณฑ์ที่
กาหนดไว้แล้ว และเกณฑ์ที่ใช้ประเมินควรเป็ นเกณฑ์คุณภาพในรู ปของมิติคุณภาพ (Rubrics) อย่างไรก็
ตาม ผูส้ อนอาจจะมี หลักฐานหรื อ ใช้วิธีการอื่ น ๆ เช่ น การทดสอบก่ อนและหลังเรี ยน การสัมภาษณ์
การศึกษาค้นคว้า การฝึกปฏิบตั ิขณะเรี ยนรู ้ประกอบด้วยก็ได้
การกาหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ าผู้เรีเรียนมีผลการ
เรียนรู้ ตามผลลัพธ์ ปลายทางทีก่ าหนดไว้ แล้ ว
หลังจากที่ ผูส้ อนได้กาหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ ตอ้ งการให้เกิ ดขึ้ นกับ ผูเ้ รี ยนแล้ว ผูส้ อนควร
กาหนดภาระงานและวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นหลักฐานที่แสดงว่าผูเ้ รี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ตาม
ผลลัพธ์ปลายทางที่กาหนดไว้แล้ว
ภาระงาน หมายถึง งานหรื อกิจกรรมที่กาหนดให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิ เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้/ตัวชี้ วดั ชั้นปี /มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้ ลักษณะสาคัญของงานจะต้องเป็นงานที่สอดคล้อง
กับชี วิตจริ งในชี วิตประจาวัน เป็ นเหตุการณ์จริ งมากกว่ากิ จกรรมที่จาลองขึ้นเพื่อใช้ในการทดสอบ ซึ่ ง
เรี ยกว่า งานที่ปฏิบตั ิเป็นงานที่มีความหมายต่อผูเ้ รี ยน (Meaningful Task) นอกจากนี้ งานและกิจกรรม
จะต้องมีขอบเขตที่ชดั เจน สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั ชั้นปี /มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการ
ให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน
ทั้งนี้เมื่อได้ภาระงานครบถ้วนตามที่ตอ้ งการแล้ว ผูส้ อนจะต้องนึกถึงวิธีการและเครื่ องมือที่จะใช้
วัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนซึ่ งมีอยูม่ ากมายหลายประเภท ผูส้ อนจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับ
ภาระงานที่ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิ
ตัวอย่างภาระงานเรื่ อง การเตรี ยมความพร้อมทางเรขาคณิ ตรวมทั้งการกาหนดวิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนดังตาราง
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ตัวอย่าง ภาระงาน/ผลงาน แผนการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ อง การเตรี ยมความพร้อมทางเรขาคณิ ต
จุดประสงค์ สาระการ
ภาระงาน/
การวัดและประเมินผล
กิจกรรมการ
การเรียนรู้
เรียนรู้
ผลงาน
เรียนรู้
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์
1. จาแนกรู ป 1. รู ปเปิ ด 1. ผูเ้ รี ยนทา
1. สังเกตจากการ
1. แบบประเมินผลการ  เกณฑ์คุณภาพ 4 1. ร่ วมกัน
ที่เป็ นรู ป
รู ปปิ ด
แบบทดสอบ
ซักถาม การแสดง
นาเสนอข้อมูล/การ ระดับ
อภิปรายถึง
เปิ ด รู ป
2. รู ปเรขา
ก่อนเรี ยน
ความคิดเห็น การ
อภิปราย/การสร้าง
ลักษณะของ
ปิ ด และ
คณิ ต
และหลังเรี ยน
ให้ขอ้ เสนอแนะ
แผนที่ความคิด
ขอบหนังสื อ
รู ปเรขา
3. การจัด 2. ผูเ้ รี ยนทา
และการอภิปราย 2. แบบทดสอบก่อนหรื อขอบ
 เกณฑ์คุณภาพ
คณิ ตได้
กลุ่มรู ป
กิจกรรมใน
ร่ วมกัน
หลังเรี ยน
เหรี ยญสิ บ
50%
2. จัดกลุ่ม
เรขา
ใบกิจกรรมที่ 1 2. ตรวจผลการทา
3. ใบกิจกรรมที่ 1
 เกณฑ์คุณภาพ 4 นั้นว่ามี
รู ปเรขา
คณิ ต
เรื่ อง “รู ป
แบบทดสอบ
4. แบบทดสอบวัดความรู ้ ระดับ
ลักษณะเป็ น
คณิ ตได้
เรขาคณิ ต”
ก่อนเรี ยนและแบบ
 เกณฑ์คุณภาพ 4 อย่างไร
3. ผูเ้ รี ยนทา
ทดสอบหลังเรี ยน
2. ผูเ้ รี ยน
ระดับ
แบบทดสอบ 3. ตรวจผลการทา
ศึกษาเนื้อหา
วัดความรู ้
กิจกรรมที่ 1
สื่ อ/แหล่ง
เรื่ อง“รู ปเรขาคณิ ต”
การเรี ยนรู ้
4. ตรวจผลการทา
แบบทดสอบวัด
ความรู ้

สื่ อการเรียนรู้
1. แผ่นภาพรู ปเปิ ด
รู ปปิ ด
2. แผ่นภาพรู ป
เรขาคณิ ตต่าง ๆ
3. หนังสื อเรี ยน
สาระการเรี ยน
พื้นฐาน
4. ใบกิจกรรมที่ 1
เรื่ อง “รู ปเรขา
คณิ ต”
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ความเข้าใจที่คงทนจะเกิดขึ้นได้ ผูเ้ รี ยนจะต้องมีความสามารถ 6 ประการ ได้แก่
1. การอธิบาย ชี้แจง เป็ นความสามารถที่ผเู ้ รี ยนแสดงออกโดยการอธิบายหรื อชี้แจงในสิ่ งที่เรี ยนรู ้
ได้อย่างถูกต้อง สอดคล้อง มีเหตุมีผล และเป็ นระบบ
2. การแปลความและตีความ เป็ นความสามารถที่ผเู ้ รี ยนแสดงออกโดยการแปลความและตีความ
ได้อย่างมีความหมาย ตรงประเด็น กระจ่างชัด และทะลุปรุ โปร่ ง
3. การประยุกต์ ดัดแปลง และนาไปใช้ เป็ นความสามารถที่ ผเู ้ รี ยนแสดงออกโดยการนาสิ่ งที่ได้
เรี ยนรู ้ไปสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิผล มีประสิ ทธิภาพ และคล่องแคล่ว
4. การมีมุมมองที่หลากหลาย เป็ นความสามารถที่ผเู ้ รี ยนแสดงออกโดยการมีมุมมองที่น่าเชื่อถือ
เป็ นไปได้ มีความลึกซึ้ง แจ่มชัด และแปลกใหม่
5. การให้ ความสาคัญใส่ ใจในความรู้ สึกของผู้อื่น เป็ นความสามารถที่ ผเู ้ รี ยนแสดงออกโดยการมี
ความละเอี ย ดรอบคอบ เปิ ดเผย รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู ้อื่ น ระมัด ระวัง ที่ จ ะไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความ
กระทบกระเทือนต่อผูอ้ ื่น
6. การรู้ จักตนเอง เป็ นความสามารถที่ ผูเ้ รี ย นแสดงออกโดยการมี ความตระหนักรู ้ สามารถ
ประมวลผลข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลาย ปรับตัวได้ รู ้จกั ใคร่ ครวญ และมีความเฉลียวฉลาด
นอกจากนี้ หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดสมรรถนะ
สาคัญของผูเ้ รี ยนหลังจากสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรไว้ 5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่ อสาร เป็ นความสามารถของผูเ้ รี ยนในการถ่ายทอดความคิด ความรู ้
ความเข้าใจ ความรู ้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ อันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อประนี ประนอม การเลือกที่จะรับ
และไม่ รั บ ข้อ มู ล ข่ า วสารด้ว ยหลัก เหตุ ผ ลและความถู ก ต้อ ง ตลอดจนการเลื อ กใช้วิ ธี ก ารสื่ อ สารที่ มี
ประสิ ทธิภาพ โดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็ นความสามารถของผูเ้ รี ยนในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างสร้ างสรรค์ การคิดเชิ งคุณธรรมและการคิดอย่างเป็ นระบบ เพื่อ
นาไปสู่ การสร้างองค์ความรู ้หรื อสารสนเทศ เพื่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ ปัญหา เป็ นความสามารถของผูเ้ รี ยนในการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม ประยุกต์ความรู ้มาใช้ในการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหา และมีการตัดสิ นใจที่มีประสิ ทธิ ภาพโดยคานึ งถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม และ
สิ่ งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ ทักษะกระบวนการและทักษะในการดาเนินชี วติ เป็ นความสามารถของ
ผูเ้ รี ยนในด้านการนากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การทางานและการอยูร่ ่ วมกัน
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ในสังคมด้วยการสร้างเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล การจัดการและหาทางออกที่เหมาะสม
ด้านความขัดแย้งและความแตกต่างระหว่างบุคคล การปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และสภาพแวดล้อม การสื บเสาะหาความรู ้ และการรู ้จกั หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ซ่ ึ งจะส่ งผล
กระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
5. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เป็ นความสามารถของผูเ้ รี ยนในการเลือกใช้เทคโนโลยีดา้ น
ต่าง ๆ ทั้งด้านวัตถุ แนวคิด และวิธีการในการพัฒนาตนเองและสังคมด้านการเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การ
ทางาน การแก้ปัญหา และการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม
นอกจากสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยนหลังจากสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรที่กล่าวแล้วข้างต้น
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อให้
สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างมีความสุ ข ในฐานะเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
3. มีวินยั
7. รักความเป็ นไทย
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
8. มีจิตสาธารณะ
ดังนั้นการกาหนดภาระงานให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิ รวมทั้งการเลือกวิธีการและเครื่ องมือประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ น้ นั ผูส้ อนควรคานึ งถึงความสามารถของผูเ้ รี ยน 6 ประการ ตามแนวคิดของ Backward Design
สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนหลังจากสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรที่ได้กล่าว
ไว้ขา้ งต้น เพื่อให้ภาระงาน วิธีการ และเครื่ องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้มีครอบคลุมสิ่ งที่สะท้อน
ผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนอย่างแท้จริ ง
นอกจากนี้การออกแบบการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของ Backward design ในขั้นที่ 2 นี้ ผูส้ อนจะต้อง
คานึ ง ถึ ง ภาระงาน วิ ธี ก าร เครื่ อ งวัด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ที่มี ความเที่ ย งตรง ความเชื่ อ ถื อ ได้ มี
ประสิ ทธิภาพ ตรงกับสภาพจริ ง มีความยืดหยุน่ และให้ความสบายใจแก่ผเู ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ขั้นที่ 3 วางแผนการจัดการเรียนรู้
เมื่อผูส้ อนมีความรู ้ ความเข้าใจที่ชดั เจนเกี่ ยวกับการกาหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิ ด
ขึ้นกับผูเ้ รี ยน รวมทั้งกาหนดภาระงานและการประเมินผลการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งเป็นหลักฐานที่แสดงว่าผูเ้ รี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้ตามที่กาหนดไว้อย่างแท้จริ งแล้ว ขั้นต่อไปผูส้ อนควรนึ กถึงกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที่จะจัด
ให้แก่ผเู ้ รี ยน การที่ผสู ้ อนจะนึ กถึงกิ จกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดให้ผูเ้ รี ยนได้น้ นั ผูส้ อนควรตอบคาถามสาคัญ
ต่อไปนี้
 ถ้าผูส้ อนต้องการจะจัดการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้เกี่ยวกับข้อเท็จจริ ง ความคิดรวบยอด
หลักการ และทักษะกระบวนการต่าง ๆ ที่จาเป็ นสาหรับผูเ้ รี ยน ซึ่ งจะทาให้ผูเ้ รี ยนเกิดผลลัพธ์ปลายทาง
ตามที่กาหนดไว้ รวมทั้งเกิดเป็ นความเข้าใจที่คงทนต่อไปนั้น ผูส้ อนสามารถจะใช้วิธีการง่าย ๆ อะไรบ้าง
 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่จะช่วยเป็ นสื่ อนาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้และทักษะที่จาเป็ นมีอะไรบ้าง
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 สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมและดีที่สุด ซึ่ งจะทาให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามมาตรฐานของ
หลักสู ตรมีอะไรบ้าง
 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ควรจัดกิจกรรมใดก่อนและควรจัดกิจกรรม
ใดภายหลัง
 กิจกรรมต่าง ๆ ออกแบบไว้เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้ รี ยนหรื อไม่
เพราะเหตุใด
การจัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ต่า ง ๆ เพื่ อ ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด ผลลัพ ธ์ปลายทางตามแนวคิ ดของ Backward
Design นั้น วิกกิ นส์ และแม็คไทได้เสนอแนะให้ผูส้ อนเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้แนวคิดของ
WHERETO (ไปที่ไหน) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
W แทน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่จดั ให้น้ นั จะต้องช่วยให้ผเู ้ รี ยนรู ้ว่าหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี จะดาเนินไป
ในทิศทางใด (Where) และสิ่ งที่คาดหวังคืออะไร (What) มีอะไรบ้าง ช่วยให้ผสู ้ อนทราบว่าผูเ้ รี ยนมีความรู ้
พื้นฐานและความสนใจอะไรบ้าง (What)
H แทน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ควรดึงดูดความสนใจผูเ้ รี ยนทุกคน (Hook) ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความ
สนใจในสิ่ งที่จะเรี ยนรู ้ (Hold) และใช้สิ่งที่ผเู ้ รี ยนสนใจเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้
E แทน กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ควรส่ งเสริ มและจัดให้ (Equip) ผูเ้ รี ยนได้มีประสบการณ์
(Experience) ในแนวคิดหลัก/ความคิดรวบยอด และสารวจ รวมทั้งวินิจฉัย (Explore) ในประเด็นต่าง ๆ ที่
น่าสนใจ
R แทน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ควรเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้คิดทบทวน (Rethink) ปรับ (Revise)
ความเข้าใจในความรู ้และงานที่ปฏิบตั ิ
E แทน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ควรเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ประเมิน (Evaluate) ผลงานและสิ่ งที่
เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้
T แทน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ควรออกแบบ (Tailored) สาหรับผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และความสามารถที่แตกต่างกันของผูเ้ รี ยน
O แทน การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ให้เป็ นระบบ (Organized) ตามลาดับการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนและกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการสร้างองค์ความรู ้ต้ งั แต่เริ่ มแรกและตลอดไป ทั้งนี้ เพื่อการ
เรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิผล
อย่างไรก็ตาม มีขอ้ สังเกตว่าการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีการกาหนดวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ การ
ลาดับบทเรี ยน รวมทั้งสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่เฉพาะเจาะจงนั้นจะประสบผลสาเร็ จได้ก็ต่อเมื่อผูส้ อนได้
มีการกาหนดผลลัพธ์ปลายทาง หลักฐานและวิธีการวัดและประเมินผลที่แสดงว่าผูเ้ รี ยนมีผลการเรี ยนรู ้
ตามที่กาหนดไว้อย่างแท้จริ งแล้ว การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เป็ นเพียงสื่ อที่จะนาไปสู่ เป้ าหมายความสาเร็ จ
ที่ตอ้ งการเท่านั้น ด้วยเหตุน้ ี ถา้ ผูส้ อนมีเป้ าหมายที่ชดั เจนก็จะช่วยทาให้การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้และ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สามารถทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้ได้
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โดยสรุ ปจึ งกล่าวได้ว่าขั้นนี้ เป็ นการค้นหาสื่ อการเรี ยนรู ้ แหล่งการเรี ยนรู ้ และกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ ที่สอดคล้อ งเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน กิ จกรรมที่ กาหนดขึ้นควรเป็ นกิ จกรรมที่ จะส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยน
สามารถสร้างและสรุ ปเป็ นความคิดรวบยอดและหลักการที่สาคัญของสาระที่เรี ยนรู ้ ก่อให้เกิดความเข้าใจ
ที่คงทน รวมทั้งความรู ้สึกและค่านิยมที่ดีไปพร้อม ๆ กับทักษะความชานาญ

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 2 เล่ ม 1 16

Backward Design Template
การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ท.ี่ ..........................................
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับผู้เรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ความเข้ าใจทีค่ งทนของผู้เรียน
คาถามสาคัญทีท่ าให้ เกิดความเข้ าใจที่คงทน
ผู้เรียนจะเข้ าใจว่ า…
1. ....................................................................
1. ....................................................................
2. ....................................................................
2. ....................................................................
ความรู้ ของผู้เรียนทีน่ าไปสู่ ความเข้ าใจทีค่ งทน
ทักษะ/ความสามารถของผู้เรียนทีน่ าไปสู่ ความเข้ าใจทีค่ งทน
ผู้เรียนจะรู้ ว่า…
ผู้เรียนจะสามารถ...
1. ....................................................................
1. ..........................................................................
2. ....................................................................
2. ..........................................................................
3. ....................................................................
3. ..........................................................................
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ าผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ ตามทีก่ าหนดไว้
อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานทีผ่ ู้เรียนต้ องปฏิบตั ิ
1) .....................................................................................................................................................
2) ....................................................................................................................................................
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
วิธีการ
1. ............................................................................
2. .............................................................

เครื่องมือ
1. .........................................................................................
2. .........................................................................

3. สิ่ งทีม่ ่ ุงประเมิน
1. .............................................................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................................................
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ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
1. .................................................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................................................
รู ปแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายชั่วโมงจากการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ตามแนวคิดของ
Backward Design เขียนโดยใช้รูปแบบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบเรี ยงหัวข้อ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อแผน...(ระบุชื่อและลาดับที่ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้)
ชื่อเรื่อง...(ระบุชื่อเรื่ องที่จะทาการจัดการเรี ยนรู ้)
สาระที.่ ..(ระบุสาระที่ใช้จดั การเรี ยนรู ้)
เวลา...(ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ต่อ 1 แผน)
ชั้น...(ระบุช้ นั ที่จดั การเรี ยนรู ้)
หน่ วยการเรียนรู้ ท.ี่ ..(ระบุชื่อและลาดับที่ของหน่วยการเรี ยนรู ้)
สาระสาคัญ...(เขียนความคิดรวบยอดหรื อมโนทัศน์ของหัวเรื่ องที่จะจัดการเรี ยนรู ้)
ตัวชี้วดั ชั้นปี ...(ระบุตวั ชี้วดั ชั้นปี ที่ใช้เป็ นเป้ าหมายของแผนการจัดการเรี ยนรู ้)
จุดประสงค์ การเรียนรู้ ...กาหนดให้สอดคล้องกับสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผูเ้ รี ยนหลังจากสาเร็ จการศึกษา ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ซึ่งประกอบด้วย
ด้านความรู ้ความคิด (Knowledge: K)
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม (Affective: A)
ด้านทักษะกระบวนการ (Performance: P)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ...ระบุวิธีการและเครื่ องวัดและประเมินผลที่สอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ท้ งั 3 ด้าน
สาระการเรียนรู้ ...(ระบุสาระและเนื้อหาที่ใช้จดั การเรี ยนรู ้ อาจเขียนเฉพาะหัวเรื่ องก็ได้)
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ...กาหนดให้สอดคล้องกับธรรมชาติของกลุ่มสาระและการ
บูรณาการข้ามสาระ
กิจกรรมเสนอแนะ...(ระบุรายละเอียดของกิจกรรมที่ผเู ้ รี ยนควรปฏิบตั ิเพิ่มเติม)
แนวทางบูรณาการ...(เสนอแนะและระบุกิจกรรมของกลุ่มสาระอื่นที่บูรณาการร่ วมกัน)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้ ...(ระบุสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรี ยนรู ้ที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้)
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ ...(ระบุรายละเอียดของผลการจัดการเรี ยนรู ้ตามแผนที่
กาหนดไว้ อาจนาเสนอข้อเด่นและข้อด้อยให้เป็ นข้อมูลที่สามารถใช้เป็ นส่ วนหนึ่ง
ของการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนได้)
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ในส่ วนของการเขียนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้น้ นั ให้ผสู ้ อนที่เขียนแผนฯ นาขั้นตอนหลักของ
เทคนิ ค วิธีการของการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เช่ น การเรี ยนแบบแก้ปัญหา การศึกษาเป็ น
รายบุคคล การอภิปรายกลุ่มย่อย/กลุ่มใหญ่ การฝึ กปฏิบตั ิการ การสื บค้นข้อมูล ฯลฯ มาเขียนในขั้นสอน
โดยให้คานึงถึงธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
การใช้แนวคิดของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของ Backward Design จะช่วยให้
ผูส้ อนมีความมัน่ ใจในการจัดการเรี ยนรู ้และใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ของ วพ. ในการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพต่อไป
3. เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอน–การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (2) และ (3) ได้ระบุแนวทางการจัดการ
เรี ยนรู ้ โดยเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การฝึ กทักษะการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากแหล่งเรี ยนรู ้
ที่หลากหลาย การฝึ กปฏิบตั ิจริ งและการประยุกต์ใช้ความรู ้เพื่อการป้ องกันและแก้ปัญหา ดังนั้น เพื่อให้
การจัดการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับนโยบายดังกล่ าวนี้ การจัดทาการแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ในคู่ มือผู้ สอน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ชุดนี้ จึงยึดแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ (Child
Centered) เน้นการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง และเน้นการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการที่ผสมผสานเชื่อมโยงสาระ
การเรี ยนรู ้ต่าง ๆ กับหัวข้อเรื่ องหรื อประเด็นที่สอดคล้องกับชี วิตจริ ง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการพัฒนาในองค์
รวม เป็ นธรรมชาติ สอดคล้องกับสภาพและปัญหาที่เกิดในวิถีชีวิตของผูเ้ รี 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 ทธิภาพ คู่มือผู้สอน แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชุดนี้จึงได้นาเสนอทฤษฎีและเทคนิควิธีการ
เรี ยนการสอนต่าง ๆ มาเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ เช่น
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน (Brain-Based Learning – BBL) ที่เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้
ที่อิงผลการวิจยั ทางประสาทวิทยา ซึ่ งได้เสนอแนะไว้ว่า ตามธรรมชาติน้ นั สมองเรี ยนรู ้ได้อย่างไร โดยได้
กล่าวถึงโครงสร้างที่แท้จริ งของสมองและการทางานของสมองมนุษย์ที่มีการแปรเปลี่ยนไปตามขั้นของ
การพัฒ นา ซึ่ งสามารถน ามาใช้เ ป็ นกรอบแนวคิ ด ของการสร้ า งสรรค์ก ารจัด การเรียนรู ้ ไ ด้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-Based Learning – PBL) เป็ นวิธีการจัดการ
เรี ยนรู ้ ที่ใช้ปัญหาที่ เกิ ดขึ้นเป็ นจุ ดเริ่ มต้นและเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิ ดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยให้ผูเ้ รี ยน
ร่ วมกันแก้ปัญหาภายใต้การแนะนาของผูส้ อน ให้ผเู ้ รี ยนช่วยกันตั้งคาถามและช่วยกันค้นหาคาตอบ โดย
ใช้อาจใช้ความรู ้ เดิ มมาแก้ปัญหา หรื อศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมสาหรับการแก้ปัญหา นาข้อมูลที่ได้จากการ
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ค้นคว้ามาสรุ ปเป็ นข้อมูลในการแก้ปัญหา แล้วช่วยกันประเมินการแก้ปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาครั้ง
ต่อไป สาหรับขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้
การจัดการเรียนรู้ แบบพหุปัญญา (Multiple Intelligences) เป็นการพัฒนาองค์รวมของผูเ้ รี ยน ทั้ง
สมองด้านซ้ายและสมองด้านขวา บนพื้นฐานความสามารถและสติปัญญาที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล
มุ่งหมายจะให้ผูเ้ รี ยนสามารถแก้ปัญหาหรื อสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ภายใต้ความหลากหลายของวัฒนธรรม
หรื อสภาพแวดล้อม
การจัดการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ (Cooperative Learning) เป็ นการจัดสถานการณ์และบรรยากาศให้
ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน ฝึ กให้ผูเ้ รี ยนที่ มีลกั ษณะแตกต่างกันทั้งสติ ปัญญาและความถนัดร่ วมกัน
ทางานเป็ นกลุ่ม ร่ วมกันศึกษาค้นคว้า
การจัดการเรียนรู้ แบบใช้ หมวกความคิด 6 ใบ (Six Thinking Hats) ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กตั้งคาถามและตอบ
คาถามที่ใช้ความคิดในลักษณะต่าง ๆ โดยสามารถอธิบายเหตุผลประกอบ หรื อวิเคราะห์วิจารณ์ได้
การจัดการเรี ยนรู้ สืบสวนสอบสวน (Inquiry Process) เป็ นการฝึ กให้ผูเ้ รี 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 กให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้จาก
การแก้ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยการท าความเข้า ใจปั ญ หา วางแผนแก้ปั ญ หา ด าเนิ น การแก้ปั ญ หา และ
ตรวจสอบหรื อมองย้อนกลับ
การจัดการเรียนรู้ แบบโครงงาน (Project Work) ซึ่งเป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจากการลงมือปฏิบตั ิ โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู ้หรื อค้นคว้าหาคาตอบ
ในสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนอยากรู ้หรื อสงสัย ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
การจัดการเรียนรู้ ที่เน้ นการปฏิบัติ (Active Learning) ให้ผเู ้ รี ยนได้ทดลองทาด้วยตนเอง เพื่อจะได้
เรี ยนรู ้ข้นั 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 จ ากประสบการณ์ (Experience Learning) เป็ นการจัดกิ จ กรรม หรื อ จัด
ประสบการณ์ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ แล้วกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาทักษะใหม่ ๆ เจตคติ
ใหม่ ๆ หรื อวิธีการคิดใหม่ ๆ
การเรี ยนรู้ โดยการแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) เป็ นการจัดกิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนได้แสดง
บทบาทในสถานการณ์ที่สมมุติข้ ึน โดยอาจกาหนดให้แสดงบทบาทสมมุติที่เป็ นพฤติกรรมของบุคคลอื่น
หรื อแสดงพฤติกรรมในบทบาทของตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ
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การเรียนรู้ จากเกมจาลองสถานการณ์ (Simulation Gaming) เป็ นเทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้ที่คล้าย
กับการแสดงบทบาทสมมุติ แต่เป็ นการให้เล่นเกมจาลองสถานการณ์ โดยผูส้ อนนาสถานการณ์จริ งมา
จาลองไว้ในห้องเรี ยน โดยการกาหนดกฎ กติกา เงื่อนไขสาหรับเกมนั้น ๆ แล้วให้ผเู ้ รี ยนไปเล่นเกมหรื อ
กิจกรรมในสถานการณ์จาลองนั้น
การจัดการเรี ยนรู ้ตอ้ งจัดควบคู่การวัดและการประเมินผลตามภาระงาน หรื อชิ้นงานที่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วดั แผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ ีได้เสนอการวัดและประเมินผลครบทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู ้ ด้านทักษะ หรื อ
กระบวนการ และด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยม เน้นวิธีการวัดที่หลากหลายตามสถานการณ์จริ ง
การดูร่องรอยต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการดูกระบวนการทางาน และผลผลิตของงาน โดยออกแบบการประเมิน
เพื่ออานวยความสะดวกให้ผสู ้ อนพร้อม ทั้งนี้ผสู ้ อนอาจเพิ่มเติม โดยการออกแบบการวัดและประเมินด้วย
มิติคุณภาพ (Rubrics)
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4. ตารางวิเคราะห์ สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วดั ชั้นปี

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วดั

หน่ วยการเรียนรู้ ที่
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับไม่ เกิน 1,000
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 การบวกและการลบจานวนซึ่งมีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่ เกิน 1,000
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 การวัดความยาว ความสู ง และระยะทาง
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 การชั่ง
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 การคูณ
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 เวลา

สาระที่ 1
สาระที่ 2
สาระที่ 6
มฐ มฐ
ค
ค
มฐ ค 2.1
มฐ ค 2.2
มฐ ค 6.1
1.1 1.2
1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6
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5. โครงสร้ างการแบ่ งเวลารายชั่วโมงในการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ป. 2
หน่ วยการเรียนรู้ /
แผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1

เรื่อง

เวลา/
จานวนชั่วโมง

จานวนนับไม่ เกิน 1,000

22

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1

การอ่านและเขียนตัวเลข ตัวหนังสื อแทนจานวน

3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2

ค่าประจาหลักและการเขียนจานวนในรู ปกระจาย

3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 3

ค่าประจาหลักและการเขียนจานวนในรู ปกระจาย (2)

3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4

การเปรี ยบเทียบจานวน

3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5

3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 6

การเรี ยงลาดับจานวน
การนับเพิ่มและการนับลด

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 7

การนับเพิ่มและการนับลด (2)

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 8

จานวนคู่ จานวนคี่

2
2

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2

3

การบวกและการลบจานวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้ง
ไม่ เกิน 1,000

20

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 9

การบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 (ไม่มีการทด)

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 10

การบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 และมีการทด

4
3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 11

โจทย์ปัญหาการบวก

3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 12

การลบจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000 (ไม่มีการกระจาย)

3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 13

การลบจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000 (มีการกระจาย)

3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 14

โจทย์ปัญหาการลบ

4

การวัดความยาว ความสู ง และระยะทาง

18

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 15

ทบทวนการวัดความยาวโดยใช้เครื่ องมือต่าง ๆ

3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 16

เครื่ องมือวัดความยาวที่มีหน่วยเป็ นมาตรฐาน

3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 17

การวัดความยาวที่มีหน่วยเป็ นเซนติเมตรและเมตร

3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 18

การเปรี ยบเทียบ และการคะเนความยาว

4

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 19

โจทย์ปัญหาการวัดความยาว

5

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3
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หน่ วยการเรียนรู้ /
แผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4

เรื่อง

เวลา/
จานวนชั่วโมง

การชั่ง

12

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 20

การชัง่ โดยใช้เครื่ องชัง่ ที่มีหน่วยมาตรฐาน

4

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 21

การเปรี ยบเทียบน้ าหนักและการคะเนน้ าหนัก

4

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 22

โจทย์ปัญหาการชัง่

4

การคูณ

24

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 23

การนับเพิม่ ครั้งละเท่า ๆ กัน

3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 24

การนับเพิม่ และการบวก

3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 25

การบวกและการคูณ

3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 26

การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีหนึ่งหลัก

3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 27

การสลับที่ของการคูณ

3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 28

การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 10

3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 29

การคูณจานวนที่มีสองหลักกับจานวนที่มีหนึ่งหลัก

3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 30

โจทย์ปัญหาการคูณ

3

เวลา

18

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 31

การอ่านเวลาเป็ นชัว่ โมงตรงโดยใช้ภาษาพูด

4

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 32

การอ่านเวลาเป็ นชัว่ โมงตรงโดยใช้ภาษาเขียน

4

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 33

การบอกเวลาและการเขียนเวลา

4

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 34

เดือน ลาดับที่ของเดือน และการอ่านปฏิทิน

3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 35

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา

3

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6

23
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ตอนที่ 2
คาชี้แจงการจัดแผนการจัดการเรียนรู้
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1
จานวนนับไม่ เกิน 1,000

การอ่ านและเขียนตัวเลข
ตัวหนังสื อแทนจานวน

ค่ าประจาหลักและ
การเขียนจานวนในรู ปกระจาย

ค่ าประจาหลักและ
การเขียนจานวนในรู ปกระจาย (2)

การเปรียบเทียบจานวน

จานวนนับไม่ เกิน 1,000

จานวนคู่ จานวนคี่

การเรียงลาดับจานวน
การนับเพิม่ และ
การนับลด
เรียงจาก
น้ อยไปมาก

การนับเพิม่ และ
การนับลด (2)
เรียงจาก
มากไปน้ อย
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ความรู้
1. การอ่านและเขียนตัวเลข ตัวหนังสื อแทนจานวน
2. ค่าประจาหลักและการเขียนจานวนในรู ปกระจาย
3. ค่าประจาหลักและการเขียนจานวนในรู ปกระจาย (2)
4. การเปรี ยบเทียบจานวน
5. การเรี ยงลาดับจานวน
6. การนับเพิ่มและการนับลด
7. การนับเพิ่มและการนับลด (2)
8. จานวนคู่ จานวนคี่
คุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม

1. ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับจานวน
นับไม่เกิน 1,000 ด้วยความสนใจ
ความตั้งใจเรี ยนและการทางานกลุ่ม
2. ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ในตนเอง
ในการร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับจานวน
นับไม่เกิน 1,000
3. มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

จานวนนับไม่ เกิน
1,000

ทักษะ/กระบวนการ
1. การสื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญ
ของจานวนนับไม่เกิน 1,000
2. สามารถนาเสนอจานวนนับไม่เกิน 1,000
3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับจานวนนับ
ไม่เกิน 1,000
4. การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ มาประยุกต์
หรื อเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การอ่านและเขียนตัวเลข ตัวหนังสื อแทนจานวน
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ค่าของตัวเลขและการเขียนจานวนในรู ปกระจาย
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ค่าของตัวเลขและการเขียนจานวนในรู ปกระจาย (2)
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การเปรี ยบเทียบจานวน
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การเรี ยงลาดับจานวน
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การนับเพิ่มและการนับลด
7. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การนับเพิ่มและการนับลด (2)
7. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง จานวนคู่ จานวนคี่
8. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1
9. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
10. แบบบันทึกผลการอภิปราย
11. บันทึกความรู ้
ผลงาน
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การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับไม่ เกิน 1,000
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดกับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวเลขหนังสื อแสดงปริ มาณของสิ่ งของ หรื อ
จานวนนับที่ไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ (ค 1.1 ป. 2/1)
2. เปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับจานวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ (ค 1.1 ป. 2/2)
3. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา (ค 6.1 ป. 2/1)
4. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจและสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 2/3)
5. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการนาเสนอได้อย่าง
ถูกต้อง (ค 6.1 ป. 2/4)
6. เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ (ค 6.1 ป. 2/5)
7. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (ค 6.1 ป. 3/6)
ความเข้ าใจทีค่ งทนของนักเรียน
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
– จานวนไม่เกิน 1,000 เป็ นจานวนที่มีไม่เกินสี่ หลัก
โดยแต่ละหลักจะมีค่าประจาหลัก และสามารถ
เขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย
และตัวหนังสื อ
ความรู้ ของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความเข้ าใจทีค่ งทน
นักเรียนจะรู้ ว่า...
1. ตัวเลข คือ สัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนจานวนสิ่ งที่
นับได้ การอ่านตัวเลขใช้การเขียนคาอ่านเป็ นตัว
หนังสื อ
2. จานวนต่าง ๆ จะมีค่ามากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั
จานวนหลักและค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก
3. จานวนที่มีสามหลักสามารถเขียนให้อยูใ่ นรู ป
กระจายได้ โดยเขียนให้อยูใ่ นรู ปของการบวก
จานวนในหลักร้อย หลักสิ บ และหลักหน่วย

คาถามสาคัญทีท่ าให้ เกิดความเข้ าใจทีค่ งทน
– นักเรี ยนสามารถจาแนกหลักสาคัญของจานวนนับ
ไม่เกินหนึ่งพันที่มีอยูใ่ นชีวิตจริ งได้อย่างไร

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนทีน่ าไปสู่
ความเข้ าใจทีค่ งทน นักเรียนจะสามารถ...
1. สื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญของจานวนนับ
ไม่เกิน 1,000
2. นาเสนอจานวนนับไม่เกิน 1,000
3. แสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เกี่ยวกับจานวนนับไม่เกิน 1,000
4. นาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์หรื อ
เชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง
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ความรู้ ของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความเข้ าใจทีค่ งทน
นักเรียนจะรู้ ว่า...
4. เมื่อมีจานวนตั้งแต่สองจานวนขึ้นไป สามารถ
นามาเปรี ยบเทียบได้วา่ มีค่าเท่ากัน มากกว่า
หรื อน้อยกว่า
5 . การเรี ยงลาดับจานวนเป็ นการเปรี ยบเทียบ
จานวนหลาย ๆ จานวน โดยนาจานวนเหล่านี้
มาเรี ยงลาดับกันทาได้ 2 ลักษณะ คือ เรี ยง
จากจานวนที่มีค่าน้อยไปหาจานวนที่มีค่ามาก
และเรี ยงจากจานวนที่มีค่ามากไปหาจานวนที่มี
ค่าน้อย
6. การนับเพิ่มเป็ นการบวกจานวนเดียวกัน
หลาย ๆ ครั้ง การนับครั้งสุ ดท้ายจะเป็ น
ผลรวมของจานวนทั้งหมดที่นบั
7. การนับลดครั้งละเท่า ๆ กัน คือ การลบออก
ครั้งละเท่า ๆ กัน มีผลทาให้จานวนเดิมมีค่า
ลดลง
8. จานวนคู่ คือ จานวนที่จบั คู่ครั้งละ 2 ได้หมด
พอดี แต่จานวนใดจับคู่แล้วเหลือเศษ 1
เรี ยกว่า จานวนคี่

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนทีน่ าไปสู่
ความเข้ าใจทีค่ งทน นักเรียนจะสามารถ...
–
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ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้
ตามทีก่ าหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานทีน่ ักเรียนต้ องปฏิบตั ิ
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การอ่านและเขียนตัวเลข ตัวหนังสื อแทนจานวน
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ค่าประจาหลักและการเขียนจานวนในรู ปกระจาย
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ค่าประจาหลักและการเขียนจานวนในรู ปกระจาย (2)
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การเปรี ยบเทียบจานวน
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การเรี ยงลาดับจานวน
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การนับเพิ่มและการนับลด
7. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การนับเพิม่ และการนับลด (2)
7. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง จานวนคู่ จานวนคี่
8. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1
9. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
10. แบบบันทึกผลการอภิปราย
11. บันทึกความรู ้
12. การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.2 เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2) การสนทนาซักถาม
2) แบบบันทึกการสนทนาซักถาม
3) การประเมินผลงาน/กิจกรรม
3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรม
เป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
เป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
4) การประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม
4) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม
5) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สิ่ งทีม่ ่ ุงประเมิน
3.1 ความเข้าใจ 6 ด้าน ได้แก่ การอธิบาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การประยุกต์ใช้
ดัดแปลง และนาไปใช้ การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสาคัญในความรู ้สึกของผูอ้ ื่น
และการรู ้จกั ตนเอง
3.2 สมรรถนะสาคัญ เช่น ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทกั ษะชีวิต
และการใช้เทคโนโลยี
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ เป็ นอยูพ่ อเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ
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ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่

จานวนนับไม่ เกิน 1,000
1
2
3
4
5
6
7
8

การอ่านและเขียนตัวเลข ตัวหนังสื อแทนจานวน
ค่าประจาหลักและการเขียนจานวนในรู ปกระจาย
ค่าประจาหลักและการเขียนจานวนในรู ปกระจาย (2)
การเปรี ยบเทียบจานวน
การเรี ยงลาดับจานวน
การนับเพิ่มและการนับลด
การนับเพิ่มและการนับลด (2)
จานวนคู่ จานวนคี่

เวลา
22 ชั่วโมง
3
3
3
3
3
3
2
2
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การอ่ านและเขียนตัวเลข ตัวหนังสื อแทนจานวน

1

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับไม่ เกิน 1,000
เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
ตัวเลข คือ สัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนจานวนสิ่ งที่นบั ได้ การอ่านตัวเลขใช้การเขียนคาอ่านเป็ น
ตัวหนังสื อ
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 2/1, ค 1.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/3, ค 6.1 ป. 2/4, ค 6.1 ป. 2/5, ค 6.1 ป. 3/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสื อแทนจานวนได้ (K)
2. เรี ยนคณิ ตศาสตร์ดว้ ยความสนใจ สนุกสนาน และรับผิดชอบงาน (A)
3. มีทกั ษะในการอ่าน เขียนจานวนอย่างถูกต้องคล่องแคล่ว (P)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. ตรวจผลการทาแบบทดสอบก่อน – แบบทดสอบก่อนเรี ยน
–
เรี ยน
2. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอ
– แบบบันทึกความรู ้
แนะและการอภิปรายร่ วมกัน
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 1 ฝึ กเขียนและ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 1 ฝึ กเขียนและบอก
บอกจานวน
จานวน
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. ตรวจผลการปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 1 ฝึกเขียนและ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 1 ฝึ กเขียนและบอก
บอกจานวน
จานวน
2. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร – แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
3. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5 สาระการเรียนรู้
1. การบอกจานวน
2. การอ่านและเขียนตัวเลข ตัวหนังสื อแทนจานวน
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย

การอ่านจานวนและการเขียนจานวนเป็ นตัวหนังสื อ ตัวเลข
วิทยาศาสตร์

นับจานวนพืช สัตว์ที่มีอยูใ่ นบริ เวณโรงเรี ยน
สั งคมศึกษาฯ

สารวจจานวนสมาชิก และอายุของคนในครอบครัว
ศิลปะ
 การร้องเพลงนับเลขและการระบายสี ตกแต่งใบงานที่ตนสร้างขึ้นได้
อย่างสวยงาม
สุ ขศึกษาฯ

เล่นเกมแข่งกันเขียนตัวเลขและเกมการนับจานวน
ภาษาต่ างประเทศ 
อ่าน เขียน คาศัพท์เกี่ยวกับจานวนต่าง ๆ เป็ นภาษาอังกฤษและภาษา
ของประเทศสมาชิกในอาเซี ยน
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขั้นที่ 1 นาเข้ าสู่ บทเรียน
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ขั้นที่ 2

1. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนจานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
2. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง นับเลข เพื่อทบทวนความรู ้เดิม
เพลงนับเลข
ทานอง...อาร์ยสู ลิปปิ้ ง
หนึ่ง สอง สาม สี่ (ซ้ า)
ห้า หก เจ็ด (ซ้ า)
อีกทั้งแปดและเก้า สิ บ
จาให้ดี (ซ้ า)
กิจกรรมเรียนรู้
1. แบ่งกลุ่มนักเรี ยน กลุ่มละ 3–4 คนนับสิ่ งของต่าง ๆ ในห้องเรี ยนกลุ่มละ 1 อย่าง
แล้วออกมาเขียนสิ่ งที่นบั ได้บนกระดานดา เช่น มีนกั เรี ยนชาย คน มีนกั เรี ยนหญิง
คน มีโต๊ะ ตัว มีเก้าอี้ ตัว เป็ นต้น
2. ทาใบงานวาดภาพแสดงจานวนไม่เกิน 1,000 คนละ 1 จานวน เช่น
ชื่อ

ชั้น
จานวน 18 สิ บแปด

เลขที่

.

3. ครู นาแผ่นตารางสิ บที่ทาจากกระดาษมา 10 แผ่น
ให้นกั เรี ยนนับ
ทีละ 1 สิ บ 2 สิ บ 3 สิ บ, …, 9 สิ บ เพิ่มอีก 1 แผ่นเป็ น 10 สิ บ เรี ยกใหม่วา่ 1 ร้อย ครู
จึงนาตารางร้อยมา 1 แผ่น แสดงให้นกั เรี ยนเห็นว่าสามารถใช้
ตารางนี้แทนตารางสิ บ 10 แผ่น จากนั้นนาตารางร้อยมาให้
นักเรี ยนอ่านเพิม่ ครั้งละ 100, 200, 300, …, 900 แล้วให้
นักเรี ยนช่วยกันคิดว่าถ้าครู เพิ่มตารางร้อยอีก 1 แผ่น จะเป็ นกี่
ร้อย (10 ร้อย) ครู แนะนานักเรี ยนเพิ่มเติมว่า 10 ร้อย เรี ยกอีกอย่างว่า 1 พัน เขียนเป็ น
ตัวเลขได้วา่ 1,000
4. ครู นาแผ่นตารางร้อยและตารางสิ บอย่างละ 1 แผ่น ติดบนกระดานดาให้นกั เรี ยน
บอกว่ามีค่าเท่าไร (1 ร้อย กับ1 สิ บ) ครู แนะนาเพิ่มเติมว่าหมายถึงจานวนหนึ่งร้อย
สิ บแล้วเขียนให้นกั เรี ยนดูบนกระดานดาจากนั้นให้นกั เรี ยนสะกด คาว่า หนึ่งร้อยสิ บ
เป็ นตัวหนังสื อโดยครู เป็ นผูเ้ ขียน
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1 ร้ อย กับ 1 สิ บ
ตัวเลขฮินดูอารบิก 110
ตัวเลขไทย ๑๑๐
ตัวหนังสื อ หนึ่งร้อยสิ บ

2 ร้ อย กับ 2 สิ บ กับ 3 หน่ วย
ตัวเลขฮินดูอารบิก 223
ตัวเลขไทย
๒๒๓
ตัวหนังสื อ สองร้อยยีส่ ิ บสาม

จากนั้นให้นกั เรี ยนฝึกดูแผ่นตารางร้อยและตารางสิ บจานวนอื่น ๆ เช่น 150, 220,
340 เป็ นต้น พร้อมกับให้นกั เรี ยนอ่านเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และ
ตัวหนังสื อจนคล่องแคล่ว ยกตัวอย่างทานองนี้ 2–3 ตัวอย่าง โดยการเพิ่มแผ่นตาราง
หน่วยแล้วให้อ่านจานวนอื่น ๆ จนคล่องโดยย้านักเรี ยนให้จาว่า 1 สิ บ อ่านว่า สิ บ 2
สิ บ อ่านว่า ยีส่ ิ บ เป็ นต้น ครู แนะนาเพิ่มเติมว่าจานวนที่เกิน 100 แต่หลักสิ บเป็ น
ศูนย์ เช่น 101 แสดงเป็ นภาพได้โดยครู นาแผ่นตารางร้อย 1 แผ่น กับแผ่นตาราง
หน่วย 1 แผ่น ติดบนกระดาน ย้าให้นกั เรี ยนจาว่า เลข 1 เมื่อเป็ นหลักหน่วยให้อ่าน
ว่า เอ็ด แล้วให้นกั เรี ยนลองอ่านจานวนอื่น ๆ เช่น 201 สองร้อยเอ็ด 301 สามร้อยเอ็ด
จากนั้นครู แสดงจานวนอื่น ๆ
5. ครู ให้ใบงานเรื่ องการใช้หลักลูกคิดแสดงจานวนหลักร้อย หลักสิ บ และหลักหน่วย
เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
6. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
7. ครู ใช้หลักลูกคิดแสดงจานวนหลักร้อย หลักสิ บ และหลักหน่วย ให้นกั เรี ยนบอก
จานวนด้วยปากเปล่า เช่น

6 ร้ อย กับ 7 สิ บ กับ 9 หน่ วย 7 ร้ อย กับ 2 สิ บ กับ 1 หน่ วย
แสดง จานวน 679 หรื อ ๖๗๙ แสดง จานวน 721 หรื อ ๗๒๑
อ่ านว่ า หกร้อยเจ็ดสิ บเก้า
อ่ านว่ า เจ็ดร้อยยีส่ ิ บเอ็ด
8. ครู นาบัตรจานวนให้นกั เรี ยนฝึกอ่านปากเปล่า และเขียนคาอ่านลงสมุดแบบฝึกหัด
ของตนเองเพื่อตรวจสอบว่านักเรี ยนเข้าใจมากน้อยเพียงใด
9. ครู นานักเรี ยนศึกษาเนื้อหาการอ่านและเขียนตัวเลข ตัวหนังสื อแทนจานวนนับ ใน
หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
10. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 1 ฝึ กเขียนและบอกจานวน ในหนังสื อเรี ยน
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รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
11. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการอ่านและเขียนตัวเลข ตัวหนังสื อ
แทนจานวนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
2. ทบทวนการอ่านและการเขียนจานวนไม่เกิน 100 และค่าประจาหลักต่าง ๆ จาก
ตารางร้อย ตารางสิ บ ตารางหน่วย และหลักลูกคิด
3. ฝึกอ่านและเขียนตัวเลข ตัวหนังสื อแทนจานวนจากหนังสื อพิมพ์, ฟังข่าวจาก
โทรทัศน์ ฯลฯ
4. แสดงจานวนไม่เกินร้อยโดยการนับสิ่ งของขนาดเล็ก เช่น ไม้ไอศกรี ม ไม้จิ้มฟัน
เหรี ยญบาท หรื อเมล็ดมะขาม
ขั้นที่ 4 การนาไปใช้
1. เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแทนข้อความ
2. เขียนตัวหนังสื อแทนจานวน
3. อ่านและเลือกซื้อสิ นค้าจากป้ ายราคาได้อย่างถูกต้อง
ขั้นที่ 5

สรุปความคิดรวบยอด
ตัวเลข คือ สัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนจานวนสิ่ งที่นบั ได้ ตั้งแต่ 1, 2, 3, …, 9 และ
เมื่อครบ 10 ก็จะเป็ น 1 สิ บ เขียนเป็ นตัวเลขว่า 10 และเมื่อนับต่อไปจะได้ 10 สิ บ จะ
เรี ยกว่า 1 ร้อย เขียนเป็ นตัวเลขว่า 100 เป็ นจานวนเลขสามหลัก สรุ ปได้วา่ ตัวเลขทางขวา
มือสุ ดเป็ นหลักหน่วย ตัวเลขที่อยูต่ รงกลางเป็ นหลักสิ บ และตัวเลขทางซ้ายมือสุ ดเป็ น
หลักร้อย
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. สารวจจานวนสมาชิกและอายุของคนในครอบครัวบันทึกเป็ นใบงานส่ งครู เป็ นการ
เรี ยนรู ้ร่วมกันกับผูป้ กครอง
2. ครู ให้ใบงานเรื่ องค่าประจาหลักและการเขียนจานวนในรู ปกระจายเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. หนังสื อพิมพ์
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2. บัตรตัวเลข บัตรภาพจานวนต่าง ๆ
3. บัตรภาพลูกคิด
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยน รู ้คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. ใบกิจกรรมที่ 1 ฝึ กเขียนและบอกจานวน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อ
การเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สารานุกรมไทยในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เล่ม 6
2. ข้อมูลจากหนังสื อต่าง ๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ วารสาร
3. ตัวเลข แสดงจานวนนับ
4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
5. อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับประวัติจานวนและตัวเลข จานวนประชากร

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
ค่ าประจาหลักและการเขียนจานวนในรู ปกระจาย

2

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับไม่ เกิน 1,000
เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
จานวนต่าง ๆ จะมีค่ามากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั จานวนหลักและค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 2/1, ค 1.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/3, ค 6.1 ป. 2/4, ค 6.1 ป. 2/5,
ค 6.1 ป. 3/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. สามารถบอกค่าประจาหลักและค่าของตัวเลขที่อยูใ่ นหลักต่าง ๆ (K)
2. เรี ยนคณิ ตศาสตร์ดว้ ยความสนใจ สนุกสนาน และทางานสะอาดเรี ยบร้อย (A)
3. ใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอได้ถูกต้อง (P)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 2 บอกค่าของฉัน ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 2 บอกค่าของฉัน
ให้รู้ทีซิจ๊ะ
ให้รู้ทีซิจ๊ะ
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร – แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
– ใบกิจกรรมที่ 2 บอกค่าของฉัน ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 2 บอกค่าของฉัน ให้รู้ทีซิจ๊ะ
ให้รู้ทีซิจ๊ะ
5 สาระการเรียนรู้
ค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
 การอ่าน เขียนจานวน ตัวเลข และสัญลักษณ์
ศิลปะ
 ร้องเพลงและวาดภาพระบายสี แสดงค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก
ภาษาต่ างประเทศ  อ่าน เขียน คาศัพท์เกี่ยวกับค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก
สุ ขศึกษาฯ
 นับจังหวะการเคลื่อนไหวร่ างกาย
การงานอาชีพฯ  ประดิษฐ์บตั รตัวเลขแบบมีภาพประกอบ
สั งคมศึกษาฯ
 อ่านวันที่ ปี พ.ศ. ที่เกิดเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ให้ถูกต้องตาม
ค่าตัวเลข
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง หลักสิ บหลักหน่ วย เป็ นการทบทวนความรู ้เดิม
เพลงหลักสิ บหลักหน่ วย
เนือ้ ร้ อง สุเทพ โชคสกุล
เลขสามสองตัว รู ้กนั ทัว่ ว่าสามสิ บสาม
หากมีใครถาม ตัวไหนหลักสิ บ ตัวไหนหลักหน่วย
หากมีช่วยบอกเขาที (ซา้ ) ตัวหน้าหลักสิ บ ตัวหลังหลักหน่วย
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ครู อธิบายค่าของตัวเลขในแต่ละหลักจากเนื้อเพลง เลขสามสองตัว (33)
3 ตัวหน้า อยูใ่ นหลักสิ บมีค่า 30
3 ตัวหลัง อยูใ่ นหลักหน่วยมีค่า 3
3. ครู นาตารางแสดงหลักเลขมาให้นกั เรี ยนอ่านและบอกค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก
เช่น
จานวน
ร้ อย
สิ บ
หน่ วย
780
7
8
0
901
9
0
1
22
0
2
2
143
1
4
3
364
3
6
4
545
5
4
5
ขัน้ ที่ 2

กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู ใช้ลูกคิดแสดงค่าประจาหลัก เช่น
ให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นว่า
ลูกคิด 9 ลูกในหลักหน่วยมีค่าเท่าไร
ลูกคิด 7 ลูก ในหลักสิ บมีค่าเท่าไร
และลูกคิด 6 ลูก ในหลักสิ บมีค่าเท่าไร
(มีค่า 6 ร้อย 5 สิ บ กับ 2 หน่วย)
จานวนรวมกันว่า หกร้อยห้าสิ บสอง

ให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นว่า
ลูกคิด 1 ลูกในหลักหน่วยมีค่าเท่าไร
ลูกคิด 2 ลูก ในหลักสิ บมีค่าเท่าไร
และลูกคิด 7 ลูก ในหลักสิ บมีค่าเท่าไร
(มีค่า 7 ร้อย 5 สิ บ กับ 2 หน่วย)
จานวนรวมกันว่า เจ็ดร้อยยีส่ ิ บเอ็ด
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จากนั้นครู ยกตัวอย่างจานวนอื่น ๆ ที่ มี 0 เป็ นหลักหน่วยหรื อหลักสิ บให้นกั เรี ยน
ลองอ่านโดยครู แนะนาเพิ่มเติมว่า เลข 0 ไม่วา่ จะอยูห่ ลักใดก็มีค่าของตัวเลขเท่ากับ
0 เสมอ
2. ครู ให้ใบงานเรื่ องแผนผังความคิดแสดงค่าประจาหลักของเลขสามหลักแก่นกั เรี ยน
เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
3. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
4. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันเขียนแผนผังความคิดแสดงค่าประจา
หลักของเลขสามหลักโดยกาหนดจานวนเอง เช่น
2 ในหลักสิ บ มีค่า 20
2 ในหลักร้อย
มีค่า 200

222

2 ในหลักหน่วย
มีค่า 2

อ่ านว่ า สองร้ อยยีส่ ิ บสอง
5. ครู ต้ งั คาถามให้นกั เรี ยนอธิ บายเรื่ องค่าประจาหลักจากแผนผังความคิดที่มีนกั เรี ยน
จัดทาขึ้น โดยครู ถามให้นกั เรี ยนช่วยกันตอบและสุ่ มตอบทีละคนจนเห็นว่านักเรี ยน
ทุกคนเข้าใจดี
6. นักเรี ยนกลุ่มเดิมช่วยกันหาจานวนที่มีสามหลัก โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
– มี 7 อยูใ่ นหลักหน่วย
– มี 9 อยูใ่ นหลักสิ บ
– มี 4 อยูใ่ นหลักร้อย
– มี 6 อยูใ่ นหลักร้อย
ให้แต่ละกลุ่มนาเสนอ พร้อมบอกวิธีหาจานวนดังกล่าวให้เพื่อน ๆ ร่ วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็นและช่วยกันตั้งคาถามเกี่ยวกับค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก
7. นักเรี ยนแต่ละคนวาดภาพแสดงจานวน และเขียนค่าประจาหลักของจานวนที่มีสาม
หลักที่กาหนดขึ้นจัดทาเป็นผลงานไว้ ครู ตรวจสอบความถูกต้องแล้วเก็บเข้าแฟ้ ม
สะสมผลงาน
8. ครู นานักเรี ยนศึกษาเนื้อหา ค่าประจาหลักในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
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9. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 2 บอกค่าของฉันให้รู้ทีซิจ๊ะ ในหนังสื อเรี ยน
สาระการเรี ยนรู ้พ้นื ฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
10. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องค่าประจาหลักและการเขียนจานวน
ในรู ปกระจายเพือ่ ฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
2. ศึกษาค่าประจาหลักและค่าของตัวเลขที่อยูใ่ นหลักต่าง ๆ จากหนังสื อเรี ยนและ
หนังสื ออื่น ๆ
3. บอกค่าในแต่ละหลักของจานวนต่าง ๆ จากแบบฝึ กหัดและตัวเลขที่พบเห็นในที่
ต่าง ๆ
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. เปรี ยบเทียบจานวนต่าง ๆ จากหนังสื อเรี ยนและหนังสื อต่าง ๆ
2. เปรี ยบเทียบราคาสิ นค้าจากป้ ายบอกราคา
3. สร้างเกมคณิ ตศาสตร์ที่ใช้ความรู ้เรื่ องค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก และร่ วมเล่นเกม
ได้อย่างสนุกสนาน
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
จานวนที่มีสามหลัก จะมีค่าของตัวเลขแตกต่างกันตามค่าประจาหลัก
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. การใช้หลักลูกคิดช่วยในการวาดภาพแสดงจานวน
2. การใช้แผนตารางร้อย ตารางสิ บ ตารางหน่วย ช่วยในการวาดภาพ แสดงจานวน
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องค่าประจาหลักและการเขียนจานวนในรู ปกระจาย (2) เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. บัตรจานวนเลข และตารางแสดงหลักเลข
2. สิ่ งของที่นบั จานวนได้
3. หลักลูกคิด
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4. ใบกิจกรรมที่ 2 บอกค่าของฉันให้รู้ทีซิจ๊ะ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อ
การเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. หนังสื ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสื อพิมพ์ 3. หลักลูกคิด
2. ห้องสมุด
4. บุคคลต่าง ๆ ครู เพื่อน ญาติ

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
ค่ าประจาหลักและการเขียนจานวนในรู ปกระจาย (2)

3

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับไม่ เกิน 1,000
เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
จานวนที่มีสามหลักสามารถเขียนให้อยูใ่ นรู ปกระจายได้ โดยเขียนให้อยูใ่ นรู ปของการบวก
จานวนในหลักร้อย หลักสิ บ และหลักหน่วย
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 2/1, ค 1.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/3, ค 6.1 ป. 2/4, ค 6.1 ป. 2/5,
ค 6.1 ป. 3/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เขียนจานวนที่มีสามหลักในรู ปของการกระจายได้ (K)
2. ทางานสะอาดเรี ยบร้อย สนใจเรี ยนและมีความรับผิดชอบ (A)
3. ใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอให้ถูกต้อง (P)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอ
– แบบบันทึกความรู ้
แนะและการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 3 ลองคิดลองหา ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 3 ลองคิดลองหา
ค่ากระจาย
ค่ากระจาย
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร – แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 3 ลองคิดลองหา
กิจกรรมที่ 3 ลองคิดลองหา
ค่ากระจาย
ค่ากระจาย

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5 สาระการเรียนรู้
การเขียนจานวนในรู ปกระจาย
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
 การอ่าน เขียนจานวน ตัวเลข และสัญลักษณ์
การงานอาชีพฯ  ประดิษฐ์ของเล่นโดยใช้ความรู ้เรื่ องการเขียนจานวนในรู ปกระจาย เช่น
ตัวต่อการกระจาย
ศิลปะ
 ปั้นดินน้ ามันเป็ นตัวเลข แสดงการกระจายจานวนที่มี 2 หลักและ 3 หลัก
สุ ขศึกษาฯ
 เล่นเกมการกระจาย ร่ วมกับเพื่อน ๆ ในชั้นเรี ยนได้อย่างสนุกสนาน
สั งคมศึกษาฯ  สารวจจานวนนักเรี ยนในโรงเรี ยนแล้วเขียนในรู ปกระจาย
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
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1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยน ช่วยกันร้องเพลง นับสิ บ เพื่อทบทวนความรู ้เดิม
เพลงนับสิ บ
เนือ้ ร้ อง...ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง...เพลงช้ าง
พวกหนู หนู สุ ขใจเมื่อได้มาเล่นด้วยกัน
มี หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า อัน
หก เจ็ด แปด เก้า และสิ บนั้น (ซา้ )
ของเล่นครบครัน จานวนสิ บ
3. ทบทวนการกระจายจานวนนับง่าย ๆ จากบัตรแสดงการกระจายตามค่าหลักเลข โดย
ให้อ่านจานวนตามบัตรที่ครู แสดงให้ดู เช่น
11 = 10 + 1

12 = 10 + 2

13 = 10 + 3

14 = 10 + 4

15 = 10 + 5

16 = 10 + 6

17 = 10 + 7

18 = 10 + 8

19 = 10 + 9

20 = 20 + 0

ครู อธิบายเพิ่มเติมว่า 20 = 20 + 0 ในหลักสิ บคือ 2 มีค่า 20 และหลักหน่วยคือ 0
มีค่า 0 จากนั้นครู นาแผ่นตารางสิ บ 2 แผ่น มาวางให้นกั เรี ยนดู
แล้วถามว่าต้องเอาตารางหน่วยมาวางอีกหรื อไม่ สรุ ปอีกครั้งว่า 20 = 2 สิ บ กับอีก 0
หน่วย หรื อ 20 + 0
ขัน้ ที่ 2

กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ให้นกั เรี ยนนับฝาน้ าอัดลมแยกเป็ นกอง กองละ 10 ฝา จานวน 3 กอง กองละ 7 ฝา
แล้วตอบคาถามว่า จานวนฝาน้ าอัดลมดังกล่าวเขียนเป็ นตัวเลขได้อย่างไร และบอก
ว่ามีจานวนกี่สิบกับกี่หน่วย โดยเน้นให้เขียนในรู ปกระจาย เช่น
3 อยูใ่ นหลักสิ บ
มีค่าเท่ากับ 30
สิ บ
หน่ วย
7 อยูใ่ นหลักหน่วย มีค่าเท่ากับ 7
3
7
เขียนในรู ปกระจาย 30 + 7 = 37
ยกตัวอย่างอื่น ๆ เพิม่ เติมโดยสุ่ มถามนักเรี ยนทีละคนจนนักเรี ยนเข้าใจ
2. ครู ใช้ลูกคิดแสดงค่าประจาหลัก
ให้นกั เรี ยนบอกว่า ลูกคิด 5 ลูก
ในหลักหน่วยมีค่าเท่าไร ลูกคิด
4 ลูกในหลักสิ บมีค่าเท่าไร และ
ลูกคิด 1 ลูกในหลักร้อยมีค่าเท่าไร
(มีค่า 5 หน่วยกับมีค่า 4 สิ บ กับมี
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ค่า 1 ร้อยตามลาดับ) เขียนในรู ปกระจายของการบวกได้ คือ 145 = 100 + 40 + 5
ให้นกั เรี ยนบอกว่าลูกคิดในแต่ละ
หลักมีค่าเท่าไร ลูกคิดในหลักร้อย
มีค่า 5 ร้อย ลูกคิดในหลักสิ บมีค่า
0 สิ บ ลูกคิดในหลักหน่วยมีค่า 7
หน่วย อ่านรวมกันว่า ห้ าร้ อยเจ็ด
เขียนในรู ปกระจายของการบวกคือ
500 + 00 + 7
จากนั้นครู ยกตัวอย่างจานวนอื่น ๆ ที่มี 0 เป็ นหลักหน่วยหรื อหลักสิ บ ให้
นักเรี ยนอ่านและเน้นให้ตรวจคาตอบว่ากระจายถูกต้องหรื อไม่ โดยการบวกค่าของ
ตัวเลขแต่ละหลักตามแนวตั้ง เช่น
100
500
+
+
40
00
140
500 +
+
5
7
145
507
3. ครู มอบหมายการบ้านให้แก่นกั เรี ยนโดยครู เขียนจานวนเลขสองหลักหรื อสามหลัก
มา 5 จานวน แล้วให้นกั เรี ยนเขียนจานวนในรู ปกระจายลงในสมุด
ครั้งที่ 2
4. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบ
คาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
5. ครู กาหนดจานวนเลขสองหลักหรื อสามหลักมา 1 จานวน หรื อให้นกั เรี ยนกาหนด
เอง แล้วนักเรี ยนวาดภาพแสดงการกระจายจัดทาเป็ นใบความรู ้คนละ1 ใบ แล้วให้
ครู ตรวจสอบจากนั้นเก็บเข้าแฟ้ มสะสมผลงาน
ตัวอย่ าง
75 คือ 7 สิ บ กับ 5 หน่วย
231 คือ
2 ร้อย
3 สิ บ
1 หน่วย
75 = 70 + 5

231 = 200 + 30 + 1
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6. ครู นานักเรี ยนศึกษาเนื้อหา การเขียนจานวนในรู ปกระจาย ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 3 ลองคิดลองหาค่ากระจาย ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
8. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องค่าประจาหลักและการเขียนจานวนใน
รู ปกระจาย (2) เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนกำรเรียนรู้
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
2. ทบทวนค่าของตัวเลขในหลักต่าง ๆ
3. ฝึ กเขียนจานวนในรู ปกระจาย
4. วาดภาพแสดงการกระจายของจานวนที่มีสองหลัก และจานวนที่มีสามหลัก
ขัน้ ที่ 4

กำรนำไปใช้
1. การบวกเลขตั้งแต่ 2 หลักขึ้นไป โดยวิธีเขียนจานวนในรู ปกระจาย
2. การลบเลขตั้งแต่ 2 หลักขึ้นไป โดยวิธีเขียนจานวนในรู ปกระจาย

ขัน้ ที่ 5

สรุปควำมคิดรวบยอด

จานวนที่มีสามหลักสามารถเขียนให้อยูใ่ นรู ปของการกระจายได้ โดยการบอกค่า
ของตัวเลขในหลักร้อย หลักสิ บ และหลักหน่วย
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. เล่นเกมการกระจาย โดยนาจานวนในบัตรคาที่ตนได้รับไปรวมกับเพื่อนให้ได้
เท่ากับจานวนที่กาหนดให้
2. ครู ให้ใบงานเรื่ องการเปรี ยบเทียบจานวนเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. บัตรจานวนเลข
2. ฝาน้ าอัดลม
3. หลักลูกคิด
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4. ใบกิจกรรมที่ 3 ลองคิดลองหาค่ากระจาย ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ / สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. หนังสื ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสื อพิมพ์
2. ห้องสมุด
3. หลักลูกคิด
4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การเปรียบเทียบจานวน

4

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับไม่ เกิน 1,000
เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
เมื่อมีจานวนตั้งแต่สองจานวนขึ้นไป สามารถนามาเปรี ยบเทียบได้วา่ มีค่าเท่ากัน มากกว่า หรื อ
น้อยกว่า
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 2/1, ค 1.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/3, ค 6.1 ป. 2/4, ค 6.1 ป. 2/5,
ค 6.1 ป. 3/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เปรี ยบเทียบจานวนโดยใช้เครื่ องหมาย =,  , > และ < และเรี ยงลาดับจานวนได้ (K)
2. สนใจและตั้งใจเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และทางานส่ งตามกาหนดเวลา (A)
3. ใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมาย นาเสนอ และให้เหตุผลประกอบได้ (P)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอ
– แบบบันทึกความรู ้
แนะและการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 4 การเปรี ยบเทียบ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 4 การเปรี ยบเทียบ
จานวน
จานวน
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
กิจกรรมที่ 4 การเปรี ยบเทียบ
จานวน

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เครื่องมือวัดและประเมินผล
– แบบประเมินด้านทักษะ/
กระบวนการ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

– ใบกิจกรรมที่ 4 การเปรี ยบเทียบ
จานวน

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5 สาระการเรียนรู้
การเปรี ยบเทียบจานวน
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
พูดอธิบายวิธีการเปรี ยบเทียบจานวนตั้งแต่ 2 จานวนขึ้นไป
สั งคมศึกษาฯ
เปรี ยบเทียบราคาสิ นค้าก่อนซื้ อ
ศิลปะ
วาดภาพแสดงการเปรี ยบเทียบของจานวนตั้งแต่ 2 จานวนขึ้นไป
ภาษาต่ างประเทศ
อ่าน เขียนคาศัพท์เกี่ยวกับการเปรี ยบเทียบจานวน
วิทยาศาสตร์
เปรี ยบเทียบและจัดเรี ยงลาดับจานวนพืช สัตว์
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
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1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง นับไก่ เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
เพลงนับไก่
เนือ้ ร้ อง... ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง...ต้ อยตลิ่ง
แม่ไก่เดินนาหน้า ลูกไก่วิ่งมา หนึ่ง สอง สาม
สี่ ห้า หก เจ็ด ขนงาม แปด เก้า สิ บ ตามมาเป็ นแถว
3. ทบทวนการเปรี ยบเทียบจานวนสองหลักและการใช้สญ
ั ลักษณ์ =,  , > และ < โดยครู แจก
ปฏิทินให้นกั เรี ยนเติมจานวนที่หายไปเป็ นรายบุคคล
จากนั้นครู ให้นกั เรี ยนสังเกตการเรี ยงลาดับตัวเลขจากปฏิทินข้างต้นว่าเรี ยงลาดับอย่างไร ครู อาจ
ถามให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบว่าจานวนใดมากกว่า น้อยกว่า หรื ออาจถามให้บอกค่าประจาหลัก
8 มิถุนายน 2552
8 June 2009
อาทิตย์ /Sun จันทร์ /Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุ กร์ /Fri
1
7
14
21
28

2

3

8
9
10
15
16
17
22
…………. ………….
………….
30

เสาร์ /Sat

4

5

………….

………….
………….
25

12
………….
26

13
20
27

ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู บอกจานวน 1 จานวน แล้วให้นกั เรี ยนบอกจานวนที่มากกว่ามา 1 จานวน และ
จานวนที่นอ้ ยกว่ามา 1 จานวน เช่น
44 น้อยกว่า
45 และ
46 มากกว่า 45
58 น้อยกว่า
59 และ
60 มากกว่า 59
371 น้อยกว่า
372 และ 373 มากกว่า 371
จากนั้นสุ่ มนักเรี ยนออกไปเขียนการเปรี ยบเทียบจานวน โดยใช้สญ
ั ลักษณ์จะได้วา่
44 < 45, 46 > 45, 58 < 59, 60 > 59, 371 < 372 และ 373 > 371
2. ครู เขียนจานวนที่มีหลักร้อยไม่เท่ากัน 2 จานวน
ได้แก่ 421 กับ 335 แล้วนาแผ่นตารางร้อย ตาราง
สิ บ และตารางหน่วย แสดงค่าของจานวน
421
ประกอบการเปรี ยบเทียบให้นกั เรี ยนพิจารณาและ
ตอบด้วยวาจา และส่ งตัวแทนมานาเสนอชั้นเรี ยน
ครู อธิบายเพิ่มเติมว่าเปรี ยบเทียบในหลักร้อยก่อน
335
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ถ้าเลขในหลักร้อยของจานวนใดมีค่ามากกว่า จานวนนั้นจะมีค่ามากกว่า เช่น 421 >
335 เพราะ 4 > 3
3. ครู เขียนจานวนที่มีหลักร้อยเท่ากัน 2 จานวน ได้แก่
353 กับ 335 แล้วนาแผ่นตารางร้อย ตารางสิ บ และ
ตารางหน่วย แสดงค่าของจานวนประกอบการ
353
เปรี ยบเทียบให้นกั เรี ยนพิจารณาและตอบด้วยวาจา
จากนั้นส่ งตัวแทนมานาเสนอหน้าชั้นเรี ยน ครู
อธิบายเพิ่มเติมว่า ถ้าตัวเลขในหลักร้อยเท่ากัน ใช้
335
เปรี ยบเทียบตัวเลขในหลักสิ บ เช่น
335 < 353 เพราะ 3 < 5
4. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนโดยครู เขียนจานวนเลขสองหลักหรื อสามหลักมา 5 คู่
แล้วให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบจานวนแต่ละคู่ลงในสมุดเพื่อเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
5. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
6. ครู ยกตัวอย่างจานวนที่มีสองหลัก และจานวนที่มีสามหลัก หลาย ๆ จานวน โดยครู
เขียนบนกระดานดาให้นกั เรี ยนฝึกเปรี ยบเทียบจานวนพร้อมกัน จากนั้นครู สุ่มเรี ยก
นักเรี ยนทีละคนเปรี ยบเทียบจานวน
7. ครู กาหนดจานวนเลขสองหลัก หรื อสามหลักมา 1 คู่ หรื อให้นกั เรี ยนกาหนดเองก็ได้
จากนั้นให้นกั เรี ยนวาดภาพแสดงการเปรี ยบเทียบจานวนจัดทาเป็ นใบความรู ้คนละ 1
ใบ แล้วให้ครู ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นเก็บเข้าแฟ้ มสะสมผลงาน
8. ครู นานักเรี ยนศึกษาเนื้อหา การเขียนจานวนในรู ปกระจาย ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
9. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 4 การเปรี ยบเทียบจานวน ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
10. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการเปรี ยบเทียบจานวนเพื่อฝึ กฝน
ทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
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1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
2. ทบทวนการใช้เครื่ องหมาย >, <, = และ  ในการเปรี ยบเทียบจานวน
3. เปรี ยบเทียบจานวนด้วยลูกคิด รู ปภาพ ตารางร้อย ตารางสิ บ ตารางหน่วย และของ
จริ ง
4. ฝึ กการใช้เครื่ องหมายแสดงการเปรี ยบเทียบจานวน
ขัน้ ที่ 4

ขัน้ ที่ 5

กำรนำไปใช้
1. เปรี ยบเทียบราคาสิ นค้าจากป้ ายราคา
2. เปรี ยบเทียบขนาดของร่ างกาย เช่น ขนาดรอบเอว ส่ วนสู ง หรื อน้ าหนักตัว
3. การซื้อ ขายในชีวิตประจาวัน

สรุปควำมคิดรวบยอด
การเปรี ยบเทียบจานวนตั้งแต่ 2 จานวนขึ้นไป สามารถนามาเปรี ยบเทียบได้วา่
เท่ากับ ไม่เท่ากับ มากกว่า หรื อน้อยกว่า สามารถใช้สญ
ั ลักษณ์ =,  , > หรื อ < แทน
ภาษาเขียนได้และการอ่านประโยคสัญลักษณ์ตอ้ งอ่านจากซ้ายไปขวาเสมอ
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. เปรี ยบเทียบจานวนนักเรี ยนชาย–หญิงในห้อง
2. เปรี ยบเทียบจานวนนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ในแต่ละห้อง
3. เปรี ยบเทียบราคาสิ นค้าของแต่ละบริ ษทั จากใบโฆษณาสิ นค้า
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องการเรี ยงลาดับจานวนเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ใบโฆษณาสิ นค้า
2. ตารางร้อย ตารางสิ บ ตารางหน่วย
3. ปฏิทิน
4. ใบกิจกรรมที่ 4 เรื่ อง การเปรี ยบเทียบจานวน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ต้นไม้บริ เวณโรงเรี ยน
2. ป้ ายสถิติแสดงจานวนนักเรี ยน
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3. ห้องสมุด
4. หนังสื อพิมพ์ หนังสื อรวบรวมข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ
5. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การเรียงลาดับจานวน

5

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับไม่ เกิน 1,000
เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การเรี ยงลาดับจานวนเป็ นการเปรี ยบเทียบจานวนหลาย ๆ จานวน โดยนาจานวนเหล่านี้มา
เรี ยงลาดับกันทาได้ 2 ลักษณะ คือ เรี ยงจากจานวนที่มีค่าน้อยไปหาจานวนที่มีค่ามาก และเรี ยงจาก
จานวนที่มีค่ามากไปหาจานวนที่มีค่าน้อย
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 2/1, ค 1.1 ป. 2/2, ค 1.1 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/3, ค 6.1 ป. 2/4, ค 6.1 ป. 2/5,
ค 6.1 ป. 3/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. นักเรี ยนสามารถนาจานวนตั้งแต่ 3 จานวนขึ้นไป มาเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย และจาก
น้อยไปหามากได้ (K)
2. ตั้งใจและเรี ยนคณิ ตศาสตร์อย่างมีความสุ ข และทางานส่ งตามกาหนด (A)
3. นาความรู ้ไปใช้ในการเรี ยนวิชาอื่น และในชีวิตประจาวันได้ (P)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอ
– แบบบันทึกความรู ้
แนะและการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 5 เรื่ อง เรี ยงไปหา ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 5 เรื่ อง เรี ยงไปหา
น้อย เรี ยงไปหามาก
น้อย เรี ยงไปหามาก
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร – แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตาม รายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 5 เรื่ อง เรี ยงไปหา ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 5 เรื่ อง เรี ยงไปหา
น้อย เรี ยงไปหามาก
น้อย เรี ยงไปหามาก
5 สาระการเรียนรู้
การเรี ยงลาดับจานวน
6 แนวทางบูรณาการ
สั งคมศึกษาฯ
สารวจจานวนนักเรี ยนในโรงเรี ยน แล้วนามาจัดเรี ยงลาดับ
ภาษาไทย
อธิบายเกี่ยวกับการเรี ยงลาดับจานวนที่มีสามหลักหลาย ๆ จานวนได้
สุ ขศึกษาฯ
เรี ยงลาดับน้ าหนักตัว ส่ วนสู งของเพื่อนในกลุ่มและคนในครอบครัวได้
วิทยาศาสตร์
สารวจน้ าหนักของสารต่าง ๆ แล้วนามาเรี ยงลาดับ
ภาษาต่ างประเทศ
อ่าน เขียนคาศัพท์เกี่ยวกับการเรี ยงลาดับตัวเลข
การงานอาชีพฯ
ฝึ กพิมพ์จานวนด้วยคอมพิวเตอร์
6 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง นับปูม้า เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
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ขัน้ ที่ 2

เพลงนับปูม้า
เนือ้ ร้ อง...ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง...ให้ หนูไปด้ วย
หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า
ฉันไปจับปูมา้ ได้ หนึ่งตัว
หก เจ็ด แปด เก้า สิ บ ปูมนั หนีบนิ้วนั้น ต้องสัน่ หัว
เจ็บปวดเหลือทน จนฉันกลัว ปูหนีบฉันที่นิ้ว หัวแม่มือ
3. ให้นกั เรี ยนนับจานวนเรี ยงลาดับตั้งแต่ 0–100 ด้วยปากเปล่าพร้อมกันทั้งชั้น
4. ให้นกั เรี ยนผลัดกันออกมาเขียนจานวนเรี ยงลาดับตั้งแต่ 0–100 บนกระดานดา โดย
ออกมาเรี ยงลาดับทีละแถว
5. ให้นกั เรี ยนผลัดกันออกมาฝึ กเขียนตัวเลขให้เรี ยงลาดับจานวน 5 ตัว บนกระดานดา
เช่น 71, 85, 87, 93, 100
กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู นาบัตรตัวเลข ชุดที่ 1 ติดบนกระดานดา
556 668 877 768
ให้นกั เรี ยนพิจารณาว่าจานวนใดมีค่ามากที่สุด ในขั้นแรกให้พิจารณาที่หลักร้อย ว่า
เท่ากันหรื อไม่ ถ้าไม่เท่ากันพิจารณาว่าจานวนใดมากที่สุด แล้วจึงเรี ยงลงมาจนถึง
น้อยที่สุด ซึ่งเรี ยงได้ดงั นี้
866 768 688 568
2. ครู นาบัตรตัวเลข ชุดที่ 2 ติดบนกระดานดา
385 358 379 349
ให้นกั เรี ยนพิจารณาว่าจานวนใดมีค่าน้อยที่สุด โดยพิจารณาจากหลักร้อยจะเห็นว่า
มีค่าเท่ากันทุกจานวน จึงไปพิจารณาที่หลักสิ บพบว่ามีค่าไม่เท่ากัน จึงเลือกจานวน
ในหลักสิ บที่มีค่าน้อยที่สุดมาเขียนก่อน แล้วจึงเรี ยงไปหามากที่สุดซึ่งเรี ยงได้ดงั นี้
349 358 379 385
ครู ยกตัวอย่างทานองนี้ 3–4 ตัวอย่างเพิ่มเติมจนนักเรี ยนเกิดความชานาญ
3. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนโดยครู เขียนโจทย์ 3 ข้อ แต่ละข้อเป็ นจานวนนับไม่เกิน
สามหลักมา 5 จานวน แล้วให้นกั เรี ยนเรี ยงลาดับจานวนจากมากไปน้อย
เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป

ครั้งที่ 2
4. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
5. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มสารวจจานวนนักเรี ยนแต่
ละห้องเรี ยน แล้วรวมแต่ละชั้นเมื่อสารวจได้แล้วให้ตอบคาถาม
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1) จานวนนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2–6 ชั้นใดมีจานวนนักเรี ยนน้อยที่สุด
2) จานวนนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2–6 ชั้นใดมีจานวนนักเรี ยนมากที่สุด
และมีจานวนเท่าไร
3) เรี ยงลาดับชั้นที่มีจานวนมากที่สุดไปหาชั้นที่มีจานวนนักเรี ยนน้อยที่สุด
จากนั้นนาข้อมูลที่สารวจได้ เขียนเป็ นรายงานส่ งครู
6. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 4 เรี ยงไปหาน้อย เรี ยงไปหามาก ในหนังสื อ
เรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์
แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการเรี ยงลาดับจานวนเพื่อฝึ กฝน
ทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
2. ทบทวนค่าของจานวนและการเปรี ยบเทียบจานวน
3. ฝึกการเรี ยงลาดับจานวนจากโจทย์เลขต่าง ๆ
4. สรุ ปหลักการและวิธีเรี ยงลาดับของจานวนต่าง ๆ จากกิจกรรม
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. เข้าแถวตามลาดับความสู งได้อย่างถูกต้อง
2. จัดเรี ยงเอกสารตามเลขหน้าของเอกสารได้
3. เล่นเกมคณิ ตศาสตร์หรื อเกมเกี่ยวกับการเรี ยงลาดับ
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การเรี ยงลาดับจานวนที่มีสามหลักหลาย ๆ จานวน ทาได้โดยพิจารณาตัวเลขใน
หลักร้อยก่อน ถ้าหลักร้อยมีค่าเท่ากันจึงพิจารณาหลักสิ บ และหลักหน่วยตามลาดับ
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. แบ่งกลุ่มนักเรี ยนให้สารวจความสู งของเพื่อนในกลุ่มแล้วนามาเรี ยงลาดับ
2. แบ่งกลุ่มนักเรี ยนสารวจเส้นทาง และระยะทางเด่นชัดจากแผนที่ หลักกิโลเมตร
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องการนับลดและการนับเพิ่มเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อการเรียนรู้
1. ส่ วนสู งของนักเรี ยนแต่ละคน
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2. บัตรตัวเลข สถิติจานวนนักเรี ยน
3. ใบโฆษณาสิ นค้า
4. ใบกิจกรรมที่ 5 เรื่ อง เรี ยงไปหาน้อย เรี ยงไปหามากในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ป้ ายสถิติแสดงจานวนนักเรี ยนของโรงเรี ยน
2. ป้ ายสถิติแสดงจานวนนักเรี ยนแต่ละห้องเรี ยน
3. แผนที่ แผนผังบอกระยะทาง
4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การนับเพิม่ และการนับลด

6

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับไม่ เกิน 1,000
เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การนับเพิ่มเป็ นการบวกจานวนเดียวกันหลาย ๆ ครั้ง การนับครั้งสุ ดท้ายจะเป็ น
ผลรวมของจานวนทั้งหมดที่นบั
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 2/1, ค 1.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/3, ค 6.1 ป. 2/4, ค 6.1 ป. 2/5,
ค 6.1 ป. 3/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. นับเพิม่ ทีละ 5 ทีละ 10 ทีละ 100 ได้ (K)
2. มีวิจารณญาณในการคิดและตอบคาถามด้วยความมัน่ ใจ (A)
3. ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา และคานวณหาคาตอบได้ (P)
4 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 6 การนับเพิ่ม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 6 การนับเพิ่ม
ทีละ 5 ทีละ 10 และทีละ 100
ทีละ 5 ทีละ 10 และทีละ 100
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร – แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
– ใบกิจกรรมที่ 6 การนับเพิ่มที
ใบกิจกรรมที่ 6 การนับเพิ่มที
ละ 5 ทีละ 10 และทีละ 100
ละ 5 ทีละ 10 และทีละ 100
5 สาระการเรียนรู้
1. การนับเพิ่มครั้งละ 5
2. การนับเพิ่มครั้งละ 10
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
ศิลปะ
ภาษาต่ างประเทศ
สุ ขศึกษา

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

3. การนับเพิ่มครั้งละ 100

ตอบคาถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนับเพิ่ม
วาดภาพระบายสี แสดงการนับเพิ่มครั้งละ 5 หรื อการนับเพิ่มครั้งละ 10
อ่าน เขียนคาศัพท์เกี่ยวกับจานวนที่เพิ่มครั้งละ 5 ครั้งละ 10 และครั้งละ
100
เล่นเกมการนับเพิ่ม นับลด
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7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง นับเพิม่ เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
เพลงนับเพิม่
เนือ้ ร้ อง...ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง...บุรงกากาตูวา
หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิ บ ดังว่า
นับเพิ่มทีละสิ บ ด้วยนา เริ่ มจากสิ บ ยีส่ ิ บ สามสิ บ
สี่ สิบ ห้าสิ บ หกสิ บ และเจ็ดสิ บ แปดสิ บ เก้าสิ บ
จึงหมด จานวนสิ บ นับเพิ่มต่อไป จะได้ หนึ่งร้อยพอดี
ช่วยร้องอีกที จาได้
3. ให้นกั เรี ยนนับสิ่ งของหรื อนิ้วมือของตนเอง คนที่ 1 ให้นบั ครั้งละ 1
คนที่ 2 ให้นบั ครั้งละ 5 แล้วเปรี ยบเทียบดูวา่ ใครจะนับเสร็ จก่อนกัน
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ให้นกั เรี ยนเขียนตัวเลข 1–100 โดยเขียนบรรทัดละ 5 แถว แล้วสังเกตตัวเลขในแต่
ละหลัก
1
11
21
31
41

2
12
22
32
42

3
13
23
33
43

4
14
24
34
44

5
15
25
35
45

6
16
26
36
46

7
17
27
37
47

8
18
28
38
48

9
19
29
39
49

10
20
30
40
50

51
61
71
81
91

52
62
72
82
92

53
63
73
83
93

54
64
74
84
94

55
65
75
85
95

56
66
76
86
96

57
67
77
87
97

58
68
78
88
98

59
69
79
89
99

60
70
80
90
100

ให้นกั เรี ยนดูความสัมพันธ์ของเลขในแต่ละหลัก จะเขียนได้ดงั นี้ เช่น
1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46
5, 10, 15, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 เป็ นต้น
จะสังเกตว่าเป็ นการนับเพิ่มครั้งละ 5 โดยครู แนะนานักเรี ยนให้ตรวจสอบโดยการ
นับช่องตาราง หรื อท่องสู ตรคูณแม่ 5
2. ให้นกั เรี ยนเติมตัวเลข 1– 100 ลงในตารางร้อย แล้วสังเกตตัวเลขในแต่ละหลัก หรื อ
ท่องสู ตรคูณแม่ 5 และสรุ ป
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1
11
21
31
41
51
61
71
81
91

2
12
22
32
42
52
62
72
82
92

3
13
23
33
43
53
63
73
83
93

4
14
24
34
44
54
64
74
84
94

5
15
25
35
45
55
65
75
85
95

6
16
26
36
46
56
66
76
86
96

7
17
27
37
47
57
67
77
87
97

8
18
28
38
48
58
68
78
88
98

9
19
29
39
49
59
69
79
89
99

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

3. ร่ วมกันว่าเป็ นการนับเพิ่มครั้งละ 10 โดยครู แนะนาให้นกั เรี ยนตรวจสอบโดยการ
นับช่องตาราง และให้นกั เรี ยนนับเหรี ยญสิ บบาททีละเหรี ยญจนถึง 10 เหรี ยญ
เท่ากับ 100 บาท เช่น 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, หรื อ 10, 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80, 90, 100 เป็ นต้น
4. ครู นาแผ่นตารางร้อยมาให้นกั เรี ยนนับเพิ่มครั้งละ 100 1 แผ่น = 100 ไปจนถึง
ตารางร้อย 10 แผ่น เท่ากับ 1,000 จากนั้นครู นาของจริ ง ได้แก่ ธนบัตรใบละ100
บาท ให้นกั เรี ยนนับเพิ่มทีละ 1 ใบจนถึง 10 ใบ
5. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนโดยครู เขียนโจทย์ 3 ข้อ แต่ละข้อเป็ นจานวนนับที่
เพิม่ ขึ้นทีละ 5 เพิม่ ขึ้นทีละ 10 และเพิม่ ขึ้นทีละ 100 มา 4 จานวน แล้วให้นกั เรี ยน
เขียนจานวนถัดไปในแต่ละข้อเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
6. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
7. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันวาดภาพการนับเพิ่มครั้งละ 5 หรื อการนับ
เพิ่ม ครั้งละ 10 3–4 จานวน ระบายสี ให้สวยงามแล้วนาส่ งครู เพื่อจัดป้ ายนิเทศหน้า
ชั้นเรี ยน
8. ครู จดั การแข่งขันการเขียนเลขจากการนับเพิ่มครั้งละ 5 การนับเพิ่มครั้งละ 10 และ
การนับเพิ่มครั้งละ 100 จากตัวเลขที่กาหนดไปอีก 3 จานวน ได้ผชู ้ นะประจา
ห้องเรี ยน
9. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 6 การนับเพิ่มทีละ 5 ทีละ 10 และทีละ 100
ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
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10. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการนับเพิ่มและการนับลดเพื่อ
ฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
2. นับเพิ่มครั้งละ 5 ครั้งละ 10 และครั้งละ 100 จากสิ่ งของตารางสิ บ ตารางร้อย หรื อ
บัตรคา
3. ทดสอบการนับเพิ่มโดยการแข่งขันกับเพื่อนร่ วมห้อง
ขัน้ ที่ 4

กำรนำไปใช้
1. นับสิ่ งของต่าง ๆ ที่มีจานวนเพิ่มครั้งละ 5 เพิ่มครั้งละ 10 และเพิ่มครั้งละ 100 ได้
2. เล่นเกมคณิ ตศาสตร์ เกี่ยวกับการเติมตัวเลขที่หายไป หรื อการตวงสิ่ งของการเพิ่ม
ครั้งละเท่า ๆ กัน
3. นับจานวนต่าง ๆ ได้รวดเร็ วขึ้น

ขัน้ ที่ 5

สรุปควำมคิดรวบยอด

การนับเพิ่มครั้งละ 5 นับโดยนา 5 มาบวกกับจานวนเริ่ มต้น แล้วบวกเพิ่มอีกทีละ
5 ในการนับครั้งต่อ ๆ ไป
การนับเพิม่ ครั้งละ 10 นับโดยการนา 10 มาบวกกับจานวนเริ่ มต้น เมื่อนับครั้ง
ต่อ ๆ ไปก็บวกด้วย 10 ทุกครั้ง
การนับเพิ่มครั้งละ 100 นับโดยนา 100 มาบวกกับจานวนเริ่ มต้น เมื่อนับครั้ง
ต่อ ๆ ไป บวกเพิ่มอีก 100 ทุกครั้ง
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ในการนับให้นกั เรี ยนนับเหรี ยญ 5 บาท เหรี ยญ 10 บาท หรื อธนบัตรของจริ ง
นักเรี ยนจะได้นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2. ครู ให้ใบงานเรื่ องการนับเพิ่มและการนับลด (2) เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. อุปกรณ์การนับ
2. เหรี ยญ 5 บาท เหรี ยญ 10 และธนบัตรใบละ 100
3. แผ่นตารางร้อย
4. สู ตรคูณแม่ 5 สู ตรคูณแม่ 10
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5. ใบกิจกรรมที่ 6 การนับเพิ่มทีละ 5 ทีละ 10 และทีละ 100 ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
6. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. เหรี ยญ 5 บาท เหรี ยญ 10 บาท ธนบัตรใบละ 100
2. สู ตรคูณแม่ 5 สู ตรคูณแม่ 10
3. ของจริ ง เช่น กล้วยที่เป็ นหวี ลูกชิ้นที่เสี ยบไม้ เป็ นต้น
4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การนับเพิม่ และการนับลด (2)

7

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับไม่ เกิน 1,000
เวลา 2 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การนับลดครั้งละเท่า ๆ กัน คือ การลบออกครั้งละเท่า ๆ กัน มีผลทาให้จานวนเดิมมีค่า
ลดลง
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 2/1, ค 1.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/3, ค 6.1 ป. 2/4, ค 6.1 ป. 2/5,
ค 6.1 ป. 3/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. นับลดครั้งละ 2 ครั้งละ 10 ครั้งละ 100 ได้ (K)
2. มีความสุ ขสนุกสนานกับการทากิจกรรม และมีความรับผิดชอบงาน (A)
3. นาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการเรี ยนวิชาอื่น และในชีวิตประจาวัน (P)
4 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 7 การนับลดทีละ 2 ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 7 การนับลดทีละ 2
ทีละ 10 และทีละ 100
ทีละ 10 และทีละ 100
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร – แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 7 การนับลดทีละ 2
กิจกรรมที่ 7 การนับลดทีละ 2
ทีละ 10 และทีละ 100
ทีละ 10 และทีละ 100

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5 สาระการเรียนรู้
1. การนับลดครั้งละ 2
3. การนับลดครั้งละ 100
2. การนับลดครั้งละ 10
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
ตอบคาถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนับลด
ศิลปะ
วาดภาพระบายสี แสดงการนับลด
ภาษาต่ างประเทศ
อ่านเขียนคาศัพท์เกี่ยวกับจานวนที่นบั ลด
สุ ขศึกษาฯ
นับจังหวะการเคลื่อนไหวร่ างกาย
วิทยาศาสตร์
นับจานวนพืช สัตว์ ในบริ เวณโรงเรี ยน
การงานอาชีพฯ
ฝึ กพิมพ์จานวนด้วยคอมพิวเตอร์
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
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1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง นับนิว้ เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
เพลงนับนิว้
เนือ้ ร้ อง ... ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง... สามสิ บยังแจ๋ ว
นี่คือนิ้วมือฉัน ทั้งสองมือนั้นรวมกันสิ บนิ้ว
มือซ้าย ฉันมี ห้านิ้ว มือขวาฉันก็มีหา้ นิ้ว
นับ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า
นับต่ออีกว่า หก เจ็ด แปด เก้า สิ บ
นับ นิ้วนั้น อย่ารี บ นับหนึ่งกับสิ บให้ชื่นใจ
3. ให้นกั เรี ยนจับคู่กนั แล้วแบ่งเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ กลุ่มที่ 1 นับลดครั้งละ 1 จาก 10 ถึง 0
กลุ่มที่ 2 นับลดครั้งละ 2 จาก 10 ถึง 0 แล้วดูวา่ การนับแบบใด จะถึง 0 เร็ วก่อนกัน
โดยนักเรี ยนคนที่ 1 ชูมือขึ้นทั้ง 2 มือ ส่ วนอีกคนให้เป็ นคนนับลดตามกติกา
กลุ่มที่ 1 จะนับ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0
กลุ่มที่ 2 จะนับ 10, 8, 6, 4, 2, 0
สรุ ปว่ากลุ่มที่ 2 ที่นบั ลดทีละ 2 จะหมดก่อน
ขัน้ ที่ 2

กิจกรรรมกำรเรียนรู้
1. ครู นาตารางสิ บมาให้นกั เรี ยนฝึ กนับลดจาก 100
ลดลงเรื่ อย ๆ ครู ต้ งั คาถามว่าจะต้องนับลดกี่ครั้ง
จึงจะเหลือ 0 หรื อหมดพอดี (จะต้ องนับลด 10
ครั้ งจึ งจะหมดพอดี ) สรุ ปว่าการนับลดครั้งละ 10
กับการลบออกครั้งละ 10 นัน่ เอง
2. ครู นาธนบัตรจาลองใบละ 100 บาท 10 ใบ ให้นกั เรี ยนนับลด

นักเรี ยนนับทีละ 100 คือ 100, 200, 300,… เมื่อครบ 10 ใบก็จะได้ 1,000 พอดี
จากนั้นให้นบั ลดทีละ 100 หรื อทีละ 1 ใบ ดูวา่ กี่ครั้งจึงจะหมดพอดี (จะต้ องนับลด
10 ครั้ งจึ งจะหมดพอดี) สรุ ปว่าการนับลดครั้งละ 100 คือ การลบออกครั้งละ 100
นัน่ เอง
3. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คนช่วยกันวาดภาพการนับลดครั้งละ 2 การนับลดครั้ง
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ละ 10 ระบายสี สวยงาม แล้วนาส่ งครู เพื่อจัดป้ ายนิเทศหน้าชั้นเรี ยน
ตัวอย่ าง

4. ครู ให้ใบงานแสดงการนับลดเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
5. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
6. ให้นกั เรี ยนทาใบงานแสดงการนับลดคนละ 1 ใบงาน ดังตัวอย่าง
ใบงานแสดงการนับลด
ชื่อ...........................................ชั้น……………….เลขที่…..
จงนาจานวนทีก่ าหนดให้ นับลดครั้งละ 2 ครั้งละ 10 และ 100 อย่ างละ 3 ครั้ง
536
นับลดครั้งละ 10 526
546
นับลดครั้งละ 2
516
544 542 540

นับลดครั้งละ 100
246 446 346

7. ครู จดั การแข่งขันการเขียนจานวนจากการนับลด โดยกาหนดจานวนเริ่ มต้นไปอีก 3
จานวนจนได้ผชู ้ นะประจาชั้นเรี ยน
8. ครู นานักเรี ยนศึกษาเนื้อหา การนับลดทีละ 2 ทีละ 10 และทีละ 100 ในหนังสื อ
เรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
9. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 7 การนับลดทีละ 2 ทีละ 10 และทีละ 100 ใน
หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 3

ฝึ กฝนผู้เรียน
1. นับลดด้วยการหักออกหรื อเอาออกโดยนับจากสิ่ งของและภาพ
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2. กาหนดจานวนเริ่ มต้นแล้วฝึกการนับลด
3. ทดสอบการนับลดโดยการแข่งขันกับเพื่อนร่ วมห้อง
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นับลดสิ่ งของต่าง ๆ ที่มีจานวนลดลงครั้งละ 2 ลดลงครั้งละ 10 และลดลงครั้งละ
100
2. เล่นเกมคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับการเติมตัวเลขที่หายไปหรื อเขียนตัวเลขของการลดครั้ง
ละเท่า ๆ กัน
3. นับจานวนต่าง ๆ ได้รวดเร็ วขึ้น
ขัน้ ที่ 5

สรุปควำมคิดรวบยอด
การนับลดครั้งละ 2 คือ การนับออกจากจานวนเดิมครั้งละ 2 หน่วย
การนับลดครั้งละ 10 คือ การนับออกจากจานวนเดิมครั้งละ 10 หน่วย
การนับลดครั้งละ 100 คือ การนับออกจากจานวนเดิมครั้งละ 100 หน่วย
การนับลดครั้งละมากกว่า 1 ขึ้นไป ทาให้นบั ลดจนหมดจานวนที่กาหนดให้เร็ วขึ้น

8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนวาดภาพแสดงการนับลด ครั้งละเท่า ๆ กัน ตามความเข้าใจลงในใบงาน
2. ครู ให้ใบงานเรื่ องจานวนคู่ จานวนคี่เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. สมุดรายนามผูใ้ ช้โทรศัพท์
2. ปฏิทิน สมุดเลขรหัสไปรษณี ย ์
3. ป้ ายทะเบียนรถ
4. ใบกิจกรรมที่ 7 การนับลดทีละ 2 ทีละ 10 และทีละ 100 ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. เหรี ยญ 10 บาท ธนบัตรใบละ 100
2. สิ่ งของที่นบั ได้
3. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์
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4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
จานวนคู่ จานวนคี่

8

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับไม่ เกิน 1,000
เวลา 2 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
จานวนคู่ คือ จานวนที่จบั คู่ครั้งละ 2 ได้หมดพอดี แต่จานวนใดจับคู่แล้วเหลือเศษ 1 เรี ยกว่า จานวนคี่
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 2/1, ค 1.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/3, ค 6.1 ป. 2/4, ค 6.1 ป. 2/5, ค 6.1 ป. 3/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. จาแนกจานวนคู่และจานวนคี่ได้ (K)
2. มีความรอบคอบตรวจสอบงานของตนเอง และเต็มใจทางาน (A)
3. นาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการเรี ยนวิชาอื่น และในชีวิตประจาวันได้ (P)
4 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 8 จานวนคู่
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 8 จานวนคู่และ
และจานวนคี่
จานวนคี่
3. ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
– แบบทดสอบวัด ความรู ้ประจา
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
วัดความรู ้ประจาหน่วย
หน่วย
4. การทาแบบทดสอบหลังเรี ยน – แบบทดสอบหลังเรี ยน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%
5. แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้
– แบบทดสอบผลการเรี ยนรู ้ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประจาหน่วย
ประจาหน่วย
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร – แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตาม รายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 8 จานวนคู่และ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 8 จานวนคู่และ
จานวนคี่
จานวนคี่
4. ประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
– แบบบันทึกความคิดเห็นเกี่ยว
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กับการประเมินชิ้นงานในแฟ้ ม
สะสมผลงาน
– แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
5 สาระการเรียนรู้
จานวนคู่ จานวนคี่
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
ตอบคาถามเกี่ยวกับจานวนคู่ จานวนคี่
ศิลปะ
วาดภาพแสดงจานวนคู่และจานวนคี่
วิทยาศาสตร์
สารวจอวัยวะต่าง ๆ ของตนเอง และสิ่ งมีชีวิตอื่น ๆ
สั งคมศึกษาฯ
สารวจป้ ายสถิติแสดงจานวนนักเรี ยนในห้องต่าง ๆ และระดับชั้น
ต่าง ๆ หรื อยานพาหนะ เช่น ล้อรถ
สุ ขศึกษาฯ
ร้องเพลงจานวนคู่ จานวนคี่พร้อมแสดงท่าทางประกอบ
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
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ขัน้ ที่ 1

นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง จานวนคู่จานวนคี่ เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
เพลงจานวนคู่จานวนคี่
เนือ้ ร้ อง... สุเทพ ไชยสกุล
จานวนคู่ จานวนคี่ ดูดีดีแตกต่างตรงไหน
2 4 6 8 จับคู่กนั ได้ เราจึงใช้เป็ นเลขคู่
1 3 5 7 9 เราไม่เอามาเป็ นคู่ จับคู่แล้วยังมีเหลืออยู่
จับคู่ไม่ได้ ใช้กนั เป็ นเลขคี่
3. ให้นกั เรี ยนบอกสิ่ งต่าง ๆ ที่เป็ นคู่มาให้มากที่สุด ได้แก่ รองเท้า ถุงเท้า เท้าคน ถุงมือ
มือคน โต๊ะ–เก้าอี้ ช้อน–ส้อม ใบหูคน ตาคน แล้วให้สรุ ปว่ามีอะไรเหมือนกัน
คาตอบ คือ มีจานวน 2 ครู จึงอธิบายเพิ่มเติมว่า 2 คือ จานวนคู่

ขัน้ ที่ 2

กิจกรรมกำรเรียนรู้

1. ให้นกั เรี ยนจับคู่กนั คนที่ 1 ชูมือทั้งสอง อีกคนเป็ นคนนับครั้งละ 2 นิ้ว (นับได้ ครั้ ง
ละ 2 นิว้ 5 ครั้ ง จับคู่กันได้ พอดีจึงสรุ ปได้ ว่า 2, 4, 6, 8, 10 เป็ นจานวนคู่)
2. ให้นกั เรี ยนนา 1 ไปรวมกับจานวนคู่ 2, 4, 6, 8, 10 แล้วศึกษาผลที่ได้โดยการวาด
ภาพประกอบจานวนที่รวมได้ แล้วลองจับคู่
2+1=3
จะพบว่าเมื่อจับคู่แล้วทุกจานวนจะ
4+1=5
เหลือเศษ 1 ซึ่ งเป็ นจานวนคี่ ดังนั้น 1,
6+1=7
3, 5, 7, 9 เป็ นจานวนคี่
8+1=9
10 + 1 = 1
3. ให้ นั ก เรี ยนศึ ก ษาจ านวนคู่ จ าก
ตารางร้อย โดยวงกลมล้อมภาพ
จ า น ว น ที่ เ ป็ น จ า น ว น คู่ แ ล ะ
กากบาทจ านวนที่ เ ป็ นจ านวนคี่
แล้ ว สั ง เกตหลั ก หน่ ว ยของทั้ ง
จานวนคู่และจานวนคี่

1
11
21
31
41
51
61
71
81
91

2
12
22
32
42
52
62
72
82
92

3
13
23
33
43
53
63
73
83
93

4
14
24
34
44
54
64
74
84
94

5
15
25
35
45
55
65
75
85
95

6
16
26
36
46
56
66
76
86
96

7
17
27
37
47
57
67
77
87
97

8
18
28
38
48
58
68
78
88
98

9
19
29
39
49
59
69
79
89
99

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
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ครู อธิบายเพิ่มเติมว่าจานวนคู่ ได้แก่ จานวนที่มีหลักหน่วยเป็ น 2, 4, 6, 8 และ 10
จานวนคี่ ได้แก่ จานวนที่มีหลักหน่วยเป็ น 1, 3, 5, 7 และ 9
4. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม 3–4 คน ช่วยกันวาดภาพแสดงจานวนคู่และจานวนคี่ ตาม
จินตนาการของนักเรี ยนและระบายสี ให้สวยงาม จากนั้นเก็บเข้าแฟ้ มสะสมผลงาน
5. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 8 จานวนคู่และจานวนคี่ ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องจานวนคู่ จานวนคี่เพื่อฝึ กฝนทักษะ
ของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
2. จับคู่สิ่งของที่จบั คู่ได้พอดีและเหลือเศษ 1
3. สรุ ปความหมายของจานวนคู่ และจานวนคี่จากตารางร้อย
4. ทายตัวเลขหรื อสิ่ งของที่กาหนดว่าเป็ นจานวนคู่หรื อจานวนคี่
ขัน้ ที่ 4

นำไปใช้
1. เล่านิทานที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับจานวนคู่และจานวนคี่
2. สารวจอวัยวะของตนเองและสิ่ งมีชีวิตอื่น ๆ เช่น ใบไม้ แมลง เป็ นต้น
3. เล่นเกมคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับจานวนคู่จานวนคี่ได้อย่างสนุกสนาน

ขัน้ ที่ 5

สรุปควำมคิดรวบยอด

จานวนคู่ ได้แก่ จานวนที่มีหลักหน่วยเป็ นเลข 2, 4, 6, 8 และ 10
จานวนคี่ ได้แก่ จานวนที่มีหลักหน่วยเป็ นเลข 1, 3, 5, 7 และ 9
ครู ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 จานวนนับไม่เกิน 1,000
จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนเขียนแผนภาพความคิดเรื่ องจานวนคู่ จานวนคี่ โดยการวาดภาพหรื อเขียนจานวน
2. ครู ให้ใบงานเรื่ องการบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 (ไม่มีการทด) เพื่อให้นกั เรี ยนอ่าน
และเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. สิ่ งของที่นบั ได้
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2.
3.
4.
5.

แผ่นตารางร้อย
ป้ ายสถิติจานวนนักเรี ยน
จานวนนักเรี ยนชาย–หญิงในห้องเรี ยน
ใบกิจกรรมที่ 8 จานวนคู่และจานวนคี่ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สิ่ งของที่นบั จานวนได้
2. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2

การบวกและการลบจานวนที่มีผลลัพธ์ และ
ตัวตั้งไม่ เกิน 1,000
การบวกจานวนทีม่ ีผลบวก
ไม่ เกิน 1,000 (ไม่ มีการทด)

การบวกจานวน
ทีม่ ีผลบวก
ไม่ เกิน 1,000

โจทย์ ปัญหา
การบวก

การบวกจานวนทีม่ ีผลบวก
ไม่ เกิน 1,000 และมีการทด

การบวกและการลบจานวนที่มี
ผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่ เกิน 1,000

การลบจานวนทีม่ ี
ตัวตั้งไม่ เกิน 1,000

โจทย์ ปัญหา
การลบ
การลบจานวนที่มีตวั ตั้งไม่ เกิน 1,000
(ไม่ มีการกระจาย)

การลบจานวนที่มีตวั ตั้งไม่ เกิน 1,000
(มีการกระจาย)
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ความรู้
1. การบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 (ไม่มีการทด)
2. การบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 และมีการทด
3. โจทย์ปัญหาการบวก
4. การลบจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000 (ไม่มีการกระจาย)
5. การลบจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000 (มีการกระจาย)
6. โจทย์ปัญหาการลบ
คุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม

1. ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการ
บวกและการลบจานวนที่มีผลลัพธ์
และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ด้วย
ความสนใจ ความตั้งใจเรี ยนและ
การทางานกลุ่ม
2. ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ใน
ตนเอง ในการร่ วมศึกษาและ
ปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการ
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
3. มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

การบวกและ
การลบจานวนทีม่ ี
ผลลัพธ์ และตัวตั้ง
ไม่ เกิน 1,000

ทักษะ/กระบวนการ
1. การสื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญของการ
บวกและการลบจานวนที่มีผลลัพธ์และ
ตัวตั้งไม่เกิน 1,000
2. สามารถนาเสนอการบวกและการ
ลบจานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน
1,000
3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาเกี่ยวกับการบวกและการลบ
จานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000
4. การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
มาประยุกต์ หรื อเชื่อมโยงไปใช้ใน
ชีวิตจริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 (ไม่มีการทด)
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 และมีการทด
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง โจทย์ปัญหาการบวก
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การลบจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000 (ไม่มีการกระจาย)
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การลบจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000 (มีการกระจาย)
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง โจทย์ปัญหาการลบ
7. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2
8. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
9. แบบบันทึกผลการอภิปราย
10. บันทึกความรู ้
11. การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
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การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 การบวกและการลบจานวนทีม่ ีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่ เกิน 1,000
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดกับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจานวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ (ค 1.2 ป. 2/1)
2. วิเคราะห์และหาคาตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจานวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ (ค 1.2 ป. 2/2)
3. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา (ค 6.1 ป. 2/1)
4. ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ อย่าง
เหมาะสม (ค 6.1 ป. 2/2)
5. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นและสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 2/3)
6. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และนาเสนอได้อย่างถูกต้อง
(ค 6.1 ป. 2/4)
7. เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์อื่น ๆ (ค 6.1 ป. 2/5)
8. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (ค 6.1 ป. 2/6)
ความเข้ าใจทีค่ งทนของนักเรียน
คาถามสาคัญทีท่ าให้ เกิดความเข้ าใจทีค่ งทน
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
– การบวกและการลบจานวนสองจานวนที่มีผลลัพธ์และ – นักเรี ยนสามารถเชื่อมโยงความรู ้ เรื่ อง การบวก
การลบ จานวนซึ่งมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน
ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 การหาผลลัพธ์ทาได้โดยตั้งหลัก
1,000 มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ งได้อย่างไร
ของตัวบวกหรื อตัวลบให้ตรงกับหลักของตัวตั้ง
แล้วนาจานวนที่อยูใ่ นหลักเดียวกันบวกหรื อลบกัน
โดยเริ่ มบวกจากหลักหน่วยก่อน
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ความรู้ ของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความเข้ าใจทีค่ งทน
ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนทีน่ าไปสู่
นักเรียนจะรู้ ว่า...
ความเข้ าใจทีค่ งทน นักเรียนจะสามารถ...
1. การบวก หมายถึง การนาจานวนตั้งแต่ 2 จานวน
1. สื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญของการบวก
ขึ้นไป มารวมเป็ นจานวนเดียวกันโดยใช้สญ
ั ลักษณ์ +
และการลบจานวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่
ผลที่ได้ยอ่ มมีค่าเพิ่มขึ้นเสมอ
เกิน 1,000
2. การบวก หมายถึง การนาจานวนตั้งแต่ 2
2. นาเสนอการบวกและการลบจานวนที่มีผลลัพธ์
จานวนขึ้นไป มารวมเป็ นจานวนเดียวกัน
และตัวตั้งไม่เกิน 1,000
โดยใช้สญ
ั ลักษณ์ + ผลที่ได้ยอ่ มมีค่าเพิ่มขึ้นเสมอ
3. แสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ถ้าผลบวกของหลักใดเป็ นสองหลักจะทดไปหลักที่มี
เกี่ยวกับการบวกและการลบจานวนที่มีผลลัพธ์
ค่ามากกว่าเสมอ
และตัวตั้งไม่เกิน 1,000
3. โจทย์ปัญหาการบวก คือ สถานการณ์ใน
4. นาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์ หรื อ
ชีวิตประจาวันเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของจานวนสิ่ งต่าง ๆ เชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง
4. การลบ คือ การหาผลต่างระหว่างจานวน 2
จานวนหรื อการทาให้ลดลง
5. โจทย์ปัญหาการลบ คือ สถานการณ์ใน
ชีวิตประจาวันเกี่ยวกับการหาจานวนที่เหลือ
จานวนที่ตอ้ งนามาเพิ่มและการเปรี ยบเทียบ
เพื่อหาผลต่างของจานวนตั้งแต่ 2 จานวนขึ้นไป
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้
ตามทีก่ าหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานทีน่ ักเรียนต้ องปฏิบตั ิ
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 (ไม่มีการทด)
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 และมีการทด
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง โจทย์ปัญหาการบวก
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การลบจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000 (ไม่มีการกระจาย)
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การลบจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000 (มีการกระจาย)
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง โจทย์ปัญหาการลบ
7. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2
8. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
9. แบบบันทึกผลการอภิปราย
10. บันทึกความรู ้
11. การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
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2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.2 เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2) การสนทนาซักถาม
2) แบบบันทึกการสนทนาซักถาม
3) การประเมินผลงาน/กิจกรรม
3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรม
เป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
เป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
4) การประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
4) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยม
และค่านิยม
5) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สิ่ งทีม่ ่ ุงประเมิน
3.1 ความเข้าใจ 6 ด้าน ได้แก่ การอธิบาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การประยุกต์ใช้
ดัดแปลง และนาไปใช้ การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสาคัญในความรู ้สึกของผูอ้ ื่น
และการรู ้จกั ตนเอง
3.2 สมรรถนะสาคัญ เช่น ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทกั ษะชีวิต
และการใช้เทคโนโลยี
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ เป็ นอยูพ่ อเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
การบวกและการลบจานวนที่มีผลลัพธ์ และ
เวลา
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2
ตัวตั้งไม่ เกิน 1,000
20 ชั่วโมง
การบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 (ไม่มีการทด)
4
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 9
การบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 และมีการทด
3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 10
โจทย์ปัญหาการบวก
3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 11
การลบจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000 (ไม่มีการกระจาย)
3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 12
การลบจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000 (มีการกระจาย)
3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 13
โจทย์ปัญหาการลบ
4
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 14
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การบวกจานวนที่มีผลบวกไม่ เกิน 1,000 (ไม่ มกี ารทด)

9

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 การบวกและการลบจานวนทีม่ ีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่ เกิน 1,000 เวลา 4 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การบวก หมายถึง การนาจานวนตั้งแต่ 2 จานวนขึ้นไป มารวมเป็ นจานวนเดียวกัน โดยใช้
สัญลักษณ์ + ผลที่ได้ยอ่ มมีค่าเพิ่มขึ้นเสมอ
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 2/1, ค 1.2 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/3, ค 6.1 ป. 2/4, ค 6.1 ป. 2/5,
ค 6.1 ป. 2/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาผลบวกของจานวนสองจานวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 แบบไม่มีการทดได้ (K)
2. ทางานตามลาดับขั้นตอน และส่ งงานก่อนหรื อตรงเวลาที่กาหนด (A)
3. ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา และคานวณคาตอบ (P)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. ตรวจผลการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน – แบบทดสอบก่อนเรี ยน
2. สังเกตจากการซักถาม การแสดง
– แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
– แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 9 เลือกแครอต
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 9 เลือกแครอต
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. ตรวจผลการปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 9 เลือกแครอต
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 9 เลือกแครอต
2. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร – แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
3. ประเมินพฤติกรรมตาม รายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5 สาระการเรียนรู้
การบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 (ไม่มีการทด)
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
ตอบคาถามแสดงความคิดเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับการบวกจานวนที่มี
ผลบวกไม่เกิน 1,000 ด้วยวิธีการต่าง ๆ
สั งคมศึกษาฯ
การใช้จ่ายเงินที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมเกี่ยวกับการบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 ได้อย่าง
สนุกสนาน
ภาษาต่ างประเทศ
สนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000
และเขียนผลลัพธ์เป็ นภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพฯ
ฝึ กพิมพ์จานวนด้วยคอมพิวเตอร์
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนจานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง บวกด้ วยหนึ่ง เพื่อเตรี ยมความพร้อม
เพลงบวกด้ วยหนึ่ง
เนือ้ ร้ อง...สุเทพ โชคสกุล
หนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่ง
หนึ่งบวกหนึ่งเป็ นสอง
สองบวกหนึ่งเป็ นสาม
สามบวกหนึ่งเป็ นสี่
บวกด้วยหนึ่งอย่างนี้
เพิ่มขึ้นทุกที เพิ่มทีละหนึ่ง
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เพิ่มทีละหนึ่ง
เพิ่มทีละหนึ่ง
4. ให้นกั เรี ยนหาคาแปลของคาศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเกมที่เล่น 3 คา คือ
RABBIT CARROT EAT
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู นาแผ่นตารางร้อย ตารางสิ บ และตารางหน่วย มาแสดงจานวน 125 และ 142 ดัง
ตัวอย่ าง

= 125

= 142

หรื อถ้ามีลูกคิดข้ามรั้วอาจใช้ลูกคิดข้ามรั้ว และให้นกั เรี ยนแสดงจานวนด้วยตนเอง
เป็ นจานวนสามหลักอื่น ๆ จนนักเรี ยนสามารถทาได้ถูกต้องและคล่องแคล่ว
2. นักเรี ยนหาผลบวกของจานวนสามหลักที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 โดยใช้ตารางร้อย
ตารางสิ บและตารางหน่วยหรื อลูกคิดข้ามรั้ว ดังตัวอย่าง 125 + 142 = 267

+

= 125 +142= 267

3. ครู ให้ใบงานเรื่ องการบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 โดยใช้แผ่นตารางร้อย
ตารางสิ บ และตารางหน่วยหรื อลูกคิดเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
4. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
5. เมื่อนักเรี ยนเข้าใจการบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 โดยใช้แผ่นตารางร้อย
ตารางสิ บ และตารางหน่วยหรื อลูกคิดข้ามรั้วดีแล้ว จึงอธิบายวิธีคิดแบบอื่น ๆ
เพิ่มเติม ได้แก่
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การบวกตามแนวตั้ง
วิธีที่ 1 การหาผลบวกในรู ป
กระจาย
125 100 + 20 + 5
+
+
142 100 + 40 + 2
267 200 + 60 + 7 = 267
ตอบ ๒๖๗

วิธีที่ 2 การหาผลบวกโดยใช้
ตารางหลักเลข
ร้ อย สิ บ หน่ วย
125+
1
2
5+
142
1
4
2
2
6
7
ตอบ ๒๖๗

วิธีที่ 3 การหาผลบวกโดยใช้
วิธีลดั
125
+
142
267
ตอบ ๒๖๗

การบวกตามแนวนอน
125 + 142 = 
วิธีทา 125 + 142 = 267
ตอบ ๒๖๗
ครู ยกตัวอย่างเพิม่ เติมอีก 2–3 ตัวอย่าง จนนักเรี ยนเกิดความเข้าใจ
6. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนโดยครู เขียนโจทย์การบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน
1,000 (ไม่มีการทด) แล้วให้นกั เรี ยนแสดงวิธีหาผลบวกเพื่อเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
7. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
8. ครู นานักเรี ยนศึกษาเนื้อหาการบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 (ไม่มีการทด)
ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์
แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
9. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 9 เลือกแครอต ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
10. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน
1,000 (ไม่มีการทด) เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการ
เรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 4
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
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1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
2. ทบทวนการบวกจานวนที่มีสองหลัก สองจานวนบวกกันไม่เกิน 1,000
3. ฝึกการบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 ด้วยวิธีการต่าง ๆ
4. เล่นเกมเกี่ยวกับการบวกเลขที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 (ไม่มีการทด)
ขัน้ ที่ 4

กำรนำไปใช้
1. นาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในการ ซื้อ–ขาย แลก–เปลี่ยนในชีวิตประจาวัน
2. นาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในการเรี ยนในเนื้อหาต่อไปหรื อเนื้อหาอื่น ๆ
3. ฝึ กวิธีการบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 มาสรุ ปหลักการคิดและคิดค้น
วิธีการคิดเลขเร็ ว

ขัน้ ที่ 5

สรุปควำมคิดรวบยอด
การบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 (ไม่มีการทด) มีวิธีการบวกเหมือนกับ
การบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100 (ไม่มีการทด) โดยเขียนตัวตั้งตัวบวกให้หลัก
ตรงกัน บวกในหลักหน่วยแล้วบวกในหลักสิ บและหลักร้อยตามลาดับ

8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. เล่มเกมคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับการบวกจานวน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจได้อย่างสนุกสนาน
2. นักเรี ยนช่วยกันตั้งโจทย์การบวก และแสดงวิธีคิดด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามถนัดได้อย่าง
ถูกต้องแม่นยา
3. แต่งนิทานหรื อเล่านิทานเกี่ยวกับการบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 ได้อย่างสร้างสรรค์
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องการบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 และมีการทดเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ลูกคิดข้ามรั้ว
2. ตารางร้อย ตารางสิ บ และตารางหน่วย
3. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยน รู ้คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. ใบกิจกรรมที่ 9 เลือกแครอตในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
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แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สารานุกรมไทยในพระราชประสงค์ของ ร. 9 เล่ม 6
2. การซื้อขาย แลกเปลี่ยนในชีวิตประจาวัน
3. โจทย์เลขและเกมคณิ ตศาสตร์
4. บุคคลต่าง ๆ ครู เพื่อน ญาติ

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การบวกจานวนที่มีผลบวกไม่ เกิน 1,000 และมีการทด

10

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 การบวกและการลบจานวนทีม่ ีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่ เกิน 1,000 เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การบวก หมายถึง การนาจานวนตั้งแต่ 2 จานวนขึ้นไป มารวมเป็ นจานวนเดียวกันโดยใช้
สัญลักษณ์ + ผลที่ได้ยอ่ มมีค่าเพิ่มขึ้นเสมอ ถ้าผลบวกของหลักใดเป็ นสองหลักจะทดไปหลักที่มีค่า
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 2/1, ค 1.2 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/3, ค 6.1 ป. 2/4, ค 6.1 ป. 2/5,
ค 6.1 ป. 2/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาผลบวกของจานวนสองจานวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 แบบมีการทดได้ (K)
2. ทางานตามลาดับขั้นตอนและส่ งงานก่อนหรื อตรงเวลาที่กาหนด (A)
3. อธิบายเหตุผลประกอบคาตอบและมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการทางาน (P)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอ
– แบบบันทึกความรู ้
แนะและการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
กิจกรรมที่ 10 คิดถูก บวกถูก
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามกิจกรรม

แต่งโจทย์ 3 ข้อ แล้วหาคาตอบ

– ใบกิจกรรมที่ 10 คิดถูก บวกถูก

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

– กิจกรรมแต่งโจทย์ 3 ข้อ แล้ว

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 100%

หาคาตอบ
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร – แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตามใบ – ใบกิจกรรมที่ 10 คิดถูก บวกถูก ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 10 คิดถูก บวกถูก
4. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตาม
– กิจกรรมแต่งโจทย์ 3 ข้อ แล้ว
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 100%
กิจกรรมแต่งโจทย์ 3 ข้อ แล้ว
หาคาตอบ
หาคาตอบ
5 สาระการเรียนรู้
การบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 และมีการทด
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษไทย
ตอบคาถาม แสดงความคิดเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับการบวกจานวนที่มี
ผลบวกไม่เกิน 1,000 (มีการทด)
สั งคมศึกษาฯ
การใช้จ่ายเงินที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมเกี่ ยวกับการบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิ น 1,000 ได้อย่าง
สนุกสนาน
ภาษาต่ างประเทศ
เขียนผลบวกของการบวกจานวนที่ มีผลบวกไม่เกิ น 1,000 เป็ น
ภาษาอังกฤษ
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
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1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 10 นาที
1) 113 + 311 = 
6) 333 + 111 = 
2) 102 + 210 = 
7) 122 + 222 = 
3) 304 + 403 = 
8) 123 + 321 = 
4) 121 + 112 = 
9) 217 + 712 = 
5) 242 + 424 = 
10) 109 + 90 = 
3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง การบวก เพื่อเตรี ยมความพร้อม
เพลงการบวก
เนือ้ ร้ อง...ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง...เพลงไม้ หก
การบวก คือ การนับรวมกัน จาไว้ให้มนั่ นับรวมกันให้ดี
เช่น ห้า บวกสาม
ได้แปด นะซี
ลองนับ นับอีกที
ให้พร้อมกัน
(หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด) โจ๊ะ ติง ติงตั้ง ตั้งติง...
ขัน้ ที่ 2

กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู อธิ บายการบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 (มีการทด) โดยใช้ตารางร้อย
ตารางสิ บและตารางหน่วยหรื อลูกคิดข้ามรั้วตามถนัด เช่น 249 + 315 = 
นาผลบวกในหลักหน่วยที่ครบสิ บ ไปรวมกับหลักสิ บ
นาผลบวกในหลักหน่วยที่ครบสิ บ ไปรวมกับหลักสิ บ

249 + 315 = 564
ครู ยกตัวอย่างทานองนี้เพิ่มเติมอีก 2–3 ตัวอย่างจนนักเรี ยนเข้าใจ
2. เมื่อนักเรี ยนเข้าใจการบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 (มีการทด) โดยใช้แผ่น
ตารางร้อย ตารางสิ บและตารางหน่วย หรื อลูกคิดข้ามรั้วดีแล้ว ครู จึงอธิ บายวิธีการ
คิดอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่
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การทดจากหลักหน่ วยไปหลักสิ บ
การกระจายตามค่ าของตัวเลข
258 + 119 = 
258 + 200 + 50 + 8
+
119
100 + 10 + 9
377
300 + 60 + 17
300 + (60 + 10) + 7 = 377
ตอบ ๓๗๗

การใช้ ตารางหลักเลข
258 + 119 = 
ร้ อย สิ บ หน่ วย
2 5 8+
1 1 9
3 6 17
ตอบ ๓๗๗

ร้ อย
2
1
3

สิ บ
5
1
6+1

หน่ วย
8+
9
7

การบวกโดยวิธีลดั
258 + 119 = 
1
258
119 +
377
ตอบ ๓๗๗

การทดจากหลักหน่ วยไปหลักสิ บและหลักสิ บไปหลักร้ อยการกระจายตามค่ าของตัวเลข
การกระจายตามค่ าของตัวเลข
358 + 392 = 
358
300 + 50 + 8 +
+
392
300 + 90 + 2
750
600 + 140 + 10
(600 +100)+(40 + 10) + 0 = 750
ตอบ ๗๕๐

การใช้ ตารางหลักเลข
การบวกโดยวิธีลดั
358 + 392= 
358 + 392 = 
11
ร้ อย สิ บ หน่ วย ร้ อย สิ บ หน่ วย
358
+
3 5 8+
3 5 8+
392
3 9 2
3 9 2
750
6 14 10
6+1 4+1 0
ตอบ ๗๕๐
ตอบ ๗๕๐
3. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนโดยครู เขียนโจทย์การบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน
1,000 และมีการทด แล้วให้นกั เรี ยนแสดงวิธีหาผลบวกเพื่อเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป

ครั้งที่ 2
4. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
5. ครู ยกตัวอย่างการบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 (มีการทดจากหลักหน่ วยไป
หลักสิ บและการทดจากหลักสิ บไปหลักร้ อย) เพิ่มเติม 3–4 ตัวอย่าง จนนักเรี ยนเกิดความชานาญ
6. ครู นานักเรี ยนศึกษาเนื้อหาการบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 (มีการทด)
ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 10 คิดถูก บวกถูก ในหนังสื อเรี ยน
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รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถม
ศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
8. ครู มอบหมายงานให้นกั เรี ยนแต่งโจทย์คนละ 3 ข้อ แล้วหาคาตอบด้วยวิธีการ
กระจายตามค่าของตัวเลข การใช้ตารางหลักเลข และการบวกโดยวิธีลดั ลงบน
กระดาษแล้วตกแต่งให้สวยงามตามจินตนาการของนักเรี ยน จากนั้นนามาให้ครู
ตรวจสอบความถูกต้องและเก็บเข้าแฟ้ มสะสมผลงาน
9. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน
1,000 และมีการทด เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการ
เรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
2. ทบทวนการบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 และมีการทด
3. หาคาตอบจากโจทย์ที่ครู และเพื่อน ๆ แต่งขึ้น
4. หาผลบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 และมีการทดด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้คล่อง
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในการซื้อ–ขาย การแลก–เปลี่ยนในชีวิตประจาวัน
ของประเทศสมาชิกในอาเซียน
2. นาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในการเรี ยนในเนื้อหาบทต่อไปหรื อเนื้อหาอื่น ๆ
3. นาวิธีการบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 มาสรุ ปหลักการคิดและคิดค้น
วิธีการคิดเลขเร็ ว
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 และมีการทด เราจะต้องตั้งหลักเลขให้
ตรงกัน จากนั้นจึงบวกจานวนในหลักหน่วยก่อน ถ้าผลบวกเป็ นจานวน 2 หลัก ให้ไป
ทดหลักสิ บ 1 สิ บ แล้วบวกจานวนในหลักสิ บกับจานวนที่ทด ถ้าผลบวกเป็ นจานวน 2
หลักให้ทดไปหลักร้อย 1 ร้อย
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. เล่นเกมคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับการบวกจานวน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
2. แต่งนิทานหรื อเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 ได้อย่างสร้างสรรค์
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องโจทย์ปัญหาการบวกเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
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9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ตารางร้อย ตารางสิ บและตารางหน่วย
2. ลูกคิดข้ามรั้ว
3. ใบกิจกรรมที่ 10 คิดถูก บวกถูก ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ตัวเลข แสดงจานวนนับ
2. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
3. อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับประวัติจานวนและตัวเลข จานวนประชากร

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 2 เล่ ม 1 94

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
โจทย์ ปัญหาการบวก

11

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 การบวกและการลบจานวนทีม่ ีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่ เกิน 1,000 เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
โจทย์ปัญหาการบวก คือ สถานการณ์ในชีวิตประจาวันเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของจานวนสิ่ งต่าง ๆ
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 2/1, ค 1.2 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/3, ค 6.1 ป. 2/4, ค 6.1 ป. 2/5,
ค 6.1 ป. 2/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. วิเคราะห์โจทย์ แสดงวิธีทาและหาคาตอบจากโจทย์ปัญหาการบวกและการลบที่มีผลลัพธ์และ
ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 และสร้างโจทย์ได้ (K)
2. สนใจเรี ยนร่ วมตอบคาถามและเรี ยนคณิ ตศาสตร์อย่างมีความสุ ข (A)
3. ใช้ภ าษาและสั ญ ลัก ษณ์ ท างคณิ ต ศาสตร์ ใ นการสื่ อ สารและน าเสนอได้อ ย่า งถู ก ต้อ งและ
เหมาะสม (P)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอ
– แบบบันทึกความรู ้
แนะและการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 11 สนุกคิด...พิชิต ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 11 สนุกคิด...พิชิต
โจทย์
โจทย์
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตามใบ
กิจกรรมที่ 11 สนุกคิด...พิชิต
โจทย์
5 สาระการเรียนรู้
โจทย์ปัญหาการบวก
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
สั งคมศึกษาฯ
สุ ขศึกษาฯ
ศิลปะ
ภาษาต่ างประเทศ
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เครื่องมือวัดและประเมินผล
– แบบประเมินด้านทักษะ/
กระบวนการ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

– ใบกิจกรรมที่ 11 สนุกคิด...พิชิต
โจทย์

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

แต่งโจทย์ปัญหาการบวกจากป้ ายราคาสิ นค้า และจากสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างสมเหตุสมผล
ตรวจสอบการใช้เงินและบันทึกการใช้เงินแต่ละวันได้
แข่งขันแต่งโจทย์จากแผ่นป้ ายราคา หรื อสถานการณ์ในชีวิตประจาวันได้
อย่างสมเหตุสมผล
เขียนแผนภาพความคิดการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกได้อย่างสวยงาม
และเข้าใจง่าย
สนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับปัญหาการบวก และตอบคาถามเป็ นภาษาอังกฤษ
ง่าย ๆ ได้
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ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง คิดเลขเร็ ว เพื่อเตรี ยมความพร้อม
เพลงคิดเลขเร็ว
เนือ้ ร้ อง...ราตรี รุ่ งทวีชัย ทานอง...เพลงชวา
มาซิมา
คิดเลขเร็ วกัน
คิดทุกวัน
สร้างสรรค์ ปัญญา
ฝึ กทักษะ
กระบวนการ นานา
ตามเวลา
คิดเร็ วทันใจ
3. นักเรี ยนฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 10 นาที
1) 551 + 372 = 
6) 377 + 466 = 
2) 234 + 432 = 
7) 333 + 388 = 
3) 355 + 255 = 
8) 818 + 111 = 
4) 477 + 278 = 
9) 555 + 445 = 
5) 476 + 222 = 
10) 366 + 277 = 
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู เขียนโจทย์ปัญหาการบวกบนกระดานให้นกั เรี ยนอ่านพร้อม ๆ กัน ครู ถามให้
นักเรี ยนคิดวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์กาหนดให้และสิ่ งที่โจทย์ตอ้ งการและมีวิธีการหา
คาตอบอย่างไรโดยสุ่ มตัวแทนนักเรี ยนออกมาเขียนประโยคสัญลักษณ์และคิด
คานวณหาคาตอบดังตัวอย่าง
ราไพอ่านหนังสื อไป 117 หน้าแล้วอ่านต่ออีก 218 หน้า ราไพอ่านหนังสื อได้กี่หน้า
วิเคราะห์ โจทย์ สิ่ งที่โจทย์ กาหนดให้
ราไพอ่านหนังสื อไป 117 หน้า
แล้วอ่านต่ออีก 218 หน้า
สิ่ งที่โจทย์ ถาม
ราไพอ่านหนังสื อได้กี่หน้า
วิธีหาคาตอบ
วิธีบวก (+)
ประโยคสัญลักษณ์ 117 + 218 = 
วิธีทา
ราไพอ่านหนังสื อไป
117
หน้า
+
อ่านต่ออีก
218
หน้า
ดังนั้น วิภาอ่านหนังสื อได้
335
หน้า
ตอบ ๓๓๕ หน้า
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ครู ยกตัวอย่างเพิ่มเติม 2–3 ตัวอย่าง โดยให้นกั เรี ยนออกมาแสดงวิธีทาบน
กระดานดาและช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง จนนักเรี ยนทุกคนเข้าใจ
2. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนโดยครู เขียนโจทย์ปัญหาการบวก 3 ข้อบนกระดาน
แล้วให้นกั เรี ยนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีทาลงในสมุดเพื่อเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
3. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ปัญหาของนักเรี ยน
4. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาการบวกจาก
สถานการณ์ที่กาหนดให้เหล่านี้ แล้วนาเสนอหน้าชั้นเรี ยนให้เพื่อน ๆ ช่ วยกัน
วิเคราะห์โจทย์ เขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทา เช่น หนังสื อการ์ ตูน 115
เล่ม หนังสื อเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ 146 หน้า แตงโม 50 ลูก หนังสื อนิทาน 696 เล่ม
หนังสื อสังคมศึกษามี 222 หน้า ฝรั่ง 42 ลูก หนังสื อการทาอาหาร 20 เล่ม
สร้ างโจทย์
1) แดงมีหนังสื อการ์ ตูน 115 เล่ม และมีหนังสื อนิทาน 696 เล่ม แดงมีหนังสื อ
การ์ตูนและหนังสื อนิทานรวมกันกี่เล่ม
2) แม่คา้ ขายแตงโมได้ 50 ลูก ขายฝรั่งได้ 42 ลูก แม่คา้ ขายแตงโมและฝรั่งรวมกันได้กี่ลูก
5. ครู นานักเรี ยนศึกษาเนื้อหาโจทย์ปัญหาการบวก ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 11 สนุกคิด...พิชิตโจทย์ ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7. ครู มอบหมายงานให้นกั เรี ยนแต่งโจทย์คนละ 2 ข้อ ลงในกระดาษพร้อมตกแต่งให้
สวยงามตามจินตนาการของนักเรี ยน โดยให้นกั เรี ยนสร้างโจทย์การบวกจากป้ าย
ราคาสิ นค้า ใบโฆษณาสิ นค้า หรื อสถานการณ์ในการซื้อขายที่นกั เรี ยนพบเห็นใน
ชีวิตประจาวัน แล้วให้ครู ตรวจสอบความถูกต้องจากนั้นเก็บเข้าแฟ้ มสะสมผลงาน
8. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องโจทย์ปัญหาการบวกเพื่อฝึ กฝนทักษะ
ของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
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1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบ
คาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
2. ช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจากป้ ายราคาสิ นค้า สถานการณ์ต่าง ๆ แล้วคิดคานวณ
คาตอบ
3. แข่งขันกันแต่งโจทย์ปัญหา แล้วให้เพื่อน ๆ หาคาตอบ
4. ฝึกแก้โจทย์ปัญหาการบวกจากหนังสื อเล่มอื่น ๆ จนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้อย่าง
คล่องแคล่ว แม่นยา
ขัน้ ที่ 4

กำรนำไปใช้
1. แก้ปัญหาเรื่ องการบวกที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน เช่น การซื้อ–ขาย การแลกเปลี่ยน
2. แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันจากการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล
3. ฝึ กพูด เขียน จากการแต่งโจทย์ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล

ขัน้ ที่ 5

สรุปควำมคิดรวบยอด
การแก้โจทย์ปัญหาการบวกที่ดีตอ้ งวิเคราะห์โจทย์ และเขียนประโยคสัญลักษณ์
ให้ได้เสี ยก่อนแล้วจึงหาคาตอบ

8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ฝึกแก้โจทย์ปัญหาจากเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
2. แข่งขันแต่งโจทย์ปัญหาแล้วให้เพื่อน ๆ ช่วยกันหาคาตอบ
3. จัดทาผลงานการแก้โจทย์ปัญหาการบวกจากโจทย์ที่แต่งขึ้นจากป้ ายราคาสิ นค้า หรื อใบ
โฆษณาสิ นค้าต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกในอาเซี ยน
4. เขียนแผนภาพความคิดในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก
5. ครู ให้ใบงานเรื่ องการลบจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000 (ไม่มีการกระจาย) เพื่อให้นกั เรี ยนอ่าน
และเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ป้ ายราคาสิ นค้า
2. โจทย์ปัญหาการบวก
3. ใบกิจกรรมที่ 11 สนุกคิด...พิชิตโจทย์ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์
/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
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แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ป้ ายราคาสิ นค้า ใบโฆษณาสิ นค้า
2. การซื้อ–ขาย แลกเปลี่ยน
3. สถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
4. บุคคลต่าง ๆ ครู เพื่อน ญาติ

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การลบจานวนที่มีตัวตั้งไม่ เกิน 1,000
(ไม่ มีการกระจาย)

12

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 การบวกและการลบจานวนทีม่ ีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่ เกิน 1,000 เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การลบ คือ การหาผลต่างระหว่างจานวน 2 จานวนหรื อการทาให้ลดลง
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 2/1, ค 1.2 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/3, ค 6.1 ป. 2/4, ค 6.1 ป. 2/5,
ค 6.1 ป. 2/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาผลลบของจานวนสองจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000 แบบไม่มีการกระจาย (K)
2. ทางานตามลาดับขั้นตอน และส่ งงานก่อนหรื อตรงเวลาที่กาหนด (A)
3. อธิบายเหตุผลประกอบการหาคาตอบและมีความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน (P)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2.สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม – ใบกิจกรรมที่ 12 ลูกโป่ ง
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ที่ 12 ลูกโป่ งมหัศจรรย์
มหัศจรรย์
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
– แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ
จริ ยธรรม และค่านิยม
ค่านิยม

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
– แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตาม รายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตามใบ – ใบกิจกรรมที่ 12 ลูกโป่ ง
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 12 ลูกโป่ งมหัศจรรย์
มหัศจรรย์
5 สาระการเรียนรู้
การลบจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000 (ไม่มีการกระจาย)
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อธิบายเกี่ยวกับการลบจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000 ด้วยวิธีต่าง ๆ ได้
อย่างถูกต้อง
สั งคมศึกษาฯ
การใช้จ่ายเงินที่มีไม่เกิน 1,000 บาท ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมเกี่ยวกับการลบจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000 (ไม่มีการกระจาย)
ได้อย่างสนุกสนาน
ภาษาต่ างประเทศ
สนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการลบจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000 และ
เขียนผลลัพธ์เป็ นภาษาอังกฤษได้
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง การลบ เพื่อเตรี ยมความพร้อม
เพลงการลบ
เนื้อร้อง ....ราตรี รุ่ งทวีชยั
ทานอง...เว้าแม่นบ่
การลบนั้น มีผลอย่างไร เมื่อลบทาให้ค่าน้อยลงมา
เช่น เจ็ดลบสามคงเหลือสี่ หนา หักออกคือค่าความหมายของลบ
(เว้ าแม่ นบ่ อ ข้ อยเว้ าแม่ นบ่ อ)
3. นักเรี ยนฝึ กทักษะการคิดเร็ ว 10 ข้อ เวลา 10 นาที
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1) 60 – 20 = 
6) 66 – 22 = 
2) 55 – 15 = 
7) 75 – 25 = 
3) 46 – 13 = 
8) 88 – 11 = 
4) 78 – 64 = 
9) 42 – 0 = 
5) 98 – 45 = 
10) 66 – 66 = 
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู อธิบายการลบจานวนสามหลัก แบบไม่มีการกระจายโดยใช้ตารางร้อย ตารางสิ บ
ตารางหน่วยหรื อลูกคิดข้ามรั้ว ดังตัวอย่าง 338 – 226 = 

=
(2 ร้ อย)

(2 สิ บ) (6 หน่ วย)

(1 ร้ อย) (1 สิ บ) (2 หน่ วย)

338 – 226 = 112

ครู ยกตัวอย่างทานองนี้เพิม่ เติม 2–3 ตัวอย่าง จนนักเรี ยนเข้าใจ
2. เมื่อนักเรี ยนเข้าใจการลบจานวนสามหลักแบบไม่มีการกระจายโดยใช้แผ่นตาราง
ร้อย ตารางสิ บ ตารางหน่วย หรื อลูกคิดข้ามรั้วดีแล้ว ครู จึงอธิบายวิธีคิดแบบอื่น ๆ
เพิ่มเติมได้แก่
วิธีที่ 1 วิธีการกระจาย
338 – 226 = 
338 300 + 30 + 8
–
–
226200 + 20 + 6
112 100 + 10 + 2 = 112
ตอบ ๑๑๒

วิธีที่ 2 การใช้ ตารางหลักเลข
338 – 226 = 
ร้ อย สิ บ หน่ วย
338 – 3
3
8–
226  2
2
6
112
1
1
2
ตอบ ๑๑๒

วิธีที่ 3 วิธีลดั
338 – 226 = 
338
–
226
112
ตอบ ๑๑๒

จะเห็นว่าการลบทั้ง 3 วิธีได้คาตอบเท่ากันคือ 112 ครู ยกตัวอย่างเพิม่ เติมอีก 2–3
ตัวอย่างจนนักเรี ยนเกิดความเข้าใจ
3. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนโดยครู เขียนโจทย์การลบจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน
1,000 (ไม่มีการกระจาย) บนกระดานแล้วให้นกั เรี ยนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและ
แสดงวิธีทาลงในสมุดเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
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ครั้งที่ 2
4. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
5. ครู นานักเรี ยนศึกษาเนื้อหาการลบจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000 ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน เล่นเกมเขาวงกตโดยการหาทางออกเขาวงกต
มีกติกาอยูว่ า่
645 – 520 95 + 85 500 – 125 125 + 50 745 – 620
นักเรี ยนจะออก
755 – 630 255 + 100 445 – 320 100 + 25 445 – 330
จากเขาวงกตได้
885 – 120 365 – 250 จุดเริ่มต้ น 665 – 550 90 + 75
เฉพาะช่องที่มี
615 – 110 145 – 30 100 + 75 90 + 45 110 + 35
คาตอบเป็ น 175
665 – 550 225 – 105 75 + 50 100 + 25 362 – 240
หรื อ 125 เท่านั้น
7. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 12 ลูกโป่ งมหัศจรรย์ ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
8. ครู มอบหมายงานให้นกั เรี ยนแต่งโจทย์การลบจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000 ที่มี
ผลลัพธ์เป็ น 100 แล้วนาไปแทนที่โจทย์แสดงทางออกจากเขาวงกตในข้อ 5 จากนั้น
จัดทาเป็ นเกมคณิ ตศาสตร์ แล้วให้ครู ตรวจสอบความถูกต้องและร่ วมเล่นเกมเขา
วงกตอีกครั้ง โดยแลกเปลี่ยนกับกลุ่มอื่นได้อย่างสนุกสนาน
9. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการลบจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000
(ไม่มีการกระจาย) เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการ
เรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
2. ทบทวนการลบจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000
3. แข่งขันหาคาตอบจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000 จากเกมคณิ ตศาสตร์
4. ช่วยกันหาผลลบจากโจทย์ที่ครู กาหนด หรื อโจทย์ที่นกั เรี ยนช่วยกันแต่งขึ้น
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในการซื้อ–ขาย แลกเปลี่ยนในชีวิตประจาวัน
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2. นาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในการเรี ยน เนื้อหาต่อไปหรื อเนื้อหาอื่น ๆ
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การลบจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000 (ไม่มีการกระจาย) ต้องนาจานวนที่อยูใ่ น
หลักเดียวกันมาลบกัน
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. เล่นเกมคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับการลบจานวนเพือ่ ตรวจสอบความเข้าใจได้อย่างสนุกสนาน
2. ครู ให้ใบงานเรื่ องการลบจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000 (มีการกระจาย) เพื่อให้
นักเรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อการเรียนรู้
1. ตารางร้อย ตารางสิ บ ตารางหน่วย
2. ลูกคิดข้ามรั้ว
3. ใบกิจกรรมที่ 12 ลูกโป่ งมหัศจรรย์ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. โจทย์เลข และเกมคณิ ตศาสตร์
2. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การลบจานวนที่มีตัวตั้งไม่ เกิน 1,000
(มีการกระจาย)

13

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 การบวกและการลบจานวนทีม่ ีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่ เกิน 1,000 เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การลบ คือ การหาผลต่างระหว่างจานวน 2 จานวนหรื อการทาให้ลดลง
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 2/1, ค 1.2 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/3, ค 6.1 ป. 2/4, ค 6.1 ป. 2/5,
ค 6.1 ป. 2/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาผลลบของจานวนสองจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000 แบบมีการกระจายได้ (K)
2. ร่ วมตอบคาถาม สนใจเรี ยน เต็มใจทางานและเรี ยนคณิ ตศาสตร์อย่างมีความสุ ข (A)
3. ใช้วิธีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา และคานวณหาคาตอบ (P)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 13 คิดให้ดีมี
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 13 คิดให้ดีมีคาตอบ
คาตอบ
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร – แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตาม รายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตามใบ – ใบกิจกรรมที่ 13 คิดให้ดี
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 13 คิดให้ดีมีคาตอบ มีคาตอบ
5 สาระการเรียนรู้
การลบจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000 (มีการกระจาย)
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อธิบายเกี่ยวกับการลบและการตรวจคาตอบจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000
และมีการกระจาย
สั งคมศึกษาฯ
ใช้จ่ายเงินและคิดคานวณการทอนเงินได้
ศิลปะ
จัดทาใบความรู ้เรื่ องการลบจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000 และมีการกระจาย
ได้อย่างสร้างสรรค์
ภาษาต่ างประเทศ
สนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการลบจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000 และ
เขียนผลลัพธ์เป็ นภาษาอังกฤษได้
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 10 นาที
1) 972 – 631 =
6) 483 – 383 =
2) 448 – 127 =
7) 471 – 170 =
3) 752 – 631 =
8) 845 – 135 =
4) 637 – 525 =
9) 982 – 661 =
5) 228 – 114 =
10) 599 – 100 =

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 2 เล่ ม 1 107

3. นักเรี ยนเขียนจานวนต่าง ๆ ในรู ปกระจายตามจานวนที่ครู กาหนดให้ดงั นี้
1
ร้อย
1
142
4
สิ บ
1
111
2
หน่วย
1
9
ร้อย
5
999
9
สิ บ
0
505
9
หน่วย
5
ครู ยกตัวอย่างเพิ่มเติม 2–3 ตัวอย่าง จนนักเรี ยนสามารถเขียนจานวนในรู ปกระจาย
ได้ทุกคน
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู อธิบายการลงจานวนสามหลักแบบมีการกระจาย โดยใช้ตารางร้อย ตารางสิ บ
ตารางหน่วย หรื อลูกคิดข้ามรั้วดังตัวอย่าง 645 – 328 = 




ประโยคสั
ลักษณ์ 645 – 328 = 317
ภาพที่ 1 แสดงจ
านวนญ645
ภาพที่ 2 แสดงจานวนการกระจายจากสิ บเป็ น 1 หน่วย เพื่อให้หลักหน่วยของ
ตัวตั้งมีค่ามากกว่าหลักหน่วยของตัวลบ แล้วจึงลบกันตามโจทย์กาหนด
ครู ยกตัวอย่างทานองนี้เพิม่ เติม 2–3 ตัวอย่างจนนักเรี ยนเข้าใจ
2. เมื่อนักเรี ยนเข้าใจการลบจานวนสามหลักแบบมีการกระจายโดยใช้แผ่นตารางร้อย
ตารางสิ บ ตารางหน่วย หรื อลูกคิดข้ามรั้วดีแล้วครู จึงอธิบายวิธีคิดแบบอื่น ๆ เพิ่มเติมได้แก่
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วิธีที่ 1 วิธีการกระจาย
วิธีที่ 2 วิธีใช้ ตารางหลักเลข
745 – 228 = 
745 – 228 = 
700+40+5 – 700+30+15
ร้ อย สิ บ หน่ วย
ร้ อย สิ บ หน่ วย
–
200+20+8  200+20+08
7 4
5 –  7 3 15 –
500+10+07
2 2
8
2 2
8
= 517
5 1
7
ตอบ ๕๑๗
ตอบ ๕๑๗

วิธีที่ 3 วิธีลดั
745 – 228 = 
3 15

745 745
–
–
228 228
517 517
ตอบ ๕๑๗

จะเห็นว่าการลบทั้ง 3 วิธีจะได้คาตอบเท่ากัน ครู อธิบายเพิ่มเติมว่า การลบจานวนสามหลักที่มีการกระจาย
จากหลักร้อยไปยังหลักสิ บ ใช้วิธีการเช่นเดียวกันกับการกระจายหลักสิ บไปยังหลักหน่วยครู เน้นให้
นักเรี ยนตรวจสอบคาตอบ เช่น
745 – 228 = 
วิธีทา
745 ตรวจคาตอบ 228
(ตัวลบ)
–
+
228
517
(ตัวลบ)
517
745
(ตัวตั้ง)
3. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนโดยครู เขียนโจทย์การลบจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000
(มีการกระจาย) แล้วให้นกั เรี ยนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีทา
ลงในสมุดเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
4. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบ
คาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
5. ครู ให้นกั เรี ยนเรี ยนเนื้อหาการลบที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000 (มีการกระจาย) ใน
หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 13 คิดให้ดีมีคาตอบ ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7. ครู มอบหมายงานให้นกั เรี ยนแต่งโจทย์ปัญหาการลบจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000
ที่มีการกระจายจากหลักสิ บไปยังหลักหน่วย และจากหลักร้อยไปยังหลักสิ บ โดย
เน้นให้ตรวจคาตอบคนละ 2 ข้อ โดยจัดทาเป็ นใบความรู ้ตรวจสอบและเก็บลง
แฟ้ มสะสมผลงาน
8. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการลบที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000 (มีการ
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กระจาย) เพื่อฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้ง
ต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
2. ทบทวนการลบจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000
3. ช่วยกันหาผลลบจากโจทย์ที่ครู กาหนดและโจทย์ที่แต่งขึ้น
4. ตรวจสอบคาตอบการลบจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และสร้างความเชื่อมัน่ ให้ตนเอง
ขัน้ ที่ 4

กำรนำไปใช้
1. นาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในการซื้อ–ขาย แลกเปลี่ยนในชีวิตประจาวันได้
2. นาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในการเรี ยนเรื่ องโจทย์ปัญหาและเนื้อหาอื่น ๆ
3. นาวิธีการลบจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000 และวิธีตรวจคาตอบมาสรุ ปเป็ นหลักการ
คิดและคิดค้นวิธีลดั

ขัน้ ที่ 5

สรุปควำมคิดรวบยอด

การลบจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000 และมีการกระจาย ต้องตั้งตัวเลขแต่ละหลัก
ให้ตรงกันก่อน จากนั้นจึงลบจานวนในหลักหน่วย หลักสิ บและหลักร้อยตามลาดับถ้า
นาตัวลบกับผลลบมาบวกกันแล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับตัวตั้งแสดงว่าลบได้ถูกต้อง
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. รวบรวมโจทย์การลบเลขที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 1,000 จากหนังสื อคณิ ตศาสตร์ เล่มอื่น ๆ และแสดง
วิธีทา
2. นักเรี ยนช่วยกันแต่งโจทย์การลบโดยแสดงวิธีคิดการตรวจคาตอบได้อย่างถูกต้องแม่นยา
3. จาลองเหตุการณ์วา่ มีเงินจานวนหนึ่งไปตลาดหรื อร้านค้าจะได้สินค้าอะไรบ้างอย่างไร
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องโจทย์ปัญหาการลบเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
9 สื่ อการเรียนรู้
1. ตารางร้อย ตางรางสิ บ ตารางหน่วย
2. ลูกคิดข้ามรั้ว
3. ใบกิจกรรมที่ 13 คิดให้ดีมีคาตอบ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการ
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เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สารานุกรมไทยในพระราชประสงค์ของ ร. 9 เล่ม 6
2. การซื้อ–ขาย และการแลกเปลี่ยนในชีวิตประจาวัน
3. โจทย์เลขและเกมคณิ ตศาสตร์จากหนังสื อคณิ ตศาสตร์เล่มอื่น ๆ
4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
โจทย์ ปัญหาการลบ

14

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 การบวกและการลบจานวนทีม่ ีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่ เกิน 1,000
เวลา 4 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
โจทย์ปัญหาการลบ คือ สถานการณ์ในชีวิตประจาวันเกี่ยวกับการหาจานวนที่เหลือ จานวนที่
ต้องนามาเพิ่มและการเปรี ยบเทียบ เพื่อหาผลต่างของจานวนตั้งแต่ 2 จานวนขึ้นไป
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 2/1, ค 1.2 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/3, ค 6.1 ป. 2/4, ค 6.1 ป. 2/5,
ค 6.1 ป. 2/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. วิเคราะห์โจทย์ แสดงวิธีทา และหาคาตอบจากโจทย์ปัญหาการลบที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน
1,000 และสร้างโจทย์ได้ (K)
2. ทางานสะอาดเรี ยบร้อยและตรวจสอบงานของตนและเลือกกิจกรรมคณิ ตศาสตร์ (A)
3. นาความรู ้ไปใช้ในการเรี ยนวิชาอื่นและใช้ในชีวิตประจาวัน (P)
4 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถามการแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 14 โจทย์ปัญหา ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 14 โจทย์ปัญหา
ท้าความรู ้
ท้าความรู ้
3.ตรวจผลการทาแบบทดสอบวัด – แบบทดสอบวัด ความรู ้ประจา ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
ความรู ้ประจาหน่วย
หน่วย
4. การทาแบบ ทดสอบหลังเรี ยน – แบบทดสอบหลังเรี ยน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้ การ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตาม รายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
– แบบบันทึกความคิดเห็นเกี่ยว
กับการประเมินชิ้นงานในแฟ้ ม
สะสมผลงาน
– แบบประเมินแฟ้ มสะสมผล
งาน
4. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตามใบ – ใบกิจกรรมที่ 14 โจทย์ปัญหา
กิจกรรมที่ 14 โจทย์ปัญหา
ท้าความรู ้
ท้าความรู ้
5 สาระการเรียนรู้
โจทย์ปัญหาการลบ
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
สั งคมศึกษาฯ
สุ ขศึกษาฯ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

แต่งโจทย์ปัญหาการลบ จากป้ ายสิ นค้าหรื อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
สมเหตุสมผล
ตรวจสอบการใช้เงินหรื อบันทึกการใช้เงินแต่ละวันได้
แข่ ง ขัน กัน แต่ ง โจทย์ปัญ หาจากป้ ายราคาสิ น ค้า และใบโฆษณาสิ น ค้า
ต่าง ๆ
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ศิลปะ
ภาษาต่ างประเทศ

เขียนแผนภาพความคิดการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการลบ
สนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับปัญหาการลบและตอบคาถามเป็ นภาษาอังกฤษ
อย่างง่าย ๆ ได้
ประดิษฐ์แผ่นพับโจทย์ปัญหา

การงานอาชีพฯ
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน

1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง คิดเลขเร็ว เพื่อเตรี ยมความพร้อม
เพลงคิดเลขเร็ว
เนือ้ ร้ อง...ราตรี รุ่ งทวีชัย ทานอง...เพลงชวา
มาซิมา คิดเลขเร็ วกัน
คิดทุกวัน
สร้างสรรค์ ปัญญา
ฝึ กทักษะ
กระบวนการ นานา
ตามเวลา
คิดเร็ วทันใจ
3. นักเรี ยนฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 10 นาที
1) 372 – 152 = 
6) 734 – 643 = 
2) 650 – 438 = 
7) 628 – 286 = 
3) 699 – 377 = 
8) 845 – 655 = 
4) 565 – 476 = 
9) 415 – 154 = 
5) 357 – 169 = 
10) 283 – 333 = 
ขัน้ ที่ 2

กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู เขียนโจทย์ปัญหาการลบบนกระดานดาให้นกั เรี ยนอ่านพร้อม ๆ กัน ครู ถามให้
นักเรี ยนคิดวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์ถาม สิ่ งที่โจทย์ตอ้ งการ และมีวิธีการหาคาตอบ
อย่างไร โดยสุ่ มตัวแทน
วินยั มีเงิน 25 บาท ซื้อขนมไป 10 บาท วินยั จะเหลือเงินเท่าไร
วิเคราะห์ โจทย์

สิ่ งที่โจทย์ กาหนดให้
สิ่ งที่โจทย์ ถาม
วิธีหาคาตอบ

วินยั มีเงิน 15 บาท
ซื้อขนมไป 10 บาท
วินยั เหลือเงินเท่าไร
วิธีลบ (–)
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ประโยคสัญลักษณ์ 15 – 10 = 
วิธีทา
วินยั มีเงิน
15
บาท
–
ซื้อขนมไป
10
บาท
ดังนั้น วินยั จะเหลือเงิน
5
บาท
ตอบ ๕ บาท
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปว่าโจทย์ขอ้ นี้เป็ นการนาจานวนหนึ่งไปหักออกจาก
จานวนที่กาหนดเพื่อหาจานวนที่เหลืออยูจ่ ากนั้นครู ยกตัวอย่างอีก 2 ตัวอย่าง
เพิ่มเติม ได้แก่
ลุงมีอายุ 52 ปี อามีอายุ 49 ปี ลุงมีอายุมากกว่าอากี่ปี .
รองเท้านักเรี ยนคู่ละ 179 บาท แต่กอ้ ยมีเงินอยูเ่ พียง 100 บาท ก้อยต้องหาเงินมา
เพิ่มอีกเท่าไร
นักเรี ยนในห้องร่ วมกันอภิปรายจนได้ขอ้ สรุ ปว่าโจทย์ขอ้ นี้เป็ นการเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของจานวน 2 จานวน นักเรี ยนในห้องร่ วมกันอภิปรายจนได้ขอ้ สรุ ป
ว่า โจทย์ขอ้ นี้เป็ นการหาจานวนมาเพิ่ม เมื่อกาหนดจานวนที่ตอ้ งการ และจานวนที่
มีอยูเ่ ดิม จากนั้นให้อาสาสมัครนักเรี ยนออกมาแสดงวิธีทาบนกระดานดาเพื่อน ๆ
และครู ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
2. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนโดยครู เขียนโจทย์ปัญหาการลบบนกระดานแล้วให้
นักเรี ยนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีทาลงในสมุดเพื่อเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
3. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
4. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาการลบที่มีลกั ษณะการ
คิดหาคาตอบ 3 ลักษณะดังกล่าวข้างต้นอย่างละ 2 ข้อ แล้วแลกเปลี่ยนกันแสดงวิธี
ทาและหาคาตอบระหว่างเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ จนนักเรี ยนเข้าใจทุกคน
5. ครู นานักเรี ยนศึกษาเนื้อหาโจทย์ปัญหาการบวกในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6. ครู ให้ใบงานเรื่ องการแต่งโจทย์ปัญหาการลบเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
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ครั้งที่ 3
7. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้
ที่อ่านมา
8. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 14 โจทย์ปัญหาท้าความรู ้ ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
9. ครู มอบหมายงานให้นกั เรี ยนแต่ละคนแต่งโจทย์คนละ 3 ข้อ ลงในกระดาษพร้อม
ตกแต่งให้สวยงามตามจินตนาการของนักเรี ยน โดยให้นกั เรี ยนสร้างโจทย์ปัญหา
จากป้ ายราคาสิ นค้า ใบโฆษณาสิ นค้า สถานการณ์ต่าง ๆ ในการซื้อขาย หรื อ
ประสบการณ์ในชีวิตประจาวันแล้วให้ครู ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นเก็บเข้า
แฟ้ มสะสมผลงาน
10. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องโจทย์ปัญหาการลบเพื่อฝึ กฝนทักษะ
ของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 4
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
2. ช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจากป้ ายราคาสิ นค้า สถานการณ์ต่าง ๆ แล้วคิด
คานวณหาคาตอบ
3. แข่งขันกันแต่งโจทย์ปัญหาแล้วให้เพื่อน ๆ หาคาตอบ
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน เช่น การซื้อ–ขาย การแลกเปลี่ยนสิ นค้าของ
ประเทศสมาชิกในอาเซียน
2. แก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันจากการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมี
เหตุผล
3. ฝึ ก พูด เขียน จากการแต่งโจทย์ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
โจทย์ปัญหาการลบมี 3 ลักษณะ ได้แก่ การนาจานวนหนึ่งไปหักออกจากจานวน
ที่กาหนด การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของจานวน 2 จานวน และการหาจานวนมาเพิ่ม
เมื่อกาหนดจานวนที่ตอ้ งการและจานวนที่มีอยูเ่ ดิม จากนั้นนักเรี ยนทาแบบทดสอบหลัง
เรี ยนจานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
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8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. เขียนแผนภาพความคิดในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการลบ
2. ครู ให้ใบงานเรื่ องทบทวนการวัดความยาวโดยใช้เครื่ องมือต่าง ๆ เพื่อให้นกั เรี ยนอ่าน
และเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ป้ ายราคาสิ นค้า
2. ใบโฆษณาสิ นค้าต่าง ๆ
3. โจทย์ปัญหาการลบ
4. ใบกิจกรรมที่ 14 โจทย์ปัญหาท้าความรู ้ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ป้ ายราคาสิ นค้า ใบโฆษณาสิ นค้าต่าง ๆ
3. สถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
2. การซื้อ–ขาย แลกเปลี่ยนในชีวิตประจาวัน 4. บุคคลต่าง ๆ ครู เพื่อน ญาติ

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3
การวัดความยาว ความสู ง และระยะทาง
เครื่องมือวัดความยาวที่มีหน่ วย
เป็ นมาตรฐาน
การวัดความยาวที่มีหน่ วยเป็ นเซนติเมตร
และเมตร

ทบทวนการวัดความยาว
โดยใช้ เครื่องมือต่ าง ๆ

การวัดความยาว ความสู ง
และระยะทาง

โจทย์ ปัญหาการวัดความยาว
การเปรียบเทียบและการคะเนความยาว
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ความรู้

1. ทบทวนการวัดความยาวโดยใช้เครื่ องมือต่าง ๆ
2. เครื่ องมือวัดความยาวที่มีหน่วยเป็ นมาตรฐาน
3. การวัดความยาวที่มีหน่วยเป็ นเซนติเมตร และเมตร
4. การเปรี ยบเทียบและการคะเนความยาว
5. โจทย์ปัญหาการวัดความยาว
คุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
1. ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
การวัดความยาว ความสู ง
และระยะทาง ด้วยความสนใจ
ความตั้งใจเรี ยน และการทางาน
กลุ่ม
2. ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ในตนเอง
ในการร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิ
กิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับการวัดความยาว
ความสู ง และระยะทาง
3. มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

ทักษะ/กระบวนการ

การวัดความยาว
ความสู ง และ
ระยะทาง

1. การสื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญของ
การวัดความยาว ความสู ง และ
ระยะทาง
2. สามารถนาเสนอ การวัดความยาว
ความสู ง และระยะทาง
3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับการวัดความยาว
ความสู ง และระยะทาง
4. การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
มาประยุกต์หรื อเชื่อมโยงไปใช้
ในชีวิตจริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน

1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ทบทวนการวัดความยาวโดยใช้เครื่ องมือต่าง ๆ
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง เครื่ องมือวัดความยาวที่มีหน่วยเป็ นมาตรฐาน
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การวัดความยาวที่มีหน่วยเป็ นเซนติเมตรและเมตร
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การเปรี ยบเทียบและการคะเนความยาว
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง โจทย์ปัญหาการวัดความยาว
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3
7. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
8. แบบบันทึกผลการอภิปราย
9. บันทึกความรู ้
10. การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
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การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 การวัดความยาว ความสู ง และระยะทาง
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดกับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. บอกความยาวเป็ นเมตร และเซนติเมตร และเปรี ยบเทียบความยาวในหน่วยเดียวกัน (ค 2.1 ป. 2/1)
2. แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชัง่ การตวง และเงิน (ค 2.2 ป. 2/1)
3. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา (ค 6.1 ป. 2/1)
4. ใช้ความรู ้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม (ค 6.1 ป. 2/2)
5. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจและสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 2/3)
6. เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ (ค 6.1 ป. 2/5)
7. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (ค 6.1 ป. 2/6)
ความเข้ าใจทีค่ งทนของนักเรียน
คาถามสาคัญทีท่ าให้ เกิดความเข้ าใจทีค่ งทน
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
– นักเรี ยนสามารถกาหนดการใช้เครื่ องวัดและ
– การวัดความยาว ความสู ง และระยะทางที่ถูก
หน่วยวัดที่เป็ นมาตรฐานในชีวิตจริ งได้อย่างไร
ต้องและแม่นยา ควรใช้เครื่ องวัดและหน่วย
วัดที่เป็ นมาตรฐาน
ความรู้ ของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความเข้ าใจทีค่ งทน
ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนทีน่ าไปสู่
นักเรียนจะรู้ ว่า...
ความเข้ าใจทีค่ งทน นักเรียนจะสามารถ...
1. การวัดความยาวโดยใช้อวัยวะของร่ างกาย
1. สื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญของการวัด
เช่น มือ แขน การก้าวเท้า จะมีหน่วยเป็ นคืบ วา ศอก
ความยาว ความสู ง และระยะทาง
และก้าว โดยหน่วยในการวัดเหล่านี้จดั เป็ นหน่วยการวัด 2. นาเสนอการวัดความยาว ความสู ง
ความยาวที่ไม่เป็ นมาตรฐาน
และระยะทาง
2. การวัดความยาวที่ถูกต้องและแม่นยา ควรใช้เครื่ องวัด 3. แสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
และหน่วยวัดที่เป็ นมาตรฐาน ซึ่งเครื่ องวัด
เกี่ยวกับการวัดความยาว ความสู ง และ
ที่เป็ นมาตรฐาน เช่น ไม้บรรทัด ไม้เมตร ตลับเมตร
ระยะทาง
สายวัด เป็ นต้น
4. นาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์หรื อ
3. การวัดความยาวแบ่งเป็ น 3 อย่าง ได้แก่
เชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง
ความยาว ความสู ง และระยะทาง
4. การเปรี ยบเทียบความยาวของสิ่ งของตั้งแต่ 2
สิ่ งขึ้นไป ทาได้โดยวัดความยาวของสิ่ งของ
แต่ละชิ้น แล้วนาค่าที่ได้จากการวัดมาเปรี ยบ
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เทียบกัน ส่ วนการคะเนความยาวเป็ นการประมาณ
ความยาวของสิ่ งของต่าง ๆ ให้ใกล้เคียง
กับความเป็ นจริ งมากที่สุด
5. โจทย์ปัญหาการวัดความยาวหรื อระยะทาง
สามารถแก้ปัญหาด้วยการวิเคราะห์โจทย์
ก่อนเขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ แล้วจึงคิดหา
คาตอบ
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้
ตามทีก่ าหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานทีน่ ักเรียนต้ องปฏิบตั ิ
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ทบทวนการวัดความยาวโดยใช้เครื่ องมือต่าง ๆ
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง เครื่ องมือวัดความยาวที่มีหน่วยเป็ นมาตรฐาน
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การวัดความยาวที่มีหน่วยเป็ นเซนติเมตร และเมตร
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การเปรี ยบเทียบและการคะเนความยาว
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง โจทย์ปัญหาการวัดความยาว
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3
7. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
8. แบบบันทึกผลการอภิปราย
9. บันทึกความรู ้
10. การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.2 เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2) การสนทนาซักถาม
2) แบบบันทึกการสนทนาซักถาม
3) การประเมินผลงาน/กิจกรรม
3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรม
เป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
เป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
4) การประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
4) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยม
และค่านิยม
5) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
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3. สิ่ งทีม่ ่ ุงประเมิน
3.1 ความเข้าใจ 6 ด้าน ได้แก่ การอธิบาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การประยุกต์ใช้
ดัดแปลง และนาไปใช้ การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสาคัญในความรู ้สึกของผูอ้ ื่น
และการรู ้จกั ตนเอง
3.2 สมรรถนะสาคัญ เช่น ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทกั ษะชีวิต
และการใช้เทคโนโลยี
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ เป็ นอยูพ่ อเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3
การวัดความยาว ความสู ง และระยะทาง
เวลา 18 ชั่วโมง
ทบทวนการวัดความยาวโดยใช้เครื่ องมือต่าง ๆ
3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 15
เครื่ องมือวัดความยาวที่มีหน่วยเป็ นมาตรฐาน
3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 16
การวัดความยาวที่มีหน่วยเป็ นเซนติเมตรและเมตร
3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 17
การเปรี ยบเทียบและการคะเนความยาว
4
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 18
โจทย์ปัญหาการวัดความยาว
5
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 19
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
ทบทวนการวัดความยาวโดยใช้ เครื่องมือต่ าง ๆ

15

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 การวัดความยาว ความสู ง และระยะทาง
เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การวัดความยาวโดยใช้อวัยวะของร่ างกาย เช่น มือ แขน การก้าวเท้า จะมีหน่วยเป็ น คืบ วา ศอก
และก้าว โดยหน่วยในการวัดเหล่านี้จดั เป็ นหน่วยการวัดความยาวที่ไม่เป็ นมาตรฐาน
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป. 2/1, ค 2.2 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/3, ค 6.1 ป. 2/5, ค 6.1 ป. 2/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. วัดความยาว ความสู ง และระยะทางระหว่างตาแหน่งสองตาแหน่ง โดยใช้อวัยวะของร่ างกาย
และบอกผลของการวัดได้ (K)
2. สนใจเรี ยน เต็มใจทางาน และเรี ยนคณิ ตศาสตร์อย่างมีความสุ ข (A)
3. มีความคิดใหม่ ๆ ในการทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์ (P)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. ตรวจผลการทาแบบทดสอบก่อน – แบบทดสอบก่อนเรี ยน
–
เรี ยน
2. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามกิจกรรม – กิจกรรมลองทาดู
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
ลองทาดู
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
– กิจกรรมลองดู
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
กิจกรรมลองทาดู
2. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร – แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
3. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5 สาระการเรียนรู้
การวัดความยาวโดยใช้เครื่ องมือต่าง ๆ
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
ตอบคาถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวัดความยาวโดยใช้อวัยวะ
ต่าง ๆ ของร่ างกาย
สั งคมศึกษาฯ
วัดความยาว ความสู งในชีวิตประจาวัน
สุ ขศึกษาฯ
แข่งขันวัดความยาวโดยใช้มือ แขน และการก้าวเท้าอย่างรวดเร็ วและ
คล่องแคล่ว
ศิลปะ
วาดภาพระบายสี แสดงการวัดความยาวของสิ่ งของต่าง ๆ ได้อย่าง
สร้างสรรค์
ภาษาต่ างประเทศ
อ่านเขียนคาศัพท์เกี่ยวกับคืบ วา ศอก และก้าว หรื อหน่วยการวัดความ
ยาวอื่น ๆ
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์สิ่งของที่ใช้มือ แขน หรื อการก้าวเท้าเป็ นเครื่ องมือในการวัด
ความยาวได้จริ ง เช่น การร้อยกาไลลูกปัด
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
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ขัน้ ที่ 1

นาเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนจานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง มาเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อเตรี ยมความพร้อม
เพลงมาเรียนคณิตศาสตร์
เนือ้ ร้ อง…ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง…สามสิ บยังแจ๋ ว
ชัว่ โมงนี้มาเรี ยน หนูจงพากเพียร เรี ยนวิชาคณิ ตฯ
หนูอย่าเพิ่งเบือนบิด
คณิ ตศาสตร์ ก็มีเรื่ องแจ๋ ว
มาร่ วมมาร้องเพลงกัน
เพื่อความมุ่งมัน่ มาร้องกันเจื้อยแจ้ว
คณิ ตศาสตร์เพริ ศแพร้ว ได้เรี ยนแล้วช่วยสร้างปัญญา
4. นักเรี ยนนาไม้ไอศกรี ม 2 อัน ที่มีความยาวไม่เท่ากันมาเปรี ยบเทียบความยาว สังเกต
การเปรี ยบเทียบของนักเรี ยน โดยครู แนะนาเพิ่มเติมว่า การเปรี ยบเทียบให้วางของที่
จะเปรี ยบเทียบให้ปลายข้างหนึ่งเสมอกัน แล้วดูปลายอีกข้างหนึ่ง เช่น
ก
ข
5. ครู ให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบความสู งของนักเรี ยนสองคน โดยขั้นแรกให้นกั เรี ยนยืน
ใกล้กนั เพื่อให้เปรี ยบเทียบกันได้ง่าย จากนั้นให้นกั เรี ยนสองคนยืนห่างกัน อาจทา
ให้เปรี ยบเทียบกันยากขึ้น ครู แนะนาเพิ่มเติมว่า ด้วยเหตุน้ ีจึงมีการสร้างเครื่ องมือวัด
ความยาวหรื อส่ วนสู งขึ้น

ขัน้ ที่ 2

กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรี ยนแต่ละคนยกสิ่ งของที่ตอ้ งการจะวัดขึ้น (แต่ ละคนไม่ จาเป็ นต้ องเหมือนกัน)
ครู แจกอุปกรณ์ที่ใช้เป็ นเครื่ องมือวัด เช่น ลวดเสี ยบกระดาษ ตะปู นอต ไม้หนีบผ้า
ฯลฯ และให้นกั เรี ยนวัดสิ่ งของที่ตนถืออยู่ เพื่อประเมินทักษะการวัด จากนั้นให้
นักเรี ยนวาดรู ป และเขียนคาอธิบาย ครู ตรวจผลงานของนักเรี ยน ดังตัวอย่าง
แปรงสี ฟันเท่ ากับถ้ วย 4 ใบ

กรรไกรเท่ ากับลวดเสี ยบกระดาษ 8 อัน
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กระดานดายาวเท่ ากับ 3 ช่วงแขนของเด็ก

ธนบัตรใบละหนึ่งพันบาทยาวกว่ า
เหรียญบาท 10 เหรียญ
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน วัดความยาวของโต๊ะครู โต๊ะนักเรี ยน ความสู ง
ของเก้าอี้ โดยแต่ละกลุ่มใช้หน่วยวัดต่างกัน เช่น หลอดดูด ดินสอ สมุด กล่องดินสอ
เป็ นต้น โดยทุกคนวัดและจดบันทึกไว้ จากนั้นนักเรี ยนอภิปรายและเปรี ยบเทียบผล
ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มจนได้ขอ้ สรุ ปว่า ทุกคนภายในกลุ่มวัดได้เท่ากัน เพราะ
วัดด้วยหน่วยเดียวกัน แต่ระหว่างกลุ่มจะไม่เท่ากัน เพราะใช้หน่วยวัดไม่เหมือนกัน
3. นักเรี ยนกลุ่มเดิมวัดความยาวของโต๊ะครู โต๊ะนักเรี ยน และความสู งของเก้าอี้ดว้ ย
อวัยวะของร่ างกาย ได้แก่ มือ แล้วจดบันทึกไว้ จากนั้นให้นกั เรี ยนอภิปรายและ
เปรี ยบเทียบภายในกลุ่มจนได้ขอ้ สรุ ปว่าทุกคนในกลุ่มวัดได้ไม่เท่ากัน เพราะมือ
ของแต่ละคนมีขนาดไม่เท่ากัน
4. นักเรี ยนแต่ละคนวัดความยาวของกระดานดา ความยาวของห้องเรี ยน และความยาว
ของอาคารเรี ยนโดยใช้ศอก และการก้าวเดิน และจดบันทึกไว้ จากนั้นให้นกั เรี ยน
อภิปรายและเปรี ยบเทียบผลกับเพื่อนคนอื่น ๆ จะได้ขอ้ สรุ ปว่านักเรี ยนแต่ละคนวัด
ได้ต่างกัน เพราะศอก และการก้าวเดินของนักเรี ยนแต่ละคนมีขนาดไม่เท่ากัน และ
ถ้าจะให้คาตอบเท่ากันทุกคนต้องใช้หน่วยวัดที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
5. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึกทักษะและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
โดยให้นกั เรี ยนสารวจข้อมูลต่อไปนี้แล้วเขียนลงในสมุด
:ระยะทางจากห้องเรี ยนถึงประตูของโรงเรี ยนอยูห่ ่างกันกี่กา้ ว
:ระยะทางจากห้องเรี ยนถึงโรงอาหารอยูห่ ่างกันกี่กา้ ว
:ระยะทางจากห้องเรี ยนถึงห้องสมุดอยูห่ ่างกันกี่กา้ ว
แล้วให้นกั เรี ยนช่วยกันสรุ ปว่านักเรี ยนแต่ละคนวัดระยะทางจากจุดเริ่ มต้น
เดียวกันถึงจุดหมายเดียวกันได้เท่ากันหรื อไม่ เพราะเหตุใด
ครั้งที่ 2
6. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบ
คาตอบจากการบ้านของนักเรี ยน
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7. ครู มอบหมายงานให้นกั เรี ยนสารวจความยาวของสิ่ งของในบ้าน เช่น ความยาว
ของโทรทัศน์ ความสู งของตูเ้ ย็น หรื อสิ่ งของต่าง ๆ ที่นกั เรี ยนสนใจ และจัดทาเป็ น
รายงาน โดยให้มีหน่วยการวัดเป็ นคืบ วา ศอก และก้าว
8. ครู นานักเรี ยนศึกษาเนื้อหาการวัดความยาวโดยใช้เครื่ องมือวัดที่มีหน่วยไม่เป็ น
มาตรฐาน และทากิจกรรม ลองทาดู ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
9. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องทบทวนการวัดความยาวโดยใช้
เครื่ องมือต่าง ๆ เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
2. วัดความยาวโดยใช้อุปกรณ์ที่นามาใช้เป็นเครื่ องวัดต่าง ๆ เช่น ลวดเสี ยบกระดาษ
ตะปู ดินสอ ฯลฯ
3. วัดความยาวสิ่ งของต่าง ๆ ในห้องเรี ยนโดยมีหน่วยความยาวเป็ นคืบ วา ศอก และ
ก้าว
4. หาข้อสรุ ปของการวัดความยาวโดยใช้เครื่ องมือต่าง ๆ และอวัยวะต่าง ๆ ของแต่ละ
คน และผลเสี ยที่เกิดขึ้นจากการวัดความยาว
ขัน้ ที่ 4 การนาไปใช้
1. วัดความยาวของสิ่ งของต่าง ๆ โดยใช้เครื่ องมือวัดจากร่ างกายของตนเอง ได้แก่ มือ
แขน และการก้าวเท้า
2. สารวจตาแหน่งของสิ่ งต่าง ๆ ที่มีระยะทางไกล เช่น ระยะห่ างระหว่างอาคารเรี ยน
ต้นไม้ที่อยูห่ ่างกัน
3. บรรยาย สนทนาซักถามเกี่ยวกับตาแหน่งของสิ่ งต่าง ๆ หรื อขนาดของสิ่ งต่าง ๆ ได้
อย่างชัดเจน
ขัน้ ที่ 5 สรุปความคิดรวบยอด
การวัดความยาวโดยใช้อวัยวะต่าง ๆ เช่น มือ แขน การก้าวเท้า เป็ นเครื่ องมือวัด
ความยาว จะมีหน่วยความยาวเป็ น คืบ วา ศอก ก้าว โดยหน่วยการวัดเหล่านี้จดั เป็น
หน่วยการวัดที่ไม่เป็ นมาตรฐาน เพราะ คืบ วา ศอก ก้าว ของแต่ละคนมีขนาดไม่เท่ากัน
จึงทาให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันได้
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8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนแสดงวิธีการวัดความยาวโดยใช้อวัยวะของร่ างกาย
2. นักเรี ยนสารวจระยะทางของอาคารต่าง ๆ ในโรงเรี ยนว่าแต่ละจุดอยูห่ ่างกันกี่กา้ ว แล้วบันทึกไว้
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องเครื่ องมือวัดความยาวที่มีหน่วยเป็ นมาตรฐานเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. สิ่ งของในห้องเรี ยน
2. มือ แขน ขา
3. อุปกรณ์ที่ใช้เป็ นเครื่ องมือวัด เช่น ลวดเสี ยบกระดาษ นอต ตะปู ดินสอ หลอดดูดน้ า
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สิ่ งของต่าง ๆ ในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน
2. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ช่างไม้ ช่างตัดเสื้ อ ฯลฯ

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
เครื่องมือวัดความยาวที่มีหน่ วยเป็ นมาตรฐาน

16

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 การวัดความยาว ความสู ง และระยะทาง
เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การวัดความยาวที่ถูกต้องและแม่นยา ควรใช้เครื่ องวัดและหน่วยวัดที่เป็ นมาตรฐาน ซึ่ ง
เครื่ องวัดที่เป็ นมาตรฐาน เช่น ไม้บรรทัด ไม้เมตร ตลับเมตร สายวัด เป็ นต้น
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป. 2/1, ค 2.2 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/3, ค 6.1 ป. 2/5, ค 6.1 ป. 2/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. วัดความยาว ความสู ง และระยะทางระหว่างตาแหน่งสองตาแหน่ง โดยใช้เครื่ องมือที่ได้
มาตรฐาน และบอกผลการวัดเป็ นเซนติเมตร และเมตรได้ (K)
2. สนใจเรี ยน เต็มใจทางาน และเรี ยนคณิ ตศาสตร์อย่างมีความสุ ข (A)
3. นาความรู ้ไปใช้ในการเรี ยนวิชาอื่น ๆ และในชีวิตประจาวัน (P)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามกิจกรรม – กิจกรรมลองทาดู
ลองทาดู

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร – แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
– กิจกรรมทาลองดู
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
กิจกรรมลองทาดู
5 สาระการเรียนรู้
เครื่ องมือวัดความยาวที่มีหน่วยเป็ นมาตรฐาน
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
ตอบคาถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวัดความยาวที่มีหน่วยเป็ น
มาตรฐาน
สั งคมศึกษาฯ
วัดความยาว ความสู งในชีวิตประจาวัน
สุ ขศึกษาฯ
วัดส่ วนสู งและส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย โดยเครื่ องมือวัดความยาว
ศิลปะ
เขียนแผนภาพความคิดเกี่ยวกับเครื่ องมือวัดความยาวแต่ละชนิด
ภาษาต่ างประเทศ
อ่านเขียนคาศัพท์เกี่ยวกับเครื่ องมือวัดความยาวแต่ละชนิด
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์เครื่ องมือวัดความยาวอย่างง่าย ๆ เช่น ไม้เมตรจาลอง เครื่ องวัด
ความสู งจากกระดาษ ฯลฯ
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นาเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้
ที่อ่านมา

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 2 เล่ ม 1 130

2. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง วัดความยาว เพื่อเตรี ยมความพร้อม
เพลงวัดความยาว
เนือ้ ร้ อง...ไม่ ทราบชื่ อผู้แต่ ง ทานอง...แน่ ะฟั งฟ้ าลัน่
(สร้อย) การวัดความยาว (ซ้ า) ทาอย่างไร (ซ้ า)
เอาไม้บรรทัดมาวัดซิ (ซ้ า)
เร็ วหน่อยหนา (ซ้ า) (สร้อย)
เอาสายวัดมาวัดซิ (ซ้ า)
เร็ วหน่อยหนา (ซ้ า) (สร้อย)
เอาไม้เมตรมาวัดซิ (ซ้ า)
เร็ วหน่อยหนา (ซ้ า) (สร้อย)
เอาตลับเมตรมาวัดซิ (ซ้ า)
เร็ วหน่อยหนา (ซ้ า) (สร้อย)
3. ทบทวนเรื่ องการวัด โดยฝึ กให้นกั เรี ยนวัดสิ่ งของต่าง ๆ เช่น สมุด ดินสอ ปก
หนังสื อ ปกสมุด และระยะทางระหว่างหน้าห้องเรี ยนกับหลังห้องเรี ยน เป็ นต้น
4. ครู แนะนาเครื่ องมือวัดความยาวที่ได้มาตรฐานพร้ อมแสดงของจริ งให้นักเรี ยนดู
หรื อแสดงของจริ งแล้วถามชื่อสิ่ งของนั้นก็ได้ เช่น สายวัด ไม้บรรทัด
ไม้โปรแทรกเตอร์ และตลับเมตร
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู อธิ บายวิธีการใช้เครื่ องมือวัดความยาวที่เป็ นมาตรฐานทีละชนิด พร้อมทั้งสาธิ ต
การวัด และให้นกั เรี ยนฝึ กทักษะการวัดทีละคนจนเข้าใจ
2. ครู เลือกสิ่ งของ 1 ชิ้น ให้นกั เรี ยนอาสาสมัครเป็ นตัวแทนออกมาวัดความยาว โดยใช้
ไม้โปรแทรกเตอร์ ไม้บรรทัด ไม้เมตร สายวัดตัว และสายวัดชนิดตลับ อย่างละคน
บอกความยาวที่วดั ได้ และจดบันทึกไว้บนกระดานดา จนได้ขอ้ สรุ ปว่าไม้เมตร สาย
วัดตัว และสายวัดชนิดตลับมีวิธีการวัดเช่นเดียวกับไม้บรรทัด แต่สามารถวัดได้ยาว
กว่า
3. นักเรี ยนฝึ กวัดส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายด้วยสายวัดตัว โดยสับเปลี่ยนเป็ นคู่ ๆ แล้วจด
บันทึกไว้
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องแผนภาพความคิดเกี่ยวกับเครื่ องมือการวัดความยาวแต่ละชนิดกับ
สิ่ งของต่าง ๆ ที่นามาวัดแก่นกั เรี ยนเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
5. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
6. ให้นกั เรี ยนเขียนแผนภาพความคิดเกี่ยวกับเครื่ องมือการวัดความยาวแต่ละชนิด
กับสิ่ งของต่าง ๆ ที่นามาวัด จากนั้นครู ตรวจสอบความถูกต้อง และให้นกั เรี ยน
จัดเก็บลงแฟ้ มสะสมผลงาน ดังตัวอย่าง
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7. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนสารวจสิ่ งต่าง ๆ ที่อยูใ่ นห้องเรี ยนหรื อนอกห้องเรี ยน โดย
ใช้เครื่ องมือที่มีหน่วยเป็ นมาตรฐาน แล้วนาเสนอเป็ นรายงาน
8. ครู นานักเรี ยนศึกษาเนื้อหาการวัดความยาวโดยใช้เครื่ องมือวัดที่มีหน่วยเป็ น
มาตรฐาน และทากิจกรรม ลองทาดู ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
9. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องเครื่ องมือวัดความยาวที่มีหน่วยเป็ น
มาตรฐานเพื่อฝึกฝนทักษะและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
2. วัดความยาวของสิ่ งต่าง ๆ รอบตัวโดยใช้เครื่ องมื อวัดความยาวที่ มีหน่ วยเป็ น
มาตรฐาน
3. เลื อ กใช้เ ครื่ อ งมื อ วัด ความยาวที่ มี ห น่ ว ยเป็ นมาตรฐานกับ สิ่ ง ที่ ต ้อ งการวัด ได้
เหมาะสม
4. วัดความยาวของสิ่ งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและตรงตามลักษณะของการวัด
ขัน้ ที่ 4 การนาไปใช้
1. วัดสัดส่ วนของร่ างกายได้จากสายวัดตัว
2. เป็ นเครื่ องมือวัดขนาดของสิ่ งต่าง ๆ ในการก่อสร้าง เช่น สายวัดชนิดตลับวัดไม้
แบบในการก่อสร้าง
3. เลือกใช้เครื่ องมือวัดความยาวที่มีหน่วยเป็ นมาตรฐานได้ตรงตามลักษณะของการวัด
ขัน้ ที่ 5 สรุปความคิดรวบยอด
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การวัดความยาวโดยใช้เครื่ องมือและหน่วยวัดที่เป็ นมาตรฐานจะทาให้มีความเข้าใจ
ตรงกัน และหน่วยวัดที่เป็ นมาตรฐาน ได้แก่ เซนติเมตร (ซม.) เมตร (ม.)
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. เขียนแผนภาพความคิดแสดงเครื่ องมือวัดความยาวที่มีหน่วยเป็ นมาตรฐานกับสิ่ งที่ตอ้ งการวัด
2. เปรี ย บเที ย บเครื่ อ งมื อ วัด ความยาวที่ มี ห น่ ว ยเป็ นมาตรฐานว่า มี ช่ ว งความยาวเหมื อ นหรื อ
แตกต่างกันอย่างไร
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องการวัดความยาวที่มีหน่วยเป็ นเซนติเมตรและเมตรเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. สิ่ งของในห้องเรี ยน
2. ไม้บรรทัด ไม้โปรแทรกเตอร์ ไม้เมตร สายวัดตัว ตลับเมตร เชือก
3. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สิ่ งของต่าง ๆ ในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน
2. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ช่างไม้ ช่างตัดเสื้ อ ฯลฯ

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การวัดความยาวที่มีหน่ วยเป็ นเซนติเมตรและเมตร

17

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 การวัดความยาว ความสู ง และระยะทาง
เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การวัดความยาวแบ่งเป็ น 3 อย่าง ได้แก่ ความยาว ความสู ง และระยะทาง
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป. 2/1, ค 2.2 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/3, ค 6.1 ป. 2/5, ค 6.1 ป. 2/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. วัดความยาวที่มีหน่วยวัดเป็ นเซนติเมตร และเมตร (K)
2. ทางานสะอาดเรี ยบร้อยตามคาแนะนาของผูส้ อน (A)
3. ใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอได้ถูกต้อง (P)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 15 มาลองวัดกัน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 15 มาลองวัดกัน
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร – แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตามใบ – ใบกิจกรรมที่ 15 มาลองวัดกัน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 15 มาลองวัดกัน
5 สาระการเรียนรู้
การวัดความยาวที่มีหน่วยเป็ นเซนติเมตร และเมตร
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อธิบายเกี่ยวกับการวัดความยาวและความสู งของสิ่ งต่าง ๆ ได้
สั งคมศึกษาฯ
ศึกษาตาแหน่งต่าง ๆ บริ เวณโรงเรี ยน
สุ ขศึกษาฯ
วัดความยาวของอุปกรณ์กีฬาที่มีลกั ษณะต่าง ๆ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกรักบี้
ศิลปะ
วาดภาพจาลองระยะทางหรื อความสู งของสิ่ งต่าง ๆ ได้
ภาษาต่ างประเทศ
อ่านและเขียนคาศัพท์เกี่ยวกับเครื่ องมือวัดความยาวเป็ นภาษาอังกฤษและ
ภาษาของประเทศสมาชิกในอาเซียน
การงานอาชีพฯ
สร้างสิ่ งประดิษฐ์จากตัวอย่าง เช่น สร้างโต๊ะ เก้าอี้ จากแบบที่วดั เป็ น
เซนติเมตร และเมตร
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นาเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง วัดความยาว เพื่อเตรี ยมความพร้อม
เพลงวัดความยาว
เนือ้ ร้ อง...ไม่ ทราบชื่ อผู้แต่ ง ทานอง...แน่ ะฟั งฟ้ าลัน่
(สร้อย) การวัดความยาว (ซ้ า) ทาอย่างไร (ซ้ า)
เอาไม้บรรทัดมาวัดซิ (ซ้ า) เร็ วหน่อยหนา (ซ้ า) (สร้อย)
เอาสายวัดมาวัดซิ (ซ้ า)
เร็ วหน่อยหนา (ซ้ า) (สร้อย)
เอาไม้เมตรมาวัดซิ (ซ้ า) เร็ วหน่อยหนา (ซ้ า) (สร้อย)
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ขัน้ ที่ 2

เอาตลับเมตรมาวัดซิ (ซ้ า) เร็ วหน่อยหนา (ซ้ า) (สร้อย)
3. อาสาสมัครนักเรี ยนร่ วมกิจกรรมวัดความยาวต่าง ๆ โดยใช้ไม้บรรทัด ไม้เมตร วัด
ส่ วนของเส้นตรงบนกระดานดา
4. นักเรี ยนร่ วมกันใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวของไม้เมตร วัดดูวา่ มีความยาวเท่าไร
(100 เซนติเมตร) ครู แนะนาเพิ่มเติมว่าไม้เมตรยาวเท่ากับ 1 เมตร หรื อ 100
เซนติเมตร เมตร จึงเป็ นหน่วยที่ใช้บอกความยาวอีกหน่วยหนึ่ง ใช้อกั ษรย่อว่า ม.
5. นักเรี ยนและครู ช่วยกันเขียนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเซนติเมตร และเมตร ดังนี้
100 เซนติเมตร = 1 เมตร หรือ 100 ซม. = 1 ม.
กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรี ยนแต่ละคนวัดความยาวของสิ่ งต่าง ๆ ในห้องเรี ยน เช่น โต๊ะนักเรี ยน โต๊ะครู
สมุด หนังสื อ ใช้หน่วยเป็ นเซนติเมตร ครู แนะนาวิธีวดั ความยาวว่า ให้จรดปลาย
เครื่ องวัด (จุดเริ่ มต้น 0) ลงที่ปลายสุ ดข้างหนึ่งของสิ่ งที่ตอ้ งการวัดความยาว และ
ทาบเครื่ องวัดไปตามความยาวนั้น จนสุ ดปลายอีกข้างหนึ่ง แล้วอ่านตัวเลขบน
เครื่ องวัด ตัวเลขที่ได้คือ ความยาวที่ตอ้ งการ เช่น

2. ให้นกั เรี ยนวัดความยาวของสิ่ งต่าง ๆ ที่เป็ นรู ปโค้ง คด ซึ่งใช้ไม้บรรทัดหรื อไม้
เมตรไม่สะดวก เช่น กระป๋ อง ขันน้ า ให้นกั เรี ยนร่ วมกันอภิปรายหาวิธีวดั ว่าควรใช้
อะไรวัดจึงจะทราบความยาวที่แน่นอน จนได้ขอ้ สรุ ปร่ วมกันว่า ต้องใช้เชือกหรื อ
ด้ายที่สามารถโค้งไปตามกระป๋ องหรื อขันน้ าได้ แล้วนาเชือกที่ได้น้ นั ไปเทียบความ
ยาวกับไม้บรรทัดหรื อไม้เมตร ก็จะได้ความยาวตามต้องการ
3. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ฝึ กวัดระยะทาง โดยให้ทากิจกรรมทั้งในและ
นอกห้องเรี ยน เช่น วัดความยาวและความกว้างของห้องเรี ยน สนามหญ้าหน้า
โรงเรี ยน ความยาวของถนนจากหน้าประตูถึงอาคารเรี ยน โดยใช้ไม้เมตร สายวัด
จากนั้นให้จดบันทึกไว้ และนามารายงานหน้าชั้นเรี ยนทีละกลุ่ม
4. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึกทักษะและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้ง
ต่อไปโดยให้นกั เรี ยนสารวจข้อมูลต่อไปนี้แล้วเขียนลงในสมุด
:ระยะทางจากห้องสมุดถึงเสาธงอยูห่ ่างกันกี่เมตร
:ระยะทางจากห้องสมุดถึงสนามกีฬาอยูห่ ่างกันกี่เมตร
:ระยะทางจากห้องสมุดถึงห้องคอมพิวเตอร์อยูห่ ่างกันกี่เมตร
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แล้วให้นกั เรี ยนช่วยกันสรุ ปว่านักเรี ยนแต่ละคนวัดระยะทางจากจุดเริ่ มต้น
เดียวกันถึงจุดหมายเดียวกันได้เท่ากันหรื อไม่ เพราะเหตุใด
ครั้งที่ 2
5. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบ
คาตอบจากการบ้านของนักเรี ยน
6. ครู นานักเรี ยนศึกษาเนื้อหาการวัดความยาวที่มีหน่วยเป็ นเซนติเมตร และเมตร พร้อม
ทากิจกรรมในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
7. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 15 มาลองวัดกัน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
8. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการวัดความยาวที่มีหน่วยเป็ น
เซนติเมตรและเมตรเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการ
เรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
2. ทบทวนการใช้เครื่ องมือวัดความยาวชนิดต่าง ๆ ที่มีหน่วยเป็ นมาตรฐาน
3. ทดลองวัดความยาว ความสู ง และระยะทางของสิ่ งต่าง ๆ รอบตัวในชีวิตประจาวัน
4. หาความสัมพันธ์ของหน่วยความยาวเป็ นเมตร และเซนติเมตร
ขัน้ ที่ 4 การนาไปใช้
1. วัดส่ วนสู งของตนเอง เพื่อน และบุคคลอื่น ๆ ได้
2. หาความยาวของสิ่ งต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจาวันได้
3. หาความสู งของสิ่ งต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจาวันได้
4. เลือกใช้เครื่ องมือวัดความยาวหรื อความสู งได้เหมาะกับสถานการณ์และถูกต้อง
เหมาะสม
ขัน้ ที่ 5 สรุปความคิดรวบยอด
การวัดความยาวของเครื่ องมือวัดทุกชนิดจะมีหน่วยการวัดเริ่ มต้นที่เลข 0 และในการ
วัดความยาวของสิ่ งที่มีความยาวมาก ๆ ตั้งแต่ 100 เซนติเมตรขึ้นไป ควรใช้ความยาวเป็ นเมตร
ซึ่ง 1 เมตร มีความยาวเท่ากับ 100 เซนติเมตร
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8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. วัดความยาวของสิ่ งของที่มีลกั ษณะโค้งหรื อคด เช่น ปากขัน แก้ว ปิ่ นโต กระป๋ อง ฯลฯ
2. วัดระยะทางจากจุดจุดหนึ่งในโรงเรี ยนของตนเองไปยังจุดต่าง ๆ รอบบริ เวณโรงเรี ยน
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องการเปรี ยบเทียบและการคะเนความยาวเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. สิ่ งของต่าง ๆ ในห้องเรี ยน
2. เครื่ องมือวัดที่มีหน่วยเป็ นมาตรฐาน
3. ใบกิจกรรมที่ 15 มาลองวัดกัน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. เครื่ องมือวัดที่มีหน่วยเป็ นมาตรฐาน
2. สิ่ งของต่าง ๆ ในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การเปรียบเทียบ และการคะเนความยาว

18

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 การวัดความยาว ความสู ง และระยะทาง
เวลา 4 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การเปรี ยบเทียบความยาวของสิ่ งของตั้งแต่ 2 สิ่ งขึ้นไป ทาได้โดยวัดความยาวของ
สิ่ งของแต่ละชิ้น แล้วนาค่าที่ได้จากการวัดมาเปรี ยบเทียบกัน ส่ วนการคะเนความยาวเป็ นการ
ประมาณความยาวของสิ่ งของต่าง ๆ ให้ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป. 2/1, ค 2.2 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/3, ค 6.1 ป. 2/5, ค 6.1 ป. 2/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เปรี ยบเทียบและคะเนความยาวหรื อระยะทางที่มีหน่วยเดียวกันให้ใกล้เคียงกับความจริ งได้ (K)
2. ทางานสะอาดเรี ยบร้อยตามคาแนะนาของผูส้ อน ส่ งงานก่อนหรื อตรงเวลา (A)
3. สรุ ปผล และบอกเหตุผลประกอบได้ (P)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิงานตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 16 ใครสู งกว่า
กิจกรรมที่ 16 ใครสู งกว่า
อะไรยาวกว่า
อะไรยาวกว่า

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตามใบ
กิจกรรมที่ 16 ใครสู งกว่า อะไร
ยาวกว่า

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เครื่องมือวัดและประเมินผล
– แบบประเมินด้านทักษะ/
กระบวนการ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

– ใบกิจกรรมที่ 16 ใครสู งกว่า
อะไรยาวกว่า

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5 สาระการเรียนรู้
การเปรี ยบเทียบและการคะเนความยาว
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
ตอบคาถาม แสดงความคิดเห็น และอภิปรายเกี่ยวกับการคะเนความยาว
สั งคมศึกษาฯ
เปรี ยบเทียบความสู งของเพื่อน ๆ ในชั้นเรี ยน และบุคคลต่าง ๆ
สุ ขศึกษาฯ
แข่งขันคะเนความยาวแล้ววัด หาคนที่ใกล้เคียงที่สุดเป็ นผูช้ นะ
ศิลปะ
วาดรู ปแสดงการคะเนความยาวเทียบกับสิ่ งอ้างอิง
ภาษาต่ างประเทศ
สนทนาการคะเนความยาวเป็ นภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์ใบงานเรื่ องการคะเนความยาวเทียบกับสิ่ งอ้างอิงจากวัสดุหรื อ
รู ปภาพต่าง ๆ
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
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ขัน้ ที่ 1

นาเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง มาเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อเตรี ยมความพร้อม
เพลงมาเรียนคณิตศาสตร์
เนือ้ ร้ อง…ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง…สามสิ บยังแจ๋ ว

ขัน้ ที่ 2

ชัว่ โมงนี้มาเรี ยน หนูจงพากเพียร เรี ยนวิชาคณิ ตฯ
หนูอย่าเพิ่งเบือนบิด
คณิ ตศาสตร์ ก็มีเรื่ องแจ๋ ว
มาร่ วมมาร้องเพลงกัน
เพื่อความมุ่งมัน่ มาร้องกันเจื้อยแจ้ว
คณิ ตศาสตร์เพริ ศแพร้ว ได้เรี ยนแล้วช่วยสร้างปัญญา
3. อาสาสมัครนักเรี ยนออกมาเป็ นคู่ ๆ บอกความสู งของแต่ละคนเป็ นเซนติเมตร
เปรี ยบเทียบว่าใครสู งกว่ากัน และให้นกั เรี ยนทั้งคู่ตรวจสอบความสู งของตนเอง
โดยวัดจากเครื่ องมือวัดความสู ง แล้วนาส่ วนสู งมาเปรี ยบเทียบกันว่าใครสู งกว่ากัน
เท่าไร ประมาณ 3–4 คน
4. นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปว่าการเปรี ยบเทียบความสู ง คนที่สูงกว่าจะมีค่าความสู ง
ที่วดั ได้มากกว่าคนที่เตี้ยกว่า และมีหน่วยความสู งเป็ นเซนติเมตร
5. อาสาสมัครนักเรี ยน 2 คนที่มีความสู งใกล้เคียงกัน โดยให้คนหนึ่งวัดส่ วนสู งด้วย
เครื่ องมือวัดความสู ง และให้บอกความสู งของตนเอง จากนั้นให้เพื่อน ๆ ในชั้น
เรี ยนทายความสู งของนักเรี ยนอีกคนจนมีผทู ้ ายถูก และให้นกั เรี ยนคนนั้น
ตรวจสอบความสู งของตนเอง ครู แนะนาเพิ่มเติมว่าวิธีการนี้เรี ยกว่าการคะเนความ
ยาว
กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรี ยนใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวของดินสอและสมุดซึ่งมีหน่วยเป็ นเซนติเมตร
แล้วให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบความยาวว่าสิ่ งใดยาวกว่า สิ่ งใดสั้นกว่า ครู ถามคาถาม
นักเรี ยนว่า ถ้าจะหาว่าสมุดยาวกว่าดินสอเท่าไร หรื อดินสอยาวกว่าสมุดเท่าไร
จะต้องทาอย่างไร ให้นกั เรี ยนตอบโดยถามให้ตอบหลาย ๆ คน จนได้ขอ้ สรุ ปว่าใช้
การลบ
2. ครู ยกดินสอแท่งหนึ่งหรื อปากกาด้ามหนึ่งชูข้ ึน แล้วให้นกั เรี ยนในห้องเรี ยนคะเนว่า
ยาวกี่เซนติเมตร โดยสังเกตเทียบกับระยะเซนติเมตรจากไม้บรรทัด แล้ววัดจริ งให้
เห็น ฝึ กคะเนทานองเดียวกันกับสิ่ งของอื่น ๆ อีกหลาย ๆ อย่างที่มีความยาวไม่เกิน
10, 20 หรื อ 30 เซนติเมตร ตามลาดับ
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3. ครู ชูไม้บรรทัดหรื อให้นกั เรี ยนสังเกตไม้บรรทัดของตนเองพบว่ามีความยาว 30
เซนติเมตร แล้วให้นกั เรี ยนคะเนเปรี ยบเทียบสิ่ งของทั้งจากของจริ งและรู ปภาพ ว่า
ยาวหรื อสั้นกว่า หรื อเท่ากันกับความยาวของ 1 ไม้บรรทัด (30 ซม.) สังเกต
พฤติกรรมการตอบคาถามของนักเรี ยน
4. ครู ชูไม้เมตรให้นกั เรี ยนสังเกต และวางไว้ให้เห็นเด่นชัด หรื อลากเส้นบนกระดาน
ให้ยาว 1 เมตร (100 ซม.) กาหนดสิ่ งของภายในห้องเรี ยนหรื อภายนอกห้องเรี ยนให้
นักเรี ยนคะเนเปรี ยบเทียบว่ายาวกว่า สั้นกว่า หรื อเท่ากันกับความยาวของไม้เมตร
5. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไปโดยครู
ยกตัวอย่างภาพบนกระดานดามา 3 ภาพแล้วให้นกั เรี ยนคาดคะเนความยาวของ
ภาพที่กาหนดให้โดยเทียบกับความยาวของไม้ขีดไฟโดยให้เขียนตอบลงในสมุด
ครั้งที่ 2
6. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจคาตอบจากสมุดของนักเรี ยน
7. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันประดิษฐ์ใบความรู ้เรื่ องการคะเนความ
ยาวเทียบกับสิ่ งอ้างอิง โดยวาดรู ปหรื อตัดรู ปจากที่อื่น ๆ มาประดิษฐ์เป็ นใบงาน
เช่น
ตะปูยาว 2 เซนติเมตร ดินสอจะยาวกีเ่ ซนติเมตร

ไม้ ขดี ไฟยาว 2 เซนติเมตร หลอดจะยาว
กีเซนติ
่ เซนติเมตร
เชือกยาว 5 เซนติเมตร ดินสอจะยาวกีเ่ ซนติเมตร

ใบไม้ ยาว 5 เซนติเมตร ลูกปัดจะยาว
กีเซนติ
่ เซนติเมตร
8. ครู นานักเรี ยนศึกษาเนื้อหาการเปรี ยบเทียบและการคะเนความยาว พร้อมทา
กิจกรรมในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นา
พานิช จากัด)
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9. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 16 ใครสู งกว่า อะไรยาวกว่า ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
10. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการเปรี ยบเทียบและการคะเนความยาว
เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบ
คาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
2. คะเนความสู งของตนเอง บุคคลในครอบครัวและเพื่อนได้
3. เปรี ยบเทียบระยะทางและคะเนความยาวของรู ปสิ่ งของที่กาหนดให้ แล้วตรวจสอบ
ด้วยการวัดจริ ง
4. แข่งขันคะเนความยาวแล้ววัด ใครวัดได้ใกล้เคียงมากที่สุดจะเป็ นผูช้ นะ
5. ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทาโครงงานเกี่ยวกับเรื่ องการเปรี ยบเทียบและ
การคะเนความยาวเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 4
ขัน้ ที่ 4 การนาไปใช้
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยน
รายงานผลจากการทาโครงงาน
2. คะเนความสู งจากสิ่ งอ้างอิงในกรณี ที่ไม่มีเครื่ องวัดส่ วนสู ง
3. คะเนความยาวของกระดาษก่อนตัดเพื่อนาไปประดิษฐ์เป็ นชิ้นงานให้ใกล้เคียงกับ
ความยาวที่ตอ้ งการ
4. คะเนการเดินลอดสะพาน การเดินผ่านสถานที่ที่จากัดความสู ง เช่น สวนสัตว์
สวนสนุก หรื อสิ่ งกีดขวาง
ขัน้ ที่ 5 สรุปความคิดรวบยอด
การเปรี ยบเทียบความยาวของสิ่ งของสองสิ่ งขึ้นไป ทาได้โดยวัดความยาวของ
สิ่ งของแต่ละชิ้นแล้วนาค่าที่ได้มาลบกัน
การคะเนความยาวเป็ นการประมาณความยาวของสิ่ งต่าง ๆ ให้ใกล้เคียงกับความ
จริ งมากที่สุด
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน คาดคะเนความกว้าง ความยาว ความสู งของโต๊ะเรี ยน
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พร้อมทั้งหาความแตกต่างหลังจากวัดด้วยไม้บรรทัดจนได้ความยาวจริ ง
2. พับกระดาษเป็ นตัวหนอน เปรี ยบเทียบก่อนพับกับหลังพับว่าความยาวลดลงกี่เซนติเมตร
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องโจทย์ปัญหาการวัดความยาวเพือ่ ให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อการเรียนรู้
1. แผนภูมิแสดงการเปรี ยบเทียบความยาว
2. สิ่ งของในชั้นเรี ยน
3. เครื่ องมือวัดความยาวที่ได้มาตรฐาน
4. ใบกิจกรรมที่ 16 ใครสู งกว่า อะไรยาวกว่า ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สิ่ งของต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน
3. แผนภูมิแสดงการเปรี ยบเทียบความยาว
2. เครื่ องมือที่มีหน่วยเป็ นมาตรฐาน
4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
โจทย์ ปัญหาการวัดความยาว

19

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 การวัดความยาว ความสู ง และระยะทาง
เวลา 5 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
โจทย์ปัญหาการวัดความยาวหรื อระยะทาง สามารถแก้ปัญหาด้วยการวิเคราะห์โจทย์
ก่อนเขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ แล้วจึงคิดหาคาตอบ
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป. 2/1, ค 2.2 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/3, ค 6.1 ป. 2/5, ค 6.1 ป. 2/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. วิเคราะห์โจทย์และหาคาตอบจากโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว และสร้างโจทย์ปัญหา
ได้ (K)
2. ตรวจสอบงานของตน และเลือกทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์จากหนังสื อเล่มอื่น ๆ (A)
3. ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาและคานวณคาตอบ (P)
4 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
กิจกรรมที่ 17 แก้โจทย์ปัญหา
กันเถอะ
3. ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
วัดความรู ้ประจาหน่วย
4. การทาแบบทดสอบหลังเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
– แบบบันทึกผลการอภิปราย
– แบบบันทึกความรู ้

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

– ใบกิจกรรมที่ 17 แก้โจทย์
ปั ญหากันเถอะ

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

– แบบทดสอบวัดความรู ้
ประจาหน่วย
– แบบทดสอบหลังเรี ยน

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 2 เล่ ม 1 145

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร – แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
– แบบบันทึกความคิดเห็นเกี่ยว
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กับการประเมินชิ้นงานในแฟ้ ม
สะสมผลงาน
– แบบประเมินแฟ้ มสะสม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผลงาน
4. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตามใบ – ใบกิจกรรมที่ 17 แก้โจทย์
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 17 แก้โจทย์ปัญหา
ปัญหากันเถอะ
กันเถอะ
5 สาระการเรียนรู้
โจทย์ปัญหาการวัดความยาว
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
แต่งโจทย์ปัญหาเป็ นนิทาน หรื อเล่าสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการวัด
ความยาวได้
สั งคมศึกษาฯ
การนาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน โดยสามารถสื่ อสารเกี่ยวกับ
เรื่ องการวัดความยาวได้อย่างเข้าใจ
สุ ขศึกษาฯ
แข่งขันแก้โจทย์ปัญหาอย่างสนุกสนาน
ศิลปะ
เขียนแผนภาพความคิดการแก้โจทย์ปัญหาการวัดความยาว
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7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นาเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้
ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง โจทย์ ปัญหา เพื่อเตรี ยมความพร้อม
เพลงโจทย์ ปัญหา
เนือ้ ร้ อง...ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง...เต่ า งู และกา
โจทย์ปัญหาเป็ นปัญหา พวกเรามาศึกษาดู
จะได้รู้ช่วยตีความ ให้แม่นยา อย่าทาหน้าเศร้า
อ่านโจทย์พลัน อย่าหวัน่ ไหว โจทย์บอกอะไร ไหนลองตรองดู
จะได้รู้เข้าใจดี บอกวิธีคิดซิทนั ใด แบ่งกลุ่มกัน อ่านเร็ วไว
ไม่เข้าใจตรงไปถามครู เลือกเสาะหาสื่ อมาดู ได้เรี ยนรู ้ชดั เจนแน่นอน
3. อาสาสมัครนักเรี ยน 2 คนที่มีความสู งต่างกัน โดยให้นกั เรี ยนคนอื่นช่วยกันคะเนจน
ได้ความสู งที่ถูกต้องมายืนหน้าชั้นเรี ยน จากนั้นให้แต่งโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความสู ง
ของนักเรี ยน 2 คน โดยครู ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง
4. ครู นาภาพของสิ่ งของต่าง ๆ ที่มีความยาวระบุไว้ ให้นกั เรี ยนพิจารณาจากภาพ แล้ว
เขียนเป็ นโจทย์ปัญหา จากนั้นตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อคาถาม แล้วเขียนไว้
บนกระดานดา
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางหรื อความยาว แล้วให้นกั เรี ยนช่วยกัน
คิดและแสดงวิธีหาคาตอบ เช่น สมุดเล่มหนึ่งยาว 26 เซนติเมตร หนังสื อเล่มหนึ่ง
ยาว 20 เซนติเมตร ถ้านามาวางเรี ยงต่อกันจะยาวเท่าใด ครู ดาเนิ นการอภิปราย
ซักถาม เช่น สมุดยาว 26 เซนติเมตร หนังสื อยาว 20 เซนติเมตร นาสมุดกับหนังสื อ
มาวางเรี ยงต่อกัน ถามว่าความยาวทั้งหมดหาได้อย่างไร (นา 26 มาบวกกับ 20) ให้
นักเรี ยนร่ วมกันวิเคราะห์โจทย์ เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ และหาคาตอบ
2. ครู ให้ใบงานเรื่ องการแต่งโจทย์ปัญหาการวัดความยาวเพื่อให้นกั เรี ยนอ่าน
และเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
3. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้
ที่อ่านมา
4. นักเรี ยนช่วยกันแต่งโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว ความสู ง และระยะทาง
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หลาย ๆ รู ปแบบ ทั้งการบวกและการลบ โดยสร้างโจทย์จากสิ่ งต่าง ๆ ใน
ห้องเรี ยน เช่น ปากกายาว 11 เซนติเมตร ดินสอยาว 10 เซนติเมตร ปากกายาวกว่า
ดินสอเท่าไร หรื อเหตุการณ์สมมติ เช่น นภาเดินทางจากบ้านมาโรงเรี ยนเป็ น
ระยะทาง 350 เมตร และเดินจากโรงเรี ยนไปตลาดอีก 600 เมตร นภาเดินทาง
ทั้งหมดกี่เมตร เป็ นต้น หลาย ๆ ตัวอย่าง แล้วร่ วมกันวิเคราะห์โจทย์ เขียนประโยค
สัญลักษณ์ และหาคาตอบ
5. ร่ วมกันอภิปรายสรุ ปความรู ้เรื่ องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางหรื อความยาว
การแก้โจทย์ปัญหาให้วิเคราะห์ว่าโจทย์กาหนดอะไร โจทย์ตอ้ งการอะไร และใช้
วิธีการใดแก้ปัญหา แล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์ และแสดงวิธีทา
6. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนโดยครู มอบใบงานเกี่ยวกับเรื่ องเล่าจากนิทานแล้วให้
นักเรี ยนเขียนโจทย์ปัญหาจากนิทานและแสดงวิธีทาลงในสมุด เพื่อฝึ กฝน
ทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
7. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจคาตอบและการแสดงวิธีทาจากการบ้านของนักเรี ยน
8. ครู มอบหมายงานแต่งนิ ทานโดยทาเป็ นใบงาน แล้วออกมาเล่าให้เพื่อน ๆ ฟั งดัง
ตัวอย่างเช่น นิทานเรื่ อง แม่นกหาอาหาร
แม่ นกหาอาหาร
กาลครั้ งหนึ่งมีครอบครั วที่ มีพ่อนก แม่ นก พ่ อนกและแม่ นกหาอาหาร
หรื อหนอนมากินในแต่ ละวัน แล้ วก็ให้ ลูก ๆ นกกินด้ วย แต่ ละวันพ่ อนกต้ อง
บินไปหาอาหารในระยะทาง 300 เมตร แต่ มาวันหนึ่งเกิดไฟไหม้ ป่าทาให้ พ่อ
นกถูกไฟคลอกในขณะหาอาหาร ทาให้ แม่ นกและลูกนกเสี ยใจมาก ตั้งแต่ นั้น
มาแม่ นกต้ องออกหาอาหารเอง แม่ นกหาอาหารให้ ลูกนกกินไกลกว่ าพ่ อนกอี ก
เพราะพืน้ ที่ที่พ่อนกหาอาหารนั้นถูกไฟไหม้ หมดแล้ ว แม่ นกต้ องหาอาหารไกล
ถึง 650 เมตร ชี วิตของแม่ นกและลูกนกก็ลาบากมาก แต่ แม่ นกก็เลีย้ งลูกนกจน
ช่ วยเหลือตัวเองได้
จงเขียนโจทย์ ปัญหาจากนิทาน
เขียนประโยคสัญลักษณ์
จงแสดงวิธีทา
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9. ครู นานักเรี ยนศึกษาเนื้อหาโจทย์ปัญหาการวัดความยาว พร้อมทากิจกรรมใน
หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นา พานิช จากัด)
10. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 17 แก้โจทย์ปัญหากันเถอะ ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
11. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ องโจทย์ปัญหาการวัดความยาวเพื่อ
ฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 4
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
2. ช่วยกันคิดหาคาตอบจากโจทย์ปัญหาที่ครู กาหนด
3. ช่วยกันคิดหาคาตอบจากโจทย์ปัญหาที่นกั เรี ยนช่วยกันแต่งขึ้น
4. แข่งขันแก้โจทย์ปัญหา ฝึกการแก้โจทย์ปัญหา แล้วทากิจกรรม
5. ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทากิจกรรมหรื อโครงงานโดยใช้ความรู ้เรื่ อง
การวัดความยาว ความสู ง และระยะทางเพื่อฝึ กฝนทักษะและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 5
ขัน้ ที่ 4 การนาไปใช้
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยน
รายงานผลจากการทากิจกรรม
2. สามารถวัด เปรี ยบเทียบความยาวของสิ่ งต่าง ๆ ในบ้านของตนเองได้
3. ลองวัดแล้วตั้งคาถามเกี่ยวกับสิ่ งต่าง ๆ ในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยนได้
4. เปรี ยบเทียบความยาว ความสู งของสิ่ งต่าง ๆ และลองเรี ยงลาดับได้
ขัน้ ที่ 5

สรุปความคิดรวบยอด

การแก้โจทย์ปัญหาการวัดความยาวหรื อระยะทางต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนเขียน
ประโยคสัญลักษณ์ แล้วจึงคิดหาคาตอบ
นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. แต่งโจทย์ปัญหาการวัดความยาวเป็ นนิทานแล้วนามาเล่าให้เพื่อนฟังได้อย่างสนุกสนาน
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2. แต่งโจทย์ปัญหาการวัดความยาวจากสิ่ งต่าง ๆ รอบตัวนักเรี ยน เช่น ความยาวของสมุด
ดินสอ
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องการชัง่ โดยใช้เครื่ องชัง่ ที่มีหน่วยมาตรฐานเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพแสดงความยาว ความสู งของสิ่ งต่าง ๆ
2. สิ่ งต่าง ๆ ในห้องเรี ยน เช่น สมุด หนังสื อ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด เป็ นต้น
3. แผนที่ แผนผัง
4. ใบกิจกรรมที่ 17 แก้โจทย์ปัญหากันเถอะ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว
3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ
2. ภาพแสดงความยาว ความสู งของสิ่ งต่าง ๆ

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4
การชั่ง

การชั่งโดยใช้ เครื่องชั่งที่มีหน่ วยมาตรฐาน

การชั่ง

การเปรียบเทียบนา้ หนักและการคะเนนา้ หนัก
โจทย์ ปัญหาการชั่ง
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ความรู้
1. การชัง่ โดยใช้เครื่ องชัง่ ที่มีหน่วยมาตรฐาน
2. การเปรี ยบเทียบน้ าหนักและการคะเนน้ าหนัก
3. โจทย์ปัญหาการชัง่
คุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
1. ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
การชัง่ ด้วยความสนใจ ความ
ตั้งใจเรี ยน และการทางานกลุ่ม
2. ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ในตนเอง
ในการร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิ
กิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับการชัง่
3. มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

การชั่ง

ทักษะ/กระบวนการ
1. การสื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญ
ของการชัง่
2. สามารถนาเสนอการชัง่
3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับการชัง่
4. การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
มาประยุกต์ หรื อเชื่อมโยงไปใช้
ในชีวิตจริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การชัง่ โดยใช้เครื่ องชัง่ ที่มีหน่วยมาตรฐาน
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การเปรี ยบเทียบน้ าหนักและการคะเนน้ าหนัก
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง โจทย์ปัญหาการชัง่
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
6. แบบบันทึกผลการอภิปราย
7. บันทึกความรู ้
8. การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
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การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 การชั่ง
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดกับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. บอกน้ าหนักเป็ นกิโลกรัมและขีด และเปรี ยบเทียบน้ าหนักในหน่วยเดียวกัน (ค 2.1 ป. 2/2)
2. แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชัง่ การตวง เงิน และเวลา (ค 2.2 ป. 2/1)
3. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา (ค 6.1 ป. 2/1)
4. ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม (ค 6.1 ป. 2/2)
5. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจและสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 2/3)
6. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการนาเสนอได้อย่าง
ถูกต้อง (ค 6.1 ป. 2/4)
7. เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ (ค 6.1 ป. 2/5)
8. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (ค 6.1 ป. 2/6)
ความเข้ าใจทีค่ งทนของนักเรียน
คาถามสาคัญทีท่ าให้ เกิดความเข้ าใจทีค่ งทน
นักเรี ยนสามารถแยกแยะการชัง่ สิ่ งของให้
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
- เครื่ องชัง่ มีหลายชนิด มีความเหมาะสมใช้สาหรับ เหมาะสมกับเครื่ องชัง่ และหน่วยที่เป็ นมาตรฐานใน
ชีวิตจริ งได้อย่างไร
ชัง่ สิ่ งของแต่ละชนิดต่างกัน การเลือกใช้ให้
เหมาะสม และหน่วยที่เป็ นมาตรฐาน จึงบอก
น้ าหนักได้ถูกต้อง
ความรู้ ของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความเข้ าใจทีค่ งทน
ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนทีน่ าไปสู่
นักเรียนจะรู้ ว่า...
ความเข้ าใจทีค่ งทน นักเรียนจะสามารถ...
1. การชัง่ โดยใช้เครื่ องชัง่ และหน่วยที่จะทาให้ 1. สื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญของการชัง่
เข้าใจตรงกันได้ จะต้องใช้เครื่ องมือและหน่วยที่ 2. นาเสนอการชัง่
เป็ นมาตรฐาน เครื่ องชั่ ง สปริ งเป็ นเครื่ องชั่ ง 3. แสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
มาตรฐานอย่างหนึ่ งมีหน่ วยเป็ นกิ โลกรัม กรัม เกี่ยวกับการชัง่
และขีด
4. การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์ หรื อ
น้ าหนัก 1 ขีด เท่ากับน้ าหนัก 100 กรัม
เชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง
น้ าหนัก 1,000 กรัม เท่ากับน้ าหนัก 1 กิโลกรัม
และน้ าหนัก 1 กิโลกรัม เท่ากับน้ าหนัก 10 ขีด
2. การเปรี ยบเทียบน้ าหนักของสิ่ งของสองอย่าง
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จะเปรี ยบเทียบได้จากปริ มาณของสิ่ งนั้น โดย
เปรี ยบเทียบที่ปริ มาณกิโลกรัม หรื อขีด หรื อ
กรัม ถ้าปริ มาณกิโลกรัมเท่ากัน การคะเนน้ าหนัก
สิ่ ง ของเป็ นการบอกน้ า หนัก โดยประมาณให้
ใกล้เคียงน้ าหนักจริ งมากที่สุด ด้วยการยกด้วยมือ
คะเนจากความคุน้ เคยที่ได้ยกน้ าหนักจริ งมาแล้ว
3. การแก้โจทย์ปัญหาการชัง่ เป็ นการหาคาตอบ
ของโจทย์เกี่ยวกับน้ าหนักของสิ่ งของ ซึ่งจะหา
คาตอบได้ตอ้ งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่ งที่
โจทย์กาหนดให้ ว่าจะต้องหาคาตอบโดยการ
บวกหรื อลบ จึงแสดงวิธีหาคาตอบ
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้
ตามทีก่ าหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานทีน่ ักเรียนต้ องปฏิบตั ิ
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การชัง่ โดยใช้เครื่ องชัง่ ที่มีหน่วยมาตรฐาน
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การเปรี ยบเทียบน้ าหนักและการคะเนน้ าหนัก
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง โจทย์ปัญหาการชัง่
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
6. แบบบันทึกผลการอภิปราย
7. บันทึกความรู ้
8. การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.2 เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2) การสนทนาซักถาม
2) แบบบันทึกการสนทนาซักถาม
3) การประเมินผลงาน/กิจกรรม
3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรม
เป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
เป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
4) การประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
4) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยม
และค่านิยม
5) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
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3. สิ่ งทีม่ ่ ุงประเมิน
3.1 ความเข้าใจ 6 ด้าน ได้แก่ การอธิบาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การประยุกต์ใช้
ดัดแปลง และนาไปใช้ การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสาคัญในความรู ้สึกของผูอ้ ื่น
และการรู ้จกั ตนเอง
3.2 สมรรถนะสาคัญ เช่น ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทกั ษะชีวิต
และการใช้เทคโนโลยี
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ เป็ นอยูพ่ อเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4
การชั่ง
เวลา 12 ชั่วโมง
การชัง่ โดยใช้เครื่ องชัง่ ที่มีหน่วยมาตรฐาน
4
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 20
การเปรี ยบเทียบน้ าหนักและการคะเนน้ าหนัก
4
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 21
โจทย์ปัญหาการชัง่
4
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 22
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การชั่งโดยใช้ เครื่องชั่งทีม่ หี น่ วยมาตรฐาน

20

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4
การชั่ง
เวลา 4 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การชัง่ โดยใช้เครื่ องชัง่ และหน่วยที่จะทาให้เข้าใจตรงกันได้ จะต้องใช้เครื่ องมือและหน่วยที่เป็ น
มาตรฐาน เครื่ องชัง่ สปริ งเป็ นเครื่ องชัง่ มาตรฐานอย่างหนึ่งมีหน่วยเป็ นกิโลกรัม กรัม และขีด น้ าหนัก 1
ขีด เท่ากับน้ าหนัก 100 กรัม น้ าหนัก 1,000 กรัม เท่ากับน้ าหนัก 1 กิโลกรัม และน้ าหนัก 1 กิโลกรัม
เท่ากับน้ าหนัก 10 ขีด
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป. 2/2, ค 2.2 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/3, ค 6.1 ป. 2/4, ค 6.1 ป. 2/5,
ค 6.1 ป. 2/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. ชัง่ สิ่ งของโดยใช้เครื่ องชัง่ ที่มีหน่วยมาตรฐานและบอกน้ าหนักเป็ นกิโลกรัม กรัม และขีดได้ (K)
2. สนใจเรี ยน เต็มใจทางาน และเรี ยนคณิ ตศาสตร์อย่างมีความสุ ข (A)
3. นาความรู ้เกี่ยวกับการชัง่ ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้ (P)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. ตรวจผลการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน – แบบทดสอบก่อนเรี ยน
–
2. สังเกตจากการซักถาม การแสดง
– แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
– แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบกิจ
– ใบกิจกรรมที่ 1 ตัวเลขแสดง
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กรรมที่ 1 ตัวเลขแสดงจานวน
จานวน
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบกิจ
– ใบกิจกรรมที่ 2 ตัวเลขที่ควรรู ้ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กรรมที่ 2 ตัวเลขที่ควรรู ้
4. ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
– แบบทดสอบวัดความรู ้
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
วัดความรู ้ประจาหน่วย
ประจาหน่วย
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
1. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบกิจ
กรรมที่ 1 ตัวเลขแสดงจานวน
2. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
ทางคณิ ตศาสตร์
3. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
– ใบกิจกรรมที่ 1 ตัวเลขแสดง
จานวน
– แบบประเมินด้านทักษะ/
กระบวนการ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5 สาระการเรียนรู้
1. การชัง่ โดยใช้เครื่ องชัง่ ที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
2. การชัง่ โดยใช้เครื่ องชัง่ ที่มีหน่วยมาตรฐาน
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
สั งคมศึกษาฯ
สุ ขศึกษาฯ
ศิลปะ
ภาษาต่ างประเทศ
การงานอาชีพฯ

อ่าน และเขียนค่าของน้ าหนักจากเครื่ องชัง่ สปริ ง และเครื่ องชัง่ แบบอื่น ๆ
ได้
สารวจน้ าหนักของตนเองและผูอ้ ื่นในครอบครัวได้
แข่งขันกันชัง่ สิ่ งของต่าง ๆ ให้มีน้ าหนักตามที่ครู กาหนดให้
วาดเครื่ องชัง่ และระบายสี ให้สวยงาม
อ่าน เขียน และสนทนาค่าที่ได้จากเครื่ องชัง่ สปริ งและเครื่ องชัง่ แบบ
ต่าง ๆ เป็ นภาษาอังกฤษ
สารวจเครื่ องชัง่ ที่ใช้เทคโนโลยี
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7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้
ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนจานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
3. ครู ทบทวนการชัง่ น้ าหนักสิ่ งของโดยใช้หน่วยกลาง โดยให้นกั เรี ยนชัง่ น้ าหนักสมุด
ยางลบ ใช้ฝาจุกขวดเป็นหน่ วยกลาง จนได้จานวนฝาจุกที่เท่ากับสมุดและยางลบ
(ใช้เครื่ องชัง่ สองแขนอย่างง่าย)
4. ครู จดั สภาพเครื่ องชัง่ ให้มีสภาพไม่สมดุลกับสมุด ยางลบ และฝาจุกขวด ให้นกั เรี ยน
พิจารณาและคานวณว่าจะต้องเพิ่มฝาจุกขวดเป็ นจานวนเท่าไร จึงจะทาให้น้ าหนัก 2
ข้าง ของเครื่ องชัง่ เท่ากัน (ไม่เอียง) ทบทวนหลาย ๆ ครั้ง จนสังเกตได้ว่านักเรี ยน
ตอบได้ถูกต้องเป็ นส่ วนใหญ่
5. ฝึกชัง่ น้ าหนักของสิ่ งอื่นโดยใช้ฝาจุกขวดเป็ นหน่วยกลาง และเปรี ยบเทียบน้ าหนัก
6. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง การชั่ง เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
เพลงการชั่ง
เนือ้ ร้ อง...ราตรี รุ่ งทวีชัย ทานอง...ม้ าย่ อง
ฟังมาฟังเรื่ องของการชัง่ เป็ นการวัดน้ าหนัก
หน่วยการชัง่ ก็มกั จะเปรี ยบเทียบกันได้ทุกมาตรา
ทั้งของไทยและต่างประเทศทัว่ เขตนานา
ชัง่ กันได้ทุกคราเทียบมาตรากันได้มากมาย
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู แนะนาให้นกั เรี ยนรู ้จกั เครื่ องชัง่ ชนิดต่าง ๆ โดยให้ดูของจริ ง พร้อมทั้งอธิบาย
ส่ วนประกอบของเครื่ องชัง่ สปริ ง ได้แก่ จาน หน้าปัด และเข็มชี้น้ าหนัก สาธิต
การวางจานบนเครื่ องชัง่ แล้วปรับเข็มชี้น้ าหนักให้ตรงตัวเลข 0 (ศูนย์ ) ก่อนวางของ
ที่จะชัง่
2. วางถุงน้ าตาลทรายที่มีน้ าหนัก 1 กิโลกรัม บนเครื่ องชัง่ ให้นกั เรี ยนสังเกตว่าน้ าหนัก
ของน้ าตาลทรายจะทาให้เข็มเลื่อนไปจากตัวเลข 0 ให้นกั เรี ยนช่วยกันอ่านน้ าหนัก
ของน้ าตาลทรายที่ชงั่ ได้จากตัวเลขที่เข็มชี้ (เข็มชี ้ที่เลข 1) ซึ่ งจะได้ว่าน้ าตาลทราย
ถุงนี้หนัก 1 กิโลกรัม ครู แนะนาเพิ่มเติมว่ากิโลกรัมเป็ นหน่วยที่ใช้บอกน้ าหนัก
ในการเขียนอาจเขียนย่อเป็ น กก.
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3. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มผลัดกันออกมาชัง่ และ
อ่านน้ าหนักถุงสิ่ งของที่ครู เตรี ยมไว้โดยที่แต่ละถุงหนักเต็มกิโลกรัมพอดี เช่น 2, 3
หรื อ 4 กิโลกรัม
4. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มฝึ กชัง่ น้ าหนักสิ่ งของอาจนาหลายสิ่ งมารวมกัน แล้วฝึ กอ่านค่า
น้ าหนักที่มีเศษของกิโลกรัม เป็ นขีดหรื อเป็ นกรัม โดยการถามตอบและสับเปลี่ยน
คนชัง่ ตามความเหมาะสมจนสังเกตได้วา่ นักเรี ยนมีทกั ษะการชัง่ และอ่านได้ถูกต้อง
5. ครู ให้ใบงานเกี่ยวกับแบบสารวจแสดงราคาสิ นค้าเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
6. ครู นานักเรี ยนศึกษาเนื้อหาการชัง่ โดยใช้เครื่ องชัง่ ที่มีหน่วยมาตรฐาน ในหนังสื อ
เรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 18 แก้ปัญหากันเถอะ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
8. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนแต่ละคนสารวจราคาสิ นค้าในตลาดใกล้บา้ นนักเรี ยน
จานวน 10 รายการ โดยให้จดบันทึกไว้เป็ นแบบสารวจราคาสิ นค้าพร้อมระบุ
สถานที่ที่ไปสารวจแล้วนามารายงานหน้าชั้นเรี ยน จากนั้นเก็บเข้าแฟ้ มสะสมผลงาน
ตัวอย่าง
ตลาดยิง่ เจริญ
เนื้อหมูกิโลกรัมละ 120
พริ กขี้หนูสวนขีดละ
7
ผักคะน้า กิโลกรัมละ 15
ผักกาดขาวกิโลกรัมละ 12
ผักบุง้ จีนกิโลกรัมละ 15
ผักชีกิโลกรัมละ
40
อกไก่กิโลกรัมละ
85

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตลาดท่ าม่ วง จ.กาญจนบุรี
สันในไก่กิโลกรัมละ 55 บาท
ขาหมูเผากิโลกรัมละ 40 บาท
หน่อไม้ดองกิโลกรัมละ 20 บาท
ผักกวางตุง้ กิโลกรัมละ 20 บาท
ผักกาดขาวกิโลกรัมละ 22 บาท
หัวไช้เท้ากิโลกรัมละ 18 บาท
หมูเนื้อแดงบดกิโลกรัมละ 85 บาท

9. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการชัง่ โดยใช้เครื่ องชัง่ ที่มีหน่วย
มาตรฐานเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
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ครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
2. ศึกษาลักษณะของเครื่ องชัง่ มาตรฐานต่าง ๆ จากของจริ งและภาพ
3. ทดลองชัง่ สิ่ งของโดยใช้เครื่ องชัง่ สปริ ง
4. อ่านและเขียนค่าน้ าหนักจากเครื่ องชัง่ สปริ งได้
5. เขียนแผนผังแสดงความสัมพันธ์ของกิโลกรัม กรัม และขีดได้
6. ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทาโครงงานเกี่ยวกับเรื่ องการชัง่ โดยใช้เครื่ องชัง่ ที่
มีหน่วยมาตรฐานเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
ครั้งที่ 4
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยน
รายงานผลจากการทาโครงงาน
2. เลือกซื้อสิ นค้าในตลาดและตรวจสอบน้ าหนักของสิ นค้าจากเครื่ องชัง่ สปริ งได้
3. อ่านค่าน้ าหนักตัวของตนเองและของผูอ้ ื่นจากเครื่ องชัง่ น้ าหนักตัวได้
4. สามารถสื่ อสารเกี่ยวกับน้ าหนักของสิ่ งของที่นามาชัง่ ได้
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การชัง่ สิ่ งของต่าง ๆ จะใช้เครื่ องชัง่ ที่มีหน่วยเป็ นมาตรฐานในการชัง่ เครื่ องชัง่
สปริ งเป็ นเครื่ องชัง่ ที่พบเห็นบ่อยที่สุด มีหน่วยมาตรฐานและวิธีใช้ ก่อนชัง่ ทุกครั้ง เข็มชี้
น้ าหนักต้องชี้ที่เลข 0 เมื่อวางสิ่ งของบนเครื่ องชัง่ แล้ว เข็มชี้เลขใด ก็คือน้ าหนักของสิ่ ง
นั้น
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ตรวจสอบสิ นค้าในท้องตลาดว่ามีน้ าหนักเป็ นไปตามที่แสดงไว้หรื อไม่
2. นาความรู ้ที่ได้รับจากการชัง่ น้ าหนักบนเครื่ องชัง่ ไว้ตวงสิ่ งของที่ตอ้ งการตามน้ าหนักที่
กาหนดให้
3. ปรุ งอาหารหรื อผสมส่ วนผสมต่าง ๆ ตามน้ าหนักเป็ นกิโลกรัม กรัม หรื อขีดได้
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องการเปรี ยบเทียบน้ าหนักและการคาดคะเนน้ าหนักเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
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9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. เครื่ องชัง่ สปริ ง
2. เครื่ องชัง่ สองแขนอย่างง่าย
3. สิ่ งของต่าง ๆ ที่นามาชัง่ เช่น สมุด ยางลบ ฝาจุกขวด ฯลฯ
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยน รู ้คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. ใบกิจกรรมที่ 1 ตัวเลขแสดงจานวน และใบกิจกรรมที่ 2 ตัวเลขที่ควรรู ้ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สารานุกรมไทยในพระราชประสงค์ของ ร. 9 เล่ม 6
2. เครื่ องชัง่ มาตรฐานแบบต่าง ๆ
3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ พ่อค้า แม่คา้ ในตลาด

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การเปรียบเทียบนา้ หนักและการคะเนนา้ หนัก

21

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4
การชั่ง
เวลา 4 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การเปรี ยบเทียบน้ าหนักของสิ่ งของสองอย่างจะเปรี ยบเทียบได้จากปริ มาณของสิ่ งนั้น
โดยเปรี ยบเทียบที่ปริ มาณกิโลกรัม หรื อขีด หรื อกรัม ถ้าปริ มาณกิโลกรัมเท่ากัน
การคะเนน้ าหนักสิ่ งของเป็ นการบอกน้ าหนักโดยประมาณให้ใกล้เคียงน้ าหนักจริ งมาก
ที่สุด ด้วยการยกด้วยมือคะเนจากความคุน้ เคยที่ได้ยกน้ าหนักจริ งมาแล้ว
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป. 2/2, ค 2.2 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/3, ค 6.1 ป. 2/4,
ค 6.1 ป. 2/5, ค 6.1 ป. 2/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เปรี ยบเทียบน้ าหนักของสิ่ งของสองสิ่ งได้ (K)
2. คะเนน้ าหนักเป็ นกิโลกรัม โดยการยกสิ่ งของได้ (K)
3. ร่ วมตอบคาถามและทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์ดว้ ยตนเอง (A)
4. สรุ ปผลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม และหาเหตุผลประกอบได้ (P)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 19 ใครหนัก
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 19 ใครหนัก
ใครเบา
ใครเบา
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตามใบ
กิจกรรมที่ 19 ใครหนัก ใคร
เบา

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เครื่องมือวัดและประเมินผล
– แบบประเมินด้านทักษะ/
กระบวนการ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

– ใบกิจกรรมที่ 19 ใครหนัก
ใครเบา

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5 สาระการเรียนรู้
1. การเปรี ยบเทียบน้ าหนัก
2. การคะเนน้ าหนัก
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อธิบายเกี่ยวกับน้ าหนักของสิ่ งของต่าง ๆ ที่เปรี ยบเทียบกันได้
สั งคมศึกษาฯ
ตรวจสอบน้ าหนักสิ นค้าที่ซ้ือมาจากตลาด และเปรี ยบเทียบปริ มาณสิ นค้า
ต่าง ๆ ได้
สุ ขศึกษาฯ
แข่งขันกันชัง่ สิ่ งของให้มีน้ าหนักตามที่ครู กาหนดหรื อมากกว่าหรื อน้อย
กว่าได้
ภาษาต่ างประเทศ
อ่านและเขียนข้อความภาษาอังกฤษแสดงการเปรี ยบเทียบกันของสิ่ งของ
ต่าง ๆ
วิทยาศาสตร์
ชัง่ และเปรี ยบเทียบน้ าหนักของสารต่าง ๆ
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7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง การชั่ง เพื่อเตรี ยมความพร้อม
เพลงการชั่ง
เนือ้ ร้ อง...ราตรี รุ่ งทวีชัย ทานอง...ม้ าย่ อง
ฟังมาฟังเรื่ องของการชัง่ เป็ นการวัดน้ าหนัก
หน่วยการชัง่ ก็มกั จะเปรี ยบเทียบกันได้ทุกมาตรา
ทั้งของไทยและต่างประเทศทัว่ เขตนานา
ชัง่ กันได้ทุกคราเทียบมาตรากันได้มากมาย
3. นักเรี ยนช่วยกันอ่านบัตรคาแสดงน้ าหนักต่าง ๆ เป็ นกรัมบ้าง เป็ นขีดบ้าง แล้วให้
เรี ยงลาดับน้ าหนักจากมากไปหาน้อย หรื อน้อยไปหามาก เช่น
3 กิโลกรัม 4 ขีด 4 กิโลกรัมครึ่ ง 5 กิโลกรัม 2 ขีด 7 กิโลกรัม 500 กรัม
4. นักเรี ยนช่วยกันตวงทราย ข้าวสาร หรื อน้ าตาลทรายให้มีน้ าหนัก 1 กิโลกรัม 2
กิโลกรัม และ 3 กิโลกรัม แล้วบรรจุลงในถุง ตรวจสอบโดยเครื่ องชัง่ สปริ งแล้วรัด
ยาง
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. นักเรี ยนช่วยกันอ่านน้ าหนักบนหน้าปัดเครื่ องชัง่ สปริ ง ประเภทเดียวกัน 2 เครื่ อง
โดยชัง่ วัสดุต่าง ๆ ในห้องเรี ยน หรื อที่ครู จดั เตรี ยมไว้ เช่น ถุงทราย ถุงข้าวสาร ถุง
น้ าตาลหรื ออื่น ๆ ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเปรี ยบเทียบน้ าหนักในหลาย ๆ
ลักษณะทั้งที่เท่ากัน มากกว่า และน้อยกว่า
2. ครู ใช้การถามคาถามและอภิปรายจนได้ขอ้ สรุ ปว่าการเปรี ยบเทียบน้ าหนักของ
สิ่ งของตั้งแต่สองสิ่ งขึ้นไป ให้สงั เกตที่ปริ มาณของกิโลกรัม ถ้าต่างกันจานวน
กิโลกรัมที่มากกว่าจะบอกน้ าหนักที่มากกว่าแต่ถา้ จานวนกิโลกรัมเท่ากัน
เปรี ยบเทียบจากปริ มาณกรัมหรื อขีด ปริ มาณกรัม หรื อขีดมากกว่าจะบอกน้ าหนักที่
มากกว่า และการบอกปริ มาณขีดอาจแทนได้ดว้ ยกรัม น้ าหนักที่ชงั่ 1 ขีดเท่ากับ
100 กรัม
3. ครู ให้ใบงานเกี่ยวกับการคาดคะเนน้ าหนักของสิ่ งของเพื่อให้นกั เรี ยนอ่าน
และเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
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ครั้งที่ 2
4. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
5. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน อ่านน้ าหนักเป็ นกิโลกรัม และเป็ นขีดจากสิ่ งของ
ต่าง ๆ ที่นามาชัง่ และเปรี ยบเทียบ โดยให้นกั เรี ยนในกลุ่มช่วยกันประดิษฐ์แถบ
แสดงค่าน้ าหนักของสิ่ งของต่าง ๆ ที่นามาเปรี ยบเทียบกัน ดังตัวอย่าง เช่น
3 กิโลกรัม 1 ขีด

2 กิโลกรัม 8 ขีด

4 กิโลกรัม 3 ขีด

4 กิโลกรัม 7 ขีด

6 กิโลกรัม 2 ขีด

7 กิโลกรัม 8 ขีด

6. ครู เตรี ยมถุงและทรายพร้อมยางรัด ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มตวงทรายใส่ ถุงและชัง่ ให้
ได้น้ าหนัก 1 กิโลกรัม 2 กิโลกรัม และ 3 กิโลกรัม อย่างละ 1 ถุง จากนั้นให้นกั เรี ยน
ทุกคนในแต่ละกลุ่มยกถุงทราย เพื่อความคุน้ เคยกับน้ าหนักที่ยก 1 กิโลกรัม 2
กิโลกรัม และ 3 กิโลกรัม
7. นักเรี ยนกลุ่มเดิมคะเนน้ าหนักสิ่ งของกลุ่มละ 5 สิ่ ง ยกคะเนน้ าหนักโดยเทียบ
น้ าหนักกับน้ าหนัก 1 กิโลกรัม ว่ามากกว่า น้อยกว่า หรื อเท่ากับ ตรวจสอบโดยการ
ชัง่ จริ งด้วยเครื่ องชัง่ สปริ ง แล้วคานวณน้ าหนักที่ผดิ พลาดไปแล้วบันทึกผลในตาราง
เปรียบเทียบกับนา้ หนัก 1 กิโลกรัม
ชื่อสิ่ งของทีช่ ั่ง
คลาดเคลือ่ นในการคะเน
มากกว่ า เท่ ากับ
น้ อยกว่ า
1.
2.
3.
4.
5.
8. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนแต่ละคนคะเนสิ่ งของต่าง ๆ 5 ชิ้น แล้วนาไปชัง่ เพื่อ
ตรวจสอบว่าคลาดเคลื่อนมากน้อยเพียงใด แล้วบันทึกผลลงในตารางแล้วเก็บเข้า
แฟ้ มสะสมผลงาน
9. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนโดยครู แสดงภาพสิ่ งของบนเครื่ องชัง่ มา 2 ภาพ
บนกระดานดา แล้วให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบน้ าหนักของสิ่ งของบนเครื่ องชัง่
ทั้ง 2 ภาพ ครู ยกตัวอย่างเช่นนี้มาอีก 5 ข้อ เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
10. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
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ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
11. ครู นานักเรี ยนศึกษาเนื้อหาการเปรี ยบเทียบน้ าหนักและการคะเนน้ าหนักในหนังสื อ
เรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
12. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 19 ใครหนัก ใครเบา ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
13. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ อง การเปรี ยบเทียบน้ าหนักและการคะเน
น้ าหนักเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 4
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากใบงานของนักเรี ยน
2. ทบทวนการใช้เครื่ องหมาย >, <, = และหน่วยการชัง่
3. เปรี ยบเทียบน้ าหนักของสิ่ งของต่าง ๆ โดยการชัง่
4. ทดลองคาดคะเนน้ าหนักโดยการยกสิ่ งของที่ทราบน้ าหนัก และสิ่ งของอื่น ๆ ก่อน
นาไปชัง่ เพื่อหาความคลาดเคลื่อน
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. ตรวจสอบสิ นค้าที่มีน้ าหนักแสดงอยูว่ า่ เป็ นไปตามที่กาหนดหรื อไม่
2. ทดลองคะเนน้ าหนักสิ นค้าก่อนซื้อและตรวจสอบน้ าหนักหลังซื้อสิ นค้า
3. สามารถสื่ อสารเกี่ยวกับเรื่ องน้ าหนักโดยการเปรี ยบเทียบและคาดคะเนน้ าหนัก
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การเปรี ยบเทียบน้ าหนักสิ่ งของต่าง ๆ นั้น ควรเปรี ยบเทียบในหน่วยกิโลกรัม
ก่อน ถ้าหน่วยกิโลกรัมเท่ากัน ให้เปรี ยบเทียบหน่วยที่เป็ นกรัม หรื อขีด
การคาดคะเนน้ าหนักของสิ่ งของเป็ นการบอกน้ าหนักให้ได้ใกล้เคียงน้ าหนักจริ ง
โดยไม่ใช้เครื่ องมือ
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ตรวจสอบสิ่ งของต่าง ๆ ที่มีน้ าหนักแสดงอยูว่ า่ เป็ นไปตามที่ปรากฏหรื อไม่
2. สารวจปริ มาณสิ นค้าต่าง ๆ เทียบกับราคา เช่น เงาะกิโลกรัมละ 25 บาท กับเงาะกิโลกรัมละ
20 บาท
3. เล่นเกมเปรี ยบเทียบน้ าหนักโดยใช้แถบกระดาษแสดงค่าน้ าหนักที่นกั เรี ยนช่วยกันประดิษฐ์
ขึ้น
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4. ครู ให้ใบงานเรื่ องโจทย์ปัญหาการชัง่ เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการ
เรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. เครื่ องชัง่ สปริ ง
2. สิ่ งของต่าง ๆ ที่นามาชัง่ เช่น ถุงบรรจุทราย หรื อข้าวสาร หรื อน้ าตาลทราย น้ าหนักต่าง ๆ กัน
3. แถบแสดงค่าน้ าหนักต่าง ๆ บัตรคาแสดงน้ าหนักต่าง ๆ
4. ใบกิจกรรมที่ 19 ใครหนัก ใครเบาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. เครื่ องชัง่ สปริ ง
2. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ พ่อค้า แม่คา้ ในตลาด

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
โจทย์ ปัญหาการชั่ง

22

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4
การชั่ง
เวลา 4 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การแก้โจทย์ปัญหาการชัง่ เป็ นการหาคาตอบของโจทย์เกี่ยวกับน้ าหนักของสิ่ งของ ซึ่งจะหาคาตอบ
ได้ตอ้ งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่ งที่โจทย์กาหนดให้วา่ จะต้องหาคาตอบโดยการบวกหรื อลบ จึงแสดง
วิธีหาคาตอบ
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป. 2/2, ค 2.2 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/3, ค 6.1 ป. 2/4,
ค 6.1 ป. 2/5, ค 6.1 ป. 2/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. วิเคราะห์โจทย์และหาคาตอบพร้อมทั้งสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชัง่ ได้ (K)
2. สนใจเรี ยน เต็มใจทางาน เรี ยนคณิ ตศาสตร์อย่างมีความสุ ข และมีความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน
(A)
3. นาความรู ้เกี่ยวกับการชัง่ ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้ (P)
4 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 20 สนุกกับโจทย์ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 20 สนุกกับโจทย์
3. ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
– แบบทดสอบวัดความรู ้ประจา
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
วัดความรู ้ประจาหน่วย
หน่วย
4. การทาแบบทดสอบหลังเรี ยน – แบบทดสอบหลังเรี ยน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้ การ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตาม รายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
– แบบบันทึกความคิดเห็นเกี่ยว
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กับการประเมินชิ้นงานในแฟ้ ม
สะสมผลงาน
– แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
4. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตามใบ – ใบกิจกรรมที่ 20 สนุกกับโจทย์
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 20 สนุกกับโจทย์
5 สาระการเรียนรู้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชัง่
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
แต่งโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ที่กาหนด หรื อสถานการณ์ต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นในชีวิต
สั งคมศึกษาฯ
เปรี ยบเทียบน้ าหนักของสมาชิกในครอบครัวและเพื่อน ๆ ได้
สุ ขศึกษาฯ
แข่งขันกันแต่งโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
ภาษาต่ างประเทศ
อ่าน เขียน คาศัพท์เกี่ยวกับการชัง่ และตอบคาถามเกี่ยวกับการชัง่ เป็ น
ภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพฯ
ชัง่ ผลผลิตทางการเกษตรของประเทศสมาชิกในอาเซียน
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7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง โจทย์ ปัญหาการชั่ง
เพลงโจทย์ ปัญหาการชั่ง
ทานอง...เพลงคู่กัด
หมาไก่แมว น้ าหนักรวมกันได้เท่าไร
ถ้าชัง่ ไก่ไป ได้เพียงสิ บขีดพอดี
หมากับแมวชัง่ รวมกัน สองตัวอ้วนพี
ร้อยขีดพอดี เธอคานวณตอบได้ไหม
จากนั้นนักเรี ยนและครู ช่วยกันหาคาตอบจากเพลงว่าสัตว์ท้ งั หมดมีน้ าหนักรวมกัน
ได้เท่าไร โดยให้นกั เรี ยนเขียนแผนภาพความคิดหรื อการวิเคราะห์โจทย์และร่ วมกัน
อภิปรายจนได้วา่
วิเคราะห์ โจทย์ 1. สิ่ งที่โจทย์กาหนดให้ ไก่หนัก 10 ขีด
หมากับแมวหนัก 100 ขีด
2. สิ่ งที่โจทย์ถาม
สัตว์ท้ งั หมดมีน้ าหนักรวมกันได้
เท่าไร
3. วิธีหาคาตอบ
บวก (+)
ประโยคสั ญลักษณ์ 10 + 100 = 
วิธีทา ไก่หนัก
10 +
ขีด
หมากับแมวหนัก
100
ขีด
ดังนั้น หมา ไก่ และแมวหนักรวมกัน 110
ขีด
ตอบ ๑๑๐ ขีด
3. นักเรี ยนช่วยกันเขียนมาตราน้ าหนักของกิโลกรัม กรัม และขีดจะได้วา่
1
ขีด เท่ากับ 100 กรัม
1 กิโลกรัม เท่ากับ 10
ขีด
ดังนั้น 1 กิโลกรัม เท่ากับ 1000 กรัม
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. นักเรี ยนฝึกทักษะการตั้งโจทย์ปัญหาในรู ปความสัมพันธ์ท้ งั การบวกและลบ จาก
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ภาพสิ่ งของที่บอกปริ มาณของน้ าหนักกากับไว้ พร้อมทั้งให้นกั เรี ยนหาคาตอบ
โดยไม่ตอ้ งแสดงวิธีทา
2. นักเรี ยนวิเคราะห์โจทย์ปัญหา แล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคาตอบจากบัตร
โจทย์ปัญหาที่ครู เตรี ยมมาให้ เช่น
– หมูหนัก 167 กิโลกรัม ช้างหนัก 764 กิโลกรัม หมูเบากว่าช้างกี่กิโลกรัม
– แม่คา้ ซื้อส้มมา 72 กิโลกรัม แล้วซื้อมาอีก 35 กิโลกรัม รวมแม่คา้ ซื้อมากี่กิโลกรัม
– พ่อค้ามีฝรั่ง 350 กิโลกรัม ซื้อมาเพิ่ม 190 กิโลกรัม พ่อค้ามีฝรั่งรวมกี่กิโลกรัม
– แม่หมูหนัก 250 กิโลกรัม ลูกหมูหนัก 175 กิโลกรัม ลูกหมูตอ้ งเพิ่มน้ าหนักอีก
เท่าไรจึงจะเท่ากับแม่หมู
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องการแต่งโจทย์ปัญหาการชัง่ จากประโยคสัญลักษณ์ที่ครู กาหนดให้
เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
4. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
5. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันแต่งโจทย์ปัญหาการชัง่ จากประโยค
สัญลักษณ์ที่ครู กาหนดให้ เช่น 435 +165 =  250 + 150 = 
167 + 764 =  645 – 265 =  100 – 94 =  จากนั้นให้ครู ตรวจสอบ
ความถูกต้องของคาถาม แล้วแลกเปลี่ยนกันทาระหว่างกลุ่มเพื่อนโดยแสดงการ
วิเคราะห์โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีทา
6. ครู นานักเรี ยนศึกษาเนื้อหาโจทย์ปัญหาการชัง่ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐานคณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7. ครู ให้ใบงานเรื่ องการแต่งโจทย์ปัญหาการชัง่ เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
8. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
9. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 20 สนุกกับโจทย์ ในหนังสื อเรี ยนสาระการเรี ยนรู ้
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
10. ครู มอบหมายงานให้นกั เรี ยนแต่งโจทย์ปัญหาการชัง่ และแสดงวิธีทาเกี่ยวกับเรื่ อง
ภายในครอบครัวของนักเรี ยนจานวน 2 ข้อ แล้วจัดทาเป็ นรายการพร้อมตกแต่งให้
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สวยงามตามจินตนาการของนักเรี ยน จากนั้นให้ครู ตรวจสอบความถูกต้อง แล้ว
เก็บเข้าแฟ้ มสะสมผลงาน
11. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องโจทย์ปัญหาการชัง่ เพื่อ
ฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 4
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
2. เขียนแผนภาพความคิดของการแก้โจทย์ปัญหา
3. ฝึกการวิเคราะห์และแสดงวิธีทาเพื่อแก้โจทย์ปัญหา
4. แข่งขันกันแต่งโจทย์ปัญหา แล้วให้เพื่อนคิดหาคาตอบ
5. รวบรวมโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชัง่ จากหนังสื อเล่มอื่น แล้ววิเคราะห์โจทย์พร้อม
แสดงวิธีทา
ขัน้ ที่ 4

กำรนำไปใช้

1. เปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับน้ าหนักของเพื่อนในกลุ่มของตนเอง
2. แสดงการให้เหตุผลในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบนั เกี่ยวกับการชัง่
3. สามารถสื่ อสารเกี่ยวกับเรื่ องของน้ าหนักได้อย่างเข้าใจ
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
โจทย์ปัญหาการชัง่ ต้องอ่านและวิเคราะห์โจทย์วา่ จะใช้วิธีการใดในการหา
คาตอบจากนั้นจึงเขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ และแสดงวิธีทา
นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. เขียนแผนภาพความคิดการแก้โจทย์ปัญหาการชัง่
2. แต่งโจทย์ปัญหาเป็ นกลอนง่าย ๆ หรื อเพลงง่าย ๆ ได้
3. แข่งขันกันแก้โจทย์ปัญหาหรื อแต่งโจทย์ปัญหาการชัง่ ได้อย่างสนุกสนาน
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องการนับเพิ่มครั้งละเท่า ๆ กันเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แผ่นภาพสิ่ งของระบุน้ าหนัก
2. แผนภูมิ เพลง โจทย์ปัญหาการชัง่
3. บัตรโจทย์ปัญหา
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4. ใบกิจกรรมที่ 20 สนุกกับโจทย์ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อ
การเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิ ช
จากัด)
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สารานุกรมไทยในพระราชประสงค์ของ ร. 9 เล่ม 6
2. โจทย์ปัญหาการชัง่
3. สถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5
การคูณ
การสร้ างโจทย์ ปัญหา

การนับเพิม่ ครั้งละเท่ า ๆ กัน
การนับเพิม่ กับการบวก

การแก้โจทย์ ปัญหา

การบวกกับการคูณ

โจทย์ ปัญหาการคูณ

การคูณจานวนทีม่ ีหนึ่งหลัก

กับจานวนที่มหี นึ่งหลัก

การคูณ

การคูณจานวนทีม่ ี
สองหลักกับจานวน
ทีม่ ีหนึ่งหลัก

มีการทด

การสลับทีก่ ารคูณ
การคูณจานวนทีม่ ีหนึ่ง
หลักกับพหุคูณของ 10
ไม่ มีการทด
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ความรู้
1. การนับเพิ่มครั้งละเท่า ๆ กัน
2. การนับเพิ่มและการบวก
3. การบวกกับการคูณ
4. การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีหนึ่งหลัก
5. การสลับที่การคูณ
6. การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 10
7. การคูณจานวนที่มีสองหลักกับจานวนที่มีหนึ่งหลัก
8. โจทย์ปัญหาการคูณ
คุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
1. ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม ประกอบการ
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการคูณด้วยความสนใจความ
ตั้งใจเรี ยน และการทางานกลุ่ม
2. ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ในตนเอง ใน
การร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการคูณ
3. มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

การคูณ

ทักษะ/กระบวนการ
1. การสื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญ
ของการคูณ
2. สามารถนาเสนอการคูณ
3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับการคูณ
4. การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์
หรื อเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การนับเพิ่มครั้งละเท่า ๆ กัน
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การนับเพิ่มและการบวก
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การบวกกับการคูณ
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีหนึ่งหลัก
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การสลับที่การคูณ
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 10
7. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การคูณจานวนที่มีสองหลักกับจานวนที่มีหนึ่งหลัก
8. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง โจทย์ปัญหาการคูณ
9. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5
10. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึกทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ แสดงความหมายและนาเสนอ
11. แบบบันทึกผลการอภิปราย
12. บันทึกความรู ้
13. การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 2 เล่ ม 1 175

การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 การคูณ
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดกับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจานวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ (ค 1.1 ป. 2/1)
2. วิเคราะห์และหาคาตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจานวนนับไม่เกินหนึ่งพัน
และศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ (ค 1.1 ป. 2/2)
3. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา (ค 6.1 ป. 2/1)
4. ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 2/2)
5. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 2/3)
6. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการนาเสนอได้
อย่างถูกต้อง (ค 6.1 ป. 2/4)
7. เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ (ค 6.1 ป. 2/5)
8. มีความคิดสร้างสรรค์ (ค 6.1 ป. 2/6)
ความเข้ าใจทีค่ งทนของนักเรียน
คาถามสาคัญทีท่ าให้ เกิดความเข้ าใจทีค่ งทน
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
– นักเรี ยนสามารถเสนอแนวทางการเชื่อมโยง
– การคูณจานวนสองจานวน คือ จานวนครั้งของ
ความรู ้เรื่ องการคูณและทักษะมาประยุกต์ใช้
จานวนที่นามารวมกันกับจานวนที่เท่า ๆ กัน
ในชีวิตจริ งได้อย่างไร
ความรู้ ของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความเข้ าใจทีค่ งทน
ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนทีน่ าไปสู่
นักเรียนจะรู้ ว่า...
ความเข้ าใจทีค่ งทน นักเรียนจะสามารถ...
1. การคูณ คือ การนับเพิ่ม หรื อการบวก
1. สื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญของการคูณ
จานวนที่เท่ากันหลาย ๆ ครั้ง
2. นาเสนอการคูณ
2. การนับเพิ่มครั้งละเท่า ๆ กันหลายครั้ง
3. แสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
สามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ของการบวกได้
เกี่ยวกับการคูณ
3. การบวกจานวนที่เท่า ๆ กันหลายจานวน
4. นาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์หรื อ
สามารถเขียนให้อยูใ่ นรู ปของการคูณกันของ
เชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง
จานวนสองจานวนได้ โดยให้จานวนแรกแทน
จานวนกลุ่ม จานวนหลังแทนจานวนสิ่ งของ
ในแต่ละกลุ่ม แล้วเขียนสัญลักษณ์  ไว้

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 2 เล่ ม 1 176

ระหว่างจานวนทั้งสอง
4. การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีหนึ่ง
หลัก คือ การคูณที่ได้จากการคูณจานวนที่มี
หนึ่งหลักสองจานวนเข้าด้วยกัน จานวนที่ได้
จากการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักสองจานวน
เรี ยกว่า ผลการคูณ และ  เป็ นเครื่ อง
หมายแสดงการคูณ
5. จานวนสองจานวนเมื่อนามาคูณกัน สามารถ
สลับที่ตวั ตั้งและตัวคูณได้ โดยผลคูณยังมี
ค่าคงเดิม
6. จานวนที่เป็ นพหุคูณของ 10 คือ 10, 20, 30,... , 90
การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับ 10, 20,
30... 90 สามารถหาผลคูณโดยใช้ความ
หมายของการคูณได้
7. การคูณจานวนที่มีสองหลักกับจานวนที่มีหนึ่ง
หลัก คือ การนาจานวนที่มีสองหลักเป็ นตัว
ตั้ง และนาจานวนที่มีหนึ่งหลักเป็ นตัวคูณ
แล้วคูณในหลักหน่วยและหลักสิ บตามลาดับ
8. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณเป็ นการหาคา
ตอบของโจทย์เกี่ยวกับการคูณ
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้
ตามทีก่ าหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานทีน่ ักเรียนต้ องปฏิบตั ิ
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การนับเพิ่มครั้งละเท่า ๆ กัน
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การนับเพิ่มและการบวก
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การบวกกับการคูณ
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีหนึ่งหลัก
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การสลับที่การคูณ
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 10
7. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การคูณจานวนที่มีสองหลักกับจานวนที่มีหนึ่งหลัก
8. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง โจทย์ปัญหาการคูณ
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9. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5
10. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึกทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ แสดงความหมายและนาเสนอ
11. แบบบันทึกผลการอภิปราย
12. บันทึกความรู ้
13. การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.2 เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2) การสนทนาซักถาม
2) แบบบันทึกการสนทนาซักถาม
3) การประเมินผลงาน/กิจกรรม
3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรม
เป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
เป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
4) การประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
4) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยม
และค่านิยม
5) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สิ่ งทีม่ ่ ุงประเมิน
3.1 ความเข้าใจ 6 ด้าน ได้แก่ การอธิบาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การประยุกต์ใช้
ดัดแปลง และนาไปใช้ การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสาคัญในความรู ้สึกของผูอ้ ื่น
และการรู ้จกั ตนเอง
3.2 สมรรถนะสาคัญ เช่น ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทกั ษะชีวิต
และการใช้เทคโนโลยี
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ เป็ นอยูพ่ อเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5
การคูณ
เวลา 24 ชั่วโมง
การนับเพิ่มครั้งละเท่า ๆ กัน
3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 23
การนับเพิ่มและการบวก
3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 24
การบวกกับการคูณ
3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 25
การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีหนึ่งหลัก
3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 26
การสลับที่ของการคูณ
3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 27
การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 10
3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 28
การคูณจานวนที่มีสองหลักกับจานวนที่มีหนึ่งหลัก
3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 29
โจทย์ปัญหาการคูณ
3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 30
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การนับเพิม่ ครั้งละเท่ า ๆ กัน

23

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5
การคูณ
เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การคูณ คือ การนับเพิ่ม หรื อการบวกจานวนที่เท่ากันหลาย ๆ ครั้ง
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 2/1, ค 1.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/3, ค 6.1 ป. 2/4,
ค 6.1 ป. 2/5, ค 6.1 ป. 2/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เขียนการนับเพิม่ ครั้งละเท่า ๆ กันได้ (K)
2. สนใจเรี ยน เรี ยนคณิ ตศาสตร์อย่างมีความสุ ข และส่ งงานก่อนกาหนดหรื อตรงเวลา (A)
3. ใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอได้ถูกต้อง (P)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. ตรวจผลการทาแบบทดสอบก่อน เรี ยน – แบบทดสอบก่อนเรี ยน
–
2. สังเกตจากการซักถาม การแสดง
– แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
– แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบกิจกรรมที่ 14 – ใบกิจกรรมที่ 14 ฝึ กคิด ลอง
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ฝึ กคิด ลองทา
ทา
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตามใบ – ใบกิจกรรมที่ 14 ฝึ กคิด ลองทา ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 14 ฝึ กคิด ลองทา
2. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร – แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
3. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5 สาระการเรียนรู้
การนับเพิ่มครั้งละเท่า ๆ กัน
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
ตอบคาถาม แสดงความคิดเห็น และอภิปรายเกี่ยวกับการนับเพิ่มครั้งละ
เท่า ๆ กันได้
สั งคมศึกษาฯ
นาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการคูณและการคานวณปริ มาณสิ่ งของต่าง ๆ ที่จะ
ซื้อหรื อขายได้
ศิลปะ
วาดภาพระบายสี แสดงการนับเพิ่มครั้งละเท่ากันได้อย่างสวยงาม
สร้างสรรค์
สุ ขศึกษาฯ
แข่งขันกันนับเพิ่มครั้งละเท่า ๆ กันได้อย่างสนุกสนาน
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้
ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนทาแบบฝึกหัดก่อนเรี ยนจานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
3. นักเรี ยนเล่นเกม “เจ้ าหนอนตัวลาย” โดยครู แจกใบกิจกรรมที่มีรูปตัวหนอน แล้ว
ให้ นักเรี ยนนับเพิ่มทีละ 2 และเขียนวงกลมสี แดงล้อมรอบตัวเลขที่นบั ได้ จากนั้น
ให้นกั เรี ยนนับเพิ่มทีละ 5 และเขียนรู ปสามเหลีย่ มสี เขียวล้อมรอบตัวเลขที่นบั ได้
และนับเพิ่มทีละ 6 และเขียนรู ปสี่ เหลีย่ มสี นา้ เงินล้อมรอบตัวเลขที่นบั ได้
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4. นักเรี ยนเขียนตัวเลขที่มี
และ ล้อมอยู่ แล้วช่วยกันสรุ ปว่าตัวเลขที่มี
ล้อมอยูเ่ ป็ นการนับเพิ่มทีละ 2 ตัวเลขที่มี ล้อมอยูเ่ ป็ นการนับทีละ 6 และตัวเลขที่มี ล้อมอยู่
เป็ นการนับเพิม่ ทีละ 5
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ยืนเป็ นวงกลม ยืน่ มือทั้งสองข้างออกมาด้านหน้า
แล้วตอบคาถามว่ามีนิ้วมือทั้งหมดกี่นิ้ว และถ้าต้องการนับนิ้วมือทีละ 2 กี่ครั้ง จึงจะ
นับหมดพอดี และถ้าต้องการนับครั้ง 4, 5 และ 8 กี่ครั้งจึงจะพอดี และถ้าต้องการนับ
นิ้วมือให้เร็ วที่สุดจะมีวิธีการนับอย่างไรบ้าง จนนักเรี ยนเข้าใจ
2. นักเรี ยนนาฝาขวดน้ าอัดลมมาจัดเป็ นกลุ่ม กลุ่มละสามจานวน 5 กลุ่ม ให้นกั เรี ยน
นับว่ามีฝาขวดน้ าอัดลมทั้งหมดเท่าไร โดยให้นกั เรี ยนนับครั้งละเท่า ๆ กันจะได้
ดังนี้ นับครั้งที่ 1 ได้ 3 นับครั้งที่ 2 ได้ 6 นับครั้งที่ 3 ได้ 9 นับครั้งที่ 4 ได้ 12 นับครั้ง
ที่ 5 ได้ 15 รวมทั้งหมด 15 ฝา จากนั้นให้ยกตัวอย่างอื่น ๆ เช่น นับฝาขวดน้ าอัดลม
ทีละห้า นับฝาขวดน้ าอัดลมทีละสิ บ จนนักเรี ยนเข้าใจ
3. ครู ให้ใบงานแสดงตารางตัวเลข 1–100 เพื่อให้นกั เรี ยนฝึ กนับเพิม่ ทีละ 3 เพิม่ ทีละ 4
เพิม่ ทีละ 6 และเพิม่ ทีละ 9 โดยเริ่ มนับจาก 1 เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
4. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดย
สรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
5. นักเรี ยนใช้ตารางร้อยเขียนเลข 1–100 ลงในตารางร้อย แล้วนับเพิ่มทีละ 3 โดยเริ่ ม
จาก 1 แล้วระบายสี ฟ้าลงใน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ช่องสี่ เหลี่ยมตามแบบ  ของ
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ทุก ๆ ช่องที่นบั ได้จากนั้นให้นบั
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
เพิ่มทีละ 4 แล้วระบายสี เขียว
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
ลงในช่องสี่ เหลี่ยมตามแบบ
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 ของทุก ๆ ช่องที่นบั ได้
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
จากนั้นให้นบั เพิม่ ทีละ 6 แล้ว
ระบายสี ชมพูลงในช่องสี่ เหลี่ยม 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
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6.

7.

8.

9.

ตามแบบ  ของทุก ๆ ช่องที่นบั ได้ จากนั้นให้นบั เพิ่มทีละ 9 แล้วระบายสี ม่วง
ลงในช่องสี่ เหลี่ยมตามแบบ  ของทุกช่องที่นบั ได้
นักเรี ยนแบ่งกลุ่มช่วยกันเขียนจานวนที่แสดงการนับเพิม่ ทีละ 3 โดยเริ่ มจากศูนย์
จานวนการนับเพิม่ ทีละ 4 จานวนการนับเพิม่ ทีละ 6 จานวนการนับเพิม่ ทีละ 9 และ
ช่วยกันอภิปรายจนได้ขอ้ สรุ ปว่า การนับครั้งสุ ดท้ายจะเป็ นจานวนทั้งหมดที่นบั ได้
ครู นานักเรี ยนศึกษาเนื้อหาการนับเพิ่มครั้งละเท่า ๆ กัน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 14 ฝึ กคิด ลองทา ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการนับเพิ่มครั้งละเท่า ๆ กันเพื่อ
ฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป

ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
2. ศึกษาการนับเพิ่มครั้งละ 2, 3, 4, 6, 7, 8 และ 9 จากสิ่ งของและแผนภาพ
3. ทบทวนการนับเพิ่มครั้งละ 5 และ 10 จากการนับนิ้วมือ
4. ทดลองนับเพิ่มครั้งละเท่า ๆ กัน ต่อเนื่องกันทีละคน จนสรุ ปหลักการนับได้
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. ใช้นิ้วมือและมือช่วยในการนับสิ่ งของต่าง ๆ
2. ออกแบบเกมคณิ ตศาสตร์ที่ใช้ความรู ้เรื่ องการนับเพิ่มครั้งละเท่า ๆ กัน
3. นับสิ่ งของต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ วและมีหลักการ
ขัน้ ที่ 5

สรุปควำมคิดรวบยอด

การนับเพิ่มครั้งละเท่า ๆ กัน คือ การนับจานวนเพิ่มขึ้นครั้งละเท่า ๆ กัน ตาม
จานวนครั้งที่กาหนด การนับครั้งสุ ดท้ายจะเป็ นจานวนที่นบั ได้
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. วาดภาพแสดงจานวนการนับเพิ่มครั้งละเท่า ๆ กัน
2. ฝึกทักษะการนับเพิ่มครั้งละ 5 และ 10 จากมือทั้งสองข้างของเพื่อน ๆ ในกลุ่ม

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 2 เล่ ม 1 182

3. ครู ให้ใบงานเรื่ องการนับเพิ่มและการบวกเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องการนับเพิ่มและการบวกเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการ
เรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. สิ่ งของที่นบั ได้ เช่น ฝาขวดน้ าอัดลม ฯลฯ
2. ตารางร้อย
3. ใบกิจกรรมที่ 14 ฝึ กคิด ลองทา ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. แผนภาพจานวน หรื อตัวเลข แสดงจานวนนับ
2. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การนับเพิม่ และการบวก

24

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5
การคูณ
เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การนับเพิ่มครั้งละเท่า ๆ กันหลายครั้ง สามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ของการบวกได้
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 2/1, ค 1.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/3, ค 6.1 ป. 2/4,
ค 6.1 ป. 2/5, ค 6.1 ป. 2/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เขียนการนับเพิ่มครั้งละเท่า ๆ กันในรู ปการบวก แล้วหาผลลัพธ์ได้ (K)
2. ทางานสะอาดเรี ยบร้อย และเป็ นลาดับขั้นตอนตามคาแนะนาของผูส้ อน (A)
3. มีความคิดใหม่ ๆ ในการทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์ และสามารถนาไปใช้ในการเรี ยนวิชาอื่นและ
ในชีวิตประจาวัน (P)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 15 การนับเพิ่ม ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 15 การนับเพิ่ม
และการบวก
และการบวก
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร – แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตามใบ – ใบกิจกรรมที่ 15 การนับเพิม่
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 15 การนับเพิม่
และการบวก
และการบวก
5 สาระการเรียนรู้
การนับเพิ่มและการบวก
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อธิ บายเกี่ ยวกับการนับเพิ่มครั้งละเท่า ๆ กันและการเขียนประโยค
สัญลักษณ์การบวก
วิทยาศาสตร์
สารวจสิ่ งต่าง ๆ ในธรรมชาติแล้วนับเพิ่มได้ เช่น กลีบของดอกไม้ ลายจุด
ของเต่าทอง เป็ นต้น
สั งคมศึกษาฯ
นาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในการคูณและการคานวณปริ มาณสิ่ งของต่าง ๆ ได้
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมเกี่ยวกับการนับเพิ่มและการบวกได้อย่างสนุ กสนาน เช่น เกม
ลากเส้นต่อจุด และเกมหาภาพที่ซ่อนอยูใ่ นกรอบ
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง นับเพิม่ ทีละสิ บ เพื่อเตรี ยมความพร้อม
เพลงนับเพิม่ ทีละสิ บ
คาร้ อง...สุเทพ โชคสกุล
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10
ต่อไปนับทีละ 10
เริ่ มจาก 10,20,30 40,50,60
70,80,90
ถ้าเพิ่มเข้าไปอีก 10 ก็เป็ น 100
ก็เป็ น 100
3. นักเรี ยนแต่ละคนลากเส้นต่อจุดจากใบกิจกรรมที่ครู แจกให้ โดยจะต้องลากเส้นต่อ
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จุดเฉพาะจุดที่เป็ นการนับเพิ่มครั้งละเท่า ๆ กัน ครั้งละ 10 เท่านั้น ได้แก่
0  10  20  30... แล้วดูวา่ ได้รูปอะไร

4. นักเรี ยนช่วยกันสรุ ปว่าการนับครั้งละเท่า ๆ กันทาให้นบั ได้เร็ วขึ้น และการนับครั้ง
สุ ดท้ายจะเป็ นผลรวมของจานวนนับทั้งหมด
ขัน้ ที่ 2

กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู นาไม้ไอศกรี ม หรื อสิ่ งของที่นบั ได้อื่น ๆ เช่น ดินสอมาให้นกั เรี ยนฝึกนับเพิม่
โดยกาหนดจานวนครั้ง เช่น นับเพิ่มครั้งละ 2 จานวน 5 ครั้ง นับเพิ่มครั้งละ 3
จานวน 5 ครั้ง นับเพิ่มครั้งละ 4 จานวน 5 ครั้ง เป็ นต้น โดยให้นกั เรี ยนจัดวางสิ่ งของ
และนับตามไปด้วยก็จะได้คาตอบจากการนับ เช่น นับดินสอเพิ่มกองละ 2 แท่ง
5 ครั้ง จะได้ดินสอทั้งหมด 10 แท่ง
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ3–4 คน ให้นบั ไม้ไอศกรี มหรื อดินสอที่รวมได้จาก
เพื่อน ๆ ในกลุ่มโดยกาหนดการนับเพิ่มและจานวนครั้งตามต้องการ จนนักเรี ยน
ในกลุ่มเข้าใจทุกคน จากนั้นให้นกั เรี ยนเขียนประโยคสัญลักษณ์ของการบวก และ
คิดคานวณหาคาตอบพร้อมทั้งตรวจสอบคาตอบให้ถูกต้อง โดยให้นกั เรี ยนแต่ละ
กลุ่มส่ งตัวแทนออกมาแสดงการคิดคานวณ และหาคาตอบหน้าชั้นเรี ยน เช่น
ประโยคสั ญลักษณ์ 5 + 5 + 5 = 
ตอบ ๑๕ แท่ง
3. ครู ยกตัวอย่างโจทย์การนับเพิ่มและการบวกให้นกั เรี ยนทาเป็ นการบ้านโดยให้
นักเรี ยนแสดงวิธีทาและหาผลบวกเพื่อเป็ นการฝึ กฝนทักษะและเตรี ยมความพร้อม
ของนักเรี ยนในการเรี ยนครั้งต่อไป

ครั้งที่ 2
4. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
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5. ครู นานักเรี ยนศึกษาเนื้อหาการนับเพิ่มและการบวก ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 15 การนับเพิม่ และการบวก ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการนับเพิ่มและการบวกเพื่อ
ฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
2. ฝึกนับเพิ่มครั้งละเท่า ๆ กัน
3. ฝึ กนับ สรุ ปวิธีการนับ
ขัน้ ที่ 4

กำรนำไปใช้
1. เขียนประโยคสัญลักษณ์หรื อคานวณหาจานวนสิ่ งของต่าง ๆ จากภาพหรื อของจริ ง
เช่น กลีบดอกไม้
2. เล่นเกมคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับการนับเพิม่ และการบวกได้อย่างสนุกสนาน
3. นับสิ่ งของต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ วและมีหลักการ

ขัน้ ที่ 5

สรุปควำมคิดรวบยอด

การนับเพิม่ เป็ นการเพิม่ ครั้งละเท่า ๆ กัน ตามจานวนครั้งที่กาหนด การนับครั้ง
สุ ดท้ายจะเป็ นจานวนที่นบั ได้ และสามารถเขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ของการบวกได้
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกของแผนภาพที่ครู กาหนด
2. สารวจสิ่ งต่าง ๆ ในธรรมชาติวา่ มีสิ่งใดที่นบั เพิ่มครั้งละเท่า ๆ กันได้ เช่น จานวนกลีบของ
ดอกไม้แต่ละชนิด เป็ นต้น
3. วาดภาพแสดงการนับเพิ่มของสิ่ งของต่าง ๆ และเขียนประโยคสัญลักษณ์ของการบวกพร้อม
ทั้งคิดหาคาตอบได้
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องการบวกและการคูณเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
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9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. สิ่ งของที่นบั ได้ เช่น ไม้ไอศกรี ม ดินสอ ฯลฯ
2. ภาพแสดงจานวน
3. เกมคณิ ตศาสตร์
4. ใบกิจกรรมที่ 15 การนับเพิ่มและการบวก ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อ
การเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สิ่ งของที่นบั ได้
3. หนังสื อคณิ ตศาสตร์เล่มอื่น ๆ
2. แผนภาพแสดงการนับเพิ่มและการบวก
4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การบวกและการคูณ

25

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5
การคูณ
เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การบวกจานวนที่เท่า ๆ กัน หลายจานวนสามารถเขียนให้อยูใ่ นรู ปของการคูณกันของจานวนสอง
จานวนได้ โดยให้จานวนแรกแทนจานวนกลุ่ม จานวนหลังแทนจานวนสิ่ งของในแต่ละกลุ่ม แล้วเขียน
สัญลักษณ์ไว้ระหว่างจานวนทั้งสอง
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 2/1, ค 1.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/3, ค 6.1 ป. 2/4,
ค 6.1 ป. 2/5, ค 6.1 ป. 2/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เขียนการนับเพิ่มครั้งละเท่า ๆ กันในรู ปการบวกและการคูณแล้วหาผลลัพธ์ได้ (K)
2. ตรวจสอบงานของตนและทางานตามลาดับขั้นตอนตามคาแนะนาของผูส้ อน (A)
3. สรุ ปผลและบอกเหตุผลประกอบได้ (P)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 16 การบวกกับ
กิจกรรมที่ 16 การบวกกับ
การคูณ
การคูณ
3.ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
– แบบทดสอบวัดความรู ้ประจา
วัดความรู ้ประจาหน่วย
หน่วย

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร – แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตามใบ – ใบกิจกรรมที่ 16 การบวกกับ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 16 การบวกกับ
การคูณ
การคูณ
5 สาระการเรียนรู้
การบวกกับการคูณ
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการคูณ
ศิลปะ
เขียนภาพแสดงการคูณได้อย่างสวยงามและสร้างสรรค์
สั งคมศึกษาฯ
นาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในการคิดคานวณและการซื้อขายใน
ชีวิตประจาวัน
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมเกี่ยวกับการคูณหรื อแข่งขันท่องสู ตรคูณ
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 2 เล่ ม 1 190

ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง คูณคือบวก เพื่อเตรี ยมความพร้อม
เพลงคูณคือบวก
คาร้ อง...สุเทพ โชคสกุล
คูณคือบวก คูณคือบวก บวกเข้าไป บวกเข้าไป
คูณด้วยตัวไหน บวกด้วยตัวนั้น บวกด้วยตัวนั้น
เช่น คูณด้วย 2 เราก็เอา 2 มาบวกกัน ทีละ 2 ตามสิ่ งนั้น
แล้วเอามารวมกัน รวมกันทั้งหมด
3. นักเรี ยนจับคู่ช่วยกันแสดงวิธีการนับเพิ่มและเขียนประโยคสัญลักษณ์ของการบวก
โดยนักเรี ยนแต่ละคู่กาหนดจานวนนับเพิ่มและจานวนครั้งเอง กลุ่มละ 5 ข้อ โดยให้
นักเรี ยนแต่ละคู่โดยใช้เส้นจานวนหรื อวาดภาพประกอบพร้อมทั้งหาคาตอบจัดทา
เป็ นผลงาน โดยแลกกันตรวจสอบความถูกต้องกับเพื่อนต่างกลุ่มแล้วจัดเก็บใน
แฟ้ มสะสมผลงาน เช่น

0

2

4
6
8
10
12
14
16
18
ประโยคสั ญลักษณ์ 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 14
ตอบ ๑๔
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู ถามนักเรี ยนว่าไก่แต่ละตัวมีกี่ขา (2 ขา) ถ้ามีไก่ 5 ตัว มีขารวมกันทั้งหมดเท่าไร
(2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10) ครู อธิบายเพิ่มเติมว่าเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์
ได้ดงั นี้ 5  2 = 10 ซึ่งเราเรี ยกว่า ประโยคสัญลักษณ์ แสดงการคูณ
5  2 = 10
5 หมายถึง จานวนกลุ่ม (หมายถึงไก่ 5 ตัว)
2 หมายถึง จานวนสิ่ งของในกลุ่ม (ขาของไก่ แต่ ละตัว)
ซึ่งเราอ่านว่า ห้าคูณสอง และเขียนเครื่ องหมายการคูณ () คล้ายกับอักษรเอกซ์
(X) ในภาษาอังกฤษ
2. ครู ให้ใบงานแสดงตารางสู ตรคูณแก่นกั เรี ยนเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความ
พร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
3. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
4. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันเติมตารางสู ตรคูณด้านล่างให้สมบูรณ์
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13
23
33

3
3+3
3+3+3

3
6
9

17 7
27 7+7
37 7+7+7

7
14
21

5. ให้นกั เรี ยนแต่ละคนลองใช้กระดาษเปล่าทาตารางสู ตรคูณแม่ 6 และแม่ 8 แล้วแลก
กันตรวจสอบคาตอบกับเพื่อน จากนั้นเก็บเข้าแฟ้ มสะสมผลงาน
6. ครู นานักเรี ยนศึกษาเนื้อหาการบวกกับการคูณ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 16 การบวกกับการคูณ ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
8. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการบวกและการคูณเพื่อฝึ กฝนทักษะ
ของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
2. ตอบคาถามเกี่ยวกับการหาผลคูณ และความหมายของการคูณจานวนสองจานวน
3. หาความสัมพันธ์ของการบวก และการคูณจากภาพจานวนต่าง ๆ
4. เล่นเกมเกี่ยวกับการบวกและการคูณ
5. ฝึ กเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและการคูณ
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นับสิ่ งของโดยใช้หลักการคูณ เช่น ไข่ในแผง ถ้วยชามที่วางซ้อนกัน ฯลฯ
2. เล่นเกมคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับการบวกกับการคูณได้อย่างสร้างสรรค์
3. นับสิ่ งของและคานวณปริ มาณสิ่ งต่าง ๆ โดยการคูณ
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การคูณ คือ การบวกจานวนครั้งละเท่า ๆ กันหลายครั้ง การหาคาตอบในรู ป
การคูณจะทาให้หาคาตอบได้เร็ วกว่าการบวก
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. เขียนตารางสู ตรคูณแม่ 2 ถึงแม่ 12 หรื อมากกว่านั้น

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 2 เล่ ม 1 192

2. ท่องสู ตรคูณแม่ 2 ถึงแม่ 9 ได้อย่างคล่องแคล่ว
3. ท่องสู ตรคูณย้อนกลับแม่ 2 ถึงแม่ 9 ได้อย่างคล่องแคล่ว
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีหนึ่งหลักเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แผนภาพแสดงการบวกและการคูณ
2. ใบกิจกรรมที่ 16 การบวกกับการคูณ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สิ่ งของที่นบั ได้
3. แผนภาพแสดงการบวกและการคูณ
2. ตารางสู ตรคูณ
4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การคูณจานวนทีม่ หี นึ่งหลักกับจานวนทีม่ ีหนึ่งหลัก

26

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5
การคูณ
เวลา 3 ชัว่ โมง
1 สาระสาคัญ
การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีหนึ่งหลัก คือ การคูณที่ได้จากการคูณจานวนที่มีหนึ่ง
หลักสองจานวนเข้าด้วยกัน จานวนที่ได้จากการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักสองจานวน เรี ยกว่า ผลการคูณ
และ  เป็ นเครื่ องหมายแสดงการคูณ
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 2/1, ค 1.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/3, ค 6.1 ป. 2/4,
ค 6.1 ป. 2/5, ค 6.1 ป. 2/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาผลคูณของจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีหนึ่งหลักได้ (K)
2. ทางานตามลาดับขั้นตอน เรี ยบร้อยตามคาแนะนาของผูส้ อน (A)
3. ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาและมีความคิดใหม่ ๆ ในการทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์ (P)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 17 การคูณจานวน ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 17 การคูณจานวน
ที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีหนึ่ง
ที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีหนึ่ง หลัก
หลัก
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตามใบ
กิจกรรมที่ 17 การคูณจานวน
ที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มี
หนึ่งหลัก

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เครื่องมือวัดและประเมินผล
– แบบประเมินด้านทักษะ/
กระบวนการ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

– ใบกิจกรรมที่ 17 การคูณจานวน
ที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มี
หนึ่งหลัก

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5 สาระการเรียนรู้
การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีหนึ่งหลัก
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อธิบายเกี่ยวกับการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีหนึ่งหลักด้วย
เส้นจานวนและนิ้วมือ
สั งคมศึกษาฯ
นาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในการคานวณต่าง ๆ เช่น อายุของบุคคลต่าง ๆ ใน
ครอบครัว จานวนประชากรของแต่ละประเทศสมาชิกในอาเซียน
ศิลปะ
วาดภาพระบายสี แสดงการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีหนึ่ง
หลัก
สุ ขศึกษาฯ
แข่งขันกันท่องสู ตรคูณและคูณเลขด้วยนิ้วมือ
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7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง คูณคือบวก เพื่อเตรี ยมความพร้อม
เพลงคูณคือบวก
คาร้ อง...สุเทพ โชคสกุล
คูณคือบวก คูณคือบวก บวกเข้าไป บวกเข้าไป
คูณด้วยตัวไหน บวกด้วยตัวนั้น บวกด้วยตัวนั้น
เช่น คูณด้วย 2 เราก็เอา 2 มาบวกกัน ทีละ 2 ตามสิ่ งนั้น
แล้วเอามารวมกัน รวมกันทั้งหมด
3. นักเรี ยนจับคู่ท่องสู ตรคูณแม่ 2 ถึงแม่ 9 และในแต่ละแม่ให้ท่องสู ตรคูณย้อนกลับ
เช่น
แม่ 2
แม่ 2 (ย้ อนกลับ)
21=2
2  7 = 14
2  12 = 24 2  6 = 12
22=4
2  8 = 16
2  11 = 22 2  5 = 10
23=6
2  9 = 18
2  10 = 20 2  4 = 8
24=8
2  10 = 20
2  9 = 18 2  3 = 6
2  5 = 10
2  11 = 22
2  8 = 16 2  2 = 4
2  6 = 12
2  12 = 24
2  7 = 14 2  1 = 2
ขัน้ ที่ 2

กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู ยกตัวอย่างโจทย์การคูณจานวนหนึ่งหลักกับจานวนหนึ่งหลัก แล้วให้นกั เรี ยน
ช่วยกันเขียนประโยคการบวกและประโยคการคูณบนเส้นจานวน และหาคาตอบ
จากโจทย์การคูณบนเส้นจานวน จากนั้นครู และนักเรี ยนช่วยกันสร้างโจทย์การคูณ
จานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีหนึ่งหลัก แล้วสุ่ มนักเรี ยนออกมาเขียนแสดงการ
หาคาตอบ โดยใช้เส้นจานวน เพื่อน ๆ และครู ช่วยเหลือและให้คาแนะนาถ้าไม่
ถูกต้อง เช่น
23
23=
52
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52
52=
2. ครู สาธิตการคูณด้วยนิ้วมือจากโจทย์การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีหนึ่ง
หลัก จากโจทย์การคูณที่นกั เรี ยนช่วยกันตั้งขึ้น เช่น 8  7 โดยครู อธิบายเพิ่มเติมว่า
ตัวตั้งและตัวคูณจะต้องอยูร่ ะหว่าง 6 ถึง 9 โดยกาหนดนิ้วต่าง ๆ ให้เป็ นเลข
ต่าง ๆ ดังนี้

การหาผลคูณของ 8  7 ผลลัพธ์หาได้จากการงอนิ้วตัวตั้งแสดงจานวนแปด และ
งอนิ้วตัวคูณแสดงจานวนเจ็ด

ครู และนักเรี ยนช่วยกันสรุ ปว่านิ้วที่เหยียดตรงทั้งสองข้างนามาบวกกันแสดง
จานวนในหลักสิ บ ส่ วนนิ้วที่งอนามาคูณกันแสดงจานวนหน่วยในหลักหน่วย
นักเรี ยนจับคู่แสดงการคูณเลขด้วยนิ้วมือจนนักเรี ยนในชั้นเรี ยนสามารถคูณเลขด้วย
นิ้วมือได้อย่างคล่องแคล่ว
3. ครู ยกตัวอย่างโจทย์การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีหนึ่งหลักให้นกั เรี ยนทา
เป็ นการบ้านโดยให้นกั เรี ยนแสดงวิธีหาผลบวกเพื่อเป็ นการฝึ กฝนทักษะและเตรี ยม
ความพร้อมของนักเรี ยนในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
4. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
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5. นักเรี ยนร่ วมกันท่องสู ตรคูณแม่ 2 ถึงแม่ 12 พร้อม ๆ กันเพื่อสรุ ปบทเรี ยน
6. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเนื้อหาการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีหนึ่งหลัก
ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 17 การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มี
หนึ่งหลักในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
8. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับ
จานวนที่มีหนึ่งหลักเพือ่ ฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการ
เรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
2. ท่องสู ตรคูณทั้ง 12 แม่ และแสดงผลการคูณด้วยเส้นจานวนและนิ้วมือ
3. ฝึ กการคูณจากภาพและโจทย์เลขการคูณได้
ขัน้ ที่ 4

กำรนำไปใช้
1. ใช้ตารางสู ตรคูณช่วยในการนับสิ่ งของต่าง ๆ
2. เล่นเกมคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีหนึ่งหลัก
3. คิดเลขเร็ วโดยการคูณเลขด้วยนิ้วมือหรื อท่องจาสู ตรคูณแม่ต่าง ๆ

ขัน้ ที่ 5

สรุปควำมคิดรวบยอด

การนับจานวนสิ่ งของต่าง ๆ ด้วยวิธีการคูณสามารถนับได้เร็ วกว่าการเพิ่มครั้งละ
เท่า ๆ กัน หรื อการบวกเพิ่มครั้งละเท่า ๆ กัน การหาผลคูณได้เร็ วต้องท่องและจาสู ตร
คูณให้ได้
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและการคูณจากแผนภาพจานวน
2. แสดงวิธีการหาผลคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีหนึ่งหลักตามแนวนอนและตาม
แนวตั้ง
3. นักเรี ยนท่องสูตรคูณแม่ 2 ถึงแม่ 12 แบบธรรมดาและแบบย้อนกลับได้
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องการสลับที่ของการคูณเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยม
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ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อการเรียนรู้
1. ตารางสู ตรคูณ
2. ภาพแสดงการคูณ
3. เกมคณิ ตศาสตร์
4. ใบกิจกรรมที่ 17 การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีหนึ่งหลัก ในหนังสื อเรี ยนสาระการ
เรี ยนรู ้พ้นื ฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. หนังสื อคณิ ตศาสตร์เล่มอื่น ๆ
2. โจทย์เลขการคูณ
3. ตารางสู ตรคูณแม่ 2 ถึงแม่ 12
4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การสลับทีข่ องการคูณ

27

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5
การคูณ
เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
จานวนสองจานวนเมื่อนามาคูณกัน สามารถสลับที่ตวั ตั้งและตัวคูณได้ โดยผลคูณยังมีค่าคงเดิม
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 2/1, ค 1.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/3,
ค 6.1 ป. 2/4, ค 6.1 ป. 2/5, ค 6.1 ป. 2/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาผลคูณของจานวนสองจานวนที่สลับที่กนั ได้ (K)
2. สนใจเรี ยน เต็มใจทางาน และเรี ยนคณิ ตศาสตร์อย่างมีความสุ ข (A)
3. นาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการเรี ยนวิชาอื่นและในชีวิตประจาวัน (P)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอ
– แบบบันทึกความรู ้
แนะและการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 18 การสลับที่
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 18 การสลับที่การคูณ
การคูณ
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร – แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตามใบ – ใบกิจกรรมที่ 18 การสลับที่การ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 18 การสลับที่การคูณ คูณ
5 สาระการเรียนรู้
การสลับที่ของการคูณ
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อธิบายเกี่ยวกับการสลับที่ของการคูณโดยใช้แผนภาพหรื อเส้นจานวน
ศิลปะ
วาดภาพแสดงการสลับที่ของการคูณได้อย่างสวยงามและสร้างสรรค์
สุ ขศึกษาฯ
แข่งขันกันคิดโจทย์เลขการคูณโดยใช้กฎการสลับที่
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์ของเล่นโดยใช้ความรู ้เรื่ องการสลับที่ของการคูณ เช่น ตัวต่อการคูณ
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้
ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง มาเล่ นเกม เพื่อเตรี ยมความพร้อม
เพลงมาเล่ นเกม
เนือ้ ร้ อง...ชาตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง...ยมบาลเจ้ าขา
มาเล่นเกมกันเถิดหนา ชวนกันมาเล่นเกมคณิ ตฯ
มีเกมมากมาย ล้วนชวนให้คิด ฝึ กวันละนิด
ชีวิตนักเรี ยนสบาย
ใช้เวลาว่าง ให้บงั เกิดผล ความสับสน
จะได้ผอ่ นคลาย ฝึ กคิดฝึ กทา จาไว้หญิงชาย
รี บมาเล่นเร็ วไว สุ ขใจเมื่อได้เล่นเกม
3. นักเรี ยนเติมตัวเลขลงในตารางการคูณโดยคูณตัวเลขในแนวตั้งกับตัวเลขใน
แนวนอน จากนั้นให้เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณและหาคาตอบ ดัง
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ตัวอย่าง
5
3
 4

7

4  3 = 12
4  5 = 20
7  3 = 21
7  5 = 35

3  4 = 12
5  4 = 20
3  7 = 21
5  7 = 35

ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันวางดินสอ หรื อสิ่ งของอื่น ๆ ที่นบั ได้ 3
กลุ่ม กลุ่มละ 5 แท่ง ครู ถามว่ามีดินสอกี่กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีดินสอกี่แท่ง รวมมีดินสอ
ทั้งหมดเท่าไร ให้ตวั แทนกลุ่มออกมาเขียนประโยคสัญลักษณ์บนกระดานดา
จากนั้นให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันวางดินสอ 5 กลุ่ม กลุ่มละ 3 แท่ง ครู ถาม
คาถามเดิมว่าดินสอมีกี่กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีดินสอกี่แท่ง และให้ตวั แทนออกมาเขียน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณ ยกตัวอย่างเพิ่มเติมจนนักเรี ยนเข้าใจ และร่ วมกัน
สรุ ปว่าจานวนสองจานวนที่นามาคูณกันจะสลับที่กนั ได้โดยที่ผลคูณนั้นยังคงเท่าเดิม
2. นักเรี ยนแต่ละคนหาจานวนที่หายไปของประโยคสัญลักษณ์การคูณของจานวนที่มี
หนึ่งหลักและมีการสลับการคูณ เช่น
24=4
7  5 =  7
62=2
8  4 =  8
35=5
3  2 =  3
52=2
9  3 =  9
3. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนโดยครู เขียนโจทย์การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวน
ที่มีหนึ่งหลักแล้วให้นกั เรี ยนเขียนในรู ปการคูณของจานวนสองจานวนที่มีสมบัติ
สลับที่เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
4. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
5. นักเรี ยนแต่ละคนหาคาตอบของประโยคสัญลักษณ์ในข้อ 2 โดยการใช้ภาพ หรื อ
เส้นจานวน เช่น
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4. ครู มอบหมายงานให้นกั เรี ยนวาดภาพแสดงการสลับที่การคูณ และเขียนประโยค
สัญลักษณ์การคูณพร้อมหาคาตอบคนละ 1 ชิ้น แล้วให้ครู ตรวจสอบความถูกต้อง
จากนั้นนามาจัดป้ ายนิเทศแล้วเก็บลงแฟ้ มสะสมผลงานของนักเรี ยน
5. ครู นานักเรี ยนศึกษาเนื้อหาการสลับที่การคูณ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 18 การสลับที่การคูณ ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการสลับที่ของการคูณเพื่อ
ฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
2. ศึกษาความหมายและเปรี ยบเทียบผลคูณของการสลับที่การคูณ
3. ดูภาพแสดงการคูณของจานวนต่าง ๆ แล้วแข่งขันกันหาคาตอบ
4. ฝึ กการคูณโดยใช้กฎของการสลับที่
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. คูณจานวนสองจานวนโดยใช้กฎของการสลับที่ได้อย่างรวดเร็ วแม่นยา
2. เล่นเกมคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับการสลับที่การคูณได้อย่างสนุกสนาน
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
คุณสมบัติการสลับที่ของการคูณ คือ การคูณจานวนสองจานวน จะนาจานวนใด
เป็ นตัวตั้งผลคูณย่อมจะเท่ากัน
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. เล่นเกมคณิ ตศาสตร์หาเลข 2 จานวนที่คูณกันได้ 12 และ 24 แล้วประดิษฐ์เป็ นไปความรู ้หรื อ
ใบงาน
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2. ฝึ กการคูณโดยการใช้แผนภาพและการใช้เส้นจานวน
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 10 เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อการเรียนรู้
1. สิ่ งของที่นบั ได้ เช่น ฝาขวดน้ าอัดลม ดินสอ ลูกปัด ฯลฯ
2. บัตรภาพแสดงการสลับที่การคูณ
3. เกมคณิ ตศาสตร์
4. ใบกิจกรรมที่ 18 การสลับที่การคูณในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อ
การเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สิ่ งของต่าง ๆ ที่นบั ได้
3. แผนภาพแสดงการสลับที่การคูณ
2. หนังสื อคณิ ตศาสตร์เล่มอื่น ๆ
4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การคูณจานวนทีม่ ีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 10

28

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5
การคูณ
เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
จานวนที่เป็ นพหุคูณของ 10 คือ 10, 20, 30... 90
การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับ 10, 20, 30... 90 สามารถหาผลคูณโดยใช้ความหมายของการ
คูณได้
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 2/1, ค 1.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/3, ค 6.1 ป. 2/4,
ค 6.1 ป. 2/5, ค 6.1 ป. 2/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาผลคูณของจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 10 ได้ (K)
2. ร่ วมตอบคาถามและทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์ดว้ ยตนเอง (A)
3. สรุ ปผล และบอกเหตุผลประกอบได้ (P)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
กิจกรรมที่ 19 การคูณจานวน
ที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 10

เครื่องมือวัดและประเมินผล
– แบบบันทึกผลการอภิปราย
– แบบบันทึกความรู ้

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

– ใบกิจกรรมที่ 19 การคูณจานวน
ที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 10

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร – แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตามใบ – ใบกิจกรรมที่ 19 การคูณจานวน ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 19 การคูณจานวน
ที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 10
ที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 10
5 สาระการเรียนรู้
การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 10
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อธิบายเกี่ยวกับการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 10
สั งคมศึกษาฯ
คานวณการใช้จ่ายเงินที่มีการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 10
สุ ขศึกษาฯ
แข่งขันกันหาคาตอบจากโจทย์การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ
10
ศิลปะ
วาดภาพแสดงการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 10
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง คิดเลขเร็ว เพื่อเตรี ยมพร้อมในการเรี ยน
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เพลงคิดเลขเร็ว
เนือ้ ร้ อง...ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง...เพลงชวา
มาซิมา คิดเลขเร็ วกัน
คิดทุกวันสร้างสรรค์ ปัญญา
ฝึ กทักษะ กระบวนการนานา
ตามเวลา คิดเร็ วทันใจ
3. นักเรี ยนฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1) 2 + 2 + 2 = 2
6) 6  5 = 6 =
2) 4 + 4 + 4 =
7) 4  6 = 6   = 
3) 5 + 5 + 5 + 5 =  5
8) 2  3 =  = 
4)   4 = 5 = 20
9) 3  4 =   = 
5)   3 = 5 = 15
10) 8  7 =   = 
4. นักเรี ยนร่ วมกันท่องสู ตรคูณแม่ 2 ถึงแม่ 12 พร้อม ๆ กัน
ขัน้ ที่ 2

กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. นักเรี ยนนับเพิ่มครั้งละ 10 ตั้งแต่ 1 สิ บถึง 9 สิ บ เพื่อให้ทราบค่าของการเพิ่มครั้งละ
10 โดยการนาตารางสิ บมาวางเรี ยงกัน เช่น
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ครู แนะนาเพิ่มเติมว่าจานวนที่เป็ นพหุคูณของ 10 คือ 10 , 20, 30, 40, 50,.....
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันหาคาตอบของโจทย์การคูณจานวนที่มี
หนึ่งหลักกับพหุคูณของ 10 โดยใช้ความหมายของการคูณเปลี่ยนประโยค
สัญลักษณ์การคูณเป็ นการบวก แล้วหาคาตอบ เช่น
2  10 = 10 + 10 = 20
3  10 =
=
4  10 =
=
5  10 =
=
6  10 =
=
7  10 =
=
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8  10 =
9  10 =

=
=

3. นักเรี ยนกลุ่มเดิมช่วยกันหาคาตอบของโจทย์การคูณโดยเติมคาตอบลงในช่องว่าง
12 =2
3  2 =
3  3 =
5  3 =
1  20 = 20
3  20 =
3  30 =
5  30 =
2  2 =
4  2 =
4  3 =
2  3 =
2  20 =
4  20 =
4  30 =
2  30 =
เมื่อได้คาตอบแล้วให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มสังเกตคาตอบที่ได้ในแต่ละข้อ
เปรี ยบเทียบกัน จะเห็นว่าการหาคาตอบของพหุคูณของ 10 ให้ได้คาตอบรวดเร็ วนั้น
ทาได้โดยการนาตัวตั้งที่เป็ นหลักหน่วยคูณกับหลักสิ บของตัวพหุคูณ เมื่อได้
ผลลัพธ์แล้วเติม 0 เพื่อคงหลักหน่วยไว้กจ็ ะได้คาตอบเร็ วขึ้นซึ่งสามารถนาไปใช้ใน
การคิดเลขเร็ วได้
4. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนโดยครู เขียนโจทย์การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณ
ของ 10 แล้วให้นกั เรี ยนหาผลคูณเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความ
พร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
5. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
6. ครู นานักเรี ยนศึกษาเนื้อหาการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 10 ในหนังสื อ
เรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 19 การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 10
ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
8. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณ
ของ 10 เพื่อฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
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2. ศึกษาจานวนที่เป็ นพหุคูณของ 10
3. หาผลคูณของจานวนที่มีหนึ่งหลักกับ 10, 20, 30, 40,..., 90 โดยใช้ความหมายของ
การคูณ
4. หาผลคูณของจานวนที่มีหนึ่งหลักกับ 10, 20, 30, 40,..., 90 โดยใช้การนาจานวนที่มี
หนึ่งหลักมาคูณกับจานวนที่อยูใ่ นหลักสิ บ แล้วค่อยเติมศูนย์ต่อท้ายหลักหน่วย
ขัน้ ที่ 4

กำรนำไปใช้
1. คานวณราคาสิ นค้า ค่าบริ การต่าง ๆ ที่เกิดจากการคูณกับพหุคูณของ 10
2. นาไปใช้ในการคิดเลขเร็ ว
3. เล่นเกมคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 10

ขัน้ ที่ 5

สรุปควำมคิดรวบยอด

วิธีการสาหรับการหาผลคูณของจานวนที่มีหนึ่งหลักกับ 10, 20, 30, 40,..., 90 ก็
คือการนาจานวนที่มีหนึ่งหลัก มาคูณกับจานวนที่อยูใ่ นหลักสิ บก่อน ก็จะได้ผลคูณตาม
ต้องการ
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. หาผลคูณของจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 10 จาก ตารางการคูณ
2. แข่งขันกันหาคาตอบจากโจทย์การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 10
3. เล่นเกมคณิ ตศาสตร์ที่ใช้ความรู ้เรื่ องการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 10
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องการคูณจานวนที่มีสองหลักกับจานวนที่มีหนึ่งหลักเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อการเรียนรู้
1. ตารางการคูณ
2. สู ตรคูณ
3. เกมคณิ ตศาสตร์
4. ใบกิจกรรมที่ 19 การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 10 ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. หนังสื อคณิ ตศาสตร์เล่มอื่น ๆ
3. สู ตรคูณ
2. โจทย์เลขการคูณ
4. บุคคลต่าง ๆ ครู เพื่อน ญาติ
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10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การคูณจานวนทีม่ สี องหลักกับจานวนทีม่ ีหนึ่งหลัก

29

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5
การคูณ
เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การคูณจานวนที่มีสองหลักกับจานวนที่มีหนึ่งหลัก คือ การนาจานวนที่มีสองหลักเป็ นตัวตั้ง และ
นาจานวนที่มีหนึ่งหลักเป็ นตัวคูณ แล้วคูณในหลักหน่วยและหลักสิ บตามลาดับ
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 2/1, ค 1.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/3, ค 6.1 ป. 2/4,
ค 6.1 ป. 2/5, ค 6.1 ป. 2/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาผลคูณของจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสองหลักและแสดงวิธีทาได้ (K)
2. ตรวจสอบงานของตนเองและเลือกทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์จากหนังสื อเล่มอื่น (A)
3. นาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ มาแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน และให้เหตุผลประกอบ
การแก้ปัญหาได้ (P)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 20 การคูณจานวน ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 20 การคูณจานวน
ที่มีสองหลักกับจานวนที่มีหนึ่ง
ที่มีสองหลักกับจานวนที่มี
หลัก
หนึ่งหลัก
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร – แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตามใบ – ใบกิจกรรมที่ 20 การคูณจานวน ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 20 การคูณจานวน
ที่มีสองหลักกับจานวนที่มีหนึ่ง
ที่มีสองหลักกับจานวนที่มี
หลัก
หนึ่งหลัก
5 สาระการเรียนรู้
การคูณจานวนที่มีสองหลักกับจานวนที่มีหนึ่งหลัก
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อธิบายเกี่ยวกับการหาคาตอบของการคูณที่มีตวั ตั้งสองหลักกับตัวคูณ
หนึ่งหลัก
สุ ขศึกษาฯ
แข่งขันกันคิดเลขเร็ ว หาคาตอบของโจทย์การคูณที่มีตวั ตั้งสองหลักกับ
ตัวคูณหนึ่งหลัก
การงานอาชีพฯ
ใช้เครื่ องคิดเลขหรื อคอมพิวเตอร์ในการคานวณการคูณที่มีตวั ตั้งสอง
หลักกับตัวคูณหนึ่งหลัก
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้
ที่อ่านมา
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2. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง คิดเลขเร็ว เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
เพลงคิดเลขเร็ว
เนือ้ ร้ อง...ราตรี รุ่ งทวีชัย ทานอง...เพลงชวา
มาซิมา คิดเลขเร็ วกัน
คิดทุกวันสร้างสรรค์ ปัญญา
ฝึ กทักษะ กระบวนการนานา
ตามเวลา คิดเร็ วทันใจ
3. นักเรี ยนฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1) 7  5 = 
6) 8  50 = 
2) 8  6 = 
7) 9  40 = 
3) 5  10 = 
8) 6  30 = 
4) 6  10 = 
9) 3  10 = 
5) 7  40 = 
10) 7 10 = 
4. นักเรี ยนร่ วมกันท่องสู ตรคูณแม่ 2 ถึงแม่ 12 พร้อม ๆ กัน
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. นักเรี ยนผลัดกันออกมาหาคาตอบจากโจทย์เลขบนกระดานที่ครู กาหนดดังตัวอย่าง
4

5
.

7

2
.

6

4
.

4

8
.

3

7
.

3

6
.

2

8
.

5

7
.

2

9
.

9

5
.

และช่วยกันอภิปรายจนได้ขอ้ สรุ ปว่าหาคาตอบได้จากการท่องสู ตรคูณ และอธิ บาย
วิธีการคิดได้โดยนาตัวคูณไปคูณตัวตั้งแล้วได้คาตอบ
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันหาคาตอบจากโจทย์เลขที่ครู กาหนดให้
บนกระดานดา
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.
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โดยครู แนะนาว่าให้คูณจานวนในหลักหน่วยก่อน แล้วใส่ ผลคูณในหลักหน่วย
จากนั้นคูณในหลักสิ บ แล้วใส่ ผลคูณไว้ในหลักสิ บ ก็จะได้คาตอบตามต้องการ
3. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนโดยครู เขียนโจทย์การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่
มีสองหลักแล้วให้นกั เรี ยนหาผลคูณเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความ
พร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
4. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
5. นักเรี ยนกลุ่มเดิมช่วยกันหาวิธีหาคาตอบของ 17  2 =  โดยส่ งตัวแทนออกมา
นาเสนอและอธิบายให้เพื่อน ๆ ฟัง โดยกลุ่มที่ออกมานาเสนอทีหลังต้องมีวิธีการคิด
ที่แตกต่างจากกลุ่มก่อนหน้านี้ จนได้ขอ้ สรุ ปร่ วมกันว่าการคูณจานวนที่มีตวั ตั้งสอง
หลักกับตัวคูณหนึ่งหลักแบบมีทด มีวิธีดงั นี้
วิธีที่ 1 ใช้การบวกจานวนเดียวกันซ้ า ๆ กัน
17  2 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2
+2+2+2+2+2+2+2+2
= 34
วิธีที่ 2 ใช้การเขียนในรู ปตาราง
สิ บ
หน่ วย
1
7

2
3
4
= 34
วิธีที่ 3 ใช้การเขียนในรู ปกระจาย
17
10 + 7


2
2
20 + 14 = 34
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วิธีที่ 4 ใช้วิธีลดั
17
2
34



ได้มาจาก 2  7 = 14
ใส่ 4 ที่หลักหน่วย ทดไว้ 1 สิ บ

ได้มาจาก 2  1 สิ บได้ 2 สิ บ
รวมกับ 1 สิ บเป็ น 3 สิ บใส่ 3 ที่หลักสิ บ
เมื่อได้วิธีคิดต่าง ๆ แล้วครู อธิ บายเพิ่มเติมว่า การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวน
ที่มีสองหลักแบบมีการทด วิธีการเขียนตาราง และการใช้วิธีลดั จะได้คาตอบที่
รวดเร็ วจะต้องคูณในหลักหน่วยก่อน เมื่อผลคูณในหลักหน่วยเป็ นจานวนที่มีสอง
หลักก็ให้ทดไปในหลักสิ บ แล้วจึงคูณจานวนในหลักสิ บ
6. นักเรี ยนจับคู่ผลัดกันสร้างโจทย์การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสองหลัก
แล้วหาคาตอบจนนักเรี ยนเข้าใจและเกิดความชานาญ
7. ครู นานักเรี ยนศึกษาเนื้อหาการคูณจานวนที่มีสองหลักกับจานวนที่มีหนึ่งหลัก ใน
หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์
แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
8. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 20 การคูณจานวนที่มีสองหลักกับจานวนที่มีหนึ่ง
หลักในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
9. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการคูณจานวนที่มีสองหลักกับจานวน
ที่มีหนึ่งหลักแล้วให้นกั เรี ยนหาผลคูณเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3

ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
2. ทบทวนการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีหนึ่งหลัก
3. เปรี ยบเทียบวิธีการคูณด้วยวิธีต่าง ๆ และเลือกใช้ตามความเหมาะสม
4. เล่นเกมการคูณ ฝึกคานวณจนเกิดความชานาญ

ขัน้ ที่ 4

กำรนำไปใช้
1. นาไปใช้ในการคิดเลขเร็ วและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดในชีวิตประจาวัน
2. เล่นเกมคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับการคูณจานวนที่มีตวั ตั้งสองหลักกับตัวคูณหนึ่งหลัก
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ขัน้ ที่ 5

สรุปควำมคิดรวบยอด
การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสองหลัก จะเริ่ มคูณจานวนในหลัก
หน่วยก่อน แล้วจึงคูณในหลักสิ บ แต่ถา้ ผลคูณในหลักหน่วยเป็ นจานวนสองหลักก็ให้
ทดไปหลักสิ บ แล้วจึงคูณจานวนในหลักสิ บ

8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. หาคาตอบจากโจทย์การคูณจานวนที่มีตวั ตั้งสองหลักกับตัวคูณหนึ่งหลักได้มากกว่า 1 วิธี
2. แข่งขันกันหาคาตอบของโจทย์เลขการคูณที่มีตวั ตั้งสองหลักกับตัวคูณหนึ่งหลัก
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องโจทย์ปัญหาการคูณเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
9 สื่ อการเรียนรู้
1. สู ตรคูณ
2. ตารางการคูณ
3. เกมคณิ ตศาสตร์
4. ใบกิจกรรมที่ 20 การคูณจานวนที่มีสองหลักกับจานวนที่มีหนึ่งหลัก ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สารานุกรมไทยในพระราชประสงค์ของ ร. 9 เล่ม 6
2. หนังสื อพิมพ์ วารสาร นิตยสาร
3. แบบรายงานต่าง ๆ ของทางราชการ
4. อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับประวัติจานวนและตัวเลข
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10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
โจทย์ ปัญหาการคูณ

30

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5
การคูณ
เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณเป็ นการหาคาตอบของโจทย์เกี่ยวกับการคูณ
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 2/1, ค 1.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/3, ค 6.1 ป. 2/4,
ค 6.1 ป. 2/5, ค 6.1 ป. 2/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณและหาคาตอบ พร้อมสร้างโจทย์ปัญหาการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลัก
กับจานวนไม่เกินสองหลักได้ (K)
2. ตรวจสอบงานของตนเองและเลือกทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์ จากหนังสื อเล่มอื่น ๆ (A)
3. ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาและคานวณคาตอบโดยบอกเหตุผลประกอบได้ (P)
4 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
ใบกิจกรรมที่ 21 โจทย์ปัญหา
การคูณ
3.ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
วัดความรู ้ประจาหน่วย
4. การทาแบบทดสอบหลังเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
– แบบบันทึกผลการอภิปราย
– แบบบันทึกความรู ้

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

– ใบกิจกรรมที่ 21 โจทย์ปัญหา
การคูณ

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

– แบบทดสอบวัดความรู ้ประจา
หน่วย
– แบบทดสอบหลังเรี ยน

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
การ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
– แบบบันทึกความคิดเห็นเกี่ยว
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กับการประเมินชิ้นงานในแฟ้ ม
สะสมผลงาน
– แบบประเมินแฟ้ มสะสมผล
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
งาน
4. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตามใบ – ใบกิจกรรมที่ 21 โจทย์ปัญหา
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 21 โจทย์ปัญหา
การคูณ
การคูณ
5 สาระการเรียนรู้
โจทย์ปัญหาการคูณ
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
แต่งโจทย์ปัญหาการคูณจากประสบการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต
ประจาวัน
สั งคมศึกษาฯ
รวบรวมข้อมูลการใช้จ่ายเงิน หรื อราคาสิ นค้าของประเทศสมาชิ กใน
อาเซียน
วิทยาศาสตร์
สารวจรู ปร่ างลักษณะของสัตว์แล้วนามาแต่งเป็ นโจทย์ปัญหาการคูณ เช่น
จานวนจุดบนปี กของเต่าทอง จานวนขา ปี กของแมลง เป็ นต้น
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7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง คิดเลขเร็ว เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
เพลงคิดเลขเร็ว
เนือ้ ร้ อง...ราตรี รุ่ งทวีชัย ทานอง...เพลงชวา
มาซิมา คิดเลขเร็ วกัน
คิดทุกวันสร้างสรรค์ ปัญญา
ฝึ กทักษะ กระบวนการนานา
ตามเวลา คิดเร็ วทันใจ
3. นักเรี ยนฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1) 32  6 = 
6) 54  6 = 
2) 44  5 = 
7) 66  3 = 
3) 53  7 = 
8) 85  2 = 
4) 77  8 = 
9) 38  8 = 
5) 62  4 = 
10) 67  5 = 
4. นักเรี ยนร่ วมกันท่องสู ตรคูณแม่ 2 ถึงแม่ 12 พร้อม ๆ กัน
ขัน้ ที่ 2

กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. นักเรี ยนอ่านนิทานเรื่ อง “แม่ มดจอมซน” แล้วตอบคาถาม
ครู ถามนักเรี ยนให้ช่วยกันตอบ และแสดงวิธีทาให้นกั เรี ยนดูบนกระดานดา ดังนี้
แม่ มดจอมซน
มีอยูว่ นั หนึ่ งแม่มดจอมซนจะไปหาคุณยาย ขณะที่เหาะไปหาคุณยายเห็น
ผลไม้มีสีสวยน่ากินจะซื้ อไปให้คุณยาย จึงเหาะลงไปซื้ อผลไม้เพื่อจะให้คุณยาย
แม่มดจอมซนได้ลงไปซื้ อแอปเปิ ล 2 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 16 บาท ซื้ อมังคุด 3
กิโลกรัม กิโลกรัมละ 21 บาท ซื้ อส้ม 4 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 35 บาท แล้วแม่มด
จอมซนจึงเหาะขึ้นไม้กวาดไปหาคุณยาย เมื่อไปถึงบ้านคุณยายถามแม่มดจอมซน
ว่า เจ้ารู ้ได้อย่างไรว่ายายชอบแอปเปิ ล น่ารักจริ งเลยหลานยาย แล้วซื้ อแอปเปิ ล
มังคุด ส้มมาอย่างละกี่บาท
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1) แอปเปิ ลขายอย่างไร 
แอปเปิ ลกิโลกรัมละ 16 บาท
2) แม่มดซื้อแอปเปิ ลเท่าไร  ซื้อแอปเปิ ล 2 กิโลกรัม
3) แม่มดซื้อแอปเปิ ลราคาเท่าไร  หาคาตอบได้โดยวิธีการคูณ (ด)
เขียนประโยคสัญลักษณ์ 
2  16 = 
วิธีทา แอปเปิ ลกิโลกรัมละ 16  บาท
ซื้อ
2 กิโลกรัม
คิดเป็ นเงิน
32 บาท
ตอบ ๓๒ บาท
ครู สุ่มนักเรี ยนออกมาเขียนประโยคสัญลักษณ์ และแสดงวิธีทาของราคาของมังคุด
และส้ม
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน สารวจสิ่ งต่าง ๆ ที่อยูร่ อบตัว แล้วเขียนเป็ นโจทย์
ปัญหาการคูณ จากนั้นให้เขียนประโยคสัญลักษณ์พร้อมกับแสดงวิธีทา และส่ ง
ตัวแทนออกมารายงานหน้าชั้นเรี ยน
1) ถุงเท้า 5 คู่ มีกี่ขา้ ง
2) นักเรี ยน 7 คน มีนิ้วเท้ารวมกันกี่นิ้ว
3) รถจักรยาน 3 คัน จะมีกี่ลอ้
4) เสื้ อนักเรี ยนชาย 6 ตัว มีกระดุมทั้งหมดกี่เม็ด
5) สุ นขั 14 ตัว มีขารวมกันทั้งหมดกี่ขา
3. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนโดยครู เขียนโจทย์ปัญหาการคูณบนกระดานดาแล้วให้
นักเรี ยนแสดงวิธีทาเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
4. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
5. นักเรี ยนกลุ่มเดิมช่วยกันแต่งโจทย์การคูณขึ้นเอง โดยครู ตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของข้อคาถาม แล้วให้นกั เรี ยนแลกเปลี่ยนกันทาระหว่างกลุ่ม จนนักเรี ยนแต่ละคน
สามารถวิเคราะห์โจทย์และแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างคล่องแคล่ว
6. ครู มอบหมายงานให้นกั เรี ยนแต่ละคนแต่งโจทย์ปัญหา พร้อมวาดภาพระบายสี
คนละ 2 ข้อ หรื อแต่งนิทานเกี่ยวกับการคูณ 1 เรื่ อง แล้วนามาจัดป้ ายนิเทศ
7. ครู นานักเรี ยนศึกษาเนื้อหาโจทย์ปัญหาการคูณ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั
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สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
8. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 21 โจทย์ปัญหาการคูณ ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
9. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องโจทย์ปัญหาการคูณเพื่อ
ฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
2. ทบทวนขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาและการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
3. แข่งขันกันคานวณคาตอบจากโจทย์ปัญหาในชีวิตประจาวัน
4. แต่งโจทย์ปัญหาและแลกเปลี่ยนกันคิดหาคาตอบ
ขัน้ ที่ 4

กำรนำไปใช้
1. แก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. เล่นเกมการแก้โจทย์ปัญหาการคูณได้
3. แต่งนิทานเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการคูณหรื อเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการคูณได้

ขัน้ ที่ 5

สรุปควำมคิดรวบยอด
โจทย์ปัญหาการคูณมีหลักและวิธีการแก้ปัญหาเหมือนกับโจทย์การบวก การลบ
แต่จะแตกต่างกันตรงวิธีคิดคานวณหาคาตอบ
นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนจานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที

8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. แบ่งกลุ่มให้นกั เรี ยนช่วยกันตั้งโจทย์ปัญหาการคูณจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. แข่งขันกันหาคาตอบของโจทย์ปัญหาการคูณ หรื อจากนิทานที่เพื่อนเล่าให้ฟัง
3. รวบรวมโจทย์ปัญหาการคูณจากหนังสื อคณิ ตศาสตร์เล่มอื่น ๆ แล้วแสดงวิธีคิดหาคาตอบ
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องการอ่านเวลาเป็ นชัว่ โมงตรงโดยใช้ภาษาพูดเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. สู ตรคูณ
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2.
3.
4.
5.

ตารางการคูณ
เกมคณิ ตศาสตร์
แถบโจทย์ปัญหาการคูณ
ใบกิจกรรมที่ 21 โจทย์ปัญหาการคูณในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อ
การเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
6. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
2. โจทย์ปัญหาการคูณ
3. เกมโจทย์ปัญหา
4. บุคคลต่าง ๆ ครู เพื่อน ญาติ

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6
เวลา
การอ่ านเวลาเป็ นชั่วโมงตรงโดยใช้ ภาษาพูด

การอ่ านเวลาเป็ นชั่วโมงตรงโดยใช้ ภาษาเขียน

เวลา
โจทย์ ปัญหาเกีย่ วกับเวลา

เดือน ลาดับทีข่ องเดือน และการอ่ านปฏิทิน
การบอกเวลาและการเขียนเวลา

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 2 เล่ ม 1 224

ความรู้
1. การอ่านเวลาเป็ นชัว่ โมงตรงโดยใช้ภาษาพูด
2. การอ่านเวลาเป็ นชัว่ โมงตรงโดยใช้ภาษาเขียน
3. การบอกเวลาและการเขียนเวลา
4. เดือน ลาดับที่ของเดือน และการอ่านปฏิทิน
5. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา
คุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
1. ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเวลา
ด้วยความสนใจ ความตั้งใจเรี ยน
และการทางานกลุ่ม
2. ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ในตนเอง
ในการร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิ
กิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับเวลา
3. มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

เวลา

ทักษะ/กระบวนการ
1. การสื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญ
ของเวลา
2. สามารถนาเสนอ เวลา
3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับเวลา
4. การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มา
ประยุกต์หรื อเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน

1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การอ่านเวลาเป็ นชัว่ โมงตรงโดยใช้ภาษาพูด
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การอ่านเวลาเป็ นชัว่ โมงตรงโดยใช้ภาษาเขียน
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การบอกเวลาและการเขียนเวลา
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง เดือน ลาดับที่ของเดือน และการอ่านปฏิทิน
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 6
7. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ แสดงความหมายและนาเสนอ
8. แบบบันทึกผลการอภิปราย
9. บันทึกความรู ้
10. การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
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การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 เวลา
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดกับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. บอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา (ช่วง 5 นาที) (ค 2.1 ป. 2/5)
2. บอกวัน เดือน ปี จากปฏิทิน (ค 2.1 ป. 2/6)
3. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา (ค 6.1 ป. 2/1)
4. ใช้ความรู ้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม (ค 6.1 ป. 2/2)
5. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจและสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 2/3)
6. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการนาเสนอได้อย่าง
ถูกต้อง (ค 6.1 ป. 2/4)
7. เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ (ค 6.1 ป. 2/5)
8. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (ค 6.1 ป. 2/6)
ความเข้ าใจทีค่ งทนของนักเรียน
คาถามสาคัญทีท่ าให้ เกิดความเข้ าใจทีค่ งทน
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
– นักเรี ยนสามารถนาความรู ้เรื่ องเวลามาประยุกต์
– นาฬิกาเป็ นเครื่ องมือมาตรฐานที่ใช้บอกเวลา
หรื อเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ งได้อย่างไร
การอ่านเวลาเป็ นชัว่ โมงตรงโดยการเขียนบอก
เป็ นนาฬิกาหรื อใช้ภาษาพูดได้
ความรู้ ของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความเข้ าใจทีค่ งทน
ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนทีน่ าไปสู่
นักเรียนจะรู้ ว่า...
ความเข้ าใจทีค่ งทน นักเรียนจะสามารถ...
1. นาฬิกาเป็ นเครื่ องมือมาตรฐานที่ใช้บอกเวลา
1. สื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญของเวลา
หน้าปัดนาฬิกาจะมีเข็มสั้น เข็มยาว ตัวเลข
2. นาเสนอเวลา
1 ถึง 12 และขีดแบ่งเวลา เข็มสั้นบอกเวลา
3. แสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เป็ นชัว่ โมง เข็มยาวบอกเวลาเป็ นนาที การบอก
เกี่ยวกับเวลา
เวลาเป็ นชัว่ โมงตรง การเขียนบอกเป็ นนาฬิกา
4. นาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์หรื อ
หรื อใช้ภาษาพูดได้
เชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง
2. การอ่านเวลาเป็ นภาษาเขียนจะใช้หน่วยเวลาเป็ น
นาฬิกาหรื อย่อเป็ น น.
3. การบอกเวลาเป็ นชัว่ โมงและนาทีบอก
เช่นเดียวกับเวลาที่เป็ นชัว่ โมงตรง แต่เพิ่มการ
บอกเศษของเวลาที่เป็ นนาทีร่วมไปด้วย
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4. 1 ปี มี 12 เดือน แต่ละเดือนมีจานวนวันไม่เท่ากัน
และการบันทึก วัน เดือน ปี ที่เป็ นวันสาคัญ หรื อ
วันใดก็ตามเรี ยกว่า ปฏิทิน
5. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาเป็ นโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับ
เวลาของหน้าปัดนาฬิกาหรื อเวลาของวัน เดือน
ปี โดยการแก้โจทย์ปัญหาต้องทราบเกี่ยวกับสิ่ งที่
โจทย์กาหนดให้ สิ่ งที่โจทย์ตอ้ งการหา วิเคราะห์
ความสัมพันธ์วา่ มีวิธีหาคาตอบอย่างไร การบวก
การลบ การคูณ แล้วแสดงวิธีหาคาตอบ
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้
ตามทีก่ าหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานทีน่ ักเรียนต้ องปฏิบตั ิ
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การอ่านเวลาเป็ นชัว่ โมงตรงโดยใช้ภาษาพูด
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การอ่านเวลาเป็ นชัว่ โมงตรงโดยใช้ภาษาเขียน
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การบอกเวลาและการเขียนเวลา
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง เดือน ลาดับที่ของเดือน และการอ่านปฏิทิน
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 6
7. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ แสดงความหมายและนาเสนอ
8. แบบบันทึกผลการอภิปราย
9. บันทึกความรู ้
10. การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.2 เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2) การสนทนาซักถาม
2) แบบบันทึกการสนทนาซักถาม
3) การประเมินผลงาน/กิจกรรม
3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรม
เป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
เป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
4) การประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
4) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยม
และค่านิยม
5) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
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3. สิ่ งทีม่ ่ ุงประเมิน
3.1 ความเข้าใจ 6 ด้าน ได้แก่ การอธิบาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การประยุกต์ใช้
ดัดแปลง และนาไปใช้ การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสาคัญในความรู ้สึกของผูอ้ ื่น
และการรู ้จกั ตนเอง
3.2 สมรรถนะสาคัญ เช่น ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทกั ษะชีวิต
และการใช้เทคโนโลยี
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ เป็ นอยูพ่ อเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6
เวลา
เวลา 18 ชั่วโมง
การอ่านเวลาเป็ นชัว่ โมงตรงโดยใช้ภาษาพูด
4
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 31
การอ่านเวลาเป็ นชัว่ โมงตรงโดยใช้ภาษาเขียน
4
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 32
การบอกเวลาและการเขียนเวลา
4
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 33
เดือน ลาดับที่ของเดือน และการอ่านปฏิทิน
3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 34
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา
3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 35
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การอ่ านเวลาเป็ นชั่วโมงตรงโดยใช้ ภาษาพูด

31

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 เวลา
เวลา 4 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
นาฬิกาเป็ นเครื่ องมือมาตรฐานที่ใช้บอกเวลา หน้าปัดนาฬิกาจะมีเข็มสั้น เข็มยาว ตัวเลข
1 ถึง 12 และขีดแบ่งเวลา เข็มสั้นบอกเวลาเป็ นชัว่ โมง เข็มยาวบอกเวลาเป็ นนาที การบอกเวลาเป็ น
ชัว่ โมงตรง การเขียนบอกเป็ นนาฬิกาหรื อใช้ภาษาพูดได้
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป. 2/5, ค 2.1 ป. 2/6, ค 6.1 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/3, ค 6.1 ป. 2/4,
ค 6.1 ป. 2/5, ค 6.1 ป. 2/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาได้ (K)
2. ทางานสะอาดเรี ยบร้อยและตรงต่อเวลา (A)
3. นาความรู ้เกี่ยวกับเวลาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ดี (P)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. ตรวจผลการทาแบบทดสอบก่อน เรี ยน – แบบทดสอบก่อนเรี ยน
–
2. สังเกตจากการซักถาม การแสดง
– แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
– แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร – แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5 สาระการเรียนรู้
1. นาฬิกาและส่ วนประกอบของหน้าปัดนาฬิกา
2. การอ่านเวลาเป็ นชัว่ โมงตรงโดยใช้ภาษาพูด
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อ่านและเขียนเวลาเป็ นชัว่ โมงโดยใช้ภาษาพูดจากนาฬิกาจริ งหรื อนาฬิกา
จาลอง
วิทยาศาสตร์
สังเกตช่วงเวลากลางวัน กลางคืนจากธรรมชาติ
สั งคมศึกษาฯ
เปรี ยบเทียบการอ่านเวลาในปั จจุบนั กับการอ่านเวลาในอดีต
ศิลปะ
วาดภาพ ระบายสี รูปนาฬิกา และเขียนคาอ่านเป็ นชัว่ โมงโดยใช้ภาษาพูด
ภาษาต่ างประเทศ
อ่านและเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเวลา
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนจานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
3. นักเรี ยนเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเวลาของนักเรี ยน เพื่อทบทวนความรู ้เกี่ยวกับเวลา
และหาข้อมูลว่ามีความรู ้มากน้อยเพียงใด เช่น ตื่นนอนตอนไหน ให้ได้คาตอบตอน
เช้า เข้านอนตอนไหนให้ได้คาตอบตอนเย็น แล้วให้นกั เรี ยนคิดและตอบว่าใน
ตอนเช้าที่ตื่นนอนและตอนกลางคืนที่เข้านอนเวลาเดียวกันหรื อพร้อมกันไหม เพื่อ
จะได้พดู ถึงเวลาที่ตรงกัน จาเป็ นต้องมีเครื่ องมือบอกเวลาที่เป็ นมาตรฐานซึ่ งเรี ยกว่า
นาฬิกา
4. นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายถึงส่ วนประกอบต่าง ๆ บนหน้าปัดนาฬิกา จนสามารถบอก
ได้ว่ามีเข็มสั้น เข็มยาว ขีดแบ่งเวลา และตัวเลข 1 ถึง 12 จากนาฬิกาจริ งหรื อนาฬิกา
จาลองที่ครู นามาให้นกั เรี ยนดู
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ขัน้ ที่ 2

5. ใช้แผ่นภาพนาฬิกาหลาย ๆ ลักษณะที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมที่จดั หาได้
ให้นกั เรี ยนสังเกตและเปรี ยบเทียบส่ วนประกอบของแต่ละเรื อน จะพบว่าจะต่างกัน
ที่รูปทรงเท่านั้น
กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. นักเรี ยนช่วยกันตอบว่านาฬิกาจาลองหรื อนาฬิกาจริ งที่นกั เรี ยนเห็นเข็มสั้นและเข็ม
ยาวชี้ไปที่เลขอะไร และช่วยกันทบทวนคาที่ใช้บอกเวลา เช่น เช้า สาย เที่ยง บ่าย
เย็น ค่า กลางวัน กลางคืน เป็ นต้น
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันจัดเข็มนาฬิกาจาลองให้เข็มสั้นชี้ไปที่เลข
หกเข็มยาวชี้ไปเลข 12 และแนะนาการอ่านเวลาเป็ นชัว่ โมงตรงในเวลากลางวัน
โดยใช้ภาษาพูดว่าหกโมงเช้า จากนั้นให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มหมุนเข็มยาวให้เคลื่อน
ไป 1 รอบ เข็มสั้นจะชี้ที่เลขเจ็ด นักเรี ยนและครู ช่วยกันอ่านเวลา เจ็ดโมง ไปเรื่ อย ๆ
จนเข็มยาว และเข็มสั้นทับกันอ่านว่าเที่ยงวันเป็ นเวลาช่วงเช้า ครู แนะนาเพิ่มเติมว่า
หลังเที่ยงวันเป็ นเวลาช่วงบ่าย เริ่ มจากบ่ายโมง บ่ายสองโมง... บ่ายห้าโมง และหก
โมงเย็น
3. ครู สุ่มนักเรี ยนคนใดคนหนึ่งออกมาหมุนเข็มนาฬิกาแทนครู และให้เพื่อน ๆ ในห้อง
ช่วยกันตอบ โดยหมุนเข็มสั้นและเข็มยาวให้ตรงกับเวลาหกโมงเย็น หนึ่ งทุ่ม....
เที่ยงคืน.... ตีหนึ่ ง... ตีห้า... จนถึงหกโมงเช้า และให้นกั เรี ยนอภิปรายร่ วมกัน
เปรี ยบเทียบการเคลื่อนที่ของเข็มนาฬิ กาตอนกลางวันและกลางคืน และร่ วมกัน
สรุ ปว่าช่วงเวลากลางวันเริ่ มตั้งแต่เวลาประมาณหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็น ช่วงเวลา
กลางคืนเริ่ มตั้งแต่เวลาประมาณหนึ่งทุ่มถึงตีหา้
4. ครู ติดภาพนาฬิกาแสดงเวลาต่าง ๆ บนกระดานดาแล้วให้นกั เรี ยนเขียนบอกเวลาจาก
หน้าปัดนาฬิกาเป็ นภาษาพูดเพื่อเป็ นการฝึ กฝนทักษะและเตรี ยมความพร้อมของ
นักเรี ยนในการเรี ยนครั้งต่อไป

ครั้งที่ 2
5. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการบ้านของนักเรี ยน
6. แบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 2 กลุ่มเพื่อแข่งขัน โดยครู ติดนาฬิกาจาลองไว้หน้าห้อง
2 เรื อน ให้แต่ละกลุ่มส่ งสมาชิกทีละคนออกไปจัดเข็มนาฬิกา (ทั้งเข็มสั้นและเข็ม
ยาว) ให้ถูกต้องตามเวลาที่ครู บอก กลุ่มที่ได้คะแนนมากกว่าเป็ นกลุ่มชนะ
7. ครู นานักเรี ยนศึกษาเนื้อหาการอ่านเวลาเป็ นชัว่ โมงตรงโดยใช้ภาษาพูด พร้อมทา
กิจกรรมในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
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จากัด)
8. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการอ่านเวลาเป็ นชัว่ โมงตรงโดยใช้
ภาษาพูดเพื่อฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้ง
ต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
2. เขียนแผนภาพความคิดลักษณะและส่ วนประกอบของนาฬิกา
3. ฝึกการอ่านเวลาในตอนกลางวัน และเวลาในตอนกลางคืน
4. ฝึกทักษะการอ่านเวลาเป็ นชัว่ โมงจนคล่องและบอกเวลาเป็ นภาษาพูด
5. ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทาโครงงานเกี่ยวกับเรื่ องการอ่านเวลาเป็ นชัว่ โมง
ตรงโดยใช้ภาษาพูดเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
ครั้งที่ 4
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยน
รายงานผลจากการทาโครงงาน
2. อ่านเวลาเป็ นชัว่ โมงโดยใช้ภาษาพูด จากบัตรคาบอกเวลาหรื อแผนภูมิแสดงการ
อ่านเวลา
3. บอกเวลาจากนาฬิกาของตนเองและนาฬิกาที่พบเห็นในชีวิตประจาวันได้
4. อธิบายการทากิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
ช่วงเวลากลางวันเริ่ มตั้งแต่ เวลาประมาณหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็น
ช่วงเวลากลางคืนเริ่ มตั้งแต่เวลาประมาณหนึ่งทุ่มถึงตีหา้
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. หาภาพหรื อวาดภาพนาฬิกาชนิดต่าง ๆ พร้อมทั้งเขียนคาอ่านเวลาไว้ใต้ภาพ แลกเปลี่ยนตรวจ
คาอ่านซึ่งกันและกัน
2. นักเรี ยนเขียนแผนภาพความคิดในการทากิจกรรมในช่วงเวลาต่าง ๆ ใน 1 วัน
3. แข่งขันกันอ่านเวลาเป็ นชัว่ โมงตรงโดยภาษาพูดจากนาฬิกาจาลอง
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องการอ่านเวลาเป็ นชัว่ โมงตรงโดยใช้ภาษาเขียนเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
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9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. นาฬิกาจริ งและนาฬิกาจาลอง
2. แผนภูมิแสดงการอ่านเวลา
3. บัตรคาบอกเวลาเป็ นภาษาพูด
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. นาฬิกาจริ งและนาฬิกาจาลองแบบต่าง ๆ
2. แผนภูมิแสดงการอ่านเวลา
3. นาฬิกาตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงเรี ยน โรงพยาบาล สถานีตารวจ ฯลฯ
4. บุคคลต่าง ๆ ครู เพื่อน ญาติ

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การอ่ านเวลาเป็ นชั่วโมงตรงโดยใช้ ภาษาเขียน

32

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 เวลา
เวลา 4 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การอ่านเวลาเป็ นภาษาเขียนจะใช้หน่วยเวลาเป็ นนาฬิกา หรื อย่อเป็ น น.
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป. 2/5, ค 2.1 ป. 2/6, ค 6.1 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/3, ค 6.1 ป. 2/4, ค 6.1 ป. 2/5,
ค 6.1 ป. 2/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกเวลาบนหน้าปั ดนาฬิกา และแสดงตาแหน่งของเข็มสั้นและเข็มยาวตามเวลาที่กาหนดให้
(K)
2. ทางานสะอาดเรี ยบร้อย และตรงต่อเวลา (A)
3. นาความรู ้เรื่ องเวลาไปใช้ในชีวิตประจาวัน (P)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 29 บอกช่วง
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 29 บอกช่วงเวลา
เวลา
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร – แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตามใบ – ใบกิจกรรมที่ 29 บอกช่วง
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 29 บอกช่วงเวลา
เวลา
5 สาระการเรียนรู้
การอ่านเวลาเป็ นชัว่ โมงตรงโดยใช้ภาษาเขียน
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อ่านและเขียนเวลาเป็ นชัว่ โมงตรงโดยใช้ภาษาเขียนจากนาฬิกาจริ งหรื อ
นาฬิกาจาลอง
สั งคมศึกษาฯ
เปรี ยบเทียบการอ่านเวลาในปัจจุบนั กับการอ่านเวลาในอดีต
ศิลปะ
วาดภาพ ระบายสี รูปนาฬิกา และเขียนคาอ่านเป็ นชัว่ โมงตรงโดยใช้ภาษา
เขียน
สุ ขศึกษาฯ
บอกช่วงเวลาในการปฏิบตั ิดูแลความสะอาดของร่ างกาย
ภาษาต่ างประเทศ
อ่ า นและเขี ย นคาศัพ ท์ภ าษาอัง กฤษและภาษาของประเทศสมาชิ ก ใน
อาเซียน 10 ประเทศที่เกี่ยวกับเวลา
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์นาฬิกาของเล่น
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้
ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนช่วยกันอ่านเวลาเป็ นชัว่ โมงตรงโดยใช้ภาษาพูดตามเลขที่เข็มสั้นและเข็มยาว
ชี้บอกให้เปลี่ยนไปหลายรู ปแบบ เพื่อให้นกั เรี ยนฝึ กบอกเวลาตามที่ครู กาหนด โดย
ฝึ กพร้อมกันทั้งชั้นเรี ยน แล้วสุ่ มเรี ยกนักเรี ยนทีละคนจนนักเรี ยนเข้าใจและสรุ ปได้
ว่า ช่วงเวลากลางวันลงท้ายด้วย โมง ในช่วงเวลากลางคืนก่อนเที่ยงคืนลงท้ายด้วย
ทุ่ม และหลังเที่ยงคืนนาหน้าด้วย ตี
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ขัน้ ที่ 2

3. นักเรี ยนแต่ละคนวาดภาพนาฬิกาแบบต่าง ๆ ที่ตนเคยพบเห็น ให้เข็มสั้นและเข็ม
ยาวแสดงเวลาที่นกั เรี ยนทากิจกรรมต่าง ๆ ใน 1 วัน โดยเลือกเวลาที่ทากิจกรรม
อย่างน้อย 5–6 กิจกรรม โดยแลกเปลี่ยนกันอ่านเวลาและตรวจสอบความถูกต้อง
กับเพื่อนในชั้นเรี ยนแล้วเก็บลงแฟ้ มสะสมผลงาน
กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. นักเรี ยนนาตารางการทากิจกรรมต่าง ๆ ที่จดั ทาขึ้นเขียนเป็ นภาษาเขียนกากับ
เพิ่มเติมโดยครู แนะนาว่าการอ่านเป็ นภาษาเขียนจะใช้หน่วยเวลาเป็ นนาฬิกาหรื อ
เขียนย่อเป็ น น. หลังจาก 12 นาฬิกาจะอ่านจาก 12 นาฬิกา เพิ่มไปทีละ 1 ชัว่ โมง
ตามเวลาที่ผา่ นไป โดยเริ่ มจาก 13 นาฬิกา (ซึ่ งตรงกับบ่ ายโมง) 14 นาฬิกา ถึง 18
นาฬิกา และการอ่านเวลาช่วงกลางคืนโดยใช้ภาษาเขียนใช้หน่วยเป็ นนาฬิกา
เช่นเดียวกับเวลากลางวันโดยนับต่อจาก 18 นาฬิกาไปจนถึง 24 นาฬิกา หรื อเที่ยงคืน
ต่อจากนั้นจะเป็ นเวลาของวันใหม่เริ่ มที่ 1 นาฬิกา ถึง 6 นาฬิกา หรื อหกโมงเช้า
2. นักเรี ยนแต่ละคนเขียนเวลาเป็ นชัว่ โมงตรง โดยใช้ภาษาเขียนในตารางกิจกรรมของ
ตนเองและออกมารายงานให้เพื่อน ๆ ฟั งทีละคน โดยอ่านเวลาในตารางการทา
กิจกรรมของแต่ละคนเป็ นภาษาเขียน
3. ครู ติดภาพนาฬิกาแสดงเวลาต่าง ๆ บนกระดานดาแล้วให้นกั เรี ยนเขียนบอกเวลาจาก
หน้าปัดนาฬิกาเป็ นภาษาเขียนเพื่อเป็ นการฝึ กฝนทักษะและเตรี ยมความพร้อมของ
นักเรี ยนในการเรี ยนครั้งต่อไป

ครั้งที่ 2
4. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการบ้านของนักเรี ยน
5. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันตัดแผนภูมิรายการโทรทัศน์จาก
หนังสื อพิมพ์ว่าสถานี โทรทัศน์ช่องใดมีรายการอะไรเวลาใด โดยให้แต่ละกลุ่ม
ช่วยกันอ่านแผนภูมิรายการโทรทัศน์ของสถานีต่าง ๆ เป็ นภาษาเขียนจนคล่อง และ
สนทนาถึงรายการที่ตนเองเคยชมและชื่นชอบโดยเล่าสู่ กนั ฟัง
6. ครู มอบหมายงานให้นกั เรี ยนแต่ละคนสารวจการเลือกชมโทรทัศน์ของตนเองในวัน
เสาร์หรื อวันอาทิตย์จากแผนภูมิรายการโทรทัศน์ จากหนังสื อพิมพ์ หรื อขณะชม
โทรทัศน์ แล้วเขียนเป็ นแผนภูมิพร้อมคาอ่านเป็ นภาษาเขียน แล้วตกแต่งให้สวยงาม
จากนั้นรวบรวมและนามาจัดป้ ายนิเทศและเก็บเข้าแฟ้ มสะสมผลงาน
7. ครู นานักเรี ยนศึกษาเนื้อหาการอ่านเวลาเป็ นชัว่ โมงตรงโดยใช้ภาษาเขียน พร้อมทา
กิจกรรมในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
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จากัด)
8. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 29 บอกช่วงเวลา ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
9. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการอ่านเวลาเป็ นชัว่ โมงตรงโดยใช้
ภาษาเขียนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการ
เรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
2. เขียนแผนภูมิการเลือกชมรายการโทรทัศน์ของตนเองและครอบครัว
3. ฝึกอ่านเวลาเป็ นชัว่ โมงโดยใช้ภาษาเขียน
4. เปรี ยบเทียบการอ่านเวลาโดยใช้ภาษาเขียนและภาษาพูด
5. ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทาโครงงานเกี่ยวกับเรื่ องการอ่านเวลาเป็ นชัว่ โมง
ตรงโดยใช้ภาษาเขียนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการ
เรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 4
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยน
รายงานผลจากการทาโครงงาน
2. อ่านเวลาเป็ นชัว่ โมงตรง โดยใช้ภาษาเขียนจากบัตรคาบอกเวลาหรื อแผนภูมิการ
อ่านเวลา
3. อ่านและเขียนเวลาการทากิจกรรมต่าง ๆ ของตนเองใน 1 วันได้
4. นัดหมายและปฏิบตั ิกิจกรรมตามตารางเวลาที่กาหนดได้
ขัน้ ที่ 5

สรุปควำมคิดรวบยอด

การอ่านเวลาเป็ นภาษาเขียนช่วงเวลากลางวันหลังจาก 12 นาฬิกา จะอ่านเวลาต่อ
จาก 12 นาฬิกาเพิ่มไปทีละ 1 ตามชัว่ โมงที่ผา่ นไป และหลังจากเที่ยงคืนจะเป็ นเวลาของ
วันใหม่ โดยเริ่ มจาก 1 นาฬิกา.... ไปตามชัว่ โมงที่ผา่ นไป
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. วาดรู ปนาฬิกาและเขียนบอกเวลาเป็ นภาษาเขียนแล้วระบายสี ให้สวยงาม
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2. นักเรี ยนเขียนแผนภูมิแสดงการเลือกชมรายการโทรทัศน์ของตนเองและครอบครัว
3. นักเรี ยนเขียนบันทึกส่ วนตัว บันทึกประจาวันที่มีเวลากากับ
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องการบอกเวลาและการเขียนเวลาเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. นาฬิกาจริ งและนาฬิกาจาลอง
2. แผนภูมิแสดงการอ่านเวลาเป็ นภาษาเขียน
3. บัตรคาบอกเวลาเป็ นภาษาเขียน
4. ใบกิจกรรมที่ 29 บอกช่วงเวลา ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. นาฬิกาจริ งและนาฬิกาจาลองแบบต่าง ๆ
4. บันทึกประจาวัน ตารางสอน
2. แผนภูมิแสดงการอ่านเวลา
5. บุคคลต่าง ๆ ครู เพื่อน ญาติ
3. แผนภูมิแสดงรายการโทรทัศน์จากหนังสื อพิมพ์

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การบอกเวลาและการเขียนเวลา

33

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 เวลา
เวลา 4 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การบอกเวลาเป็ นชัว่ โมงและนาทีบอกเช่นเดียวกับเวลาที่เป็ นชัว่ โมงตรง แต่เพิ่มการบอกเศษของ
เวลาที่เป็ นนาทีร่วมไปด้วย
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป. 2/5, ค 2.1 ป. 2/6, ค 6.1 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/3, ค 6.1 ป. 2/4, ค 6.1 ป. 2/5,
ค 6.1 ป. 2/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกและอ่านเวลาโดยใช้จุดและแสดงตาแหน่งของเข็มสั้นและเข็มยาวตามเวลาที่กาหนดให้ได้
(K)
2. ทางานสะอาด เรี ยบร้อย และส่ งตรงเวลา (A)
3. นาความรู ้ที่เกี่ยวกับเวลาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ (P)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 30 เวลาเท่าใด
กิจกรรมที่ 30 เวลาเท่าใด

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร – แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตามใบ – ใบกิจกรรมที่ 30 เวลาเท่าใด
กิจกรรมที่ 30 เวลาเท่าใด

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5 สาระการเรียนรู้
1. ชัว่ โมงกับนาที
2. การบอกเวลาเป็ นชัว่ โมงและนาทีเป็ นภาษาเขียนและภาษาพูด
3. การเขียนเวลาโดยใช้จุด
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
สั งคมศึกษาฯ
ศิลปะ
ภาษาต่ างประเทศ
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1

อ่านและเขียนเวลาเป็ นชัว่ โมงและนาทีเป็ นภาษาพูดและภาษาเขียน
อ่านหนังสื อพิมพ์หรื อหนังสื ออื่น ๆ ในประเทศสมาชิกอาเซี ยนที่มีเรื่ อง
เวลากากับได้อย่างเข้าใจ
ร้องเพลงเกี่ยวกับนาฬิกาและเวลา
อ่านและเขียนเวลาเป็ นภาษาอังกฤษได้
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ขัน้ ที่ 1

นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้
ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง เวลา เพื่อเตรี ยมความพร้อม
เพลงเวลา
เนือ้ ร้ อง...ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง...แว่ วเสี ยงแคน
เมื่อหกนาฬิกา
ได้เวลาต้องตื่นนอน
คุณครู ท่านสัง่ สอน
อย่าได้นอนเกินหกโมงเช้า (ซา้ )
เมื่อเจ็ดนาฬิกา
ได้เวลามากินข้าว
เร็ วเข้าเถิดพวกเรา
จะได้ไปโรงเรี ยนพลัน (ซา้ )
เมื่อแปดนาฬิกา
ได้เวลาเริ่ มชักธง
พวกเราต้องยืนตรง
เคารพธงชาติไทย (ซา้ )
สิ บสองนาฬิกา
หรื อเรี ยกว่าเวลาเที่ยงวัน
เราต้องขมีขมัน
รับประทานเร็ วไว (ซา้ )
สิ บแปดนาฬิกา
หรื อเรี ยกว่าหกโมงเย็น
เราพากันเดินเล่น
ให้จิตใจสุ ขสบาย (ซา้ )
ยีส่ ิ บนาฬิกา
หรื อเวลาสองทุ่มตรง
พวกเราอย่าลืมหลง
ทาการบ้านให้เสร็ จพลัน (ซา้ )
ยีส่ ิ บเอ็ดนาฬิกา
หรื อเรี ยกว่าเวลาสามทุ่ม
เรานี้แสนกลัดกลุม้
มีอาการง่วงนอน (ซา้ )
เสร็ จแล้วรี บเข้านอน
ได้พกั ผ่อนอารมณ์สุขสันต์
หกโมงเช้าตื่นนอนทุกวัน (ซา้ ) จงจาให้มนั่ ตรงตามเวลา
3. นักเรี ยนแต่ละคนเขียนตารางเวลาที่ตอ้ งทากิจกรรมจากเพลงเวลาแล้วร่ วมกัน
สนทนาว่า นักเรี ยนแต่ละคนปฏิบตั ิกิจกรรมดังกล่าวจากเพลงตามเวลาในเพลง
หรื อไม่อย่างไร

ขัน้ ที่ 2

กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. นักเรี ยนช่วยกันสังเกตหน้าปัดนาฬิกา แล้วร่ วมกันอภิปรายรายละเอียดการแบ่งช่อง
บนหน้าปัดนาฬิกาว่าแบ่งเป็ นช่องใหญ่ 12 ช่อง หนึ่งช่องใหญ่แบ่งเป็ น 5 ช่องเล็ก
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ใช้นาฬิกาเรื อนใหญ่หรื อนาฬิกาจาลองที่หมุน
เคลื่อนที่ได้เหมือนของจริ งตั้งเวลาเป็ น 7 นาฬิกาตรง สังเกตการเคลื่อนที่ของเข็ม
ยาวจากเลข 12 มาเป็ นเลขหนึ่ง จะเคลื่อนที่ 5 ครั้งซึ่ งมี 5 ช่องเล็กรวมเป็ น 5 นาที
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ช่องเล็กแต่ละช่องเป็ น 1 นาที สังเกตจากเข็มยาวชี้เลข 1 ถึงเลข 2 ก็เช่นเดียวกัน
แสดงว่า 1 ช่องใหญ่เป็ นเวลา 5 นาที เมื่อเข็มยาวเดินครบ 1 รอบ ได้ 12 ช่องใหญ่
เป็ นเวลา 60 นาทีหรื อ 60 ช่องเล็ก และขณะที่เข็มยาวเคลื่อนไปครบ 1 รอบ เข็มสั้น
จะเคลื่อนที่จากเลข 7 เป็ นเลข 8 นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปว่า เข็มสั้นบอกเวลาเป็ นชัว่ โมง
เข็มยาวบอกเวลาเป็ นนาที โดย 1 ช่องใหญ่เป็ นเวลา 5 นาที 12 ช่องใหญ่หรื อ
1 ชัว่ โมงเป็ นเวลา 60 นาที
3. นักเรี ยนกลุ่มเดิมบอกเวลาเป็ นภาษาพูดและภาษาเขียน โดยครู ได้ต้ งั เข็มนาฬิกา
จาลองเข็มสั้นชี้ที่เลข 8 เข็มยาวที่เลข 5 โดยครู แนะนาเพิ่มเติมว่า ถ้าการบอกเวลา 30
นาที ภาษาพูดจะใช้คาว่า ครึ่ ง ให้นกั เรี ยนบอกเวลาจาก 8 นาฬิกา 5 นาที 8 นาฬิกา
10 นาที ไปเรื่ อย ๆ จนถึง 9 นาฬิกา 5 นาที และปรับเวลาต่าง ๆ กันไปในช่วง
กลางวัน ให้นกั เรี ยนช่วยกันตรวจสอบภายในกลุ่มว่านักเรี ยนแต่ละคนสามารถบอก
เวลาได้ถูกต้อง และเขียนย่อการบอกเวลาให้ส้ นั ลงโดยใช้อกั ษรย่อ น.
4. นักเรี ยนกลุ่มเดิมช่วยกันคิดว่าภายในเวลาที่กาหนดให้ต่อไปนี้ สามารถทากิจกรรม
อะไรได้บา้ ง แล้วส่ งตัวแทนนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน 1 นาที 5 นาที 30 นาที 1 ชัว่ โมง
1 ชัว่ โมง 30 นาที และ 8 ชัว่ โมง
5. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนโดยครู ให้นกั เรี ยนเขียนบอกช่วงเวลาจากการทากิจกรรมใน
1 วันที่ผา่ นมาเพื่อเป็ นการฝึ กฝนทักษะและเตรี ยมความพร้อมของนักเรี ยนในการ
เรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
6. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบการเขียนบอกเวลาการทากิจกรรมของนักเรี ยน
7. ครู มอบหมายงานให้นกั เรี ยนแต่ละคนประดิษฐ์บตั รคาบอกเวลาและบัตรภาพรู ป
นาฬิกา แสดงเวลา คนละ 5 คู่ จากนั้นให้นกั เรี ยนนามาเล่นเกมจับคู่แผ่นภาพกับ
บัตรคาบอกเวลา
8. ครู นานักเรี ยนศึกษาเนื้อหาการบอกเวลาและการเขียนเวลา พร้อมทากิจกรรมใน
หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
9. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 30 เวลาเท่าใด ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
10. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการบอกเวลาและการเขียนเวลาเพื่อ
ฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
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ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
2. ฝึกการบอกเวลาเป็ นชัว่ โมงและนาทีท้ งั ช่วงเวลากลางวันและเวลากลางคืน
3. ฝึ กเขียนเวลาโดยใช้จุด
4. วาดรู ปนาฬิกาแสดงเวลาเป็ นภาษาพูดและภาษาเขียนเป็ นชัว่ โมงและนาที
5. ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทาโครงงานเกี่ยวกับเรื่ องการบอกเวลาและการ
เขียนเวลาเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้ง
ต่อไป
ครั้งที่ 4
ขัน้ ที่ 4

กำรนำไปใช้
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยน
รายงานผลจากการทาโครงงาน
2. บอกเวลาเป็ นชัว่ โมงและนาทีเป็ นภาษาพูดและภาษาเขียน
3. อ่านและเขียนเวลาการทากิจกรรมต่าง ๆ ของตนเองและครอบครัวใน 1 วันได้
4. นัดหมายและปฏิบตั ิตามตารางเวลาที่กาหนด

ขัน้ ที่ 5

สรุปควำมคิดรวบยอด

การบอกเวลาเป็ นชัว่ โมงและนาทีแบ่งเป็ นช่วงกลางวันและช่วงกลางคืน ถ้าเป็ น
การบอกเวลา 30 นาที โดยใช้ภาษาพูดจะใช้คาว่า ครึ่ ง และใช้อกั ษรย่อ น. แทนคาว่า
นาฬิกา
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. เขียนตารางการทากิจกรรมประจาวันของตนเองใน 1 วันได้
2. ฝึกอ่านเวลาเป็ นชัว่ โมงและนาทีเป็ นภาษาเขียนและภาษาพูด
3. เขียนเวลาโดยใช้จุดจากนาฬิกาจาลองและนาฬิกาจริ งได้
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องเดือน ลาดับที่ของเดือน และการอ่านปฏิทินเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. นาฬิกาจริ งหรื อนาฬิกาจาลอง
2. แผนภูมิแสดงการอ่านเวลา
3. แผนภูมิรายการโทรทัศน์จากหนังสื อพิมพ์
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4. ใบกิจกรรมที่ 30 เวลาเท่าใด ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. นาฬิกาจริ งและนาฬิกาจาลองแบบต่าง ๆ
2. แผนภูมิแสดงการอ่านเวลา
3. แผนภูมิแสดงรายการโทรทัศน์จากหนังสื อพิมพ์
4. บันทึกประจาวัน ตารางสอน
5. บุคคลต่าง ๆ ครู เพื่อน ญาติ

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
เดือน ลาดับที่ของเดือน และการอ่านปฏิทิน

34

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 เวลา
เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
1 ปี มี 12 เดือน แต่ละเดือนมีจานวนวันไม่เท่ากัน และการบันทึก วัน เดือน ปี ที่เป็ นวัน
สาคัญหรื อวันใดก็ตามเรี ยกว่า ปฏิทนิ
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป. 2/5, ค 2.1 ป. 2/6, ค 6.1 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/3, ค 6.1 ป. 2/4, ค 6.1 ป. 2/5,
ค 6.1 ป. 2/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อ่านปฏิทินได้ (K)
2. ร่ วมตอบคาถามและทางานตามขั้นตอนและส่ งงานก่อนกาหนดหรื อตรงเวลา (A)
3. นาความรู ้เกี่ยวกับปฏิทินไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ (P)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิงานตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 31 อ่านปฏิทิน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 31 อ่านปฏิทิน
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร – แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตามใบ – ใบกิจกรรมที่ 31 อ่านปฏิทิน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 31 อ่านปฏิทิน
5 สาระการเรียนรู้
1. เดือนและลาดับที่ของเดือน
2. ปฏิทิน
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อธิบายเกี่ยวกับการอ่านวัน เดือน ปี ตามปฏิทิน
สั งคมศึกษาฯ
ประพฤติปฏิบตั ิตนให้ถูกต้องในวันสาคัญต่าง ๆ เช่น การทาบุญในวัน
อาสาฬหบูชา
ศิลปะ
เขียนแผนภาพความคิดแสดงวันสาคัญต่าง ๆ แล้วระบายสี ตกแต่งให้
สวยงาม
ภาษาต่ างประเทศ
อ่านเขียนคาศัพท์เกี่ยวกับเดือนใน 1 ปี และวันสาคัญต่าง ๆ
การงานอาชีพฯ
ออกแบบปฏิทิน
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนร่ วมกันสนทนาเกี่ยวกับวันในสัปดาห์ เช่น วันนี้เป็ นวันอะไร เมื่อวานเป็ น
วันอะไร พรุ่ งนี้เป็ นวันอะไร นักเรี ยนมาโรงเรี ยนวันอะไรบ้าง นักเรี ยนหยุดเรี ยนวัน
อะไรบ้าง ครู เขียนชื่อวันต่าง ๆ ที่นกั เรี ยนช่วยกันบอกบนกระดานดา แล้วให้
นักเรี ยนช่วยกันเรี ยงลาดับชื่อวันในสัปดาห์ถา้ นักเรี ยนยังเรี ยงลาดับไม่ถูกต้อง ครู
เสนอแนะเพิ่มเติมว่าให้เรี ยงลาดับจากวันอาทิตย์เป็ นวันแรกของสัปดาห์ และเขียน
ตัวเลขกากับวันต่าง ๆ ไว้ดว้ ย นักเรี ยนอภิปรายและร่ วมกันสรุ ปว่า 1 สัปดาห์มี 7 วัน
และสามารถเรี ยงลาดับได้ดงั นี้ คือ วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วัน
พฤหัสบดี วันศุกร์ และวันเสาร์
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ขัน้ ที่ 2

3. นักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับเดือนในรอบปี เช่น เดือนนี้เป็ นเดือนอะไร เดือนที่แล้ว
เป็ นเดือนอะไร นักเรี ยนเกิดเดือนอะไร โรงเรี ยนเปิ ดเดือนอะไร ฯลฯ แล้วให้
นักเรี ยนช่วยกันเรี ยงลาดับชื่ อเดือน ถ้านักเรี ยนยังเรี ยงลาดับไม่ได้ครู จึงเสนอให้
เรี ยงลาดับเริ่ มจากเดือนมกราคมเป็ นเดือนแรก และเขียนตัวเลขกากับเดือนต่าง ๆ ไว้
ด้วย นักเรี ยนอภิปรายและร่ วมกันสรุ ปว่า 1 ปี 12 เดือน โดยเรี ยงลาดับได้ดงั นี้
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน มิถุนายน กรกฎาคม สิ งหาคม กันยายน
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม และช่วยกันเขียนเป็ นแผนภูมิแล้วติดไว้ในห้องเรี ยน
กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. นักเรี ยนแต่ละคนนาปฏิทินมาจากบ้าน จากนั้นให้สงั เกตดูวา่ ในปฏิทินบอกอะไรให้
บ้าง เป็ นต้นว่า ปฏิทินของนักเรี ยนทุกคนจะเขียน พ.ศ. และมีชื่อเดือนบอกให้รู้วา่
เป็ นเดือนอะไร พ.ศ. อะไร ตามลักษณะดังรู ป
สิ งหาคม
๒๕๖๐
อาทิตย์

จันทร์

6
13
20
27

7
14
21
28

อังคาร
1
8
15
22
29

พุธ
2
9
16
23
30

พฤหัสบดี
3
10
17
24
31

ศุ กร์
4
11
18
25

เสาร์
5
12
19
26

2. นักเรี ยนเปรี ยบเทียบปฏิทินหลาย ๆ เดือน และปฏิทินเดือนเดียวกันหลาย พ.ศ.
ร่ วมกันอภิปรายว่า แต่ละเดือนมีจานวนวันไม่เท่ากันทั้ง 12 เดือน เดือนที่ลงท้ายด้วย
คม มี 31 วัน เดือนที่ลงท้ายด้วย ยน มี 30 วัน ครู แนะนาเพิ่มเติมว่าเดือนกุมภาพันธ์มี
28 หรื อ 29 วัน (4 ปี จะมี 1 ครั้ งที่ เดือนกุมภาพันธ์ มี 29 วัน) จากนั้นให้นกั เรี ยนรวม
วันทั้งหมดตลอดปี แล้วเขียนเป็ นแผนภูมิติดไว้ในห้องเรี ยน ดังนี้
1 ปี มี 12 เดือน
1)
2)
3)
4)
5)
6.

เดือนมกราคม (ม.ค.) มี 31 วัน
7.
เดือนกุมภาพันธ์ (ก.พ.) มี 28 หรื อ 29 วัน 8.
เดือนมีนาคม (มี.ค.) มี 31 วัน
9.
เดือนเมษายน (เม.ย.) มี 30 วัน
10.
เดือนพฤษภาคม (พ.ค.) มี 31 วัน
11.
เดือนมิถุนายน (มิ.ย.) มี 30 วัน
12.

เดือนกรกฎาคม (ก.ค.) มี 31 วัน
เดือนสิ งหาคม (ส.ค.) มี 31 วัน
เดือนกันยายน (ก.ย.) มี 30 วัน
เดือนตุลาคม (ต.ค.) มี 31 วัน
เดือนพฤศจิกายน (พ.ย.) มี 30 วัน
เดือนธันวาคม (ธ.ค.) มี 31 วัน
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รวม 1 ปี มี 365 วัน หรื อ 366 วัน
3. นักเรี ยนจับคู่ต้ งั คาถาม ผลัดกันถามตอบจากปฏิทินที่นกั เรี ยนเตรี ยมมาจนนักเรี ยน
สามารถดูปฏิทินได้อย่างเข้าใจ และสามารถบอกวันสาคัญในปฏิทินเดือนต่าง ๆ ได้
4. ครูมอบหมายงานให้ นั ก เรี ยนแต่ ล ะคนสารวจเพื่ อ นในกลุ่ ม ของนั ก เรี ยนว่ า
มี ว ัน คล้ า ยวัน เกิดตรงกับวันที่เท่าไร ในเดือนใด จานวน 3–4 คน หรื อวันคล้ายวัน
เกิ ด ของคนในครอบครั ว นักเรี ยนจัดท าเป็ นแผนภาพความคิ ดแล้ว เก็บเข้า แฟ้ ม
สะสมผลงาน
5. ครู นานักเรี ยนศึกษาเนื้อหาของเดือน ลาดับที่ของเดือน และการอ่านปฏิทิน พร้อมทา
กิจกรรมในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
6. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 31 อ่านปฏิทิน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องเดือน ลาดับที่ของเดือน และการอ่าน
ปฏิทินเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
2. ทบทวนวันใน 1 สัปดาห์ และลาดับที่ของเดือนใน 1 ปี
3. ฝึ กถาม–ตอบ การอ่านปฏิทิน
4. แข่งขันกันอ่านปฏิทินและบอกวันสาคัญของเดือนต่าง ๆ จากปฏิทินได้
5. ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทาโครงงานเกี่ยวกับเรื่ องเดือน ลาดับที่ของเดือน
และการอ่านปฏิทินเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยน
รายงานผลจากการทาโครงงาน
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2. บอกวัน เดือน ปี ตามปฏิทินได้
3. บอกวันสาคัญต่าง ๆ ของชาติและวันสาคัญที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว
4. เล่มเกมคณิ ตศาสตร์ ตอบคาถามจากปฏิทินที่กาหนดให้
ขัน้ ที่ 5

สรุปควำมคิดรวบยอด
ปฏิทินนอกจากจะบอกวัน วันที่ เดือน และปี แล้ว ยังบอกวันสาคัญต่าง ๆ เช่น
วันสาคัญทางศาสนา วันสาคัญของชาติ วันสาคัญทางประเพณี ต่าง ๆ เป็ นต้น

8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. เขียนคาอ่านของเดือนแต่ละเดือนและฝึกอ่านได้อย่างถูกต้อง
2. เล่นเกมตอบปัญหาทายชื่อเดือนต่าง ๆ จากวันสาคัญของเดือนนั้น ๆ
3. ประดิษฐ์ปฏิทินอย่างง่าย ๆ พร้อมตกแต่งให้สวยงามจากวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นหรื อวัสดุเหลือ
ใช้
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อการเรียนรู้
1. นาฬิกาจริ งหรื อนาฬิกาจาลอง
2. แผนภูมิแสดงการอ่านเวลา
3. แผนภูมิรายการโทรทัศน์จากหนังสื อพิมพ์
4. ใบกิจกรรมที่ 31 อ่านปฏิทิน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. แผนภูมิแสดงการอ่านเวลา
2. แผนภูมิแสดงรายการโทรทัศน์จากหนังสื อพิมพ์
3. บันทึกประจาวัน ตารางสอน
4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ
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10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
35
โจทย์ ปัญหาเกีย่ วกับเวลา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 เวลา
เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาเป็ นโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับเวลาของหน้าปั ดนาฬิกา หรื อเวลาของ
วัน เดือน ปี โดยการแก้โจทย์ปัญหาต้องทราบเกี่ยวกับสิ่ งที่โจทย์กาหนดให้ สิ่ งที่โจทย์ตอ้ งการหา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์วา่ มีวิธีหาคาตอบอย่างไร การบวก การลบ การคูณ แล้วแสดงวิธีหาคาตอบ
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป. 2/5, ค 2.1 ป. 2/6, ค 6.1 ป. 2/1, ค 6.1 ป. 2/2, ค 6.1 ป. 2/3, ค 6.1 ป. 2/4, ค 6.1 ป. 2/5,
ค 6.1 ป. 2/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. วิเคราะห์โจทย์และหาคาตอบจากโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาได้ (K)
2. ทางานสะอาด เรี ยบร้อย และตรงเวลา (A)
3. นาความรู ้เกี่ยวกับเวลาไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้ (P)
4 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการทาแบบทดสอบวัด – แบบทดสอบวัดความรู ้ประจา ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
ความรู ้ประจาหน่วย
หน่วย
3. การทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
– แบบทดสอบหลังเรี ยน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร – แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
– แบบบันทึกความคิดเห็น
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
เกี่ยวกับการประเมินชิ้นงาน
ในแฟ้ มสะสมผลงาน
– แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
5 สาระการเรียนรู้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
แต่งโจทย์ปัญหาจากบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน และ
ตารางเวลาการเดินรถ ฯลฯ
สั งคมศึกษาฯ
สารวจระยะเวลาการเดินทางโดยรถประจาทาง รถไฟ โดยดูจาก
ตารางเวลาการเดินรถของแต่ละประเทศในอาเซียน
สุ ขศึกษาฯ
จับเวลาที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาเป็ นนาทีหรื อชัว่ โมง
ศิลปะ
ร้องเพลงเกี่ยวกับเวลา
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง ตื่นนอน เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
เพลงตืน่ นอน
เนือ้ ร้ อง...ราตรี รุ่ งทวีชัย ทานอง....ฟ้ อนเงีย้ ว
ฉันตื่นนอนตอนหกโมงเช้า
รี บหุงข้าว ทาอาหารให้ครอบครัว
เสร็ จเจ็ดโมงครึ่ ง รี บอาบน้ าแต่งตัว
บอกหน่อยให้ชวั ร์ ฉันใช้เวลาไปเท่าไรเอย
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3. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันเขียนโจทย์ปัญหา สิ่ งที่โจทย์กาหนด
และสิ่ งที่โจทย์ถามจากเพลง โดยเขียนแผนภาพตามความคิดหรื อห้องเรี ยน โดยใช้
แผนภาพนาฬิกาประกอบ จากนั้นส่ งตัวแทนกลุ่มเสนอวิธีคิด เพื่อน ๆ ในชั้นเรี ยน
ช่วยตรวจสอบคาตอบ
4. นักเรี ยนจับคู่ซกั ถามเกี่ยวกับกิจวัตรประจาวันของนักเรี ยน แล้วให้ทาบันทึก
เหตุการณ์ต่าง ๆ ดังตัวอย่าง เช่น
วันจันทร์ ที่ 2 สิ งหาคม 2552
6.00 น. ตื่นนอน
6.30 น. รับประทานอาหารเช้า
7.00 น. ไปโรงเรี ยน
8.00 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ
ขัน้ ที่ 2

กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. นักเรี ยนบอก พ.ศ. เกิดของตนเองและนับว่าถึงปั จจุบนั ตนมีอายุกี่ปี โดยให้นกั เรี ยน
เขียนเส้นจานวนแสดงเวลา พ.ศ. ที่ตนเกิด และกิจกรรมอื่น ๆ ของตนแต่ละ พ.ศ. ที่
เรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ตัวอย่างเช่น
2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553
ปี ทีฉ่ ันเกิด

เรียนชั้น ป.2

แล้วให้นกั เรี ยนแต่ละคนบันทึกเรื่ องราวของตนเอง เช่น ฉันเกิด พ.ศ. 2544 ฉันเรี ยน
ชั้น ป. 2 พ.ศ. 2552
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันอ่านตารางรถไฟอย่างง่าย ๆ ดังนี้
ออกจาก
กรุ งเทพฯ

เวลา
6.00 น.

ไปถึง
ราชบุรี

เวลา
8.00 น.

จากนั้นให้นกั เรี ยนในกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ตารางเวลารถไฟ และหาเวลาเดินทาง
จากกรุ งเทพฯ ถึงราชบุรีวา่ ใช้เวลาเดินทางกี่ชวั่ โมง
สิ่ งทีโ่ จทย์ กาหนดให้ รถไฟออกจากกรุ งเทพฯ เวลา 6.00 น. หรื อ 6 นาฬิกา
ถึงราชบุรี
เวลา 8.00 น. หรื อ 8 นาฬิกา
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สิ่ งทีโ่ จทย์ ถาม
รถไฟใช้เวลาเดินทางนานเท่าไร
วิธีหาคาตอบ
วิธีลบ
ประโยคสั ญลักษณ์
8–6=
วิธีทา รถไฟถึงราชบุรีเวลา
8
นาฬิกา
–
รถไฟออกจากกรุ งเทพฯ เวลา
6
นาฬิกา
ดังนั้นใช้เวลาเดินทาง
2
ชัว่ โมง
ตอบ ๒ ชัว่ โมง
ครู ยกตัวอย่างอื่น ๆ เพิ่มเติมจนนักเรี ยนสามารถวิเคราะห์โจทย์และหาคาตอบได้
อย่างถูกต้องแม่นยา
3. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนโดยครู เขียนโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาบนกระดานดาแล้ว
ให้นกั เรี ยนแสดงวิธีทาเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการ
เรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
4. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
5. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันแต่งโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับเวลา วัน เดือน
และปี อย่างง่าย ๆ จากบันทึกกิจวัตรประจาวันของแต่ละคนหรื อจากปฏิทิน กลุ่มละ
5 ข้อ โดยส่ งตัวแทนออกมาเขียนบนกระดานดาให้เพื่อน ๆ และครู ช่วยกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจนของข้อคาถาม จากนั้นให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มหา
คาตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาบนกระดานดา โดยจัดทาเป็ นผลงานกลุ่ม
6. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนแต่ละคนแต่งโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา ซึ่ งเป็ นเรื่ องของ
ครอบครัวของนักเรี ยนมาคนละ 2 ข้อ พร้อมแสดงการวิเคราะห์โจทย์และแสดงวิธี
ทา เช่น พ่ออายุ 48 ปี แม่อายุ 45 ปี พ่ออายุมากกว่าแม่กี่ปี เป็ นต้น
7. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องเดือน ลาดับที่ของเดือน และการอ่าน
ปฏิทินเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
2. ทบทวนความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา
3. วิเคราะห์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา เขียนประโยคสัญลักษณ์ และคิดคาตอบ
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4. แบ่งกลุ่มแต่งโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา แล้วให้เพื่อนกลุ่มอื่นหาคาตอบ
ขัน้ ที่ 4

กำรนำไปใช้
1. ดูปฏิทินแล้วสามารถตอบคาถามและตั้งคาถามได้
2. สามารถอ่านตารางเวลาเดินรถไฟหรื อตารางเวลาเดินรถของแต่ละประเทศใน
อาเซียนและสามารถสื่ อสารได้
3. คานวณระยะเวลาในการเดินทางไปยังจุดหมายที่ตอ้ งการได้โดยดูจากนาฬิกา

ขัน้ ที่ 5

สรุปควำมคิดรวบยอด

การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา ลักษณะของโจทย์ปัญหาเป็นโจทย์ที่เกี่ยวกับ
เวลาของหน้าปั ดนาฬิกา หรื อการบันทึก วัน เดือน ปี ลักษณะการแก้โจทย์ปัญหาต้องรู ้
สิ่ งที่โจทย์กาหนดให้ สิ่ งที่โจทย์ตอ้ งการ และแสดงวิธีการหาคาตอบ นักเรี ยนทา
แบบทดสอบหลังเรี ยน
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ค้นคว้าเกี่ยวกับการดูเวลาของคนในสมัยก่อนและปัจจุบนั
2. ตั้งโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาจากตารางสอนของนักเรี ยนได้
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องเงินเหรี ยญและธนบัตรเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ปฏิทิน
2. เกมคณิ ตศาสตร์
3. ตารางเวลาเดินรถ ตารางเวลารถไฟ
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา
2. ภาพนาฬิกา ตารางที่เกี่ยวกับเวลา เช่น ตารางเดินรถไฟ
3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ
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10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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ตอนที่ 3
เอกสาร/ความรู้ เสริมสาหรับครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
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ตอนที่ 3.1
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วดั ชั้นปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ช่ วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
ตัวชี้วดั และสาระการเรียนรู้ แกนกลาง
สาระที่ 1 จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้จานวนในชีวิตจริ ง
ชั้น
ป. 2

ตัวชี้วดั
1. เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทย และตัวหนังสื อแสดง
ปริ มาณของสิ่ งของหรื อจานวนนับที่
ไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์








2. เปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับจานวน
นับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์








สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และ
ตัวหนังสื อแสดงจานวน
การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย
การนับเพิ่มทีละ 5 ทีละ 10 และทีละ 100
การนับลดทีละ 2 ทีละ 10 และทีละ 100
จานวนคู่ จานวนคี่
หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และการ
ใช้ 0 เพื่อยึดตาแหน่งของหลัก
การเขียนตัวเลขแสดงจานวนในรู ปกระจาย
การเปรี ยบเทียบจานวนและการใช้เครื่ องหมาย
=, , > และ <
การเรี ยงลาดับจานวนไม่เกินห้าจานวน

สาระที่ 1 จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการของจานวนและความสัมพันธ์ระหว่างการดาเนินการ
ต่าง ๆ และใช้การดาเนินการในการแก้ปัญหา
ชั้น
ป. 2

ตัวชี้วดั
1. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ
คูณ หารระคนของจานวนนับไม่เกิน
หนึ่งพันและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ








สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
การบวก การลบ
ความหมายของการคูณ และการใช้เครื่ องหมาย 
การคูณจานวนหนึ่งหลักกับจานวนไม่เกินสองหลัก
ความหมายของการหาร และการใช้เครื่ องหมาย 
การหารที่ตวั หารและผลหารมีหนึ่งหลัก
การบวก ลบ คูณ หารระคน
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ชั้น

ตัวชี้วดั
2. วิเคราะห์และหาคาตอบของโจทย์ปัญหา
และโจทย์ปัญหาระคนของจานวนนับไม่
เกินหนึ่งพันและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคาตอบ





สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ
การหาร

สาระที่ 2 การวัด
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่ งที่ตอ้ งการวัด
ชั้น
ป. 2

ตัวชี้วดั
1. บอกความยาวเป็ นเมตร และเซนติเมตร
และเปรี ยบเทียบความยาวในหน่วย
เดียวกัน
2. บอกน้ าหนักเป็ นกิโลกรัมและขีด และ
เปรี ยบเทียบน้ าหนักในหน่วยเดียวกัน
3. บอกปริ มาตรและความจุเป็ นลิตร และ
เปรี ยบเทียบปริ มาตรและความจุ









4. บอกจานวนเงินทั้งหมดจากเงินเหรี ยญ
และธนบัตร





5. บอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา (ช่วง 5 นาที)
6. บอกวัน เดือน ปี จากปฏิทิน




สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
การวัดความยาว (เมตร เซนติเมตร)
การเปรี ยบเทียบความยาว (หน่วยเดียวกัน)
การชัง่ น้ าหนัก (กิโลกรัม ขีด)
การเปรี ยบเทียบน้ าหนัก (หน่วยเดียวกัน)
การตวง (ลิตร)
การเปรี ยบเทียบปริ มาตรและความจุ (ลิตร)
ชนิดและค่าของเงินเหรี ยญและธนบัตร
การเปรี ยบเทียบค่าของเงินเหรี ยญและธนบัตร
การบอกจานวนเงินทั้งหมด (บาท สตางค์)
การบอกเวลาเป็ นนาฬิกากับนาที (ช่วง 5 นาที)
การอ่านปฏิทิน เดือนและอันดับที่ของเดือน

สาระที่ 2 การวัด
มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
ชั้น
ป. 2

ตัวชี้วดั
1. แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว
การชัง่ การตวง เงิน และเวลา







สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว
(บวก ลบ)
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชัง่ (บวก ลบ)
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง (บวก ลบ คูณ หาร)
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน (บวก ลบ
หน่วยเป็ นบาท)

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 2 เล่ ม 1 259

สาระที่ 3 เรขาคณิต
มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
ชั้น
ป. 2

ตัวชี้วดั
1. บอกชนิดของรู ปเรขาคณิ ตสองมิติวา่
เป็ นรู ปสามเหลี่ยม รู ปสี่ เหลี่ยม
รู ปวงกลม หรื อรู ปวงรี
2. บอกชนิดของรู ปเรขาคณิ ตสามมิติ
ว่าเป็ นทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉาก ทรง
กลม หรื อทรงกระบอก
3. จาแนกระหว่างรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉาก
กับทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉาก และรู ป
วงกลมกับทรงกลม
สาระที่ 3 เรขาคณิต



สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
รู ปสามเหลี่ยม รู ปสี่ เหลี่ยม รู ปวงกลม รู ป
วงรี



ทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก



รู ปเรขาคณิ ตสองมิติกบั รู ปเรขาคณิ ตสามมิติ

มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริ ภูมิ (spatial reasoning)
และใช้แบบจาลองทางเรขาคณิ ต (geometric model) ในการแก้ปัญหา
ชั้น
ป. 2

ตัวชี้วดั
1. เขียนรู ปเรขาคณิ ตสองมิติโดยใช้
แบบของรู ปเรขาคณิ ต
สาระที่ 4 พีชคณิต



สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
การเขียนรู ปสามเหลี่ยม รู ปสี่ เหลี่ยม
รู ปวงกลม และรู ปวงรี โดยใช้แบบของรู ป

มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรู ป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชนั
ชั้น
ป. 2

ตัวชี้วดั
1. บอกจานวนและความสัมพันธ์ในแบบรู ป
ของจานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 5 ทีละ 10
ทีละ 100 และลดลงทีละ 2 ทีละ 10
ทีละ 100
2. บอกรู ปและความสัมพันธ์ในแบบรู ป
ของรู ปที่มีรูปร่ าง ขนาด หรื อสี
ที่สมั พันธ์กนั อย่างใดอย่างหนึ่ง





สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
แบบรู ปของจานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 5
ทีละ 10 ทีละ 100
แบบรู ปของจานวนที่ลดลงทีละ 2
ทีละ 10 ทีละ 100



แบบรู ปของรู ปที่มีรูปร่ าง ขนาด หรื อสี ที่
สัมพันธ์กนั อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น
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สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อความหมาย
ทางคณิ ตศาสตร์และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ชั้น
ป. 1–3

ตัวชี้วดั
1. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
2. ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และ
สรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
4. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์
ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และ
การนาเสนอได้อย่างถูกต้อง
5. เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์
และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ
6. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
–
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ตอนที่ 3.2 แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
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แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 1
จานวนนับไม่ เกิน 1,000

คะแนน
ก่ อนเรียน

คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบทีถ่ ูกต้ อง (10 คะแนน)
1. ภาพใดแสดงจานวน 304
5. จานวนใดมีค่ามากทีส่ ุ ด
ก
ก 215
ข 376
ค 469
ข
6. ข้ อใดใช้ เครื่องหมายถูกต้ อง
ก 540 ≠ 500 + 40 + 0
ข 684 < 679
ค
ค 897 > 879
7. ข้ อใดเรียงลาดับจานวนจาก
น้ อยไปหามาก
2. 629 อ่ านว่ าอย่ างไร
ก 105 347 582 499
ก หกร้อยสองสิ บเก้า
ข 698 789 796 799
ข หกร้อยยีส่ ิ บเก้า
ค 100 350 798 789
ค หกสองเก้า
8. ข้ อใดเป็ นการนับลดทีละ 5
3. 901 อ่ านว่ าอย่ างไร
ก 890 885 880 865
ก เก้าสิ บเอ็ด
ข 205 200 195 190
ข เก้าร้อยหนึ่ง
ค 500 495 490 480
ค เก้าร้อยเอ็ด
9. 510, 520, ..., 540 จานวนใดทีห่ ายไป
4. ข้ อใดไม่ ถกู ต้ อง
ก 525
ค 535
ก 207 = 200 + 0 + 7
ข 530
ข 320 = 300 + 2 + 0
10. ข้ อใดเป็ นจานวนคู่ท้งั หมด
ค 500 = 500 + 0 + 0
ก 12 128 333
ข 226 455 480
ค 250 100 408

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

หลังเรียน
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แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน

คะแนน
ก่ อนเรียน

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 2
การบวกและการลบจานวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่ เกิน 1,000

หลังเรียน

คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบทีถ่ ูกต้ อง (10 คะแนน)
1. 425 + 354 มีผลบวกเท่ ากับข้ อใด
7. วิชัยมีเงิน 623 บาท ประชามีเงิน 375 บาท
ก 679
ค 797
ประชามีเงินน้ อยกว่ าวิชัยกีบ่ าท
ข 779
ก 248 บาท
ค 348 บาท
2. 357 + 583 มีผลบวกเท่ ากับข้ อใด
ข 258 บาท
ก 830
ค 940
8. หนังสื อภาษาไทยมี 395 หน้ า หนังสื อภาษา
ข 840
อังกฤษมี 515 หน้ า รวมหนังสื อสองเล่ มนีม้ ี
3. 4 9 7
สั งเกตการบวก
กีห่ น้ า
+
2 4 5
แล้ วตอบคาถาม
ก 800 หน้า
ค 910 หน้า
2
ข 810 หน้า
ตัวเลขทีอ่ ยู่ใน กับ คือเลขอะไร
9. ตุ๊กตาหมีราคา 585 บาท หนูแดงมีเงิน 295
ก 6, 4
ค 7, 4
บาท หนูแดงต้ องเก็บเงินอีกกีบ่ าทจึงจะซื้อ
ข 7, 3
ได้ เขียนเป็ นประโยคสั ญลักษณ์ ได้ อย่ างไร
ประโยคสัญลักษณ์
4. 547 – 345 มีผลลบเท่ ากับเท่ าไร
585 – 295 =
ก 202
ค 302
10. ในสวนมีต้นไม้ ท้งั หมด 945 ต้ น มีต้น
ข 213
มะม่ วง 499 ต้ น ทีเ่ หลือเป็ นต้ นมังคุด มีต้น
5. 406 – 197 = 
มังคุดกีต่ ้ น เขียนเป็ นประโยคสั ญลักษณ์
ก 209
ค 392
ได้ อย่ างไร
ข 319
ประโยคสัญลักษณ์
6. 4 5 4 ตัวเลขทีอ่ ยู่ใน
–
945 – 499 =
2 6 2
กับ
2 คือเลขอะไร
4 55
ก 0 กับ 1
ค 2 กับ 9
Key
ข 1 กับ 9

×

×

×

×

×

×

×

×
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แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 3
การวัดความยาว ความสู ง และระยะทาง
คาชี้แจง

คะแนน
ก่ อนเรียน

เติมคาตอบลงในช่ องว่ างให้ ถูกต้ อง (10 คะแนน)

1. เครื่ องวัดที่เหมาะสมมากที่สุดสาหรับวัดความยาวของห้องคือ ตลับเมตร
2. 23 เซนติเมตร เขียนย่อได้ 23 ซม. และ 4 เมตร เขียนย่อได้ 4 ม.
3.

จากรู ปเชือกยาวเท่ากับ 12 เซนติเมตร
ดูรูปแล้ วตอบคาถามข้ อ 4–5
4. ต้นกุหลาบสู งกว่าต้น ดาวเรื อง อยู่ 20 เซนติเมตร
5. ต้นทานตะวันสู ง 100 เซนติเมตร หรื อ 1 เมตร

6. ก

ข

ระยะทางจาก ก ถึง ข เท่ากับ 11 เซนติเมตร
7. ปรี ชาคะเนความยาวของโต๊ะไว้ 95 เซนติเมตร เมื่อวัดจริ งได้ 87 เซนติเมตร ปรี ชาคะเนผิดไป
8 เซนติเมตร
8. หนังสื อยาว 29 เซนติเมตร สมุดยาว 17 เซนติเมตร นามาวางต่อกันจะมีความยาวเท่ากับ
46 เซนติเมตร
9. เสาธงสู งกว่าต้นไม้ 8 เมตร ถ้าเสาธงสู ง 20 เมตร ต้นไม้จะสู ง 12 เมตร
10. เชือกสองเส้นต่อกันยาว 76 เมตร ถ้าเชือกเส้นแรกยาว 29 เมตร เชือกเส้นที่สองจะยาว 47 เมตร

หลังเรียน
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แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
ยน
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4
การชั่ง
คาชี้แจง

×
×

ก่ อนเรียน

เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบทีถ่ ูกต้ อง (5 คะแนน)

1. รู ปนีค้ อื อะไร
ก กิโล
ข เครื่ องชัง่ จีน
ค เครื่ องชัง่ สปริ ง
2. นา้ หนัก 10 ขีด เท่ ากับกีก่ รัม
ก 10 กรัม
ข 100 กรัม
ค 1,000 กรัม
3. ทั้ง 3 สิ่ งนีอ้ ะไรมีนา้ หนักมากทีส่ ุ ด
ก กุง้ หนัก 2 กิโลกรัม
ข ปลาหนัก 16 ขีด
ค เป็ ดหนัก 200 กรัม

×

คะแนน

4. ทรายถุงหนึ่งคะเนนา้ หนักได้ 4 กิโลกรัม
นาไปชั่งจริงหนัก 3,500 กรัม นา้ หนัก
คลาดเคลือ่ นไปเท่ าไร
ก 40 กรัม
ข 500 กรัม
ค 1,500 กรัม
5. นิดหนัก 24 กิโลกรัม 2 ขีด หน่ อยหนัก 22
กิโลกรัม 8 ขีด น้ อยหนัก 23 กิโลกรัม
ใครนา้ หนักน้ อยทีส่ ุ ด
ก นิด
ข น้อย
ค หน่อย

×

×

คาชี้แจง วิเคราะห์โจทย์และแสดงวิธีทา (3 คะแนน)
พ่อหมูหนัก 225 กิโลกรัม ลูกหมูหนัก 150 กิโลกรัม ลูกหมูตอ้ งเพิ่มน้ าหนักอีกเท่าไร
จึงจะเท่ากับพ่อหมู
วิธีทา
พ่อหมูหนัก
225
กิโลกรัม
–
ลูกหมูหนัก
150
กิโลกรัม
ลูกหมูตอ้ งเพิ่มน้ าหนัก
75
กิโลกรัม
ตอบ ๗๕ กิโลกรัม

หลังเรียน
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แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 5
การคูณ

คะแนน
ก่ อนเรียน

คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบทีถ่ ูกต้ อง (8 คะแนน)
1. นับลูกบอล 6 ลูก 4 ครั้ง จะนับ
5. 5 × 4 เขียนในรู ปการบวกได้ อย่ างไร
ลูกบอลได้ กลี่ ูก
ก5+4
ก 10 ลูก
ข5+5+5+5
ข 20 ลูก
ค4+4+4+4+4
ค 24 ลูก
6. ข้ อใดถูกต้ อง
2. 4 + 4 + 4 =  เป็ นประโยคสั ญลักษณ์
ก4×0=0×7
ของโจทย์ ข้อใด
ข 6 × 5 = 5 × 10
ก นับลูกนกรังละ 4 ตัว 3 รัง
ค5×1=0×6
จะนับลูกนกได้กี่ตวั
7. มีเก้ าอี้ 4 แถว แถวละ 9 ตัว
ข นับลูกปลาตูล้ ะ 4 ตัว 2 ตู้
รวมมีเก้ าอีท้ ้งั หมดกีต่ ัว
จะนับลูกปลาได้กี่ตวั
ก 27 ตัว ค 36 ตัว
ค นับมังคุดกองละ 3 ลูก
ข 32 ตัว
4 กอง จะนับได้ท้ งั หมดกี่ลูก
8. มดมีขา 6 ขา มด 70 ตัว มีขาเท่ าไร
3. 85 × 6 มีผลลัพธ์ เท่ ากับข้ อใด
ก 42 ขา ค 420 ขา
ก 420
ข 350 ขา
ข 450
ค 510
4.

×

×

×
×

×

×

×

จากรู ป เขียนประโยคสั ญลักษณ์
แสดงการคูณได้ อย่ างไร
ก 5 × 4 = 20
ข 4 × 5 = 20
ค 20 × 1 = 20

×

หลังเรียน
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แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 6
เวลา

คะแนน
ก่ อนเรียน

หลังเรียน

คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบทีถ่ ูกต้ อง (10 คะแนน)
1. เวลาสามทุ่มยีส่ ิ บนาทีบอกเป็ นภาษาเขียนได้
6. เดือนทีม่ ี 30 วัน มีกเี่ ดือน
อย่ างไร
ก 3 เดือน
ค 7 เดือน
ก 3 นาฬิกา 20 นาที
ข 4 เดือน
ข 9 นาฬิกา 20 นาที
ดูปฏิทนิ แล้ วตอบคาถามข้ อ 7–9
ค 21 นาฬิกา 20 นาที
7. ปฏิทนิ นีเ้ ป็ นปฏิทนิ ของเดือนอะไร
2. เข็มสั้ นชี้กงึ่ กลางระหว่ างเลข 6 กับเลข 7 เข็ม
อา จ
อ พ พฤ ศ
ส
ยาวจะชี้ทเี่ ลขอะไร
1
2
3
4
5
6
7
ก6
ค 12
8
9 10 11 12 13 14
ข8
15 16 17 18 19 20 21
3. ข้ อใดบอกเวลาได้ ไม่ ถกู ต้ อง
22 23 24 25 26 27 28
ก หกโมงสิ บนาที
29
ข 18.10 นาที
ก กุมภาพันธ์
ค ธันวาคม
ค 18 นาฬิกา 10 นาที
ข เมษายน
4. นาฬิ กาข้ อใดบอกเวลา 19.30 น.
8. ในปี ทีแ่ ล้ วเดือนนีม้ ีจานวนทั้งหมดกีว่ นั
ก
ค
ก 28 วัน
ค 30 วัน
ข 29 วัน
9. วันแรกของเดือนต่ อไปตรงกับวันอะไร
ข
ก วันจันทร์ที่ 1 เมษายน
ข วันอังคารที่ 30 มีนาคม
ค วันอังคารที่ 1 มีนาคม
5. ถ้ าเดือนกุมภาพันธ์ มี 28 วัน ปี นีจ้ ะมีท้งั หมดกีว่ นั 10. สมหวังเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 7 โมงเช้ า
ก 364 วัน
ค 365 วัน
ถึงเชียงใหม่ เวลา 4 โมงเย็น สมหวังใช้
ข 366 วัน
เวลาเดินทางกีช่ ั่วโมง
ก 3 ชัว่ โมง
ค 11 ชัว่ โมง
ข 9 ชัว่ โมง

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
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ที่

ตัวอย่ างตารางบันทึกการพัฒนาการเรียนรู้ ก่ อน–หลังเรียน
โรงเรียน
.
ตารางคะแนนพัฒนานักเรียนก่ อน–หลังการจัดการเรียนรู้ วชิ าคณิตศาสตร์
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ ...... แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ ..............................................................................
ชั้น ................................ ห้ อง ........ ครู ผู้สอน ............................................................................
ส่ วน
ชื่อ–นามสกุล
ก่ อน
หลัง ผลต่ าง
หมายเหตุ
พัฒนาฯ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
หมายเหตุ การคานวณหาการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนก่อน–หลังการจัดการเรี ยนรู ้
Y–X
N–X

100

= (ร้อยละของการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน)
X = ผลการทดสอบก่อนเรี ยน
Y = ผลการทดสอบหลังเรี ยน
N = คะแนนเต็ม
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ตอนที่ 3.3
ตัวอย่ างแบบทดสอบกลางปี

คาชี้แจง จงเลือกคาตอบที่ถูกที่สุด
1. ตัวเลขข้ อใดเขียนเป็ นตัวหนังสื อได้ ถูกต้ อง
ก 101 = ร้อยเอ็ด
ข 422 = สี่ ร้อยสองสอง
ค 710 = เจ็ดร้อยสิ บ
ง 308 = สามศูนย์แปด
2. ข้ อใด ไม่ ถกู ต้ อง
ก 84 = 80 + 4
ข 9 + 10 + 2 = 92
ค ตัวเลขในหลักหน่วยของ 76 มีค่าเท่ากับ 6
ง ค่าของตัวเลขทั้งสองตัวของ 12 ต่างกันอยู่ 8
3. จานวนในข้ อใดทีม่ ีค่าของตัวเลขในหลักสิบ
เป็ นเจ็ดสิ บ
ก 708
ค 567
ข 734
ง 178
4. กาหนด 98, 84, 69, ... จานวนในข้ อใด
เรียงลาดับต่ อจากจานวนทีก่ าหนดได้ ถูกต้ อง
ก 50, 38, 41
ค 54, 13, 21
ข 61, 43, 10
ง 38, 42, 54
5. ข้ อใดแตกต่ างจากกลุ่ม
ก 14, 76, 82, 90
ข 53, 47, 31, 5
ค 33, 42, 57, 69
ง 31, 41, 53, 65
6. ข้ อใด ไม่ ถกู ต้ อง
ก 376 – 128 = 248
ข 215 + 124 = 339
ค 398 – 299 = 106
ง 132 + 168 = 300

×
×

×

×

×

×

7. ข้ อใดแสดงความสั มพันธ์ ไม่ ถกู ต้ อง
ก ตัวตั้ง – ตัวลบ = ผลลบ
ข ตัว ลบ + ผลลบ = ตัวตั้ง
ค ตัวตั้ง + ตัวบวก = ผลบวก
ง ตัวบวก – ผลบวก = ตัวตั้ง
8. สุ วดีซื้อหนังสื อ 276 บาท ซื้อสมุด 137 บาท
จะต้ องจ่ ายเงินทั้งหมดตรงกับข้ อใด
ก 406 บาท
ค 276 – 137 บาท
ข 393 บาท
ง 276 + 137 บาท
9. เลีย้ งไก่ ไว้ 108 ตัว แต่ ละวันไก่ ตัวเมียจะออก
ไข่ ตัวละ 1 ฟอง ถ้ าเก็บไข่ ไก่ ได้ วนั ละ 80 ฟอง
จงหาว่ าเลีย้ งไก่ ตวั ผู้กตี่ วั
ก 108 ตัว
ค 52 ตัว
ข 80 ตัว
ง 28 ตัว
10. เก็บดอกไม้ มา 35 ดอก นามาจัดแจกัน 29
ดอก ยังเหลือดอกไม้ กดี่ อก
ก 6 ดอก
ค 9 ดอก
ข 7 ดอก
ง 11 ดอก
11. ข้ อใดใช้ เครื่องมือวัดความยาวหรือความสู ง
ไม่ เหมาะสม
ก ใช้ตลับเมตรวัดความยาวรอบเอวของนักเรี ยน
ข ใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวของดินสอ
ค ใช้ไม้เมตรวัดความสู งของโต๊ะเรี ยน
ง ใช้สายวัดวัดความยาวรอบอกของนักเรี ยน

×

×

×

×

×
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12.

17.

หน่ วยความยาวของเรือข้ อใดเหมาะสม
ก เรื อลานี้ยาว 1 เซนติเมตร
ข เรื อลานี้ยาว 10 เซนติเมตร
ค เรื อลานี้ยาว 1 เมตร
ง เรื อลานี้ยาว 10 เมตรKey
13.

×

จากภาพจะวัดความยาวของภาพได้ ตรงกับ
ข้ อใด
ก 6 เซนติเมตร
ค 4 เซนติเมตร
ข 5 เซนติเมตร
ง 3 เซนติเมตร
14. นาท่ อนไม้ 3 ท่ อน ซึ่งยาว 27 เซนติเมตร
44 เซนติเมตร และ 29 เซนติเมตรมาเรียง
ต่ อกันจะได้ ความยาวเท่ าไร
ก 1 เมตร
ค 89 เซนติเมตร
ข 2 เมตร
ง 98 เซนติเมตร
15. เสาไฟฟ้าสู ง 8 เมตร ถ้ าตึกสู ง 40 เมตร
จะต้ องใช้ เสาไฟฟ้าต่ อกันกีต่ ้ นจึงจะสู ง
เท่ ากับตึก
ก 3 ต้น
ค 5 ต้น
ข 4 ต้น
ง 6 ต้น
16. ข้ อใดใช้ เครื่องชั่งเหมาะสม
ก ใช้เครื่ องชัง่ จีนชัง่ น้ าหนักของเพื่อน
ข ใช้เครื่ องชัง่ แบบหน้าปัดชัง่ น้ าหนักน้ า 1 ถุง
ค ใช้เครื่ องชัง่ สปริ งชัง่ น้ าหนักทราย 1 ปี บ
ง ใช้เครื่ องชัง่ แบบตุม้ เลื่อนชัง่ องุ่น 1 กิโลกรัม

×

×

×

×

จากภาพข้ อใดถูกต้ อง
ก ปลาหนักกว่าหนังสื อ 2 ขีด
ข หนังสื อเบากว่าส้มครึ่ งกิโลกรัม
ค ปลาหนักเท่ากับน้ าหนักของหนังสื อและส้ม
รวมกัน
ง ทั้งสามมีน้ าหนักรวมกันประมาณ
11 กิโลกรัม17
18. แม่ ค้าขายส้ มวันแรกได้ 55 กิโลกรัม วันทีส่ อง
ขายได้ มากกว่ าวันแรก 15 กิโลกรัม 8 ขีด จง
หาว่ าแม่ ค้าขายส้ มวันทีส่ องได้ เท่ าไร
ก 40 กิโลกรัม
ข 70 กิโลกรัม 8 ขีด
ค 71 กิโลกรัม 3 ขีด
ง 71 กิโลกรัม 8 ขีด
19. สุ วพรคะเนว่ านา้ ในถังทีก่ าลังหิว้ อยู่หนัก 3
กิโลกรัม แต่ เมื่อไปชั่งนา้ มีนา้ หนัก 3,400
กรัม จะได้ ค่าคลาดเคลือ่ นตรงกับข้ อใด
ก 4 ขีด
ค 3,100 กรัม
ข 400 กิโลกรัม
ง 3,397 กรัม
20. 72 × 9 มีค่าตรงกับข้ อ ใด
ก 99 × 4
ค 89 × 7
ข 97 × 6
ง 81 × 8
21. พุดซ้ อนซื้อหมูเป็ นซี่โครง 3 กิโลกรัม เนือ้
แดง 1 กิโลกรัมครึ่ง และเลือดหมูครึ่ง
กิโลกรัม รวมนา้ หนักทั้งหมดเท่ าไร
ก 4 กิโลกรัม
ค 5 กิโลกรัม
ข 4 กิโลกรัมครึ่ ง
ง 5 กิโลกรัมครึ่ ง

×

×

×

×

×
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22. นับเพิม่ ครั้งละแปด 7 ครั้ง จะเขียนประโยค
สั ญลักษณ์ ได้ ตรงกับข้ อใด
ก 8 × 7 = ค 7+7+7+7+7+7+7 +7 =
ข 7 × 8 = ง ถูกต้องทุกข้อ
23. มะลิทางานวันละ 8 ชั่วโมง ถ้ าเดือนนีม้ ะลิ
ทางาน 26 วัน คิดแล้ วเดือนนีท้ างานกีช่ ั่วโมง
ก 18 ชัว่ โมง
ค 114 ชัว่ โมง
ข 34 ชัว่ โมง
ง 208 ชัว่ โมง
24.ไอศกรีม 1 ถ้ วย ราคา 16 บาท ถ้ าซื้อทั้งหมด
9 ถ้ วย จะต้ องจ่ ายเงินเท่ าไร
ก 144 บาท
ค 152 บาท
ข 146 บาท
ง 158 บาท
25. 86 × 7 =  เป็ นประโยคสั ญลักษณ์ ทีม่ ี
ความหมายตรงกับโจทย์ ข้อใด
ก มีเงิน 86 บาท ซื้อดินสอแท่งละ 7 บาท ได้
พอดี
ข จัดนักเรี ยนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 7 คน ได้
จานวน 86 กลุ่ม
ค หนังสื อ 7 ชุด ชุดละ 86 เล่ม คิดเป็ นหนังสื อ
ทั้งหมดกี่เล่ม
ง มีน้ าอยูใ่ นถัง 86 ลิตร นามาเติมอีก 7 ลิตร
จะเต็มถังพอดี ถังใบนี้จุน้ ากี่ลิตร
26.

×

×

×

×

ภาพที่กาหนดให้ บอกเวลาตรงกับข้ อใด
ก 10 โมงครึ่ ง
ข ตีสิบสี่ สิบนาที
ค 10 ทุ่ม 40 นาที
ง 22 นาฬิกา 40 นาที

×

27. ช่ วงเวลาใดเป็ นเวลากลางคืนทั้งหมด
ก 17 นาฬิกา ตีสี่ หกโมง
ข 19 นาฬิกา สองทุ่ม ตีสาม
ค 20 นาฬิกา ห้าทุ่ม แปดโมง
ง 21 นาฬิกา ตีหา้ ห้าโมง
28. ถ้ าปี นีเ้ ป็ นปี อธิกสุ รทินแล้ว ข้ อใดต่ อไปนีไ้ ม่
ถูกต้ อง
ก ปี นี้มี 56 สัปดาห์
ข ปี นี้มี 366 วัน
ค เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน
ง อีก 4 ปี ข้างหน้ามี 366 วัน
29. ดาวสมรเกิดวันที่ 5 เมษายน 2545 ถ้ าวันนี้
เป็ นวันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2552 จงหาว่ าอีก
กีว่ นั จะถึงวันคล้ ายวันเกิดของดาวสมร
ก 12 วัน
ค 14 วัน
ข 13 วัน
ง 15 วัน
30. ถ้ าวันนีเ้ ป็ นวันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม 2557
เมื่อ 15 วันก่อนตรงกับวันในข้ อใด
ก วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2556
ข วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2556
ค วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2556
ง วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2556Key

×
×

×
×
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คาชี้แจง จงเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทาหาคาตอบ
1. วันอาทิตย์น้ ีคุณพ่อพาพวกเราไปรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง เมื่อคิดราคาเป็ นค่า
อาหาร 590 บาท ค่าเครื่ องดื่ม 112 บาท คุณพ่อถามฉันว่าคิดแล้วอาหารมื้อนี้คุณพ่อต้องจ่ายเท่าไร
ประโยคสัญลักษณ์ 590 + 112 = 
วิธีทา
ค่าอาหาร
590 บาท
ค่าเครื่ องดื่ม
112 + บาท
อาหารมื้อนี้คุณพ่อต้องจ่าย 702 บาท
ตอบ ๗๐๒ บาท
2. ต้องการเลี้ยงเป็ ด 756 ตัว ถ้ามีเป็ ดอยูแ่ ล้ว 598 ตัว จะต้องหาซื้อเป็ ดมาเพิ่มอีกกี่ตวั
ประโยคสัญลักษณ์
756 – 589 = 
วิธีทา
ต้องการเลี้ยงเป็ ด
756 ตัว
–
มีเป็ ดอยูแ่ ล้ว
598 ตัว
จะต้องซื้อเป็ ดมาเพิ่มอีก
158 ตัว
ตอบ ๑๕๘ ตัว
3. ระยะจากโต๊ะเรี ยนของดนัยถึงโต๊ะคุณครู 1 เมตร 80 เซนติเมตร จากโต๊ะคุณครู ถึงประตูหอ้ งเรี ยน
90 เซนติเมตร ถ้าดนัยจะไปที่ประตูหอ้ งเรี ยนแต่ตอ้ งเดินไปขออนุญาตคุณครู ก่อนจะต้องเดิน
ระยะทางเท่าไร
ประโยคสัญลักษณ์
1 เมตร 80 เซนติเมตร + 90 เซนติเมตร = 
วิธีทา
เมตร เซนติเมตร
จากโต๊ะเรี ยนของดนัยถึงโต๊ะคุณครู 1
80 +
จากโต๊ะคุณครู ถึงประตูหอ้ งเรี ยน
90
1
170
เนื่องจาก 100 เซนติเมตร
= 1 เมตร
ดังนั้น 170 เซนติเมตร
= 1 เมตร 70 เซนติเมตร
และ 1 เมตร 170 เซนติเมตร
= 2 เมตร 70 เซนติเมตร
นัน่ คือดนัยจะต้องเดินระยะทาง 2 เมตร 70 เซนติเมตร
ตอบ ๒ เมตร ๗๐ เซนติเมตร
4. ซื้อกุง้ มา 3 กิโลกรัม 3 ขีด แบ่งมาปรุ งอาหาร 1 กิโลกรัม 6 ขีด จะเหลือกุง้ กี่กิโลกรัม กี่ขีด
ประโยคสัญลักษณ์
3 กิโลกรัม 3 ขีด – 1 กิโลกรัม 6 ขีด =
วิธีทา
เนื่องจาก 1 กิโลกรัม = 10 ขีด
ดังนั้น 3 กิโลกรัม 3 ขีด = 2 กิโลกรัม 13 ขีด
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กิโลกรัม
2
1
1

ขีด
13
–
6
7

ซื้อกุง้ มา
แบ่งมาปรุ งอาหาร
จะเหลือกุง้
ตอบ ๑ กิโลกรัม ๗ ขีด
5. คุณครู ให้นกั เรี ยนจัดห้องสอบ กาหนดจัดเป็ น 5 แถว แต่ละแถวใช้โต๊ะนัง่ สอบ 9 ชุด จงหาว่าคุณครู ให้
นักเรี ยนสอบห้องละกี่คน
ประโยคสัญลักษณ์
9×5= 
วิธีทา
กาหนดจัดเป็ น
5
แถว
×
แต่ละแถวใช้โต๊ะนัง่ สอบ
9
ชุด
ดังนั้นจะจัดโต๊ะนัง่ สอบ
45
ชุด
นัน่ คือคุณครู ให้นกั เรี ยนสอบห้องละ 45 คน
ตอบ ๔๕ คน
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ
สาหรับครู สั งเกตพฤติ
งเกตพฤติกรรม/ผลงานตามใบกิจกรรมประกอบพิจารณา
รายการประเมิน
1. การแก้ปัญหา
2. การใช้เหตุผล
3. การสื่ อความหมายและ
การนาเสนอ
4. การเชื่อมโยง
5. การคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ระดับคุณภาพ

ความสามารถของผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
3
2

4

1

ใช้วธิ ีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาและคานวณคาตอบ
สรุ ปผลและบอกเหตุผลการสรุ ปได้
ใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
ได้ถูกต้อง
นาความรู้ไปใช้ในการเรี ยนวิชาอื่นและในชีวติ จริ ง
มีแนวความคิดใหม่ ๆ ในการทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ควรปรับปรุ ง คะแนนทีไ่ ด้

คะแนนเฉลีย่

.

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
สาหรับครู สั งเกตพฤติกรรม/ผลการทางาน/อุปนิสัย
รายการประเมิน
1. การทางานเป็ นระบบ
รอบคอบ
2. มีระเบียบวินยั
3. มีความรับผิดชอบ
4. มีวจิ ารณญาณ
5. มีความเชื่อมัน่
ในตนเอง
6. ตระหนักในคุณค่า
และเจตคติที่ดีต่อ
คณิ ตศาสตร์
ระดับคุณภาพ

สรุปคะแนน

ความสามารถของผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
4 3 2 1

มีลาดับและขั้นตอนในการทางาน
ทางานสะอาด
ส่ งงานตามกาหนดเวลา
ตรวจสอบการทางานของตนเอง และค้นหากิจกรรมคณิ ตศาสตร์อื่น ๆ
ร่ วมคาตอบและทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์ดว้ ยตนเอง
สนใจเรี ยน เต็มใจร่ วมทากิจกรรม และเรี ยนอย่างมีความสุ ข

4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ควรปรับปรุ ง คะแนนทีไ่ ด้

ด้ านความรู้

ด้ านทักษะ/
กระบวนการ

คะแนนเฉลีย่
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่ านิยม

.

คะแนนรวม
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ตอนที่ 3.4
ตัวอย่ างแบบประเมินต่ าง ๆ พร้ อมเกณฑ์ (Rubrics)
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ตัวอย่ างแบบบันทึกความรู้

แบบบันทึกความรู้
โรงเรียน
หน่ วยการเรียนรู้ เรื่อง
ชื่อ–นามสกุล (ผูบ้ นั ทึก)

ชั้น

เลขที่

เกณฑ์ การประเมินผลการบันทึกความรู้
กาหนดเกณฑ์การประเมินผลการบันทึกความรู ้โดยใช้มาตราส่ วนประเมินค่า 4 ระดับ ดังนี้
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
– บันทึกความรู ้ได้ถูกต้องตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกได้ชดั เจน แนวคิดหลัก
4
ถูกต้อง มีประเด็นสาคัญครบถ้วน ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม คาศัพท์ถูกต้อง
– บันทึกความรู ้ได้ตรงตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกที่มีบางส่ วนยังไม่ชดั เจน
แนวคิดหลักถูกต้อง มีประเด็นสาคัญครบถ้วน ใช้ภาษา คาศัพท์ไม่ถูกต้อง
3
ในบางส่ วน
– บันทึกความรู ้ยดึ ตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชดั เจน แนวคิดหลักบางส่ วน
ไม่ถูกต้อง ส่ วนที่เป็ นประเด็นสาคัญมีไม่ครบถ้วน ใช้ภาษา คาศัพท์ไม่ถูกต้อง
2
ในบางส่ วน
– บันทึกความรู ้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชดั เจน และแนวคิด
1
หลักส่ วนใหญ่ไม่ถูกต้อง ใช้ภาษา คาศัพท์ไม่ถูกต้อง

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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ตัวอย่ างแบบบันทึกผลการอภิปราย

แบบบันทึกผลการอภิปราย
โรงเรียน
หน่ วยการเรียนรู้ เรื่อง
ชื่อ–นามสกุล (ผูบ้ นั ทึก)

ชั้น

เลขที่

เกณฑ์ การประเมินผลการบันทึกการอภิปราย
กาหนดเกณฑ์การประเมินผลการบันทึกการอภิปรายโดยใช้มาตราส่ วนประเมินค่า 4 ระดับ ดังนี้
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
– บันทึกการอภิปรายได้ถูกต้องตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกได้ชดั เจน แนวคิดหลัก
4
ถูกต้อง มีประเด็นสาคัญครบถ้วน ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม คาศัพท์ถูกต้อง
– บันทึกการอภิปรายได้ตรงตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกที่มีบางส่ วนยังไม่ชดั เจน
แนวคิดหลักถูกต้อง มีประเด็นสาคัญครบถ้วน ใช้ภาษา คาศัพท์ไม่ถูกต้อง
3
ในบางส่ วน
– บันทึกการอภิปรายยึดตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชดั เจน แนวคิดหลักบางส่ วน
ไม่ถูกต้อง ส่ วนที่เป็ นประเด็นสาคัญมีไม่ครบถ้วน ใช้ภาษา คาศัพท์ไม่ถูกต้อง
2
ในบางส่ วน
– บันทึกการอภิปรายไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชดั เจน และแนวคิด
1
หลักส่ วนใหญ่ไม่ถูกต้อง ใช้ภาษา คาศัพท์ไม่ถูกต้อง

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เกณฑ์ การประเมิน
รายการที่ 1 ความสาคัญของการจัดทาโครงงาน
รายการประเมิน
– มีการทางานเป็ นกระบวนการกลุ่ม มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ สอดคล้องกับเนื้อหา
และมีประโยชน์ในชีวิตจริ ง
– มีการทางานเป็ นกระบวนการกลุ่ม มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ บางส่ วนไม่สอดคล้อง
กับเนื้อหา แต่มีประโยชน์ในชีวิตจริ ง
– มีการทางานเป็ นกระบวนการกลุ่ม มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา
และไม่มีประโยชน์ในชีวิตจริ ง
– มีการทางานเป็ นกระบวนการกลุ่ม แต่ขาดความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ไม่สอดคล้อง
กับเนื้อหา และไม่มีประโยชน์ในชีวิตจริ ง

ระดับคุณภาพ
4
3
2
1

ไม่ผา่ น

สรุปผล

ผ่าน

การนาเสนอโครงงาน

กระบวนการทางาน

เนื้อหาของโครงงาน

ชื่อ–นามสกุล

ความสาคัญของ
การจัดทาโครงงาน

เลขที่

รายการประเมิน

รวมจานวนรายการที่ผา่ น
เกณฑ์ข้ นั ต่า

ตัวอย่ างแบบประเมินโครงงานทัว่ ไป
เรื่อง...............................................................................................กลุ่มที.่ .................
ภาคเรียนที.่ ..............................................ชั้น...................................................
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รายการที่ 2 เนือ้ หาของโครงงาน
รายการประเมิน
– เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน ใช้แนวคิดและข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม และมีการสรุ ปได้ดี
– เนื้อหาเกือบทั้งหมดถูกต้อง ใช้แนวคิดที่เหมาะสม มีขอ้ มูลข่าวสารบางเรื่ อง
ไม่เหมาะสม และการสรุ ปต้องแก้ไข
– เนื้อหาบางส่ วนถูกต้อง แนวคิดและข้อมูลข่าวสารบางส่ วนต้องแก้ไข และการสรุ ป
ต้องแก้ไข
– เนื้อหาส่ วนใหญ่ไม่ถูกต้อง แนวคิดและข้อมูลข่าวสารส่ วนใหญ่ตอ้ งแก้ไข และ
การสรุ ปต้องแก้ไขทั้งหมด

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 ิจน
ประสบความสาเร็ จ และมีการประเมินและปรับปรุ งการดาเนินงานก็ตาม
– มีการวางแผนไม่เป็ นระบบ การดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็ จ

ระดับคุณภาพ
4
3
2
1

รายการที่ 4 การนาเสนอโครงงาน
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
– สื่ อความหมายได้ชดั เจน ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ใช้รูปแบบที่เหมาะสม และ
4
ข้อสรุ ปของโครงงานบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
– สื่ อความหมายได้ชดั เจน ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ใช้รูปแบบที่ไม่ค่อยเหมาะสม
3
แต่ขอ้ สรุ ปของโครงงานบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
– สื่ อความหมายไม่ค่อยชัดเจน ข้อมูลบางส่ วนขาดความสมบูรณ์ ใช้รูปแบบที่ไม่
2
เหมาะสม ข้อสรุ ปของโครงงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ท้ งั หมด
– สื่ อความหมายไม่ชดั เจน ข้อมูลส่ วนใหญ่ไม่สมบูรณ์ ใช้รูปแบบที่ไม่เหมาะสม
1
และข้อสรุ ปของโครงงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
เกณฑ์ การประเมิน
นักเรี ยนต้องมีพฤติกรรมอย่างน้อยระดับ 3 ขึ้นไปในแต่ละรายการ จานวน 3 ใน 4 รายการ
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ตอนที่ 3.5 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
แฟ้มสะสมผลงาน หมายถึง แหล่งรวบรวมเอกสาร ผลงาน หรื อหลักฐาน เพื่อใช้สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์
ความสามารถ ทักษะ และพัฒนาการของนักเรี ยน มีการจัดเรี ยบเรี ยงผลงานไว้อย่างมีระบบ โดยนาความรู ้ ความคิด
และการนาเสนอมาผสมผสานกัน ซึ่งนักเรี ยนเป็ นผูค้ ดั เลือกผลงานและมีส่วนร่ วมในการประเมิน แฟ้ มสะสม
ผลงานจึงเป็ นหลักฐานสาคัญที่จะทาให้นกั เรี ยนสามารถมองเห็นพัฒนาการของตนเองได้ตามสภาพจริ ง รวมทั้งเห็น
ข้อบกพร่ องและแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึนต่อไป
ลักษณะสาคัญของการประเมินผลโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงาน
1. ครู สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการติดตามความก้าวหน้าของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลได้เป็ นอย่างดี
เนื่องจากมีผลงานสะสมไว้ ครู จะทราบจุดเด่น จุดด้อยของนักเรี ยนแต่ละคนจากแฟ้ มสะสมผลงาน และสามารถ
ติดตามพัฒนาการได้อย่างต่อเนื่อง
2. มุ่งวัดศักยภาพของผูเ้ รี ยนในการผลิตหรื อสร้างผลงานมากกว่าการวัดความจาจากการทาแบบทดสอบ
3. วัดและประเมินโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง คือ ผูเ้ รี ยนเป็ นผูว้ างแผน ลงมือปฏิบตั ิงาน รวมทั้งประเมิน
และปรับปรุ งตนเอง ซึ่งมีผสู ้ 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
ขั้นตอนการประเมินผลโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงาน
การจัดทาแฟ้ มสะสมผลงานมี 10 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้
1. การวางแผนจัดทาแฟ้มสะสมผลงาน การจัดทาแฟ้ มสะสมผลงานต้องเป็ นการมีส่วนร่ วมระหว่างครู
นักเรี ยน และผูป้ กครอง
ครู การเตรี ยมตัวของครู ตอ้ งเริ่ มจากการศึกษาและวิเคราะห์หลักสู ตร คู่มือครู คาอธิบายรายวิชา วิธีการวัด
และประเมินผลในหลักสู ตร รวมทั้งครู ตอ้ งมีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินโดยใช้แฟ้ มสะสมผลงาน จึง
สามารถวางแผนกาหนดชิ้นงานได้
นักเรียน ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้อหาสาระ การประเมินผลโดยใช้แฟ้ มสะสม
ผลงาน การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การกาหนดชิ้นงาน และบทบาทในการทางานกลุ่ม โดยครู ตอ้ งแจ้งให้
นักเรี ยนทราบล่วงหน้า
ผู้ปกครอง ต้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการคัดเลือกผลงาน การแสดงความคิดเห็น และรับรู ้พฒั นาการของ
นักเรี ยนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นก่อนทาแฟ้ มสะสมผลงาน ครู ตอ้ งแจ้งให้ผปู ้ กครองทราบหรื อขอความร่ วมมือ รวมทั้ง
ให้ความรู ้ในเรื่ องการประเมินผลโดยใช้แฟ้ มสะสมผลงานแก่ผปู ้ กครองเมื่อมีโอกาส
2. การรวบรวมผลงานและการจัดระบบแฟ้ม ในการรวบรวมผลงานต้องออกแบบการจัดเก็บหรื อแยก
หมวดหมู่ของผลงานให้ดี เพื่อสะดวกและง่ายต่อการนาข้อมูลออกมาใช้ แนวทางการจัดหมวดหมู่ของผลงาน เช่น

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 2 เล่ ม 1 281

– จัดแยกตามลาดับวัน เวลาที่สร้างผลงานขึ้นมา
– 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 อมีส่วน
ร่ วมกับครู 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 เพราะอาจจะทาให้ผลงานบาง
ชิ้นไม่มีความหมาย แต่ถา้ มีนอ้ ยเกินไปจะทาให้การประเมินไม่มีประสิ ทธิภาพ
4. สร้ างสรรค์ แฟ้มสะสมผลงานให้ มีเอกลักษณ์ ของตนเอง โครงสร้างหลักของแฟ้ มสะสมผลงานอาจ
เหมือนกัน แต่นกั เรี ยนสามารถตกแต่งรายละเอียดย่อยให้แตกต่างกันตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล โดย
อาจใช้ภาพ สี สติกเกอร์ ตกแต่งให้สวยงาม เน้นเอกลักษณ์ของเจ้าของแฟ้ มสะสมผลงาน
5. การแสดงความคิดเห็นหรือความรู้ สึกต่ อผลงาน ในขั้นตอนนี้นกั เรี ยนจะได้รู้จกั การวิพากษ์วิจารณ์หรื อ
สะท้อนความคิดเกี่ยวกับผลงานของตนเอง ตัวอย่างข้อความที่ใช้แสดงความรู ้สึกต่อผลงาน เช่น
– ได้แนวคิดจากการทาผลงานชิ้นนี้มาจากไหน
– เหตุผลที่เลือกผลงานชิ้นนี้คืออะไร
– จุดเด่น จุดด้อยของผลงานชิ้นนี้คืออะไร
– รู ้สึกพอใจกับผลงานชิ้นนี้มากน้อยเพียงใด
– 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 นอกจากนี้การตรวจสอบ
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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การประเมินโดยไม่ ให้ ระดับคะแนน ครู กลุ่มนี้มีความเชื่อว่า แฟ้ มสะสมผลงานมีไว้เพื่อศึกษากระบวนการ
ทางาน ศึกษาความคิดเห็น ความรู ้สึกของนักเรี ยนที่มีต่อผลงานของตนเอง ตลอดจนดูพฒั นาการหรื อความก้าวหน้า
ของนักเรี ยนอย่างไม่เป็ นทางการ ครู ผูป้ กครอง และเพื่อนสามารถให้คาชี้แนะแก่นกั เรี ยนได้ ซึ่งวิธีการนี้จะทาให้
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ โดยไม่ตอ้ งกังวลว่าจะได้คะแนนมากน้อยเท่าไร
การประเมินโดยให้ ระดับคะแนน มีท้ งั การประเมินตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ การประเมินระหว่างภาค
เรี ยน และการประเมินปลายภาค ซึ่งจะช่วยในวัตถุประสงค์ดา้ นการปฏิบตั ิเป็ นหลัก การประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
ต้องกาหนดมิติการให้คะแนน (Scoring rubrics) ตามเกณฑ์ที่ครู และนักเรี ยนร่ วมกันกาหนดขึ้น การให้ระดับคะแนนมี
ทั้งการให้คะแนนเป็ นรายชิ้นก่อนเก็บเข้าแฟ้ มสะสมผลงาน และการให้คะแนนแฟ้ มสะสมผลงานทั้งแฟ้ ม ซึ่ง
มาตรฐานคะแนนนั้นต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดทาแฟ้ มสะสมผลงาน และมุ่งเน้นพัฒนาการของ
นักเรี ยนแต่ละคนมากกว่าการนาไปเปรี ยบเทียบกับบุคคลอื่น
8. การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ กบั ผู้อนื่ 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 เสนอแนะหรื อคาแนะนา
ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์น้ นั ผูเ้ รี ยนจะต้องเตรี ยมคาถามเพื่อถามผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็ น
ประโยชน์ในการปรับปรุ งงานของตนเอง ตัวอย่างคาถาม เช่น
– ท่านคิดอย่างไรกับผลงานชิ้นนี้
– ท่านคิดว่าควรปรับปรุ งแก้ไขส่ วนใดอีกบ้าง
– ผลงานชิ้นใดที่ท่านชอบมากที่สุด เพราะอะไร
ฯลฯ
9. การปรับเปลีย่ นผลงาน หลังจากที่ผเู ้ รี ยนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้รับคาแนะนาจากผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้องแล้ว จะนามาปรับปรุ งผลงานให้ดีข้ ึน ผูเ้ รี ยนสามารถนาผลงานที่ดีกว่าเก็บเข้าแฟ้ มสะสมผลงานแทน
ผลงานเดิม ทาให้แฟ้ มสะสมผลงานมีผลงานที่ดี ทันสมัย และตรงตามจุดประสงค์ในการประเมิน
10. การประชาสั มพันธ์ ผลงานของนักเรียน เป็ นการแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรี ยน โดยนาแฟ้ ม
สะสมผลงานของนักเรี ยนทุกคนมาจัดแสดงร่ วมกัน และเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครอง ครู และนักเรี ยนทัว่ ไปได้เข้าชม
ผลงาน ทาให้นกั เรี ยนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
ผูท้ ี่เริ่ มต้นทาแฟ้ มสะสมผลงานอาจไม่ตอ้ งดาเนินการทั้ง 10 ขั้นตอนนี้ อาจใช้ข้นั ตอนหลัก ๆ คือ การ
รวบรวมผลงานและการจัดระบบแฟ้ ม การคัดเลือกผลงาน และการแสดงความคิดเห็นหรื อความรู ้สึกต่อผลงาน
องค์ ประกอบสาคัญของแฟ้มสะสมผลงาน มีดงั นี้
1. ส่ วนนา ประกอบด้วยปก คานา สารบัญ ประวัติส่วนตัว จุดมุ่งหมายของการทาแฟ้ มสะสมผลงาน
2. ส่ วนเนือ้ หาแฟ้ ม ประกอบด้วยผลงาน ความคิดเห็นที่มีต่อผลงาน และ Rubrics ประเมินผลงาน
3. ส่ วนข้ อมูลเพิ่มเติม ประกอบด้วยผลการประเมินการเรี ยนรู ้ การรายงานความก้าวหน้าโดยครู และความ
คิดเห็นของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เพื่อน ผูป้ กครอง
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แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็ นแหล่งรวบรวมผลงานของนักเรี ยนอย่างเป็ นระบบ นามาใช้ประเมิน
สมรรถภาพของนักเรี ยน เพื่อช่วยให้นกั เรี ยน ครู ผูป้ กครอง หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจและมองเห็นอย่างเป็ น
รู ปธรรมได้วา่ การปฏิบตั ิงานและผลงานของนักเรี ยนมีคุณภาพมาตรฐานอยูใ่ นระดับใด
แฟ้ มสะสมผลงานเป็ นเครื่ องมือประเมินผลตามภาพจริ งที่ให้โอกาสนักเรี ยนได้ใช้ผลงานจากที่ได้ปฏิบตั ิ
จริ งสื่ อสารให้ผอู ้ ื่นเข้าใจถึงความสามารถที่แท้จริ งของตน ซึ่งผลงานที่เก็บสะสมในแฟ้ มสะสมผลงานมีหลาย
ลักษณะ เช่น การเขียนรายงาน บทความ การศึกษาค้นคว้า สิ่ งประดิษฐ์ การทาโครงงาน บันทึกการบรรยาย บันทึก
การทดลอง บันทึกการอภิปราย บันทึกประจาวัน แบบทดสอบ
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ตอนที่ 3.6
ตัวอย่ าง
แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
เรื่อง...............................................................................................กลุ่มที.่ .......................................
ภาคเรียนที.่ ......................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
ระดับคุณภาพ
ผลงานมีองค์ประกอบที่สาคัญครบถ้วนและจัดเก็บได้อย่างเป็ นระบบ
4
ผลงานมีองค์ประกอบที่สาคัญเกือบครบถ้วนและส่ วนใหญ่จดั เก็บอย่างเป็ นระบบ
3
ผลงานมีองค์ประกอบที่สาคัญเป็ นส่ วนน้อย แต่บางชิ้นงานมีการจัดเก็บที่เป็ นระบบ
2
ผลงานขาดองค์ประกอบที่สาคัญและการจัดเก็บไม่เป็ นระบบ
1
รายการแนวความคิดหลัก
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
ผลงานสะท้อนแนวความคิดหลักของนักเรี ยนที่ได้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ มีหลักฐาน
4
แสดงว่ามีการนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ได้มาก
ผลงานสะท้อนแนวความคิดหลักของนักเรี ยนที่ได้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ มีหลักฐาน
3
แสดงว่าสามารถนาความรู ้ไปใช้ในสถานการณ์ตวั อย่างได้
ผลงานสะท้อนแนวความคิดหลักของนักเรี ยนว่าได้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์บา้ ง มีหลักฐาน
2
แสดงถึงความพยายามที่จะนาไปใช้ประโยชน์
ผลงานจัดไม่เป็ นระบบ มีหลักฐานแสดงว่ามีความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์นอ้ ยมาก
1
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รายการแนวการประเมินผล
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
มีการประเมินความสามารถและประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานและผลงาน รวมทั้งมีการ
4
เสนอแนะโครงการที่เป็ นไปได้ที่จะจัดทาต่อไปไว้อย่างชัดเจนหลายโครงการ
มีการประเมินความสามารถและประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานและผลงาน รวมทั้ง
3
การเสนอแนะโครงการที่ควรจัดทาต่อไป
มีการประเมินความสามารถและประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานและผลงานบ้าง รวมทั้ง
2
มีการเสนอแนะโครงการที่จะทาต่อไปแต่ไม่ชดั เจน
มีการประเมินประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานและผลงานน้อยมาก และไม่มีขอ้ เสนอแนะใด ๆ
1
รายการการนาเสนอ
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
เขียนบทสรุ ปและรายงานที่มีระบบดี มีข้นั ตอน มีขอ้ มูลครบถ้วน มีการประเมินผล
4
ครบถ้วน แสดงออกถึงความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
เขียนบทสรุ ปและรายงานแสดงให้เห็นว่ามีข้นั ตอนการจัดเก็บผลงาน มีการประเมินผลงาน
3
เป็ นส่ วนมาก
เขียนบทสรุ ปและรายงานแสดงให้เห็นว่ามีข้นั ตอนการจัดเก็บผลงาน มีการประเมินผลเป็ น
2
บางส่ วน
เขียนบทสรุ ปและรายงานแสดงให้เห็นว่ามีข้นั ตอนการจัดเก็บผลงาน แต่ไม่มีการ
1
ประเมินผล
เกณฑ์ การประเมินโดยภาพรวม
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
ผลงานมีรายละเอียดมากเพียงพอ ไม่มีขอ้ ผิดพลาดหรื อแสดงถึงความไม่เข้าใจ มีความ
เข้าใจในเรื่ องที่ศึกษาโดยมีการบูรณาการหรื อเชื่อมโยงแนวความคิดหลักต่าง ๆ เข้า
4
ด้วยกัน
ผลงานมีรายละเอียดมากเพียงพอและไม่มีขอ้ ผิดพลาดหรื อแสดงถึงความไม่เข้าใจ แต่
ข้อมูลต่าง ๆ เป็ นลักษณะของการนาเสนอที่ไม่ได้บูรณาการระหว่างข้อมูลกับ
3
แนวความคิดหลักของเรื่ องที่ศึกษา
ผลงานมีรายละเอียดที่บนั ทึกไว้ แต่พบว่าบางส่ วนมีความผิดพลาดหรื อไม่ชดั เจน หรื อ
2
แสดงถึงความไม่เข้าใจเรื่ องที่ศึกษา
ผลงานมีขอ้ มูลน้อย ไม่มีรายละเอียดบันทึกไว้
1

