คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เล่ ม 1
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551

ผู้เขียน
สุ ระ ดามาพงษ์
บรรณาธิการ
เจริ ญชัย เอื้อสกุลเกียรติ

• ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ มาตรฐานการเรี ยนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี เป็ นเป้ าหมาย
• ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์ กลาง
• ใช้ แนวคิด Backward Design ผสมผสานกับแนวคิดทฤษฎีการเรี ยนรู้ต่าง ๆ
อย่างหลากหลาย
• ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่ พัฒนาสมรรถนะสาคัญของนักเรียนในการสื่อสาร การคิด
การแก้ปัญหา การใช้ ทักษะชีวิต และการใช้ เทคโนโลยี
• แบ่ งแผนการจัดการเรี ยนรู้เป็ นรายชั่วโมง สะดวกในการใช้
• มีองค์ ประกอบครบถ้ วนตามแนวทางการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ของสถานศึกษา
• นาไปพัฒนาเป็ นผลงานทางวิชาการเพือ่ เลือ่ นวิทยฐานะได้

คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้

ช่ วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
สงวนลิขสิ ทธิ์ ตามกฎหมาย
ห้ ามละเมิด ทาซา้ ดัดแปลง และเผยแพร่
ส่ วนใดส่ วนหนึ่ง เว้ นแต่ จะได้ รับอนุญาต

ผู้เขียน
สุ ระ ดามาพงษ์
บรรณาธิการ
เจริ ญชัย เอื้อสกุลเกียรติ
ISBN 978-974-18-5829-3
พิมพ์ที่ บริษัท โรงพิมพ์วฒ
ั นาพานิช จากัด นายเริงชัย จงพิพฒ
ั นสุ ข กรรมการผู้จัดการ
สื่ อการเรียนรู้ ป. 1–ป. 6 ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
 หนังสื อเรียน (ศธ. อนุญาต)  หนังสื อเรียน รายวิชาเพิม่ เติม  แบบฝึ กหัด/แบบฝึ กทักษะ  ฉบับสมบูรณ์ แบบ
 แผนฯ (CD)  Audio CD  คู่มอื การสอน  PowerPoint
หนังสื อเรี ยน • แบบฝึ กหัด • ฉบับสมบูรณ์แบบ • แผนฯ (CD) • คู่มือการสอน • PowerPoint ภาษาไทย ป. ๑–๖ เล่ม ๑–๒........................................สุระ ดามาพงษ์ และคณะ
หนังสื อเรี ยน • คู่มือการสอน หลักการใช้ ภาษาไทย ป. ๑–๖........................................................................................................................................สุระ ดามาพงษ์ และคณะ
หนังสื อเรี ยน • แบบฝึ กหัด • ฉบับสมบูรณ์แบบ • แผนฯ (CD) • คู่มือการสอน • PowerPoint คณิตศาสตร์ ป. 1–6 เล่ม 1–6......ดร.สุวรรณา จุย้ ทอง • ประทุมพร ศรี วฒั นกูล
หนังสื อเรี ยน • แบบฝึ กทักษะ • ฉบับสมบูรณ์แบบ • แผนฯ (CD) • คู่มือการสอน • PowerPoint วิทยาศาสตร์ ป. 1–6.........................................ดร.บัญชา แสนทวี และคณะ
หนังสื อเรี ยน • แบบฝึ กทักษะ • ฉบับสมบูรณ์แบบ • แผนฯ (CD) • คู่มือการสอน • PowerPoint สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป. 1–6............สุเทพ จิตรชื่น และคณะ
หนังสื อเรี ยน • แบบฝึ กทักษะ • ฉบับสมบูรณ์แบบ • แผนฯ (CD) • คู่มือการสอน • PowerPoint สุ ขศึกษาและพลศึกษา ป. 1–6........................ผศ.เชาวลิต ภูมิภาค และคณะ
หนังสื อเรี ยน • แบบฝึ กทักษะ • ฉบับสมบูรณ์แบบ • แผนฯ (CD) • คู่มือการสอน • PowerPoint ศิลปะ ป. 1–6.........................................................ทวีศกั ดิ์ จริ งกิจ และคณะ
หนังสื อเรี ยน • แบบฝึ กทักษะ • ฉบับสมบูรณ์แบบ • แผนฯ (CD) • คู่มือการสอน • PowerPoint การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 1–6...........................อรุ ณี ลิมศิริ และคณะ
หนังสื อเรี ยน • แบบฝึ กทักษะ • ฉบับสมบูรณ์แบบ • แผนฯ (CD) • คู่มือการสอน • PowerPoint เทคโนโลยีสารสนเทศ ป. 1–6..........................................ณัฐกานต์ ภาคพรต
หนังสื อเรี ยน • แบบฝึ กทักษะ • แผนฯ (CD) • คู่มือการสอน • PowerPoint ประวัตศิ าสตร์ ป. 1–6 ................................................................รศ. ดร.ไพฑูรย์ มีกศุ ล และคณะ
หนังสื อเรี ยน • แบบฝึ กทักษะ • แผนฯ (CD) • คู่มือการสอน • PowerPoint พระพุทธศาสนา ป. 1–6 ....................................................รศ. ดร.จรัส พยัคฆราชศักดิ์ และคณะ
หนังสื อเรี ยน รายวิชาเพิ่มเติม • แผนฯ (CD) อาเซียนศึกษา ป. 1–6 .........................................................................................................................สมพร อ่อนน้อม และคณะ
หนังสื อเรี ยน รายวิชาเพิ่มเติม • แผนฯ (CD) • PowerPoint หน้ าที่พลเมือง ๑–๖ ป. ๑–๖ ..........................................................................................สมพร อ่อนน้อม และคณะ
หนังสื อเรี ยน • แบบฝึ กหัด • แผนฯ (CD) • Audio CD TOPS ป. 1–6.............................................................................................................Rebecca York Hanlon และคณะ
หนังสื อเรี ยน • แบบฝึ กหัด • แผนฯ (CD) • Audio CD Gogo Loves English ป. 1–6................................................................................................Stanton Procter และคณะ
สื่ อการเรี ยนรู้ ฉบับสมบูรณ์แบบ • แผนฯ (CD) ภาษาอังกฤษ ป. 1–6............................................................................................................ดร.ประไพพรรณ เอมชู และคณะ
กิจกรรม ลูกเสือ–เนตรนารี ฉบับสมบูรณ์แบบ • แผนฯ (CD) • PowerPoint ป. 1–6...........................................................................................ดร.อานาจ ช่างเรี ยน และคณะ
กิจกรรม ยุวกาชาด ฉบับสมบูรณ์แบบ • แผนฯ (CD) • PowerPoint ป. 1–6........................................................................................................ดร.อานาจ ช่างเรี ยน และคณะ

คานา
คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1–6 ชุดนี้ เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ที่จดั ทาขึ้นเพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยยึดหลักการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design ทีเ่ น้ น
ผู้เรียนเป็ นศูนย์ กลาง (child-centered) ตามหลักการทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ เพื่อให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมและกระบวนการเรี ยนรู ้ สามารถสร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง ทั้งเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม
บทบาทของครู มีหน้าที่เอื้ออานวยความสะดวกให้นกั เรี ยนประสบผลสาเร็ จโดยสร้างสถานการณ์การ
เรี ยนรู ้ท้ งั ในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน ทาให้นกั เรี ยนสามารถเชื่อมโยงความรู ้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ
ได้ในเชิงบูรณาการด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุ ปความรู ้ดว้ ย
ตนเอง ทาให้นกั เรี ยนได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู ้ ด้านทักษะ/กระบวนการ และด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นาไปสู่ การอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
การจัดทาคู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1–6 ชุดนี้ ได้จดั ทาตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งครอบคลุมทุกสาระการเรี ยนรู ้ คือ สาระที่ 1 จานวนและการดาเนินการ
สาระที่ 2 การวัด สาระที่ 3 เรขาคณิ ต สาระที่ 4 พีชคณิ ต สาระที่ 5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและความน่าจะเป็ น
สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ โดยภายในเล่มได้นาเสนอแผนการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นราย
ชัว่ โมงตามหน่วยการเรี ยนรู ้เพือ่ ให้ครู นาไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ได้สะดวกยิง่ ขึ้น นอกจากนี้แต่ละหน่วยการ
เรี ยนรู ้ยงั มีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ท้งั 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู ้ ด้านทักษะ/กระบวนการ ด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทาให้ทราบผลการเรี ยนรู ้แต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
ได้ทนั ที
คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1–6 ชุดนี้ นาเสนอเนื้อหาแบ่งเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แนวทางการจัดแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยแนวทางการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้
การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบ Backward Design (BwD) เทคนิคและวิธีการจัดการเรี ยนรู ้–การวัด
และประเมินผลการเรี ยนรู ้ ตารางวิเคราะห์สาระ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ และตัวชี้วดั ชั้นปี โครงสร้างการแบ่ง
เวลารายชัว่ โมงในการจัดการเรี ยนรู ้
ตอนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ รายชั่วโมง ได้เสนอแนะแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้แต่ละหน่วย
การเรี ยนรู ้ในหนังสื อเรี ยน/สื่ อการเรี ยนรู ้สมบูรณ์แบบ แบ่งเป็ นแผนย่อยรายชัว่ โมง ซึ่งแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้แต่ละแผนมีองค์ประกอบครบถ้วนตามแนวทางการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา
ตอนที่ 3 เอกสาร/ความรู้ เสริมสาหรับครู ประกอบด้วยตัวอย่างแบบทดสอบต่าง ๆ และความรู ้
เสริ มสาหรับครู ซ่ ึงบันทึกลงในซีดี (CD) เพื่ออานวยความสะดวกให้ครู ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1–6 ชุดนี้ ได้ออกแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคและ
วิธีการสอนอย่างหลากหลาย หวังว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของนักเรี ยนต่อไป
ผู้จัดทา

สารบัญ
ตอนที่ 1 แนวทางการจัดแผนการจัดการเรียนรู้ .....................................................................................1
1. แนวทางการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้............................................................................2
2. การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบ Backward Design (BwD).....................................6
3. เทคนิคและวิธีการจัดการเรี ยนรู ้–การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ..................................................................................17
4. ตารางวิเคราะห์สาระ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ และตัวชี้วดั ชั้นปี .........................................19
5. โครงสร้างการแบ่งเวลารายชัว่ โมงในการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 3 เล่ม 1..........20
ตอนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ รายชั่วโมง.............................................................................................23
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับไม่ เกิน 100,000....................................................................................24
ผังมโนทัศน์เป้ าหมายการเรี ยนรู ้และขอบข่ายภาระงาน.....................................................25
การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1..........................................................26
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1 การอ่านและการเขียนจานวนนับ...................................................29
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2 ค่าประจาหลัก................................................................................34
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 3 การเขียนในรู ปกระจาย..................................................................38
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4 การเปรี ยบเทียบจานวน..................................................................42
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5 การเรี ยงลาดับจานวน.....................................................................46
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 6 การนับเพิม่ ทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 และทีละ 50..............................50
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 7 การนับลดทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 และทีละ 50....................54
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 การบวกและการลบจานวนทีม่ ีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่ เกิน 100,000........................58
ผังมโนทัศน์เป้ าหมายการเรี ยนรู ้และขอบข่ายภาระงาน....................................................59
การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2..........................................................60
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 8 การบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000................63
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 9 การบวกจานวนสามจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000................67
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 10 การลบจานวนสองจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 100,000....................71
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 11 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ.................................................75
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ ง..........................................................................80
ผังมโนทัศน์เป้ าหมายการเรี ยนรู ้และขอบข่ายภาระงาน....................................................81
การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3..........................................................82
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 12 การเก็บรวบรวมข้อมูล.................................................................85

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 13 การจาแนกและนาเสนอข้อมูล...................................................89
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 14 การอ่านแผนภูมิรูปภาพ.............................................................93
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 15 การอ่านแผนภูมิแท่ง..................................................................97
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 การวัดความยาว...............................................................................................101
ผังมโนทัศน์เป้ าหมายการเรี ยนรู ้และขอบข่ายภาระงาน................................................102
การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 .....................................................103
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 16 เครื่ องวัดความยาว...................................................................106
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 17 หน่วยการวัดความยาว.............................................................110
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 18 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัด.........................................114
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 19 การเปรี ยบเทียบความยาว ความสู ง หรื อระยะทาง..................118
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 20 การคาดคะเนความยาว............................................................122
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 21 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับความยาว ความสู ง
หรื อระยะทาง...........................................................................125
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เวลาและการบันทึก...........................................................................................130
ผังมโนทัศน์เป้ าหมายการเรี ยนรู ้และขอบข่ายภาระงาน................................................131
การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 .....................................................132
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 22 การบอกเวลา...........................................................................135
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 23 การเขียนบอกเวลาและการอ่าน...............................................139
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 24 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา............................................143
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 25 การบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา.................................................147
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 26 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา.........................................................151
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 การชั่ง การตวง.................................................................................................156
ผังมโนทัศน์เป้ าหมายการเรี ยนรู ้และขอบข่ายภาระงาน................................................157
การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 6 .....................................................158
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 27 เครื่ องชัง่ และหน่วยการชัง่ มาตรฐาน........................................161
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 28 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชัง่ ..........................................165
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 29 การเปรี ยบเทียบน้ าหนัก...........................................................169
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 30 การคาดคะเนน้ าหนัก................................................................173
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 31 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับน้ าหนัก.....................177
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 32 เครื่ องตวงและหน่วยการตวง....................................................181
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 33 การเปรี ยบเทียบความจุและการคาดคะเนปริ มาตรเป็ นลิตร.....185
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 34 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับการตวง.....................189

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7 การคูณ ..............................................................................................................193
ผังมโนทัศน์เป้ าหมายการเรี ยนรู ้และขอบข่ายภาระงาน.................................................194
การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 7 .......................................................195
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 35 การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 100 และ 1,000.....198
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 36 การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสามหลัก.................203
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 37 การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสี่หลัก......................207
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 38 การคูณ 10, 20, 30, ... 90 กับจานวนที่มีสองหลัก......................212
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 39 การคูณจานวนสองหลักกับจานวนสองหลัง.............................216
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 40 โจทย์ปัญหาการคูณ...................................................................220
ตอนที่ 3 เอกสาร/ความรู้ เสริมสาหรับครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ........................................224
ตอนที่ 3.1 มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั ชั้นปี กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551...........................................................................................................225
ตอนที่ 3.2 แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ..........................................................228
ตอนที่ 3.3 แบบทดสอบกลางปี .....................................................................................237
ตอนที่ 3.4 ตัวอย่างแบบประเมินต่าง ๆ พร้อมเกณฑ์ (Rubrics).....................................243
ตอนที่ 3.5 แฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio)......................................................................248
ตอนที่ 3.6 ตัวอย่างแบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน .....................................................252

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 3 เล่ม 1

ตอนที่ 1
แนวทางการจัดแผนการจัดการเรียนรู้

1

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 3 เล่ม 1

2

1. แนวทางการใช้ แผนการจัดการเรียนรู้
1.1 องค์ ประกอบของคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 3 เล่ม 1 นี้จดั ทาขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางให้ครู ใช้
ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ช่วงชั้นที่ 1 ตาม
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งการแบ่งหน่วยการเรี ยนรู ้สาหรับจัดทา
แผนการจัดการเรี ยนรู ้รายชัว่ โมงในคู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้เล่มนี้แบ่งเนื้อหาเป็ น 7 หน่วยการเรี ยนรู ้
สามารถใช้ควบคู่กบั สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 เล่ม 1 และหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 เล่ม 1 ประกอบด้วยหน่วยการเรี ยนรู ้ ดังนี้
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 จานวนนับไม่เกิน 100,000
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 การบวกและการลบจานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 การวัดความยาว
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 เวลาและการบันทึก
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 6 การชัง่ การตวง
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 7 การคูณ
คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ เล่ มนีน้ าเสนอเนือ้ หาแบ่ งเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แนวทางการจัดแผนการจัดการเรียนรู้
เป็ นส่ วนที่นาเสนอภาพกว้าง ๆ ของคู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั เล่ม ประกอบด้วย
1) แนวทางการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้
2) การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบ Backward Design (BwD)
3) เทคนิคและวิธีการจัดการเรี ยนรู ้‟การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์
4) ตารางวิเคราะห์สาระ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ และตัวชี้วดั ชั้นปี
5) โครงสร้างการแบ่งเวลารายชัว่ โมงในการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 3 เล่ม 1
ตอนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ รายชั่วโมง
เป็ นส่ วนที่นาเสนอแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายหน่วยการเรี ยนรู ้ ซึ่งเป็ นแนวทางในการจัดการ
เรี ยนรู ้อย่างละเอียดตามเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ ซึ่งแผนการจัดการเรี ยนรู ้แต่ละแผนมี
องค์ประกอบครบถ้วนตามแนวทางการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา
ในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้จะแบ่งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ออกเป็ นรายชัว่ โมง ซึ่งมีจานวนมากน้อย
ไม่เท่ากัน ขึ้นอยูก่ บั ความยาวของเนื้อหาสาระและในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้จะระบุ
1. ผังมโนทัศน์ แสดงขอบข่ายเนื้อหาการจัดการเรี ยนรู ้ที่ครอบคลุมความรู ้ ทักษะ/กระบวนการ
คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และภาระงาน/ชิ้นงาน
2. กรอบแนวคิดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ BwD (Backward Design Template) เป็ น
กรอบแนวคิดในการจัดการเรี ยนรู ้ของแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ แบ่งเป็ น 3 ขั้น ได้แก่
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ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรี ยนรู ้ซ่ ึงเป็ นหลักฐานที่แสดงว่านักเรี ยนมีผลการ
เรี ยนรู ้ตามที่กาหนดไว้อย่างแท้จริ ง
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ จะระบุวา่ ในหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ีแบ่งเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้
กี่แผน และแต่ละแผนใช้เวลาในการจัดกิจกรรมกี่ชวั่ โมง
3. แผนการจัดการเรียนรู้ รายชั่วโมง เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามกรอบแนวคิดการออกแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบ BwD ประกอบด้วย
3.1 ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยลาดับที่ของแผน ชื่อแผนและเวลาเรี ยน เช่น
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 การอ่านและการเขียนจานวนนับ เวลา 3 ชัว่ โมง
3.2 สาระสาคัญ เป็ นความคิดรวบยอดของเนื้อหาที่นามาจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้
3.3 ตัวชี้วดั ชั้นปี เป็ นตัวชี้วดั ที่ใช้ตรวจสอบนักเรี ยนหลังจากเรี ยนจบเนื้อหาที่นาเสนอในแต่
ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตร
3.4 จุดประสงค์ การเรียนรู้ เป็ นส่ วนที่บอกจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นแก่นกั เรี ยนภาย
หลังจากการเรี ยนจบในแต่ละแผนทั้งในด้านความรู ้ (K) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม (A) ด้าน
ทักษะ/กระบวนการ (P) ซึ่งสอดคล้องสัมพันธ์กบั ตัวชี้วดั ชั้นปี และเนื้อหาในแผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ
3.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็ นการตรวจสอบผลการจัดการเรี ยนรู ้วา่ หลังจาก
จัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้แล้วนักเรี ยนมีพฒั นาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตาม
เป้ าหมายที่คาดหวังไว้หรื อไม่ และมีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุ งส่ งเสริ มในด้านใดบ้าง ดังนั้นใน
แต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้จึงได้ออกแบบวิธีการและเครื่ องมือในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ น
ต่าง ๆ ของนักเรี ยนไว้อย่างหลากหลาย เช่น การทาแบบทดสอบ การตอบคาถามสั้น ๆ การตรวจผลงาน
การสังเกตพฤติกรรมทั้งที่เป็ นรายบุคคลและกลุ่ม เป็ นต้น โดยเน้นการปฏิบตั ิให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับตัวชี้วดั และมาตรฐานการเรี ยนรู ้
วิธีการและเครื่ องมือในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้เหล่านี้ครู สามารถนาไปใช้ประเมิน
นักเรี ยนได้ท้ งั ในระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้และการทากิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการนาความรู ้ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
3.6 สาระการเรียนรู้ เป็ นหัวข้อย่อยที่นามาจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้ซ่ ึง
สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง
3.7 แนวทางบูรณาการ เป็ นการเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในเรื่ องที่เรี ยนรู ้
ของแต่ละแผนให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กบั สาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ สุ ขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ
ทั้งนี้เพื่อให้นกั เรี ยนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวางและสร้างองค์ความรู ้ได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละคน
3.8 กระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็ นการเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เนื้อหาในแต่
ละเรื่ องโดยใช้แนวคิดและทฤษฎีการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ครู นาไปใช้ประโยชน์
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ในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ประกอบด้วย 5 ขั้น
ได้แก่
ขั้นที่ 1 นาเข้าสู่ บทเรี ยน
ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผูเ้ รี ยน
ขั้นที่ 4 การนาไปใช้
ขั้นที่ 5 สรุ ปความคิดรวบยอด
3.9 กิจกรรมเสนอแนะ เป็ นกิจกรรมเสนอแนะสาหรับให้นกั เรี ยนได้พฒั นาเพิ่มเติมในด้าน
ต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ได้จดั การเรี ยนรู ้มาแล้วในชัว่ โมงเรี ยน กิจกรรมเสนอแนะมี 2 ลักษณะ คือ กิจกรรม
สาหรับผูท้ ี่มีความสามารถพิเศษและต้องการศึกษาค้นคว้าในเนื้อหานั้น ๆ ให้ลึกซึ้งกว้างขวางยิง่ ขึ้น และ
กิจกรรมสาหรับผูท้ ี่ยงั ไม่เข้าใจเนื้อหาหรื อยังไม่เกิดการเรี ยนรู ้ตามเป้ าหมาย ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการเรี ยนซ้ า
หรื อซ่อมเสริ ม
3.10 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ เป็ นรายชื่อสื่ อการเรี ยนรู ้ทุกประเภทที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่งมี
ทั้งสื่ อธรรมชาติ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อเทคโนโลยี และสื่ อบุคคล เช่น หนังสื อ เอกสารความรู ้ รู ปภาพ เครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต วีดิทศั น์ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็ นต้น
3.11 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ เป็ นส่ วนที่ให้ครู บนั ทึกผลการจัดการเรี ยนรู ้วา่ ประสบ
ความสาเร็ จหรื อไม่ มีปัญหาหรื ออุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบ้าง ได้แก้ไขปั ญหาและอุปสรรคนั้นอย่างไร และ
ข้อเสนอแนะสาหรับการจัดการเรี ยนรู ้ครั้งต่อไป
ตอนที่ 3 เอกสาร/ความรู้ เสริมสาหรับครู
ประกอบด้วยแบบทดสอบต่าง ๆ และความรู ้เสริ มสาหรับครู ได้บนั ทึกลงในซีดี (CD) โดยมิได้
พิมพ์ไว้ในเล่มคู่มือครู เพื่อความสะดวกของครู ในการนาไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ประกอบด้วย
1) แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน เป็ นแบบทดสอบเพื่อใช้วดั และประเมินผลนักเรี ยน
ก่อนการจัดการเรี ยนรู ้และหลังการจัดการเรี ยนรู ้
2) แบบทดสอบ เป็ นแบบทดสอบเพื่อใช้วดั และประเมินผลนักเรี ยนหลังจากเรี ยนจบในแต่ละ
หน่วยการเรี ยนรู ้ 3 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านความรู ้ มีแบบทดสอบทั้งที่เป็ นแบบปรนัยและอัตนัย
(2) ด้านทักษะ/กระบวนการ เป็ นตารางการประเมิน
(3) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม เป็ นตารางการประเมิน
3) ความรู้ เสริมสาหรับครู เป็ นการนาเสนอความรู ้ในเรื่ องต่าง ๆ แก่ครู เช่น
1) หลักการจัดทาแฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio) และวิธีการคัดเลือกผลงานเพื่อเก็บในแฟ้ ม
สะสมผลงาน
(2) ความรู ้เรื่ องโครงงาน
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1.2 วิธีการใช้ แผนการจัดการเรียนรู้
ในการจัดการเรี ยนรู ้ครู ควรศึกษาคู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 3 และศึกษาสื่ อ
การเรี ยนรู ้ที่จะใช้ประกอบการเรี ยนรู ้ หลังจากนั้นจึงวางแผนเตรี ยมจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้กจ็ ะช่วยให้การ
จัดการเรี ยนรู ้ของครู เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางของคู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 3 เล่มนี้ จะมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลอย่างสู งสุ ดก็ต่อเมื่อครู ได้เตรี ยมการล่วงหน้า และเลือกวิธีการจัดการเรี ยนรู ้
ให้เหมาะสมกับนักเรี ยน ที่สาคัญสถานศึกษาแต่ละแห่งมีสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้และสภาพนักเรี ยนที่
แตกต่างกัน จึงเป็ นไปไม่ได้ที่คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้เล่มใด ๆ จะเหมาะสมและดีเยีย่ มสาหรับ
สถานศึกษา ครู และนักเรี ยนทุกคน ดังนั้น จึงเป็ นภาระของครู ที่จะต้องเตรี ยมการสอน พิจารณาปรับและ
เลือกสรรแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับสภาพการเรี ยนรู ้จริ งของนักเรี ยนและสถานศึกษา
1.3 สั ญลักษณ์ ลกั ษณะกิจกรรมการเรียนรู้
ในสื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ทุกเล่มได้มีสญ
ั ลักษณ์กากับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ไว้ทุก
กิจกรรม เพื่อช่วยให้ครู และนักเรี ยนทราบลักษณะของกิจกรรมนั้น ๆ จะได้จดั กิจกรรมได้ดียงิ่ ขึ้น
สัญลักษณ์ลกั ษณะกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีดงั นี้
โครงงาน เป็ นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาการคิด การวางแผน และการแก้ปัญหา
การพัฒนากระบวนการคิด เป็ นกิจกรรมให้นกั เรี ยนทาเพื่อพัฒนากระบวนการคิดด้าน
ต่างๆ
การประยุกต์ ใช้ ในชีวติ เป็ นกิจกรรมให้นกั เรี ยนนาความรู ้ ทักษะไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
การปฏิบัตจิ ริง/ฝึ กทักษะ เป็ นกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิจริ งหรื อฝึกปฏิบตั ิเพื่อเกิด
ทักษะ อันจะช่วยให้การเรี ยนรู ้เป็ นไปตามเป้ าหมายอย่างสมบูรณ์และติดตัวคงทน
การศึกษาค้ นคว้ า/สื บค้ น เป็ นกิจกรรมให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าหรื อสื บค้นเพื่อสร้างองค์
ความรู ้ดว้ ยตนเองจนเกิดเป็ นนิสยั
การสารวจ เป็ นกิจกรรมให้นกั เรี ยนสารวจ รวบรวมข้อมูลเพื่อนามาศึกษาวิเคราะห์หา
เหตุหาผล ฝึ กความเป็ นผูร้ อบคอบ
การสั งเกต เป็ นกิจกรรมให้นกั เรี ยนรู ้จกั สังเกตสิ่ งที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้จนสร้างองค์ความรู ้ได้
อย่างเป็ นระบบและมีเหตุผล
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การคิดคานวณ เป็ นกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะการคิดคานวณ
การแก้ โจทย์ ปัญหา เป็ นกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
การใช้ สัญลักษณ์ สื่อความ เป็ นกิจกรรมพัฒนาการใช้สญ
ั ลักษณ์ในการสื่ อความในทุก ๆ
ด้านเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้
กิจกรรมสาหรับกลุ่มพิเศษ เป็ นกิจกรรมสาหรับให้นกั เรี ยนใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้เพิม่ เติม
เพื่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ
กิจกรรมสาหรับซ่ อมเสริม เป็ นกิจกรรมสาหรับให้นกั เรี ยนใช้เรี ยนซ่อมเสริ มเพือ่ ให้เกิด
การเรี ยนรู ้ตามตัวชี้วดั
ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ เป็ นกิจกรรมให้นกั เรี ยนใช้พฒั นาทักษะการคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ Backward Design (BwD)
การจัดการเรี ยนรู ้หรื อการสอนเป็ นงานที่ครู ทุกคนต้องใช้กลวิธีต่าง ๆ มากมายเพื่อให้นกั เรี ยน
สนใจที่จะเรี ยนรู ้และเกิดผลตามที่ครู คาดหวัง การจัดการเรี ยนรู ้จดั เป็ นศาสตร์ที่ตอ้ งใช้ความรู ้
ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์อย่างมาก ครู บางคนอาจจะละเลยเรื่ องของการออกแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้หรื อการออกแบบการสอน ซึ่งเป็ นงานที่ครู จะต้องทาก่อนการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ทาอย่ างไร ทาไมจึงต้ องออกแบบการจัดการเรียนรู้
ครู ทุกคนผ่านการศึกษาและได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้มาแล้ว ในอดีต
การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้จะเริ่ มต้นจากการกาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้
การดาเนินการจัดการเรี ยนรู ้ และการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ ปัจจุบนั การเรี ยนรู ้ได้มีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้ามา
มีบทบาทต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ซึ่งนักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้จากสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที่มีอยู่
รอบตัว ดังนั้นการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้จึงเป็ นกระบวนการสาคัญที่ครู จาเป็ นต้องดาเนินการให้เหมาะสม
กับศักยภาพของนักเรี ยนแต่ละบุคคล
วิกกินส์และแมกไท นักการศึกษาชาวอเมริ กนั ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ ซึ่งเขาเรี ยกว่า Backward Design ซึ่งเป็ นการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่ครู จะต้องกาหนดผลลัพธ์
ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยนก่อนโดยเขาทั้งสองให้ชื่อว่าความเข้าใจที่คงทน (Enduring
Understandings) เมื่อกาหนดความเข้าใจที่คงทนได้แล้ว ครู จะต้องบอกให้ได้วา่ ความเข้าใจที่คงทนของ
นักเรี ยนนี้เกิดจากอะไร นักเรี ยนจะต้องมีหรื อแสดงพฤติกรรมอะไรบ้าง ครู มีหรื อใช้วิธีการวัดอะไรบ้างที่
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จะบอกว่านักเรี ยนมีหรื อแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นแล้ว จากนั้นครู จึงนึกถึงวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที่จะทาให้
นักเรี ยนเกิดความเข้าใจที่คงทนต่อไป
แนวคิดของ Backward Design
Backward Design เป็ นการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้ผลลัพธ์ปลายทางเป็ นหลัก ซึ่งผลลัพธ์
ปลายทางนี้จะเกิดขึ้นกับนักเรี ยนก็ต่อเมื่อจบหน่วยการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ครู จะต้องออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้กรอบความคิดที่เป็ นเหตุเป็ นผล มีความสัมพันธ์กนั จากนั้นจึงจะลงมือเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ขยายรายละเอียดเพิ่มเติมให้มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพต่อไป
กรอบความคิดหลักของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดย Backward Design มีข้นั ตอนหลักที่
สาคัญ 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 กาหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน
ขั้นที่ 2 กาหนดภาระงานและการประเมินผลการเรี ยนรู ้ซ่ ึงเป็ นหลักฐานที่แสดงว่านักเรี ยน
มีผลการเรี ยนรู ้ตามที่กาหนดไว้อย่างแท้จริ ง
ขั้นที่ 3 วางแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ขั้นที่ 1 กาหนดผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ก่อนที่จะกาหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยนนั้น ครู ควรตอบคาถามสาคัญ
ต่อไปนี้
1.นักเรี ยนควรจะมีความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถทาสิ่ งใดได้บา้ ง
2.เนื้อหาสาระใดบ้างที่มีความสาคัญต่อการสร้างความเข้าใจของนักเรี ยน และความเข้าใจที่คงทน
(Enduring Understandings) ที่ครู ตอ้ งการจัดการเรี ยนรู ้ให้แก่นกั เรี ยนมีอะไรบ้าง
เมื่อจะตอบคาถามสาคัญดังกล่าวข้างต้น ให้ครู นึกถึงเป้ าหมายของการศึกษา มาตรฐานการเรี ยนรู ้
ด้านเนื้อหาระดับชาติที่ปรากฏอยูใ่ นหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รวมทั้ง
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรื อท้องถิ่น การทบทวนความคาดหวังของหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากมาตรฐานแต่ละระดับจะมีความสัมพันธ์กบั เนื้อหาสาระต่าง ๆ ซึ่ง
มีความแตกต่างลดหลัน่ กันไป ด้วยเหตุน้ ีข้นั ที่ 1 ของ Backward Design ครู จึงต้องจัดลาดับความสาคัญ
และเลือกผลลัพธ์ปลายทางของนักเรี ยน ซึ่งเป็ นผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดจากความเข้าใจที่คงทนต่อไป
ความเข้ าใจทีค่ งทนของนักเรียน
ความเข้าใจที่คงทนคืออะไร ความเข้าใจที่คงทนเป็ นความรู ้ที่ลึกซึ้ง ได้แก่ ความคิดรวบยอด
ความสัมพันธ์ และหลักการของเนื้อหาและวิชาที่นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งเป็ นความรู ้ที่อิง
เนื้อหา ความรู ้น้ ีเกิดจากการสะสมข้อมูลต่าง ๆ ของนักเรี ยน และเป็ นองค์ความรู ้ที่นกั เรี ยนสร้างขึ้นด้วย
ตนเอง
การเขียนความเข้ าใจทีค่ งทนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ถ้าความเข้าใจที่คงทนหมายถึงสาระสาคัญของสิ่ งที่จะเรี ยนรู ้แล้ว ครู ควรจะรู ้วา่ สาระสาคัญ
หมายถึงอะไร คาว่าสาระสาคัญมาจากคาว่า Concept ซึ่งนักการศึกษาของไทยแปลเป็ นภาษาไทยว่า
สาระสาคัญ ความคิดรวบยอด มโนทัศน์ มโนมติ และสังกัป ซึ่งการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้นิยมใช้คาว่า
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สาระสาคัญ
สาระสาคัญเป็ นข้อความที่แสดงแก่นหรื อเป้ าหมายเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปรวมและ
ข้อแตกต่างเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง โดยอาจครอบคลุมข้อเท็จจริ ง กฎ ทฤษฎี ประเด็น และการสรุ ปสาระสาคัญ
และข้อความที่มีลกั ษณะรวบยอดอย่างอื่น
ประเภทของสาระสาคัญ
1.ระดับกว้าง (Broad Concept)
ตัวอย่ างสาระสาคัญระดับกว้ าง
‟การจาแนกรู ปเรขาคณิ ตใช้วิธีพิจารณาขอบของรู ป
2.ระดับการนาไปใช้ (Operative Concept หรื อ Functional Concept)
ตัวอย่ างสาระสาคัญระดับการนาไปใช้
‟รู ปเรขาคณิ ตสามารถจาแนกโดยพิจารณาขอบของรู ป เช่น รู ปสามเหลี่ยม รู ปสี่ เหลี่ยม
รู ปวงกลม รู ปวงรี
แนวทางการเขียนสาระสาคัญ
1.ให้เขียนสาระสาคัญของทุกเรื่ องโดยแยกเป็ นข้อ ๆ (จานวนข้อของสาระสาคัญจะเท่ากับจานวนเรื่ อง)
2.การเขียนสาระสาคัญที่ดีควรเป็ นสาระสาคัญระดับการนาไปใช้
3.สาระสาคัญต้องครอบคลุมประเด็นสาคัญครบถ้วน เพราะหากขาดส่ วนใดไปแล้วจะทาให้
นักเรี ยนรับสาระสาคัญที่ผดิ ไปทันที
4.การเขียนสาระสาคัญที่จะให้ครอบคลุมประเด็นสาคัญวิธีการหนึ่งคือ การเขียนแผนผังสาระสาคัญ
ตัวอย่ างการเขียนแผนผังสาระสาคัญ
เป็ นรู ปที่มีดา้ น 3 ด้าน
และมีมุม 3 มุม

เป็ นรู ปที่มีดา้ น 4 ด้านจดกัน
และมีมุม 4 มุม

เป็ นรู ปที่มีไม่มีดา้ นและไม่มีมุม
และมีเส้นรอบวงห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากัน

เป็ นรู ปที่ไม่มีดา้ น ไม่มีมุมคล้ายรู ป
วงกลม แต่มีลกั ษณะรี และมีเส้นรอบวง
ห่างจากจุดศูนย์กลางไม่เท่ากัน
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สาระสาคัญของการจาแนกรู ปเรขาคณิ ตสามารถจาแนกโดยพิจารณาขอบของรู ป ได้ แก่
„สามเหลี่ยมเป็ นรู ปที่มีดา้ น 3 ด้าน และมีมุม 3 มุม
„รู ปสี่ เหลี่ยมเป็ นรู ปที่มีดา้ น 4 ด้านจดกัน และมีมุม 4 มุม
„รู ปวงกลมเป็ นรู ปที่ไม่มีดา้ นและไม่มีมุม และมีเส้นรอบวงห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากัน
„รู ปวงรี เป็ นรู ปที่ไม่มีดา้ นไม่มีมุมคล้ายรู ปวงกลม แต่มีลกั ษณะรี และมีเส้นรอบวงห่างจาก
จุดศูนย์กลางไม่เท่ากัน
5.การเขียนสาระสาคัญเกี่ยวกับเรื่ องใดควรเขียนลักษณะเด่นที่มองเห็นได้หรื อนึกได้ออกมาเป็ น
ข้อ ๆ แล้วจาแนกลักษณะเหล่านั้นเป็ นลักษณะจาเพาะและลักษณะประกอบ
6.การเขียนข้อความที่เป็ นสาระสาคัญ ควรใช้ภาษาที่มีการขัดเกลาอย่างดี เลี่ยงคาที่มีความหมาย
กากวมหรื อฟุ่ มเฟื อย
ขั้นที่ 2 กาหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้
ตามทีก่ าหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
เมื่อครู กาหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยนแล้ว ก่อนที่จะดาเนินการขั้นต่อไป
ขอให้ครู ตอบคาถามสาคัญต่อไปนี้
‟ นักเรี ยนมีพฤติกรรมหรื อแสดงออกในลักษณะใดจึงทาให้ครู ทราบว่า นักเรี ยนบรรลุผลลัพธ์
ปลายทางตามที่กาหนดไว้แล้ว
‟ ครู มีหลักฐานหรื อใช้วิธีการใดที่สามารถระบุได้วา่ นักเรี ยนมีพฤติกรรมหรื อแสดงออกตาม
ผลลัพธ์ปลายทางที่กาหนดไว้
การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการของ Backward Design เน้นให้ครู รวบรวมหลักฐาน
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่จาเป็ นและมีหลักฐานเพียงพอที่จะกล่าวได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้ทาให้
นักเรี ยนเกิดผลสัมฤทธิ์แล้ว ไม่ใช่เรี ยนแค่ให้จบตามหลักสู ตรหรื อเรี ยนตามชุดของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ครู
กาหนดไว้เท่านั้น วิธีการของ Backward Design ต้องการกระตุน้ ให้ครู คิดล่วงหน้าว่า ครู ควรจะกาหนด
และรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์อะไรบ้างก่อนที่จะออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
หลักฐานดังกล่าวควรจะเป็ นหลักฐานที่สามารถใช้เป็ นข้อมูลย้อนกลับที่มีประโยชน์สาหรับนักเรี ยนและ
ครู ได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ครู ควรใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้แบบต่อเนื่องอย่างไม่เป็ น
ทางการและเป็ นทางการตลอดระยะเวลาที่ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้แก่นกั เรี ยน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ที่ตอ้ งการให้ครู ทาการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เรี ยกว่า สอนไป
วัดผลไป
จึงกล่าวได้วา่ ขั้นนี้ครู ควรนึกถึงพฤติกรรมหรื อการแสดงออกของนักเรี ยน โดยพิจารณาจาก
ผลงานหรื อชิ้นงานที่เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรี ยนเกิดผลลัพธ์ปลายทางตามเกณฑ์
ที่กาหนดไว้แล้ว และเกณฑ์ที่ใช้ประเมินควรเป็ นเกณฑ์คุณภาพในรู ปของมิติคุณภาพ (Rubrics) อย่างไรก็
ตาม ครู อาจจะมีหลักฐานหรื อใช้วิธีการอื่น ๆ เช่น การทดสอบก่อนและหลังเรี ยน การสัมภาษณ์ การศึกษา
ค้นคว้า การฝึกปฏิบตั ิขณะเรี ยนรู ้ประกอบด้วยก็ได้
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การกาหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียนมีผลการ
เรียนรู้ ตามผลลัพธ์ ปลายทางทีก่ าหนดไว้ แล้ ว
หลังจากที่ครู ได้กาหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยนแล้ว ครู ควรกาหนด
ภาระงานและวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงว่านักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ตามผลลัพธ์
ปลายทางที่กาหนดไว้แล้ว
ภาระงาน หมายถึง งานหรื อกิจกรรมที่กาหนดให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิ เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั ชั้นปี /มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้ ลักษณะสาคัญของงานจะต้องเป็ นงานที่
สอดคล้องกับชีวิตจริ งในชีวิตประจาวัน เป็ นเหตุการณ์จริ งมากกว่ากิจกรรมที่จาลองขึ้นเพื่อใช้ในการ
ทดสอบ ซึ่งเรี ยกว่างานที่ปฏิบตั ิเป็ นงานที่มีความหมายต่อนักเรี ยน (Meaningful Task) นอกจากนี้งานและ
กิจกรรมจะต้องมีขอบเขตที่ชดั เจน สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั ชั้นปี /มาตรฐานการเรี ยนรู ้
ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน
ทั้งนี้เมื่อได้ภาระงานครบถ้วนตามที่ตอ้ งการแล้ว ครู จะต้องนึกถึงวิธีการและเครื่ องมือที่จะใช้วดั
และประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนซึ่งมีอยูม่ ากมายหลายประเภท ครู จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับภาระ
งานที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิ
ตัวอย่างภาระงานเรื่ อง การเตรี ยมความพร้อมทางเรขาคณิ ต รวมทั้งการกาหนดวิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนดังตาราง
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จุดประสงค์
การเรียนรู้
1. จาแนกรู ปที่เป็ น
รู ปเปิ ด รู ปปิ ด และ
รู ปเรขาคณิ ตได้
2. จัดกลุ่มรู ปเรขา
คณิ ตได้

ตัวอย่ างภาระงาน/ผลงานแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้ อมทางเรขาคณิต
การวัดและประเมินผล
สาระการ
กิจกรรมการ
ภาระงาน/ผลงาน
เรียนรู้
เรียนรู้
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์
1. รู ปเปิ ด รู ปปิ ด 1. นักเรี ยนทา
1. สังเกตจากการ
1. แบบ
- เกณฑ์คุณภาพ 1. ร่ วมกันอภิปราย
2. รู ปเรขาคณิ ต แบบทดสอบก่อน ซักถาม การแสดง
ประเมินผลการ 4 ระดับ
ถึงลักษณะของ
3. การจัดกลุ่ม เรี ยนและหลัง
ความคิดเห็น การให้ นาเสนอข้อมูล/
ขอบหนังสื อหรื อ
รู ปเรขาคณิ ต
เรี ยน
ข้อเสนอแนะและการ การอภิปราย/การ
ขอบเหรี ยญสิ บ
2. นักเรี ยนทา
อภิปรายร่ วมกัน
สร้างแผนที่
นั้นว่ามีลกั ษณะ
กิจกรรมในใบ
2. ตรวจผลการทา
ความคิด
เป็ นอย่างไร
กิจกรรมที่ 1 เรื่ อง แบบทดสอบก่อน
2. แบบทดสอบ - เกณฑ์คุณภาพ 2. นักเรี ยนศึกษา
“รู ปเรขาคณิ ต”
เรี ยนและ
ก่อน-หลังเรี ยน 50%
เนื้อหาจากสื่ อ/
3. นักเรี ยนทา
แบบทดสอบหลัง
แหล่งการเรี ยนรู ้
แบบทดสอบวัด เรี ยน
ความรู ้
3. ตรวจผลการทา
กิจกรรมที่ 1 เรื่ อง
3. ใบกิจกรรมที่ 1 - เกณฑ์คุณภาพ
“รู ปเรขาคณิ ต”
4 ระดับ
4. ตรวจผลการทา
แบบทดสอบวัด
4. แบบทดสอบ - เกณฑ์คุณภาพ
ความรู ้
วัดความรู ้
4 ระดับ

สื่ อการเรียนรู้
1. แผ่นภาพ รู ป
เปิ ด รู ปปิ ด
2. แผ่นภาพรู ป
เรขาคณิ ตต่าง ๆ
3. หนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน
4. ใบกิจกรรมที่ 1
เรื่ อง “รู ปเรขา
คณิ ต”
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ความเข้าใจที่คงทนจะเกิดขึ้นได้นกั เรี ยนจะต้องมีความสามารถ 6 ประการ ได้แก่
1.การอธิบาย ชี้แจง เป็ นความสามารถที่นกั เรี ยนแสดงออกโดยการอธิบายหรื อชี้แจงในสิ่ งที่
เรี ยนรู ้ได้อย่างถูกต้องสอดคล้อง มีเหตุมีผล และเป็ นระบบ
2.การแปลความและตีความ เป็ นความสามารถที่นกั เรี ยนแสดงออกโดยการแปลความและตีความ
ได้อย่างมีความหมาย ตรงประเด็น กระจ่างชัด และทะลุปรุ โปร่ ง
3.การประยุกต์ ดัดแปลง และนาไปใช้ เป็ นความสามารถที่นกั เรี ยนแสดงออกโดยการนาสิ่ งที่ได้
เรี ยนรู ้ไปสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิผล มีประสิ ทธิภาพ และคล่องแคล่ว
4.การมีมุมมองทีห่ ลากหลาย เป็ นความสามารถที่นกั เรี ยนแสดงออกโดยการมีมุมมองที่น่าเชื่อถือ
เป็ นไปได้ มีความลึกซึ้ง แจ่มชัด และแปลกใหม่
5.การให้ ความสาคัญและใส่ ใจในความรู้ สึกของผู้อนื่ เป็ นความสามารถที่นกั เรี ยนแสดงออกโดย
การมีความละเอียดรอบคอบ เปิ ดเผย รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ระมัดระวังที่จะไม่ให้เกิดความ
กระทบกระเทือนต่อผูอ้ ื่น
6.การรู้ จักตนเอง เป็ นความสามารถที่นกั เรี ยนแสดงออกโดยการมีความตระหนักรู ้ สามารถ
ประมวลผลข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลาย ปรับตัวได้ รู ้จกั ใคร่ ครวญ และมีความเฉลียวฉลาด
นอกจากนี้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดสมรรถนะ
สาคัญของนักเรี ยนหลังจากสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรไว้ 5 ประการ ดังนี้
1.ความสามารถในการสื่ อสาร เป็ นความสามารถของนักเรี ยนในการถ่ายทอดความคิด ความรู ้
ความเข้าใจ ความรู ้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อนั จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อประนีประนอม การเลือกที่จะรับ
และไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่ อสารที่มี
ประสิ ทธิภาพ โดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
2.ความสามารถในการคิด เป็ นความสามารถของนักเรี ยนในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิงคุณธรรม และการคิดอย่างเป็ นระบบ เพื่อ
นาไปสู่ การสร้างองค์ความรู ้หรื อสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3.ความสามารถในการแก้ ปัญหา เป็ นความสามารถของนักเรี ยนในการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม ประยุกต์ความรู ้มาใช้ในการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาและมีการตัดสิ นใจที่มีประสิ ทธิภาพ โดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม และ
สิ่ งแวดล้อม
4.ความสามารถในการใช้ ทกั ษะกระบวนการและทักษะในการดาเนินชี วติ เป็ นความสามารถของ
นักเรี ยนในด้านการนากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การทางานและการอยูร่ ่ วมกัน
ในสังคมด้วยการสร้างเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล การจัดการและหาทางออกที่เหมาะสมด้าน
ความขัดแย้งและความแตกต่างระหว่างบุคคล การปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
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สภาพแวดล้อม การสื บเสาะหาความรู ้และการรู ้จกั หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์ซ่ ึ งจะส่ งผลกระทบ
ต่อตนเองและผูอ้ ื่น
5.ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เป็ นความสามารถของนักเรี ยนในการเลือกใช้เทคโนโลยีดา้ น
ต่าง ๆ ทั้งด้านวัตถุ แนวคิด และวิธีการในการพัฒนาตนเองและสังคมด้านการเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การ
ทางาน การแก้ปัญหา และการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม
นอกจากสมรรถนะสาคัญของนักเรี ยนหลังจากสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรที่กล่าวแล้วข้างต้น
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้
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
ดังนั้นการกาหนดภาระงานให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิ รวมทั้งการเลือกวิธีการและเครื่ องมือวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้น้ นั ครู ควรคานึงถึงความสามารถของนักเรี ยน 6 ประการตามแนวคิดของ Backward
Design สมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนหลังจากสาเร็ จการศึกษาตาม
หลักสู ตรที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น เพื่อให้ภาระงาน วิธีการ และเครื่ องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
ครอบคลุมสิ่ งที่สะท้อนผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยนอย่างแท้จริ ง
นอกจากนี้การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของ Backward Design ในขั้นที่ 2 นี้ครู
จะต้องคานึงถึงภาระงาน วิธีการ เครื่ องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่มีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้
มีประสิ ทธิภาพ ตรงกับสภาพจริ ง มีความยืดหยุน่ และให้ความสบายใจแก่นกั เรี ยนเป็ นสาคัญ
ขั้นที่ 3 วางแผนการจัดการเรียนรู้
เมื่อครู มีความรู ้ความเข้าใจที่ชดั เจนเกี่ยวกับการกาหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับ
นักเรี ยน รวมทั้งกาหนดภาระงานและการประเมินผลการเรี ยนรู ้ซ่ ึงเป็ นหลักฐานที่แสดงว่านักเรี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ตามที่กาหนดไว้อย่างแท้จริ งแล้ว ขั้นต่อไปครู ควรนึกถึงกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที่จะจัดให้แก่
นักเรี ยน การที่ครู จะนึกถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดให้นกั เรี ยนได้น้ นั ครู ควรตอบคาถามสาคัญต่อไปนี้
‟ถ้าครู ตอ้ งการจะจัดการเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้เกี่ยวกับข้อเท็จจริ ง ความคิดรวบยอด
หลักการ และทักษะ/กระบวนการต่าง ๆ ที่จาเป็ นสาหรับนักเรี ยนซึ่งจะทาให้นกั เรี ยนเกิดผลลัพธ์ปลายทาง
ตามที่กาหนดไว้ รวมทั้งเกิดเป็ นความเข้าใจที่คงทนต่อไปนั้น ครู สามารถจะใช้วิธีการง่าย ๆ อะไรบ้าง
‟กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่จะช่วยเป็ นสื่ อนาให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้และทักษะที่จาเป็ นมีอะไรบ้าง
‟สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมและดีที่สุดซึ่งจะทาให้นกั เรี ยนบรรลุตามมาตรฐานของ
หลักสู ตรมีอะไรบ้าง
‟กิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ควรจัดกิจกรรมใดก่อนและควรจัดกิจกรรมใดภายหลัง
‟กิจกรรมต่าง ๆ ออกแบบไว้เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรี ยนหรื อไม่
เพราะเหตุใด
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การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดผลลัพธ์ปลายทางตามแนวคิดของ Backward
Design นั้น วิกกินส์และแมกไทได้เสนอแนะให้ครู เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดของ
WHERETO (ไปที่ไหน) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
W แทนกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่จดั ให้น้ นั จะต้องช่วยให้นกั เรี ยนรู ้วา่ หน่วยการเรี ยนรู ้น้ ีจะดาเนินไป
ในทิศทางใด (Where) และสิ่ งที่คาดหวังคืออะไร (What) มีอะไรบ้าง ช่วยให้ครู ทราบว่านักเรี ยนมีความรู ้
พื้นฐานและความสนใจอะไรบ้าง (Where)
H แทนกิจกรรมการเรี ยนรู ้ควรดึงดูดความสนใจนักเรี ยนทุกคน (Hook) ทาให้นกั เรี ยนเกิดความ
สนใจในสิ่ งที่จะเรี ยนรู ้ (Hold) และใช้สิ่งที่นกั เรี ยนสนใจเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้
E แทนกิจกรรมการเรี ยนรู ้ควรส่ งเสริ มและจัดให้ (Equip) นักเรี ยนได้มีประสบการณ์
(Experience) ในแนวคิดหลัก/ความคิดรวบยอดและสารวจ รวมทั้งวินิจฉัย (Explore) ในประเด็นต่าง ๆ ที่
น่าสนใจ
R แทนกิจกรรมการเรี ยนรู ้ควรเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้คิดทบทวน (Rethink) ปรับ (Revise)
ความเข้าใจในความรู ้และงานที่ปฏิบตั ิ
E แทนกิจกรรมการเรี ยนรู ้ควรเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ประเมิน (Evaluate) ผลงานและสิ่ งที่
เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้
T แทนกิจกรรมการเรี ยนรู ้ควรออกแบบ (Tailored) สาหรับนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และความสามารถที่แตกต่างกันของนักเรี ยน
O แทนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ให้เป็ นระบบ (Organized) ตามลาดับการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยน และกระตุน้ ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการสร้างองค์ความรู ้ต้ งั แต่เริ่ มแรกและตลอดไป ทั้งนี้เพื่อ
การเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิผล
อย่างไรก็ตาม มีขอ้ สังเกตว่าการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีการกาหนดวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ การ
ลาดับบทเรี ยน รวมทั้งสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่เฉพาะเจาะจงนั้นจะประสบผลสาเร็ จได้กต็ ่อเมื่อครู ได้มี
การกาหนดผลลัพธ์ปลายทาง หลักฐาน และวิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่แสดงว่านักเรี ยนมี
ผลการเรี ยนรู ้ตามที่กาหนดไว้อย่างแท้จริ งแล้ว การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เป็ นเพียงสื่ อที่จะนาไปสู่ เป้ าหมาย
ความสาเร็ จที่ตอ้ งการเท่านั้น ด้วยเหตุน้ ีถา้ ครู มีเป้ าหมายที่ชดั เจนก็จะช่วยทาให้การวางแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้และการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สามารถทาให้นกั เรี ยนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้ได้
โดยสรุ ปจึงกล่าวได้วา่ ขั้นนี้เป็ นการค้นหาสื่ อการเรี ยนรู ้ แหล่งการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ที่สอดคล้องเหมาะสมกับนักเรี ยน กิจกรรมที่กาหนดขึ้นควรเป็ นกิจกรรมที่จะส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนสามารถ
สร้างและสรุ ปเป็ นความคิดรวบยอดและหลักการที่สาคัญของสาระที่เรี ยนรู ้ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่คงทน
รวมทั้งความรู ้สึกและค่านิยมที่ดีไปพร้อม ๆ กับทักษะความชานาญ
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Backward Design Template
การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ท.ี่ ..........................................
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ความเข้ าใจทีค่ งทนของนักเรียน
คาถามสาคัญทีท่ าให้ เกิดความเข้ าใจทีค่ งทน
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
1. ........................................................................
1. ........................................................................
2. ........................................................................
2. ........................................................................
ความรู้ ของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความเข้ าใจทีค่ งทน
ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความ
นักเรียนจะรู้ ว่า…
เข้ าใจทีค่ งทน นักเรียนจะสามารถ...
1. ....................................................................
1. ..........................................................................
2. ....................................................................
2. ..........................................................................
3. ....................................................................
3. ..........................................................................
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้ ตามที่
กาหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานทีน่ ักเรียนต้ องปฏิบัติ
1.1 .........................................................................................................................................................
1.2 .........................................................................................................................................................
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.2 เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
1) ........................................................................
1) ........................................................................
2) ........................................................................
2) ........................................................................
3) ........................................................................
3) ........................................................................
3. สิ่ งทีม่ ่ ุงประเมิน
3.1 .........................................................................................................................................................
3.2 .........................................................................................................................................................
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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รู ปแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายชัว่ โมงจากการออกแบบการจัดการเรี 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 ...(กาหนดให้สอดคล้องกับสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรี ยนหลังจากสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ซึ่งประกอบด้วย
ด้านความรู ้ความคิด (Knowledge:K)
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม (Affective:A)
ด้านทักษะ/กระบวนการ (Performance:P))
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ...(ระบุวิธีการและเครื่ องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ท้ งั 3 ด้าน)
สาระการเรียนรู้ ...(ระบุสาระและเนื้อหาที่ใช้จดั การเรี ยนรู ้ อาจเขียนเฉพาะหัวเรื่ องก็ได้)
แนวทางบูรณาการ...(เสนอแนะและระบุกิจกรรมของกลุ่มสาระอื่นที่บูรณาการร่ วมกัน)
กระบวนการจัดการเรียนรู้...(กาหนดให้สอดคล้องกับธรรมชาติของกลุ่มสาระและการบูรณาการ
ข้ามสาระ)
กิจกรรมเสนอแนะ...(ระบุรายละเอียดของกิจกรรมที่นกั เรี ยนควรปฏิบตั ิเพิ่มเติม)
สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ ...(ระบุสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรี ยนรู ้ที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้)
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ ...(ระบุรายละเอียดของผลการจัดการเรี ยนรู ้ตามแผนที่กาหนดไว้
อาจนาเสนอข้อเด่นและข้อด้อยให้เป็ นข้อมูลที่สามารถใช้เป็ นส่ วนหนึ่งของการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนได้)
ในส่ วนของการเขียนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้น้ นั ให้ครู ที่เขียนแผนฯ นาขั้นตอนหลักของ
เทคนิควิธีการของการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เช่น การเรี ยนแบบแก้ปัญหา การศึกษาเป็ น
รายบุคคล การอภิปรายกลุ่มย่อย/กลุ่มใหญ่ การฝึ กปฏิบตั ิการ การสื บค้นข้อมูล ฯลฯ มาเขียนในขั้นสอน
โดยให้คานึงถึงธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
การใช้แนวคิดของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของ Backward Design จะช่วยให้
ครู มีความมัน่ ใจในการจัดการเรี ยนรู ้ และใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ของ วพ. ในการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพต่อไป
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3. เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ –การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (2) และ (3) ได้ระบุแนวทางการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยเน้นการฝึ กทักษะกระบวนการคิด การฝึกทักษะการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากแหล่งการ
เรี ยนรู ้ที่หลากหลาย การฝึ กปฏิบตั ิจริ งและการประยุกต์ใช้ความรู ้เพื่อการป้ องกันและแก้ปัญหา ดังนั้น
เพื่อให้การจัดการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวนี้ การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ใน คู่มือครู
แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชุดนี้ จึงยึดแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ (Child-Centered)
เน้นการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ งและเน้นการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการที่ผสมผสานเชื่อมโยงสาระการเรี ยนรู ้
ต่าง ๆ กับหัวข้อเรื่ องหรื อประเด็นที่สอดคล้องกับชีวิตจริ ง เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการพัฒนาในองค์รวม เป็ น
ธรรมชาติ สอดคล้องกับสภาพและปัญหาที่เกิดในวิถีชีวิตของนักเรี ยน
แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญได้เปลี่ยนแปลงบทบาทของครู จากการเป็ นผู ้
ชี้นาหรื อถ่ายทอดความรู ้ไปเป็ นผูช้ ่วยเหลืออานวยความสะดวกและส่ งเสริ มสนับสนุนนักเรี ยนโดยใช้
วิธีการต่าง ๆ อย่างหลากหลายรู ปแบบ เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการสร้างสรรค์ความรู ้และนาความรู ้ไปใช้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชุดนี้จึงได้นาเสนอทฤษฎีและเทคนิควิธีการ
เรี ยนการสอนต่าง ๆ มาเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ เช่น
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน (Brain-Based Learning–BBL) เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้
ที่อิงผลการวิจยั ทางประสาทวิทยาซึ่งได้เสนอแนะไว้วา่ ตามธรรมชาติน้ นั สมองเรี ยนรู ้ได้อย่างไร โดยได้
กล่าวถึงโครงสร้างที่แท้จริ งของสมองและการทางานของสมองมนุษย์ที่มีการแปรเปลี่ยนไปตามขั้นของ
การพัฒนา ซึ่งสามารถนามาใช้เป็ นกรอบแนวคิดของการสร้างสรรค์การจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-Based Learning–PBL) เป็ นวิธีการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็ นจุดเริ่ มต้นและเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยให้นกั เรี ยน
ร่ วมกันแก้ปัญหาภายใต้การแนะนาของครู ให้นกั เรี ยนช่วยกันตั้งคาถามและช่วยกันค้นหาคาตอบ โดยอาจ
ใช้ความรู ้เดิมมาแก้ปัญหาหรื อศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมสาหรับการแก้ปัญหา นาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามา
สรุ ปเป็ นข้อมูลในการแก้ปัญหา แล้วช่วยกันประเมินการแก้ปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาครั้งต่อไป
สาหรับขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้
การจัดการเรียนรู้ แบบพหุปัญญา (Multiple Intelligences) เป็ นการพัฒนาองค์รวมของนักเรี ยน
ทั้งสมองด้านซ้ายและสมองด้านขวาบนพื้นฐานความสามารถและสติปัญญาที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล
มุ่งหมายจะให้นกั เรี ยนสามารถแก้ปัญหาหรื อสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ภายใต้ความหลากหลายของวัฒนธรรม
หรื อสภาพแวดล้อม
การจัดการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ (Cooperative Learning) เป็ นการจัดสถานการณ์และบรรยากาศ
ให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ฝึ กให้นกั เรี ยนที่มีลกั ษณะแตกต่างกันทั้งสติปัญญาและความถนัดร่ วมกัน
ทางานเป็ นกลุ่ม ร่ วมกันศึกษาค้นคว้า
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การจัดการเรียนรู้ แบบใช้ หมวกความคิด 6 ใบ (Six Thinking Hats) ให้นกั เรี ยนฝึกตั้งคาถามและ
ตอบคาถามที่ใช้ความคิดในลักษณะต่าง ๆ โดยสามารถอธิบายเหตุผลประกอบหรื อวิเคราะห์วิจารณ์ได้
การจัดการเรียนรู้ แบบสื บสวนสอบสวน (Inquiry Process) เป็ นการฝึ กให้นกั เรี ยนค้นหาความรู ้
ด้วยตนเองเพือ่ อธิบายสิ่ งต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ มีหลักเกณฑ์ โดยนักเรี ยนจะต้องใช้ความสามารถของ
ตนเอง คิดค้น สื บเสาะ แก้ปัญหา หรื อคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ดว้ ยตนเอง
การจัดการเรียนรู้ แบบกระบวนการแก้ ปัญหา (Problem Solving) เป็ นการฝึ กให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้
จากการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการทาความเข้าใจปั ญหา วางแผนแก้ปัญหา ดาเนินการแก้ปัญหา และ
ตรวจสอบหรื อมองย้อนกลับ
การจัดการเรียนรู้ แบบโครงงาน (Project Work) เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจากการลงมือปฏิบตั ิ โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู ้หรื อค้นคว้าหา
คาตอบในสิ่ งที่นกั เรี ยนอยากรู ้หรื อสงสัยด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
การจัดการเรียนรู้ ทเี่ น้ นการปฏิบตั ิ (Active Learning) ให้นกั เรี ยนได้ทดลองทาด้วยตนเองเพื่อจะ
ได้เรี ยนรู ้ข้นั ตอนของงาน รู ้จกั วิธีแก้ปัญหาในการทางาน
การจัดการเรียนรู้ แบบสร้ างผังความคิด (Concept Mapping) เป็ นการสอนด้วยวิธีการจัดกลุ่ม
ความคิดรวบยอดเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์กนั ระหว่างความคิดหลักและความคิดรองลงไปโดยนาเสนอ
เป็ นภาพหรื อเป็ นผัง
การจัดการเรียนรู้ จากประสบการณ์ (Experience Learning) เป็ นการจัดกิจกรรมหรื อจัด
ประสบการณ์ให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิแล้วกระตุน้ ให้นกั เรี ยนพัฒนาทักษะใหม่ ๆ เจตคติ
ใหม่ ๆ หรื อวิธีการคิดใหม่ ๆ
การเรียนรู้ โดยการแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) เป็ นการจัดกิจกรรมที่ให้นกั เรี ยนได้แสดง
บทบาทในสถานการณ์ที่สมมุติข้ ึน โดยอาจกาหนดให้แสดงบทบาทสมมุติที่เป็ นพฤติกรรมของบุคคลอื่น
หรื อแสดงพฤติกรรมในบทบาทของตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ
การเรียนรู้ จากเกมจาลองสถานการณ์ (Simulation Gaming) เป็ นเทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้ที่คล้าย
กับการแสดงบทบาทสมมุติแต่เป็ นการให้เล่นเกมจาลองสถานการณ์ โดยครู นาสถานการณ์จริ งมาจาลอง
ไว้ในห้องเรี ยนโดยการกาหนดกฎ กติกา เงื่อนไขสาหรับเกมนั้น ๆ แล้วให้นกั เรี ยนไปเล่นเกมหรื อ
กิจกรรมในสถานการณ์จาลองนั้น
การจัดการเรี ยนรู ้ตอ้ งจัดควบคู่กบั การวัดและการประเมินผลตามภาระงานหรื อชิ้นงานที่
สอดคล้องกับตัวชี้วดั แผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ ีได้เสนอการวัดและประเมินผลครบทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู ้
ด้านทักษะ/กระบวนการ และด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม เน้นวิธีการวัดที่หลากหลายตาม
สถานการณ์จริ ง การดูร่องรอยต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการดูกระบวนการทางานและผลผลิตของงานโดยออกแบบ
การประเมินเพื่ออานวยความสะดวกให้ครู ไว้พร้อม ทั้งนี้ครู อาจเพิ่มเติมโดยการออกแบบการวัดและประเมินผล
ด้วยมิติคุณภาพ (Rubrics)
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4. ตารางวิเคราะห์ สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วดั ชั้นปี
สาระที่ 1
มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วดั
สาระการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับไม่ เกิน
100,000
หน่ วยการเรียนรู ที่ 2 การบวกและการลบจานวน
ทีม่ ีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่ เกิน
100,000
หน่ วยการเรียนรู ที่ 3 แผนภูมริ ู ปภาพและ
แผนภูมแิ ท่ ง
หน่ วยการเรียนรู ที่ 4 การวัดความยาว

มฐ.ค
1.1
1 2

*

มฐ.ค
1.2
1 2

สาระที่ 3

*

* * * * * *
*

*

* * * * * *
* * * * * * * *
*

หน่ วยการเรียนรู ที่ 5 เวลาและการบันทึก
หน่ วยการเรียนรู ที่ 6 การชั่ง การตวง
หน่ วยการเรียนรู ที่ 7 การคูณ

สาระ สาระ
สาระที่ 6
ที่ 4
ที่ 5
มฐ.ค
มฐ.ค
มฐ.ค
มฐ.ค
มฐ.ค มฐ.ค
มฐ.ค
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
5.1
6.1
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6
สาระที่ 2

*

*

*
* *
* *
*

*
*
*

*

*
*
*
*

*
* *
* * * * *
*
*
*
* *

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 3 เล่ม 1 20

5. โครงสร้ างการแบ่ งเวลารายชั่วโมงในการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ป. 3 เล่ ม 1
หน่ วยการเรียนรู้ /
เรื่อง
แผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1
จานวนนับไม่ เกิน 100,000
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1 การอ่านและการเขียนจานวนนับ
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2 ค่าประจาหลัก
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 3 การเขียนในรู ปกระจาย
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4 การเปรี ยบเทียบจานวน
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5 การเรี ยงลาดับจานวน
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 6 การนับเพิ่มทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 และทีละ 50
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 7 การนับลดทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 และทีละ 50
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2
การบวกและการลบจานวนทีม่ ีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่ เกิน
100,000
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 8 การบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน
100,000
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 9 การบวกจานวนสามจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน
100,000
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 10 การลบจานวนสองจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน
100,000
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 11 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3
แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ ง
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 12 การเก็บรวบรวมข้อมูล
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 13 การจาแนกและนาเสนอข้อมูล
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 14 การอ่านแผนภูมิรูปภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 15 การอ่านแผนภูมิแท่ง

เวลา/
จานวนชั่วโมง
14
2
2
2
2
2
2
2
14
3
3
3
5
12
2
2
4
4
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หน่ วยการเรียนรู้ /
แผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 16
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 17
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 18
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 19
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 20
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 21
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 22
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 23
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 24
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 25
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 26
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 27
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 28
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 29
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 30
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 31
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 32
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 33
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 34

เรื่อง
การวัดความยาว
เครื่ องวัดความยาว
หน่วยการวัดความยาว
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัด
การเปรี ยบเทียบความยาว ความสู ง หรื อระยะทาง
การคาดคะเนความยาว
โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับความยาว
ความสู ง หรื อระยะทาง
เวลาและการบันทึก
การบอกเวลา
การเขียนบอกเวลาและการอ่าน
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา
การบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา
การชั่ง การตวง
เครื่ องชัง่ และหน่วยการชัง่ มาตรฐาน
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชัง่
การเปรี ยบเทียบน้ าหนัก
การคาดคะเนน้ าหนัก
โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับน้ าหนัก
เครื่ องตวงและหน่วยการตวง
การเปรี ยบเทียบความจุและการคาดคะเนปริ มาตร
เป็ นลิตร
โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับการตวง

เวลา/
จานวนชั่วโมง
14
2
2
2
2
2
4
17
2
2
4
4
5
18
2
2
2
2
3
2
2
3
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หน่ วยการเรียนรู้ /
เรื่อง
แผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7
การคูณ
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 35 การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 100
และ 1,000
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 36 การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสามหลัก
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 37 การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสี่หลัก
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 38 การคูณ 10, 20, 30, ..., 90 กับจานวนที่มีสองหลัก
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 39 การคูณจานวนสองหลักกับจานวนสองหลัก
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 40 โจทย์ปัญหาการคูณ

เวลา/
จานวนชั่วโมง
21
2
4
3
3
4
5
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ตอนที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ รายชั่วโมง
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 1
จานวนนับไม่ เกิน
100,000

การอ่านและการเขียน
จานวนนับ

ค่าประจาหลัก

การเขียน
ในรู ปกระจาย

จานวนนับไม่ เกิน
100,000

การนับเพิ่มและ
การนับลด

การเรี ยงลาดับ
จานวน

การเปรี ยบเทียบ
จานวน
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ผังมโนทัศน์เป้ าหมายการเรี ยนรู ้และขอบข่ายภาระงาน
ความรู้
1. การอ่านและการเขียนจานวนนับ
2. ค่าประจาหลัก
3. การเขียนในรู ปกระจาย
4. การเปรี ยบเทียบจานวน
5. การเรี ยงลาดับจานวน
6. การนับเพิ่มทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 และทีละ 50
7. การนับลดทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 และทีละ 50
คุณธรรม จริยธรรม
และค่ านิยม
1. ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับจานวน
นับไม่เกิน 100,000 ด้วยความสนใจ
ความตั้งใจเรี ยน และการทางานกลุ่ม
2. ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ในตนเอง
ในการร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับจานวน
นับไม่เกิน 100,000
3. มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

จานวนนับ
ไม่เกิน
100,000

ทักษะ/กระบวนการ
1. การสื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญของ
จานวนนับไม่เกิน 100,000
2. สามารถนาเสนอจานวนนับไม่เกิน
100,000
3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาเกี่ยวกับจานวนนับไม่เกิน 100,000
4. การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์
หรื อเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการอ่านและการเขียนจานวนนับ
2.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องค่าประจาหลัก
3.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการเขียนในรู ปกระจาย
4.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการเปรี ยบเทียบจานวน
5.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการเรี ยงลาดับจานวน
6.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการนับเพิม่ ทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 และทีละ 50
7.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการนับลดทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 และทีละ 50
8.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึกฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1
9.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึกทักษะการใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
10.แบบบันทึกผลการอภิปราย
11.บันทึกความรู ้
12.การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 3 เล่ม 1 26

การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับไม่ เกิน 100,000
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1.เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสื อแสดงปริ มาณสิ่ งของหรื อจานวนนับ
ไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ (ค 1.1 ป.3/1)
2.เปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับจานวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ (ค 1.1 ป.3/2)
3.ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา (ค 6.1 ป.3/1)
4.ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป.3/2)
5.ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นและสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป.3/3)
6.ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการนาเสนอได้อย่าง
ถูกต้อง (ค 6.1 ป.3/4)
7.เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆในคณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์ อื่น ๆ (ค 6.1 ป.3/5)
8.มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (ค 6.1 ป.3/6)
ความเข้ าใจทีค่ งทนของนักเรียน
คาถามสาคัญทีท่ าให้ เกิดความเข้ าใจทีค่ งทน
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
– นักเรี ยนสามารถจาแนกหลักสาคัญของ
– จานวนนับที่เขียนแทนด้วยตัวเลขที่มีหกหลัก
จานวนนับไม่เกินหนึ่งแสนที่มีอยูใ่ นชีวิตจริ ง
ตัวเลขที่อยูท่ างซ้ายของหลักหมื่นเป็ นตัวเลขใน
ได้อย่างไร
หลักแสน และตัวเลขที่มีเจ็ดหลัก ตัวเลขที่อยู่
ทางซ้ายของหลักแสนเป็ นตัวเลขในหลักล้าน
ความรู้ ของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความเข้ าใจทีค่ งทน
ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความ
นักเรียนจะรู้ ว่า...
เข้ าใจทีค่ งทน นักเรียนจะสามารถ...
1.ตัวเลขเป็ นจานวนที่ใช้บอกสิ่ งต่าง ๆ ว่ามี
1.สื่ อสารเพือ่ อธิบายความสาคัญของ
เท่าไรโดยเขียนในรู ปของตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลข จานวนนับไม่เกิน 100,000
ไทย หรื อตัวหนังสื อ การอ่านให้อ่านตามชื่อหลัก 2.นาเสนอจานวนนับไม่เกิน 100,000
โดยไม่ตอ้ งอ่านเครื่ องหมายจุลภาค (,) ที่คนั่ ไว้
3.แสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2.จานวนต่าง ๆ จะมีค่ามากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั
เกี่ยวกับจานวนนับไม่เกิน 100,000
จานวนหลักและค่าของตัวเลขในแต่ละหลักที่จะทา 4.นาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์
ให้จานวนมีค่าแตกต่างกัน
หรื อเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง
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3.การเขียนจานวนในรู ปกระจายเป็ นการเขียน
ผลบวกของจานวนตามค่าประจาหลัก
4.จานวนนับที่มีค่าไม่เกิน 100,000 สองจานวน
สามารถนามาเปรี ยบเทียบได้วา่ มีค่าเท่ากัน
ไม่เท่ากัน มากกว่าหรื อน้อยกว่า
5.การเรี ยงลาดับจานวนหลาย ๆ จานวนทาได้
โดยการเปรี ยบเทียบจานวนทีละคู่ แล้วเรี ยง
ลาดับจากจานวนที่มีค่าน้อยไปหาจานวน
ที่มีค่ามาก หรื อจากจานวนที่มีค่ามากไปหา
จานวนที่มีค่าน้อย
6.การนับเพิ่มครั้งละเท่า ๆ กันคือ การนับเพิ่มจาก
จานวนที่เริ่ มต้นครั้งละเท่า ๆ กัน และการนับเพิม่
ครั้งสุ ดท้ายจะเป็ นผลรวมของจานวนที่นบั ทั้งหมด
7.การนับลดครั้งละเท่า ๆ กันคือ การนับลดจาก
จานวนที่เริ่ มต้นครั้งละเท่า ๆ กัน และการนับลด
ครั้งสุ ดท้ายจะเป็ นผลที่เหลือจากการนับลดทั้งหมด
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้
ตามทีก่ าหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1.ภาระงานทีน่ ักเรียนต้ องปฏิบัติ
1.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการอ่านและการเขียนจานวนนับ
2.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องค่าประจาหลัก
3.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการเขียนในรู ปกระจาย
4.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการเปรี ยบเทียบจานวน
5.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการเรี ยงลาดับจานวน
6.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการนับเพิ่มทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 และทีละ 50
7.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการนับลดทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 และทีละ 50
8.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึกฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1
9.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึกทักษะการใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
10.แบบบันทึกผลการอภิปราย
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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/กิจกรรมเป็ น
3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ น
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
4) การประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
4) แบบประเมินด้านคุณธรรม
และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
5) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สิ่ งทีม่ ่ ุงประเมิน
3.1 ความเข้าใจ 6 ด้านได้แก่ การอธิบาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การประยุกต์ ดัดแปลง
และนาไปใช้ การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสาคัญและใส่ ใจในความรู ้สึกของผูอ้ ื่น
และการรู ้จกั ตนเอง
3.2 สมรรถนะสาคัญ เช่น ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทกั ษะชีวิต
และการใช้เทคโนโลยี
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
เวลา
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1
จานวนนับไม่ เกิน 100,000
14 ชั่วโมง
การอ่านและการเขียนจานวนนับ
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1
2
ค่าประจาหลัก
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2
2
การเขียนในรู ปกระจาย
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 3
2
การเปรี ยบเทียบจานวน
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
2
การเรี ยงลาดับจานวน
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5
2
การนับเพิม่ ทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 และทีละ 50
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 6
2
การนับลดทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 และทีละ 50
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 7
2
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1
การอ่ านและการเขียนจานวนนับ
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับไม่ เกิน 100,000
เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
ตัวเลขเป็ นจานวนที่ใช้บอกสิ่ งต่าง ๆ ว่ามีเท่าไรโดยเขียนในรู ปของตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย
หรื อตัวหนังสื อ การอ่านให้อ่านตามชื่อหลักโดยไม่ตอ้ งอ่านเครื่ องหมายจุลภาค (,) ที่คนั่ ไว้
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 3/1, ค 1.1 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/1, ค 6.1 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/3, ค 6.1 ป. 3/4, ค 6.1 ป. 3/5,
ค 6.1 ป. 3/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสื อแทนจานวนได้ (K)
2. เรี ยนคณิ ตศาสตร์ ดว้ ยความสนใจ สนุกสนาน และรับผิดชอบงาน (A)
3. มีทกั ษะในการอ่านเขียนจานวนอย่างถูกต้องคล่องแคล่ว (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
– แบบทดสอบก่อนเรี ยน
–
ก่อนเรี ยน
2.สังเกตจากการซักถาม การแสดง
– แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
– แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
3.สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
– ใบกิจกรรมที่ 1 การอ่านและ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 1 การอ่านและ
การเขียนจานวนนับ
การเขียนจานวนนับ
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
– แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
– แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ จริ ยธรรม และค่านิยม
ค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
– ใบกิจกรรมที่ 1 การอ่านและการ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 1 การอ่านและการเขียน เขียนจานวนนับ
จานวนนับ
2.สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
– แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
3.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5.สาระการเรียนรู้
1.การบอกจานวนนับไม่เกิน 100,000
2.การอ่านและเขียนตัวเลข ตัวหนังสื อแทนจานวน
6.แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
เขียนตัวเลขไทยแทนจานวนนับที่มีค่าไม่เกิน 100,000
วิทยาศาสตร์
ศึกษาระยะทางระหว่างประเทศจากแผนที่โลกและข้อมูลจากการ
เดินทาง
สังคมศึกษาฯ
ค้ นคว้ าข้ อมูลเกีย่ วกับจานวนประชากรในกลุ่มประเทศ
สมาชิกในอาเซียน 10 ประเทศ
สุ ขศึกษาฯ
ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสุ ขภาพ เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ ชีพจร
ศิลปะ
เขียนแผนภาพลูกคิดแสดงจานวนที่มีค่าไม่เกิน 100,000
ภาษาต่างประเทศ
การอ่านจานวนที่มีค่าไม่เกิน 100,000 เป็ นภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพฯ
ศึกษาข้ อมูลสถิตดิ ้ านการเกษตร ผลผลิตของพืช และผลิตภัณฑ์
ต่ าง ๆ ของกลุ่มประเทศสมาชิกในอาเซียน 10 ประเทศ
7.กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
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ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1.นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
2.นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลงนับเรี ยงลาดับจานวน
เพลงนับเรียงลาดับจานวน
คาร้ อง...ดวงจิ ตต์ กาญจนมยูร
ทานอง...เพลงจิ งเกิลเบลล์
กริ๊ ง กริ๊ ง กริ๊ ง
เป็ นเสี ยงกริ่ งใช่ม้ ยั
ไวเร็ วไว ไวเร็ วไว
รี บวิ่งไปหาครู ...เร็ ว
(ร้ องซา้ ทั้งท่ อน เที่ยวที่สองไม่ ต้องร้ องคาว่ าเร็ ว)
เข้าแถวแล้วนับก่อน
เริ่ มหนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า
เข้าแถวแล้วชิดเข้ามา
หก เจ็ด แปด เก้า และสิ บ
3.ครู นาตารางแสดงหลักเลขมาให้นกั เรี ยนอ่านและบอกค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก เช่น
จานวน
หมื่น
พัน
ร้ อย
สิ บ
หน่ วย
99,999
9
9
9
9
9
4,004
4
0
0
4
78,905
7
8
9
0
5
9,999
9
9
9
9
4,530
4
5
3
0
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1.ครู ใช้ลูกคิดแสดงค่าประจาหลัก เช่น

ครู ยกตัวอย่างจานวนอื่น ๆ โดยอธิบายการอ่านและการเขียนตัวเลขไม่เกิน 100,000 โดยเริ่ มอ่านที่
หลักหมื่นก่อน แล้วตามด้วยหลักพัน หลักร้อย หลักสิ บ และหลักหน่วย ตามลาดับ
2.นักเรี ยนแต่ละคนผลัดกันออกมาจัดหลักลูกคิดแสดงจานวนไม่เกิน 100,000 โดยให้นกั เรี ยนคนถัดไป
เขียนเป็ นตัวเลขไทย ตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวหนังสื อบนกระดานดา ยกตัวอย่างทานองนี้ 2–3 ตัวอย่างจน
นักเรี ยนเข้าใจ
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3.ให้นกั เรี ยนดูแผนภูมิจานวนนับทีละ 10,000 ถึง 100,000 นักเรี ยนและครู ร่วมกันอภิปรายถึงการอ่าน
ตัวเลขในหลักต่าง ๆ ตั้งแต่หลักหน่วย หลักสิ บ หลักร้อย หลักพัน หลักหมื่น และหลักแสน โดยให้อ่านตาม
ชื่อหลัก เริ่ มจากหลักที่มีค่ามากที่สุดเรี ยงลาดับไปทีละหลักจนถึงหลักหน่วยโดยไม่ตอ้ งอ่านเครื่ องหมาย
จุลภาค
4.นักเรี ยนศึกษาเนื้อหา “การอ่านและการเขียนจานวนนับ” ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5.นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 1 การอ่านและการเขียนจานวนนับ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
6.ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการอ่านและการเขียนจานวนนับจากสื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด) เพื่อฝึ กฝนทักษะ
ของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบจากการทา
โจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2.ฝึกแทนค่าจานวนจากลูกคิดที่มีจานวนไม่ถึง 100,000 โดยให้นกั เรี ยนแทนค่าลูกคิดด้วยตัวเลขพร้อม
กับฝึกอ่านจานวนนั้น
3.ฝึกอ่านจานวนจากบัตรตัวเลขหรื อลูกคิด
4.นักเรี ยนฝึ กเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสื อจากภาพและหลักลูกคิด
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1.เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแทนจานวน
2.เขียนตัวหนังสื อแทนจานวน
3.อ่านและเลือกซื้อสิ นค้าจากป้ ายราคาได้ถูกต้อง
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
1.การอ่านและการเขียนตัวเลข ตัวหนังสื อแทนจานวนนับไม่เกิน 100,000 เริ่ มอ่านที่หลักหมื่นก่อนแล้ว
ตามด้วยหลักพัน หลักร้อย หลักสิ บ และหลักหน่วย ตามลาดับ
2.การอ่านจานวนนับให้อ่านตามชื่อหลักเริ่ มจากหลักที่มีค่ามากที่สุดเรี ยงลาดับลดลงไปทีละหลักจนถึง
หลักหน่วยโดยไม่ตอ้ งอ่านเครื่ องหมายจุลภาคที่คนั่ ไว้
8.กิจกรรมเสนอแนะ
1.นักเรี ยนสังเกตสิ่ งที่เกี่ยวกับจานวน เช่น เบอร์โทรศัพท์ ใบเสร็ จรับเงิน ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ฯลฯ
2.ศึกษาข้อมูลจานวนจากหนังสื อพิมพ์แล้วฝึ กเขียนเป็ นตัวเลขไทยและตัวหนังสื อ
3.ครู ให้ใบกิจกรรมที่ 2 ค่าของตัวเลขในหลักต่าง ๆ เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
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9.สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1.เพลงนับเรี ยงลาดับจานวน
2.บัตรจานวนเลข ตารางร้อย ตารางสิ บ ตารางหน่วย
3.แผนภูมิตารางหลักเลข (หลักหน่วยถึงหลักแสน) หลักลูกคิด
4.หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5.ใบกิจกรรมที่ 1 การอ่านและการเขียนจานวนนับ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1.สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เล่ม 6
2.ข้อมูลจากหนังสื อพิมพ์ วารสาร ฯลฯ
3.ตัวเลขแสดงจานวนนับ
4.บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
5.อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนจานวนนับ
10.บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

ผูส้ อน/แทน
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2
ค่ าประจาหลัก
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับไม่ เกิน 100,000
เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
จานวนต่าง ๆ จะมีค่ามากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั จานวนหลักและค่าของตัวเลขในแต่ละหลักที่จะทาให้
จานวนมีค่าแตกต่างกัน
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 3/1, ค 1.1 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/1, ค 6.1 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/3, ค 6.1 ป.3/4, ค 6.1 ป. 3/5,
ค 6.1 ป. 3/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เมื่อกาหนดจานวนนับไม่เกิน 100,000 ให้สามารถบอกค่าของตัวเลขแต่ละหลักได้ (K)
2. ร่ วมตอบคาถามและทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์ดว้ ยความสนใจและสนุกสนาน (A)
3. สรุ ปผลและบอกเหตุผลประกอบได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตจากการซักถาม การแสดง
– แบบบันทึกผลการอภิปราย ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ และการ – แบบบันทึกความรู ้
อภิปรายร่ วมกัน
2.สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
– ใบกิจกรรมที่ 2 ค่าของตัวเลข ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 2 ค่าของตัวเลขในหลัก
ในหลักต่าง ๆ
ต่าง ๆ
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทางานร่ วมกับ
– แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
กลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการประเมิน – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1.สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
– แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการ ความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5.สาระการเรียนรู้
1.บอกค่าของตัวเลขในแต่ละหลักไม่เกิน 100,000
2.การใช้เพื่อยึดตาแหน่งของหลัก
6.แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อ่านและเขียนตัวเลขไทยที่มีค่าไม่เกิน 100,000
วิทยาศาสตร์
ศึกษาเกีย่ วกับระยะทางระหว่ างจังหวัดต่ าง ๆ ภายในประเทศและกลุ่ม
ประเทศสมาชิกในอาเซียน 10 ประเทศ
สังคมศึกษาฯ
ค้ นคว้ าข้ อมูลเกีย่ วกับประชากรของกลุ่มประเทศ
สมาชิกในอาเซียน 10 ประเทศ
สุ ขศึกษาฯ
ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสุ ขภาพ จานวนผูป้ ่ วยที่รักษาในโรงพยาบาล
ศิลปะ
เขียนแผนภาพความคิดแสดงค่าจานวนไม่เกิน 100,000
ภาษาต่างประเทศ
อ่านและการเขียนจานวนที่มีค่าไม่เกิน 100,000
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์เกมที่ใช้ความรู ้เรื่ องที่เรี ยนมาแล้วและความรู ้เกี่ยวกับค่า
ของตัวเลขในหลักต่าง ๆ
7.กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1.ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2.ทบทวนจานวนและตัวเลขไม่เกิน 100,000 โดยการอ่านบัตรตัวเลข บัตรภาพ
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3.ทบทวนการอ่านและเขียนตัวเลขไทย ตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวหนังสื อแทนจานวนนับจากบัตรตัวเลข
โดยสุ่ มนักเรี ยนออกมาอ่านตามที่กาหนด
4.นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน ศึกษาภาพสัญลักษณ์ที่กาหนดให้แล้วช่วยกันเขียนภาพแทนจานวน
ด้วยตัวเลขไทยและคาอ่านที่มีค่ามากกว่า 10,000 แต่ไม่เกิน 100,000 ให้ได้มากที่สุดภายในเวลา 10 นาที

ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1.ให้นกั เรี ยนดูแผนภูมิชื่อหลักเลขแสดงค่าประจาหลักของจานวนที่มีค่าไม่เกิน 100,000 แล้วให้นกั เรี ยนฝึ ก
แจกแจงค่าประจาหลัก
2.อาสาสมัครนักเรี ยนออกมาจัดลูกคิดแสดงจานวนที่มีค่าไม่เกิน 100,000 เช่น 58,721 โดย
ชื่อหลัก
หมื่น
พัน
ร้ อย
สิ บ
หน่ วย
5
8
7
2
1
ค่ าประจาหลัก
นักเรี ยนแต่ละคนร่ วมแสดงความคิดเห็นว่า ตัวเลขแต่ละตัวอยูใ่ นหลักใด จัดกิจกรรมทานองนี้ 2–3 ตัวอย่างจน
นักเรี ยนเข้าใจ
3.ครู เขียนโจทย์เลขจานวน 5 ข้อที่มีค่าไม่เกิน 100,000 ให้นกั เรี ยนแต่ละคนเขียนแผนภาพความคิดว่า
ตัวเลขแต่ละตัวอยูใ่ นหลักใดและมีค่าเท่าไร โดยครู สุ่มนักเรี ยนออกมาเขียนแสดงจานวนที่กาหนดให้บน
กระดานดา ให้เพื่อนในชั้นเรี ยนตรวจสอบความถูกต้อง เช่น

2

8 อยูใ่ นหลักหมื่น มีค่า 80,000

1 อยูใ่ นหลักสิ บ มีค่า 10

5 อยูใ่ นหลักพัน มีค่า 5,000

7 อยูใ่ นหลักหน่วย มีค่า 7
1 อยูใ่ นหลักร้อย มีค่า 100

4.นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์
แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5.นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 2 ค่าของตัวเลขในหลักต่าง ๆ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อ
การเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6.ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องค่าประจาหลักจากสื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด) เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบจากการทา
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โจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2.นักเรี ยนผลัดกันออกมาจัดลูกคิดแสดงจานวนที่มีค่าไม่เกิน 100,000 แล้วบอกว่าตัวเลขแต่ละหลักอยูใ่ น
หลักใด มีค่าเท่าไร
3.นักเรี ยนเขียนจานวนต่าง ๆ ลงในตารางแจกแจงค่าประจาหลักเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิง่ ขึ้นคนละ 3–4
จานวนจนเข้าใจ
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1.พูดและสื่ อสารเกี่ยวกับตัวเลขที่มีค่าไม่เกิน 100,000 ได้
2.นาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการซื้อขาย การเปรี ยบเทียบในชีวิตประจาวันได้
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปว่า จานวนต่าง ๆ จะมีค่ามากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั จานวนหลักและค่าของ
ตัวเลขในแต่ละหลักที่จะทาให้จานวนมีค่าแตกต่างกัน
8.กิจกรรมเสนอแนะ
1.สร้างใบความรู ้ดว้ ยตนเองโดยกาหนดจานวนที่มีค่าไม่เกิน 100,000 แล้วเขียนแสดงค่าของตัวเลขใน
แต่ละหลัก และบอกว่าตัวเลขอยูใ่ นหลักใด
2. ครู ให้ใบกิจกรรมที่ 3 การเขียนในรู ปกระจายเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9.สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1.บัตรจานวนต่าง ๆ ที่มีค่าไม่เกิน 100,000
2.แผนภูมิตารางแสดงหลักเลข
3.หลักลูกคิด
4.ใบกิจกรรมที่ 2 ค่าของตัวเลขในหลักต่าง ๆ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1.สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เล่ม 6
2.ตัวเลขแสดงจานวนนับ
3.บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
4.อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับค่าของตัวเลขในหลักต่าง ๆ
10.บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อน/แทน
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 3
การเขียนในรู ปกระจาย
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับไม่ เกิน 100,000
เวลา 2 ชั่วโมง
1.สาระสาคัญ
การเขียนจานวนในรู ปกระจายเป็ นการเขียนผลบวกของจานวนตามค่าประจาหลัก
2.ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 3/1, ค 1.1 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/1, ค 6.1 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/3, ค 6.1 ป. 3/4, ค 6.1 ป. 3/5,
ค 6.1 ป. 3/6
3.จุดประสงค์ การเรียนรู้
1.เพื่อกาหนดจานวนนับไม่เกิน 100,000 ให้สามารถเขียนในรู ปกระจายได้ (K)
2.สนใจเรี ยน เต็มใจทางาน และเรี ยนคณิ ตศาสตร์อย่างมีความสุ ข (A)
3.ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาหาคาตอบและนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน (P)
4.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตจากการซักถาม การแสดง
– แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
– แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2.สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 3 การเขียนในรู ป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 3 การเขียนในรู ปกระจาย กระจาย
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
– แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
– แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ จริ ยธรรม และค่านิยม
ค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
1.สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้ทาง
คณิ ตศาสตร์
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
– แบบประเมินด้านทักษะ/
กระบวนการ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5.สาระการเรียนรู้
การเขียนในรู ปกระจายของการบวก
6.แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อ่านและเขียนตัวเลขไทยแทนจานวนนับที่มีค่าไม่เกิน 100,000
วิทยาศาสตร์
ศึกษาข้อมูลระยะทางต่าง ๆ ของการเดินรถหรื อระยะทางบนแผน
ที่หรื อลูกโลกจาลอง
สังคมศึกษาฯ
ค้ นคว้ าข้ อมูลเกีย่ วกับประชากรและผลผลิตทางการ
เกษตรของกลุ่มประเทศสมาชิกในอาเซียน 10 ประเทศ
สุ ขศึกษาฯ
แข่งขันการเขียนจานวนในรู ปกระจาย
ศิลปะ
วาดภาพลูกคิดแสดงจานวนในรู ปกระจายที่กาหนดและคิดขึ้นเอง
ภาษาต่างประเทศ
อ่านจานวนที่มีค่าไม่เกิน 100,000 เป็ นภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์ตวั ต่อการเขียนในรู ปกระจาย
7.กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2.ทบทวนจานวนและตัวเลขที่ไม่เกิน 100,000 โดยการอ่านบัตรตัวเลขและบัตรภาพ
3.ทบทวนการอ่านและการเขียนตัวเลขไทย ตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวหนังสื อแทนจานวนนับจากบัตร
ตัวเลขโดยสุ่ มนักเรี ยนออกมาอ่านทีละคน
4.นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลงมาเรี ยนคณิ ตศาสตร์เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
เพลงมาเรียนคณิตศาสตร์
เนือ้ ร้ อง...ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง...สามสิ บยังแจ๋ ว
ชัว่ โมงนี้มาเรี ยน หนูจงพากเพียรเรี ยนวิชาคณิ ตฯ
หนูอย่าเพิ่งเบือนบิดคณิ ตศาสตร์กม็ ีเรื่ องแจ๋ ว
มาร่ วมมาร้องเพลงกัน เพื่อความมุ่งมัน่ มาร้องกันเจื้อยแจ้ว
คณิ ตศาสตร์เพริ ศแพร้วได้เรี ยนแล้วช่วยสร้างปัญญา
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ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1.ให้นกั เรี ยนพิจารณาหลักลูกคิด และบอกค่าของตัวเลขแต่ละตัวในแต่ละหลัก เช่น

2.นักเรี ยนช่วยกันเขียนจานวนที่ครู กาหนดให้อยูใ่ นรู ปกระจายลงในตารางเพื่อแสดงให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
หมื่น พัน ร้ อย สิ บ หน่ วย
หมื่น พัน ร้ อย สิ บ หน่ วย
1

2

0

4

5

7

5

1

0

9

3.ให้นกั เรี ยนพิจารณาค่าของหลักตัวเลขที่ได้และเขียนในรู ปกระจาย ดังนี้
12,045 คือ 1 หมื่น 2 พัน 0 ร้อย
4 สิ บ 5 หน่วย ซึ่งมีค่าของตัวเลข
ดังนี้
1 อยูใ่ นหลักหมื่นมีค่า 10,000
2 อยูใ่ นหลักพันมีค่า 2,000
0 อยูใ่ นหลักร้อยมีค่า 0
4 อยูใ่ นหลักสิ บมีค่า 40
5 อยูใ่ นหลักหน่วยมีค่า 5

75,109 คือ 7 หมื่น 5 พัน 1 ร้อย
0 สิ บ 9 หน่วย ซึ่งมีค่าของตัวเลข
ดังนี้
7 อยูใ่ นหลักหมื่นมีค่า 70,000
5 อยูใ่ นหลักพันมีค่า 5,000
1 อยูใ่ นหลักร้อยมีค่า 100
0 อยูใ่ นหลักสิ บมีค่า 0
9 อยูใ่ นหลักหน่วยมีค่า 9

4. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์
แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 3 การเขียนในรู ปกระจาย ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการเขียนในรู ปกระจายจากสื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด) เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยน
และเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนกำรเรียนรู้
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบคาตอบจากการทา
โจทย์ของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนทดลองกระจายจานวนที่กาหนดขึ้นซึ่งมีค่าไม่เกิน 100,000 แล้วตรวจสอบโดยการบวกตาม
แนวตั้งจะได้ผลลัพธ์เท่ากับจานวนที่กาหนดไว้หรื อไม่
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3. เขียนพุทธศักราชที่นกั เรี ยนเกิดและพุทธศักราชปัจจุบนั ในรู ปกระจาย
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการบวกจานวนที่มีค่ามาก ๆ และหลายหลัก
2. นาความรู้ ทไี่ ด้ ไปใช้ ในการซื้อขายของกลุ่มประเทศสมาชิกในอาเซียน 10 ประเทศ
ในชีวติ ประจาวันได้
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
ครู และนักเรี ยนช่วยกันสรุ ปว่าการเขียนจานวนในรู ปกระจายเป็ นการเขียนผลบวกของจานวนต่าง ๆ
ตามค่าประจาหลัก
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนจับคู่กนั โดยนักเรี ยนคนแรกกาหนดจานวนที่มีค่าไม่เกิน 100,000 แล้วเขียนในรู ปกระจาย ส่ วน
นักเรี ยนคนที่สองตรวจสอบคาตอบโดยการบวกจานวนในรู ปกระจายตามแนวตั้ง
2. ครู ให้ใบกิจกรรมที่ 4 การเปรี ยบเทียบจานวนเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. บัตรจานวนต่าง ๆ ที่มีค่าไม่เกิน 100,000
2. แถบประโยคการเขียนในรู ปกระจายของจานวนต่าง ๆ
3. หลักลูกคิด
4. ใบกิจกรรมที่ 3 การเขียนในรู ปกระจาย ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ตัวเลขแสดงจานวนนับ
3. อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการเขียนในรู ปกระจาย
2. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อน/แทน

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 3 เล่ม 1 42

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
การเปรียบเทียบจานวน
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับไม่ เกิน 100,000
เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
จานวนนับที่มีค่าไม่เกิน 100,000 สองจานวนสามารถนามาเปรี ยบเทียบได้วา่ มีค่าเท่ากัน ไม่เท่ากัน
มากกว่า หรื อน้อยกว่า
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 3/1, ค 1.1 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/1, ค 6.1 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/3, ค 6.1 ป. 3/4, ค 6.1 ป. 3/5,
ค 6.1 ป. 3/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เมื่อกาหนดจานวนนับไม่เกิน 100,000 ให้สามารถเปรี ยบเทียบจานวนและใช้เครื่ องหมาย =, ≠, >, <
ได้ (K)
2. ทางานตามลาดับขั้นตอนสะอาดเรี ยบร้อยและส่ งงานตรงกาหนดเวลา (A)
3. นาความรู ้ไปใช้ในการเรี ยนวิชาอื่นและในชีวิตประจาวัน (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตจากการซักถาม การแสดง
– แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
– แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2.สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 4 การเปรี ยบเทียบ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 4 การเปรี ยบเทียบจานวน จานวน
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
– แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
– แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ จริ ยธรรม และค่านิยม
ค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
1.สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้ทาง
คณิ ตศาสตร์
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
– แบบประเมินด้านทักษะ/
กระบวนการ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
เปรี ยบเทียบจานวนนับโดยใช้เครื่ องหมาย =, ≠, >, <
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
ตอบคาถามเกี่ยวกับการเปรี ยบเทียบจานวนที่ไม่เกิน 100,000
วิทยาศาสตร์
เปรี ยบเทียบข้อมูลจากภัยธรรมชาติที่ส่งผลต่อสิ่ งมีชีวิตในโลก
สังคมศึกษาฯ
รวบรวมข้ อมูลเกีย่ วกับทรัพยากรธรรมชาติทยี่ งั เหลือและมีอยู่ใน
ปัจจุบนั ของกลุ่มประเทศสมาชิกในอาเซียน 10 ประเทศ
สุ ขศึกษาฯ
จัดทาสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุหรื อเปรี ยบเทียบสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ
ศิลปะ
วาดภาพแสดงการเปรี ยบเทียบจานวนสองจานวน
ภาษาต่างประเทศ
ร้องเพลงและเล่นเกมเกี่ยวกับการเปรี ยบเทียบจานวน
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์ของเล่นที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบจานวนไม่เกิน 100,000
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ทบทวนการเปรี ยบเทียบจานวนนับสองจานวนที่ไม่เกิน 100,000 โดยให้นกั เรี ยนคนหนึ่งบอกจานวน
หนึ่งและให้นกั เรี ยนอีกคนบอกจานวนที่มากกว่าหรื อเท่ากัน โดยครู ยกตัวอย่างทั้งจานวนที่มีหลักเท่ากันและ
จานวนที่มีหลักไม่เท่ากัน
3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลงหนูเรี ยนด้วย
เพลงหนูเรียนด้ วย
เนือ้ ร้ อง...ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง...ให้ หนูไปด้ วย
พี่จ๋าพี่จ๋าพี่ พี่มาเรี ยนชั้นนี้ให้หนูเรี ยนด้วย
พี่จะเรี ยนวิชาคณิ ตฯ หนูกจ็ ะฝึกคิดให้สละสลวย
ถ้าให้หนูคิดเองก็ยงิ่ ดี หนูจะแสดงวิธีละให้พี่งงงวย
หนูจะตั้งใจเรี ยน จะคอยพากเพียร ให้ดีจริ งด้วย
หากหนูไม่เข้าใจ มีปัญหาเรื่ องใด คุณครู ไปรอช่วย
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จะได้คิดค้นทาเสี ยใหม่ ข้อนี้ทาอย่างไร จึงจะไม่งงงวย
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ให้นกั เรี ยนช่วยกันสังเกตภาพลูกคิด 2 ภาพ แล้วช่วยกันตั้งคาถามจากภาพที่นกั เรี ยนสังเกตโดยผลัดกัน
ถามตอบ เช่น ภาพสองภาพมีสิ่งใดเท่ากัน จานวนในภาพใดมีค่ามากกว่า เป็ นต้น
2. ให้นกั เรี ยนสังเกตจานวน 2
จานวนที่มีหลักไม่เท่ากัน
จานวนที่มีหลักมากกว่าจะมี
ค่ามากกว่า
3. ให้นกั เรี ยนสังเกตจานวน 2 จานวนที่มีหลักเท่ากันโดยเปรี ยบเทียบตัวเลขในหลักซ้ายมือสุ ด ถ้าตัวใดมีค่า
มากกว่าจานวนนั้นจะมีค่ามากกว่า ถ้าตัวเลขในหลักซ้ายมือสุ ดเท่ากันให้เปรี ยบเทียบในหลักรองลงมา
4. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันจัดลูกคิดแสดงจานวนหลักเท่ากันโดยแสดงจานวนที่มากกว่า
จานวนที่นอ้ ยกว่า และจานวนที่เท่ากับจานวนที่ครู กาหนดให้
5. นักเรี ยนกลุ่มเดิมช่วยกันจัดลูกคิดแสดงจานวนหลักไม่เท่ากันโดยแสดงจานวนที่มากกว่า จานวนที่
น้อยกว่าจานวนที่ครู กาหนดให้
6. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7. นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 4 การเปรี ยบเทียบจานวน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
8. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการเปรี ยบเทียบจานวนจากสื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด) เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยน
และเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบคาตอบจากการทา
โจทย์ของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันทาบัตรจานวนเพื่อใช้ในการเปรี ยบเทียบโดยเขียน
จานวนที่มีค่าไม่เกิน 100,000 แล้วนามาวางคละกัน โดยให้นกั เรี ยนในกลุ่มผลัดกันหยิบครั้งละ 2 ใบ
และแสดงการเปรี ยบเทียบโดยใช้บตั รสัญลักษณ์ =, ≠, > และ <
3. ครู มอบหมายงานให้นกั เรี ยนเขียนแผนภาพที่มีค่าไม่เกิน 100,000 คนละ 1 จานวน พร้อมเขียนค่าและ
คาอ่านของจานวนเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1.สื่ อสารเกี่ยวกับจานวนที่มีค่าไม่เกิน 100,000 ได้
2.นาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการซื้อขายในชีวิตประจาวันได้
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ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
จานวนนับที่มีค่าไม่เกิน 100,000 สองจานวนสามารถนามาเปรี ยบเทียบได้วา่ มีค่าเท่ากันหรื อไม่
เท่ากัน มากกว่าหรื อน้อยกว่า จานวนที่มีหลักไม่เท่ากันจานวนที่มีหลักน้อยกว่าจะมีค่าน้อยกว่าจานวนที่มี
หลักมากกว่า หรื อจานวนที่มีหลักมากกว่าจะมีค่ามากกว่าจานวนที่มีหลักน้อยกว่า และจานวนที่มีหลักเท่ากัน
ให้เปรี ยบเทียบตัวเลขที่อยูใ่ นหลักซ้ายมือสุ ดของจานวนที่นามาเปรี ยบเทียบ ถ้าตัวเลขในหลักซ้ายมือสุ ด
เท่ากันให้พิจารณาในหลักถัดไป ตัวเลขใดมีค่ามากกว่าจานวนนั้นก็จะมีค่ามากกว่า ถ้ามีค่าเท่ากันอีกก็
เปรี ยบเทียบตัวเลขในหลักถัดไปอีก
8.กิจกรรมเสนอแนะ
1. ฝึกทักษะการเปรี ยบเทียบข้อมูลที่ไม่เกิน 100,000 โดยศึกษาจากข่าวในวิทยุหรื อโทรทัศน์
2. ฝึ กทักษะการเปรี ยบเทียบข้อมูลจากห้องสมุด เช่น จานวนประชากรพื้นที่ของจังหวัดต่าง ๆ
3. ครู ให้ใบกิจกรรมที่ 5 การเรี ยงลาดับจานวนเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้ง
ต่อไป
9. สื่ อการเรียนรู้
1. บัตรสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ =, ≠, >, <
2. บัตรจานวนเลขที่มีค่าไม่เกิน 100,000
3. แถบประโยคคณิ ตศาสตร์ หลักลูกคิด
4. ใบกิจกรรมที่ 4 การเปรี ยบเทียบจานวน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เล่ม 6
2. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
3. อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการเปรี ยบเทียบจานวน
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อน/แทน
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5
การเรียงลาดับจานวน
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับไม่ เกิน 100,000
เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การเรี ยงลาดับจานวนหลาย ๆ จานวนทาได้โดยการเปรี ยบเทียบจานวนทีละคู่ แล้วเรี ยงลาดับจาก
จานวนที่มีค่าน้อยไปหาจานวนที่มีค่ามาก หรื อจากจานวนที่มีค่ามากไปหาจานวนที่มีค่าน้อย
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 3/1, ค 1.1 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/1, ค 6.1 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/3, ค 6.1 ป. 3/4, ค 6.1 ป. 3/5,
ค 6.1 ป. 3/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เมื่อกาหนดจานวนหนึ่งไม่เกิน 100,000 ให้สามถึงห้าจานวนสามารถเรี ยงลาดับจานวนได้ (K)
2. ทางานตามลาดับขั้นตอน ร่ วมตอบคาถามและทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์ดว้ ยตนเอง (A)
3. นาความรู ้ไปใช้ในการเรี ยนวิชาอื่นและในชีวิตประจาวัน (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตจากการซักถาม การแสดง
– แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
– แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2.สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 5 การเรี ยงลาดับ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 5 การเรี ยงลาดับจานวน
จานวน
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
– แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
– แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ จริ ยธรรม และค่านิยม
ค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
– แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้ทาง
กระบวนการ
คณิ ตศาสตร์
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5. สาระการเรียนรู้
เรี ยงลาดับจานวนที่มีค่าน้อยไปหาจานวนที่มีค่ามาก หรื อจากจานวนที่มีค่ามากไปหาจานวนที่มี
ค่าน้อย
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
เขียนจานวนที่มีค่าไม่เกิน 100,000 เป็ นเลขไทย
วิทยาศาสตร์
เรี ยงลาดับระยะห่างระหว่างโลกและดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ
สังคมศึกษาฯ
เรี ยงลาดับข้อมูลเกี่ยวกับประชากรและพื้นที่
ศิลปะ
เขียนแผนภาพความคิดแสดงการเรี ยงลาดับจานวน
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมการเรี ยงลาดับจานวน
ภาษาต่างประเทศ
อ่านและเขียนจานวนที่มีค่าไม่เกิน 100,000 เป็ นภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพฯ
ฝึกพิมพ์จานวนต่าง ๆ ด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์และเครื่ องคิดเลข
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ทบทวนการเปรี ยบเทียบจานวนนับสองจานวนที่ไม่เกิน 100,000 โดยเน้นให้นกั เรี ยนบอกเหตุผลว่ามี
จานวนหลักเท่ากันหรื อไม่ มีกี่หลัก ตัวเลขแต่ละตัวมีค่าเท่าไร จานวนใดมีค่ามากกว่า จานวนใดมีค่าน้อยกว่า
เพราะเหตุใด
3. นักเรี ยนช่วยกันคิดเติมตัวเลขลงในช่องว่าง 10 ข้อให้มีความสัมพันธ์กบั โจทย์ที่กาหนดให้
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4. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลงมาเรี ยนคณิ ตศาสตร์
เพลงมาเรียนคณิตศาสตร์
เนือ้ ร้ อง...ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง...สามสิ บยังแจ๋ ว
ชัว่ โมงนี้มาเรี ยน หนูจงพากเพียรเรี ยนวิชาคณิ ตฯ
หนูอย่าเพิง่ เบือนบิดคณิ ตศาสตร์กม็ ีเรื่ องแจ๋ ว
มาร่ วมมาร้องเพลงกัน เพื่อความมุ่งมัน่ มาร้องกันเจื้อยแจ้ว
คณิ ตศาสตร์เพริ ศแพร้วได้เรี ยนแล้วช่วยสร้างปัญญา
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู ยกตัวอย่างจานวนที่มีค่าไม่เกิน 100,000 สามถึงห้าจานวน แล้วให้นกั เรี ยนเรี ยงลาดับจากจานวนที่มี
ค่ามากไปหาจานวนที่มีค่าน้อย และจานวนที่มีค่าน้อยไปหาจานวนที่มีค่ามากโดยเปรี ยบเทียบทีละคู่
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน เขียนจานวนที่มีค่าไม่เกิน 100,000 คนละหนึ่งจานวนใส่ กระดาษไว้ เมื่อ
ครบสี่ แผ่นให้แต่ละกลุ่มยืนเรี ยงลาดับจากจานวนที่มีค่ามากไปหาจานวนที่มีค่าน้อย หรื อจานวนที่มีค่าน้อย
ไปหาจานวนที่มีค่ามาก ทากิจกรรมทานองนี้จานวน 10 ครั้งโดยเปลี่ยนกระดาษและเขียนตัวเลขใหม่ทุกครั้ง
กลุ่มใดตอบถูกมากที่สุดเป็ นผูช้ นะ
3. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนเขียนแผนภาพความคิดการเรี ยงลาดับจานวนที่มีหลายหลักหลายจานวนแล้ว
เก็บในแฟ้ มสะสมผลงาน
4. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์
แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 5 การเรี ยงลาดับจานวน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการเรี ยงลาดับจานวนจากสื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด) เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบคาตอบจากการทา
โจทย์ของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน เขียน พ.ศ. ที่เกิดสองหลักแล้วตามด้วยเดือนเกิดสองหลักและวันที่
เกิดสองหลัก จากนั้นช่วยกันเรี ยงตัวเลขจากจานวนที่มีค่ามากไปหาจานวนที่มีค่าน้อย เช่น มานพเกิด
พ.ศ. 2534 เดือนมีนาคม วันที่ 20 จะเขียนเป็ นตัวเลขได้ดงั นี้ 34 03 20 เป็ นต้น
3. ให้นกั เรี ยนสารวจรหัสไปรษณี ยข์ องเพื่อน ๆ จานวน 5 คน ที่ไม่ซ้ ากัน (หรื อเปิ ดจากสมุดรหัสไปรษณี ย)์
แล้วเรี ยงลาดับจากจานวนที่มีค่าน้อยไปหาจานวนที่มีค่ามาก หรื อจานวนที่มีค่ามากไปหาจานวนที่มีค่าน้อย
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. เปรี ยบเทียบอายุจาก พ.ศ. ที่เกิดได้

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 3 เล่ม 1 49

2. เปรี ยบเทียบจานวนต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจาวันได้
3. นาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การเรี ยงลาดับจานวนหลายจานวนทาได้โดยการเปรี ยบเทียบจานวนทีละคู่ แล้วเรี ยงลาดับจาก
จานวนที่มีค่าน้อยไปหาจานวนที่มีค่ามาก หรื อจากจานวนที่มีค่ามากไปหาจานวนที่มีค่าน้อย
8.กิจกรรมเสนอแนะ
1. ประดิษฐ์บตั รตัวเลขที่มีค่าไม่เกิน 100,000 ตามจินตนาการได้
2. สารวจเบอร์โทรศัพท์ รหัสไปรษณี ย ์ พ.ศ. ที่เกิด แล้วนามาเรี ยงลาดับจานวน
3. ครู ให้ใบกิจกรรมที่ 6 การนับเพิ่มทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 และทีละ 50 เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่มีจานวนไม่เกิน 100,000
2. บัตรจานวนนับ
3. แผ่นภาพโฆษณาสิ นค้าที่ระบุไว้
4. ใบกิจกรรมที่ 5 การเรี ยงลาดับจานวน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เล่ม 6
2. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน และญาติ
3. อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับประวัติจานวนและตัวเลข
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อน/แทน
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 6
การนับเพิม่ ทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 และทีละ 50
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับไม่ เกิน 100,000
เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การนับเพิ่มครั้งละเท่า ๆ กันคือการนับเพิ่มจากจานวนที่เริ่ มต้นครั้งละเท่า ๆ กัน และการนับเพิ่มครั้ง
สุ ดท้ายจะเป็ นผลรวมของจานวนที่นบั ทั้งหมด
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 3/1, ค 1.1 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/1, ค 6.1 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/3, ค 6.1 ป. 3/4, ค 6.1 ป. 3/5,
ค 6.1 ป. 3/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เมื่อกาหนดจานวนนับให้สามารถนับเพิ่มทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ 50 และนาไปประยุกต์ใช้ได้
(K)
2. ร่ วมตอบคาถามด้วยความสนใจและเรี ยนคณิ ตศาสตร์อย่างมีความสุ ข (A)
3. บอกเหตุผลประกอบการนับเพิ่มแต่ละครั้งได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตจากการซักถาม การแสดง
– แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
– แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2.สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 6 การนับเพิ่มทีละ 3 ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 6 การนับเพิ่มทีละ 3
ทีละ 4 ทีละ 25 และทีละ 50
ทีละ 4 ทีละ 25 และทีละ 50
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
– แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
– แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ จริ ยธรรม และค่านิยม
ค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
1.สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้ทาง
คณิ ตศาสตร์
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ตรวจผลงานตามใบกิจกรรมที่ 6
การนับเพิ่มทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25
และทีละ 50

เครื่องมือวัดและประเมินผล
–แบบประเมินด้านทักษะ/
กระบวนการ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

– ใบกิจกรรมที่ 6 การนับเพิม่ ทีละ 3 ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ทีละ 4 ทีละ 25 และทีละ 50

5. สาระการเรียนรู้
การนับเพิ่มทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 และทีละ 50 จากจานวนที่กาหนด
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อธิบายเกี่ยวกับการนับเพิ่มทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 และทีละ 50
วิทยาศาสตร์
สารวจการขยายพันธุ์พืชและสัตว์ที่เป็ นการนับเพิ่ม
สังคมศึกษาฯ
การเรี ยนรู ้ร่วมกันของครอบครัวและการทางานกลุ่มกับเพื่อน
ศิลปะ
วาดภาพตกแต่งใบงานเกี่ยวกับการนับเพิม่
สุ ขศึกษาฯ
ร้องเพลงคณิ ตศาสตร์ประกอบท่าทางได้อย่างสนุกสนาน
ภาษาต่างประเทศ
นับเพิ่มเป็ นภาษาอังกฤษและบอกผลรวมของการนับเป็ น
ภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์ของเล่นและเกมคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับการนับเพิ่ม
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลงนับเพิ่มทีละสาม
เพลงนับเพิม่ ทีละสาม
ผู้แต่ ง...สมใจ กล้ าหาญ
ทานอง...เพลงต้ อยตริ่ ง
น้องพรไปซื้อไข่
แม่คา้ หยิบให้ทีละสามฟอง
ช่วยกันนับหน่อยเถิดน้อง
หยิบห้าทีได้ไข่กี่ฟอง
3.ให้นกั เรี ยนวาดภาพไข่กองละ 3 ฟอง 5 กองลงในกระดาษหรื อสมุดของตนเอง แล้วลองนับดูวา่ จะได้ไข่กี่
ฟอง ทุกคนได้คาตอบเท่ากันหรื อไม่ (เท่ากัน)
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4.จากเนื้อเพลงในข้อ 2. ให้นกั เรี ยนเปลี่ยนคาร้องเป็ นนับเพิ่มทีละสี่ แล้วร้องเพลงการนับเพิ่มทีละสี่ จากนั้น
นับดูวา่ จะได้ไข่กี่ฟอง (20 ฟอง)
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1.ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน นาฝาขวดน้ าอัดลมหรื ออุปกรณ์นบั อื่น ๆ นับครั้งละ 3 คือ 3 6
9 12 15 ซึ่งสามารถใช้การท่องสู ตรคูณแม่ 3 มาช่วยในการนับจะทาให้นบั ได้เร็ วขึ้น ทากิจกรรม
ทานองนี้แต่ให้นบั เพิ่มครั้งละ 4 ซึ่งสามารถใช้การท่องสู ตรคูณแม่ 4 มาช่วยในการนับจะทาให้นบั ได้เร็ วขึ้น
2.ฝึ กนับทีละ 25 เริ่ มต้นจาก 25 50 75 100 นักเรี ยนจะหาคาตอบโดยการบวกเพิ่มครั้งละ 25
หรื อดูสูตรคูณแม่ 25 ก็ได้
3.การนับเพิ่มทีละ 50 ก็เช่นเดียวกัน คือ การบวกเพิ่มไปทีละ 50 ดังตัวอย่าง 50 100 150 200
4.ในการนับเพิ่มทีละ 3, 4, 25, 50 ถ้าไม่ได้เริ่ มต้นด้วย 0 แต่เริ่ มต้นเป็ นจานวนอื่น ๆ ครู อธิบายเพิ่มเติม
ว่าจะใช้การท่องสู ตรคูณไม่ได้ จะต้องใช้วิธีบวกเพิ่มวิธีเดียวเท่านั้น ครู ให้นกั เรี ยนฝึกการคิดนับเพิ่มทีละ
เท่า ๆ กันโดยนาบัตรตัวเลขชุดละ 4 จานวนมาให้นกั เรี ยนเรี ยงคาตอบ โดยครู จะวางจานวนเริ่ มต้นให้
กลุ่มที่ 1 231 234 237 240 เพิ่มขึ้นทีละ 3
กลุ่มที่ 2 164 168 172 176 เพิ่มขึ้นทีละ 4
กลุ่มที่ 3 203 228 253 278 เพิ่มขึ้นทีละ 25
กลุ่มที่ 4 1,250 1,300 1,350 1,400 เพิ่มขึ้นทีละ 50
นาบัตรจานวนแต่ละกลุ่มที่เรี ยงถูกต้องไปติดบนกระดานดาหรื อเขียนบนกระดานดาให้อ่านและพิจารณาการ
เพิม่ ขึ้นพร้อม ๆ กัน แล้วจึงสรุ ปว่าแต่ละกลุ่มเป็ นการนับเพิ่มครั้งละเท่าไร
5.นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6.นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 6 การนับเพิ่มทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 และทีละ 50 ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
7.ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยน ทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการนับเพิ่มทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 และทีละ 50 จากสื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด) เพื่อฝึ กฝนทักษะของ
นักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบ
คาตอบจากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2.ครู นาแถบจานวน 3 จานวนมาให้นกั เรี ยนพิจารณาความสัมพันธ์ของสองจานวนแรกเพื่อหา
จานวนถัดไป แล้วบอกว่าเป็ นการเพิ่มทีละเท่าใด
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ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนหาคาตอบของจานวนถัดไปโดยการพิจารณาความสัมพันธ์ของจานวนอื่น ๆ
2. นาความรู ้ไปใช้ซ้ือขายในชีวิตประจาวัน เช่น การคิดราคาสิ นค้าที่ตอ้ งการซื้อในราคาเดียวกันครั้งละ
หลาย ๆ ชิ้น
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การนับเพิ่มทีละ 3, 4, 25, 50 คือ การนา 3, 4, 25, 50 มาบวกเพิ่มกับจานวนที่เริ่ มต้นในการนับครั้ง
ต่อ ๆ ไปตามลาดับ การนับครั้งสุ ดท้ายจะเป็ นผลรวมของการนับทั้งหมด
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1.นักเรี ยนแบ่งกลุ่มช่วยกันคิดโจทย์ซ่ ึงนาการนับครั้งละเท่า ๆ กันมาใช้ เช่น ครอบครัวนักเรี ยนมีสมาชิก
7 คน ค่ารถประจาทางคนละ 4 บาท จะต้องเสี ยค่ารถประจาทางเท่าไร ฯลฯ
2.ครู ให้ใบกิจกรรมที่ 7 การนับลดทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 และทีละ 50 เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อการเรียนรู้
1. แผนภูมิเพลงนับเพิ่มทีละสาม
2. บัตรตัวเลข
3. สิ่ งของที่นบั จานวนได้
4. ใบกิจกรรมที่ 6 การนับเพิ่มทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 และทีละ 50 ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เล่ม 6
2. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน และญาติ
3. อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับประวัติจานวนและตัวเลข
4. เกมคณิ ตศาสตร์และเพลงคณิ ตศาสตร์
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อน/แทน
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 7
การนับลดทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 และทีละ 50
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับไม่ เกิน 100,000
เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การนับลดครั้งละเท่า ๆ กันคือการนับลดจากจานวนที่เริ่ มต้นครั้งละเท่า ๆ กัน และการนับลดครั้ง
สุ ดท้ายจะเป็ นผลที่เหลือจากการนับลดทั้งหมด
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 3/1, ค 1.1 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/1, ค 6.1 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/3, ค 6.1 ป. 3/4, ค 6.1 ป. 3/5,
ค 6.1 ป. 3/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เมื่อกาหนดจานวนเริ่ มต้นให้สามารถนับลดทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 และทีละ 50 และนาไป
ประยุกต์ใช้ได้ (K)
2. เรี ยนคณิ ตศาสตร์ดว้ ยความสนใจ สนุกสนาน และมีความรับผิดชอบ (A)
3. มีความคิดใหม่ ๆ ในการทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์และนาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตจากการซักถาม การแสดง
– แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
– แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2.สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 7 การนับลดทีละ 3 ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 7 การนับลดทีละ 3
ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 และทีละ50
ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 และทีละ 50
3.การทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
– แบบทดสอบหลังเรี ยน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%
4.การทาแบบทดสอบวัดความรู ้
– แบบทดสอบวัดความรู ้
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
ประจาหน่วย
ประจาหน่วย
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
– แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
– แบบประเมินด้านคุณธรรม
ประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ จริ ยธรรม และค่านิยม
ค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1.สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
– แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้ทาง
กระบวนการ
คณิ ตศาสตร์
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3.ประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
– แบบบันทึกความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การประเมินชิ้นงานในแฟ้ มสะสม
ผลงาน
– แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
4.สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 7 การนับลดทีละ 3
กิจกรรมที่ 7 การนับลดทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 และทีละ 50
ทีละ 5 ทีละ 25 และทีละ 50

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
การนับลดทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 และทีละ 50 จากจานวนที่กาหนดให้
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
ตอบคาถามแสดงความคิดเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับการนับลด
วิทยาศาสตร์
สารวจการหมดไปและการสู ญเปล่าของทรัพยากรต่าง ๆ
สังคมศึกษาฯ
การเรี ยนรู ้ร่วมกันของครอบครัวและการทางานกลุ่มกับเพื่อน
ศิลปะ
วาดภาพและตกแต่งใบงานเกี่ยวกับการนับลด
สุ ขศึกษาฯ
ร้องเพลงและแข่งขันการตอบปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
นับลดเป็ นภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์ของเล่นและเกมคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับการนับลด
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนท่องสู ตรคูณแม่ 3 และแม่ 4 แบบถอยหลังพร้อม ๆ กันอย่างละ 2 เที่ยว
3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลงมาเรี ยนคณิ ตศาสตร์
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน นาฝาน้ าอัดลมหรื ออุปกรณ์การนับอื่น ๆ มา 15 ชิ้น แต่ละคนหยิบ
ออกไปคนละ 3 ชิ้น วางเป็ นกองเล็ก ๆ 5 กอง แล้วหยิบออกครั้งละ 1 กองจนหมดจะต้องหยิบออกไปกี่ครั้งจึง
หมดพอดี (ต้องหยิบออก 5 ครั้ง) ครู จดั กิจกรรมทานองนี้แต่เปลี่ยนจานวนฝาน้ าอัดลมเป็ น 20 ฝา แล้วหยิบ
ออกครั้งละ 4 และครั้งละ 5 มาตามลาดับจนนักเรี ยนเข้าใจการนับลดทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5
2. ครู อธิบายว่าถ้านับลดครั้งละ 25 หรื อ 50 ใช้วิธีการทานองนี้ไม่ได้เพราะมีจานวนมากซึ่งต้องใช้วิธีการลบ
ออกครั้งละ 25 และ 50 แทน
3. ครู แจกบัตรจานวนให้นกั เรี ยนกลุ่มละ 1 ชุด เพื่อฝึกการนับลดครั้งละเท่า ๆ กันมาให้นกั เรี ยนเรี ยงคาตอบ
โดยครู บอกจานวนเริ่ มต้นให้ เช่น
กลุ่มที่ 1 60 57 54 51 48
นับลดทีละ 3
กลุ่มที่ 2 124 120 116 112 108
นับลดทีละ 4
กลุ่มที่ 3 45 40 35 30 25
นับลดทีละ 5
กลุ่มที่ 4 1,235 1,210 1,185 1,160 1,135
นับลดทีละ 25
กลุ่มที่ 5 4,200 4,150 4,100 4,050 4,000
นับลดทีละ 50
ครู เขียนผลการนับลดให้นกั เรี ยนอ่านและร่ วมกันพิจารณาความสัมพันธ์ของจานวนจนนักเรี ยนเข้าใจ
4. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 7 การนับลดทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 และทีละ 50 ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6.ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนโดยให้นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการนับลดทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 และทีละ 50
จากสื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด) เพื่อฝึ กฝน
ทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบคาตอบจากการทา
โจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. ครู นาจานวน 3 จานวนมาให้นกั เรี ยนพิจารณาความสัมพันธ์ของสองจานวนแรกเพื่อหาจานวนถัดไป
แล้วบอกว่าเป็ นการนับลดทีละเท่าไร
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3. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบวัดความรู ้ประจาหน่วย
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. จัดทาใบความรู ้เรื่ องการนับลด
2. การซื้อขายในชีวิตประจาวัน
3. สร้างเกมคณิ ตศาสตร์ความรู ้เรื่ องการนับลด
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การนับลดทีละ 3 , 4 , 5 , 25 , 50 คือ การนา 3 , 4 , 5 , 25 , 50 ไปลบออกจากจานวนที่เริ่ มต้น การนับ
ลดครั้งสุ ดท้ายจะเป็ นผลลัพธ์ของการนับลดทั้งหมด การนับเพิ่มมีความสัมพันธ์กบั การนับลด การนับเพิ่มคือ
การบวก การนับลดคือการลบ
นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนจานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนช่วยกันออกแบบประดิษฐ์ใบงานเกี่ยวกับการนับลด
2. ฝึกท่องสู ตรคูณแบบนับถอยหลัง
3. ครู ให้ใบกิจกรรมที่ 1 หาผลบวก ในหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 การบวกและการลบจานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่
เกิน 100,000 เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. สู ตรคูณ
2. บัตรตัวเลข
3. อุปกรณ์ที่นบั ได้
4. ใบกิจกรรมที่ 7 การนับลดทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 และทีละ 50 ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 4. สมุดรายนามผูใ้ ช้โทรศัพท์
2. หนังสื ออ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร 5. ที่ทาการไปรษณี ย ์
3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน และญาติ
6. บันทึกส่ วนตัวของนักเรี ยน
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อน/แทน
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 2
การบวกและการลบจานวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้ง
ไม่ เกิน 100,000
การบวกจานวนสามจานวน
ที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000

การบวกจานวนสองจานวน
ที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000
การบวกและการลบจานวนทีม่ ี
ผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่ เกิน 100,000

โจทย์ปัญหาการบวก
และการลบ

การลบจานวนสองจานวน
ที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 100,000
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ผังมโนทัศน์เป้ าหมายการเรี ยนรู ้และขอบข่ายภาระงาน
ความรู้
1. การบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000
2. การบวกจานวนสามจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000
3. การลบจานวนสองจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 100,000
4. โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
คุณธรรม จริยธรรม
และค่ านิยม
1. ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการบวก
ลบจานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่
เกิน 100,000 ด้วยความสนใจ ความ
ตั้งใจเรี ยน และการทางานกลุ่ม
2. ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ในตนเอง
ในการร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการบวก
ลบจานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่
เกิน 100,000
3. มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

การบวกและการลบจานวนทีม่ ี
ผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่ เกิน 100,000

ทักษะ/กระบวนการ
1. การสื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญ
ของการบวก ลบจานวนที่มีผลลัพธ์และ
ตัวตั้งไม่เกิน 100,000
2. สามารถนาเสนอการบวก ลบจานวน
ที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000
3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับการบวก ลบ
จานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน
100,000
4. การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มา
ประยุกต์หรื อเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการบวกจานวนสามจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการลบจานวนสองจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 100,000
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเ.0รี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
7. แบบบันทึกผลการอภิปราย
8. บันทึกความรู ้
9. การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
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การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 การบวกและการลบจานวนทีม่ ี

ผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่ เกิน 100,000
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจานวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ พร้อม
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ (ค 1.2 ป. 3/1)
2. 2. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจานวนนับไม่
เกินหนึ่งแสนและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบและสร้างโจทย์ได้
(ค 1.2 ป. 3/2)
3. 3. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา (ค 6.1 ป. 3/1)
4. 4.ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 3/2)
5. 5.ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นและสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 3/3)
6. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการนาเสนอได้อย่าง
ถูกต้อง (ค 6.1 ป. 3/4)
6. 7. เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ (ค 6.1 ป. 3/5)
7. 8. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (ค 6.1 ป. 3/6)
ความเข้ าใจทีค่ งทนของนักเรียน
คาถามสาคัญทีท่ าให้ เกิดความเข้ าใจที่คงทน
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
– การบวก ลบจานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่
– นักเรี ยนสามารถเชื่อมโยงความรู ้เรื่ อง การ
เกิน 100,000 การหาผลบวก ผลลบทาได้โดยตั้ง
บวก ลบจานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน
หลักของตัวบวก ตัวลบให้ตรงกับหลักของตัวตั้ง
100,000 มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ งได้อย่างไร
แล้วนาจานวนที่อยูใ่ นหลักเดียวกันบวกหรื อลบ
ด้วยกันโดยเริ่ มบวก ลบจากหลักหน่วยก่อน
ความรู้ ของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความเข้ าใจทีค่ งทน
ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความ
นักเรียนจะรู้ ว่า...
เข้ าใจทีค่ งทน นักเรียนจะสามารถ...
1. การบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน
1. สื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญของการ บวก
100,000 มีข้นั ตอนเหมือนกันกับการบวก
ลบจานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000
จานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 แต่หลักเลข
2. นาเสนอการบวก ลบจานวนที่มีผลลัพธ์และ
เพิ่มขึ้นเป็ น 5 หลักหรื อ 6 หลัก
ตัวตั้งไม่เกิน 100,000
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2.การบวกจานวนสามจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 3.แสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
100,000 มีวิธีการคิดคาตอบเช่นเดียวกับการบวก เกี่ยวกับการบวก ลบจานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่
จานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000
เกิน 100,000
สามารถบวกครั้งละสองจานวนหรื อบวกครั้ง
4.นาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์
เดียวสามจานวนก็ได้
หรื อเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง
3.การลบจานวนที่มีหลายหลักสองจานวนตาม
แนวตั้งต้องเขียนเลขให้ตรงกันทั้งตัวตั้งและตัว
ลบโดยเริ่ มลบหลักหน่วยก่อนแล้วจึงลบในหลัก
ถัดไป
4.โจทย์ปัญหาคือการนาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจาวันกับจานวนมาสร้างเป็ นเรื่ องราว
เพื่อหาคาตอบโดยใช้วิธีการทางคณิ ตศาสตร์
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้
ตามทีก่ าหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1.ภาระงานทีน่ ักเรียนต้ องปฏิบัติ
1.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000
2.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการบวกจานวนสามจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000
3.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการลบจานวนสองจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 100,000
4.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
5.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึกฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2
6.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึกทักษะการใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
7.แบบบันทึกผลการอภิปราย
8.บันทึกความรู ้
9.การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
2.วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
1) การทดสอบ
2) การสนทนาซักถาม
3) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ น
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
4) การประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยม
5) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ

2.2 เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
1) แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2) แบบบันทึกการสนทนาซักถาม
3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ น
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
4) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยม
5) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
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3. สิ่ งทีม่ ่ ุงประเมิน
3.1 ความเข้าใจ 6 ด้าน ได้แก่ การอธิบาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การประยุกต์ ดัดแปลง
และนาไปใช้ การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสาคัญและใส่ ใจในความรู ้สึกของ
ผูอ้ ื่น และการรู ้จกั ตนเอง
3.2 สมรรถนะสาคัญ เช่น ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทกั ษะชีวิต
และการใช้เทคโนโลยี
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2
การบวกและการลบจานวนทีม่ ีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่ เกิน
เวลา
100,000
14 ชั่วโมง
การบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 8
3
การบวกจานวนสามจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 9
3
การลบจานวนสองจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 100,000
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 10
3
โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 11
5
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 8
การบวกจานวนสองจานวนทีม่ ีผลบวกไม่ เกิน 100,000
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 การบวกและการลบจานวนทีม่ ีผลลัพธ์ และ
เวลา 3 ชั่วโมง
ตัวตั้งไม่ เกิน 100,000
1. สาระสาคัญ
การบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 มีข้นั ตอนเหมือนกันกับการบวก
จานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 แต่หลักเลขเพิ่มขึ้นเป็ น 5 หลักหรื อ 6 หลัก
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 3/1, ค 1.2 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/1, ค 6.1 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/3, ค 6.1 ป. 3/4, ค 6.1 ป. 3/5,
ค 6.1 ป. 3/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บวกเลขสองจานวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 100,000 ได้ (K)
2. เรี ยนคณิ ตศาสตร์ดว้ ยความสนใจ สนุกสนาน และรับผิดชอบ (A)
3. สรุ ปวิธีการบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 และนาความรู ้ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. ตรวจผลการทาแบบทดสอบ – แบบทดสอบก่อนเรี ยน
–
ก่อนเรี ยน
2. สังเกตจากการซักถาม การ
– แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
แสดงความคิดเห็น การให้
– แบบบันทึกความรู ้
ข้อเสนอแนะ และการ
อภิปรายร่ วมกัน
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
– ใบกิจกรรมที่ 1 หาผลบวก
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 1 หาผลบวก
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
– แบบประเมินพฤติกรรมขณะ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการประเมิน – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
– ใบกิจกรรมที่ 1 หาผลบวก
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 1 หาผลบวก
2. สังเกตพฤติกรรมการ
– แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
สื่ อสาร การเชื่อมโยงหลักการ กระบวนการ
ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
3.ประเมินพฤติกรรมตาม
รายการประเมินด้านทักษะ/
กระบวนการ
4.ตรวจผลการแสดงวิธีการ
– แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
บวกจานวนสองจานวนที่มี
กระบวนการ
ผลบวกไม่เกิน 100,000 จาก – บัตรโจทย์การบวก
บัตรโจทย์การบวก
5. สาระการเรียนรู้
การบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อธิบายเกี่ยวกับการบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่
เกิน 100,000
วิทยาศาสตร์
เปรี ยบเทียบการบวกจานวนสองจานวนหลาย ๆ วิธีและเลือกใช้
ตามความเหมาะสม
สังคมศึกษาฯ
นาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการซื้อขายในชีวิตประจาวัน
สุ ขศึกษาฯ
การแข่งการบวกเลขและเกมคณิ ตศาสตร์
ศิลปะ
ออกแบบเกมคณิ ตศาสตร์จากโจทย์ที่สร้างขึ้น
ภาษาต่างประเทศ
การอ่านและเขียนจานวนเป็ นภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพฯ
ฝึ กพิมพ์จานวนนับและผลลัพธ์ของคาตอบจากโจทย์ดว้ ย
คอมพิวเตอร์
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
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2. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนจานวน 7 ข้อ เวลา 10 นาที
3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลงคิดเลขเร็ ว
เพลงคิดเลขเร็ว
เนื้อร้อง ...ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง...ชวา
มาซิมาคิดเลขเร็ วกัน
คิดทุกวันสร้างสรรค์ปัญญา
ฝึ กทักษะกระบวนนานา
ตามเวลาคิดเร็ วทันใด
4. ให้นกั เรี ยนคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 10 นาที
1) 3,486 + 1,158 =
6) 5,295 + 2,403 =
2) 6,514 + 3,100 =
7) 4,163 + 3,580 =
3) 6,243 + 1,701 =
8) 7,452 + 1,233 =
4) 3,789 + 3,105 =
9) 6,344 + 2,141 =
5) 6,651 + 1,504 =
10) 3,815 + 1,965 =
5. ครู แสดงการบวกเลขหลายหลัก 2 จานวน ที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 หรื อ 10,000 โดยใช้ลูกคิด
ข้ามรั้วให้นกั เรี ยนแปลภาพเป็ นตัวเลขแสดงการบวก ยกตัวอย่าง 2–3 ตัวอย่างจนนักเรี ยนเข้าใจ
และเกิดความชานาญ
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ส่ ง ตัวแทนไปรับบัตรโจทย์เลขการบวกจานวนสองจานวน
ที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 แล้วช่วยกันคิด เมื่อได้คาตอบแล้วส่ งตัวแทนออกไปเขียนคาตอบบน
กระดานดา นักเรี ยนในห้องเรี ยนช่วยกันตรวจสอบคาตอบบนกระดานดา
2. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป โดยครู เขียนโจทย์การบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 มา 3 ข้อ
แล้วให้นกั เรี ยนแสดงวิธีหาผลบวก
ครั้งที่ 2
3. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจคาตอบจาก
การบ้านของนักเรี ยน
4. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาเรื่ องการบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 ในหนังสื อ
เรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 1 หาผลบวก ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อ
การเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
6. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยน ทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000
จากสื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด) เพื่อฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
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ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบคาตอบ
จากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนทาโจทย์การบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 และสร้างโจทย์ข้ ึนเอง
3. เล่นเกมการบวกเลขที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. จัดแข่งขันการบวกเลขเร็ วขึ้นภายในชั้นเรี ยนและระดับโรงเรี ยน
2. การซื้อขายสิ นค้าต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. การเล่นเกมการบวก เกมคณิ ตศาสตร์อื่น ๆ
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 มีข้นั ตอนเหมือนกับการบวกจานวนที่มี
ผลบวกไม่เกิน 1,000 แต่หลักเลขเพิ่มขึ้นเป็ น 5 หลัก หรื อ 6 หลัก
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1.ครู มอบหมายงานให้นกั เรี ยนนาใบโฆษณาสิ นค้าต่าง ๆ มาตัดรู ปและราคา แล้วแสดงวิธีการ
บวกจานวนสองจานวนซึ่งมีผลบวกไม่เกิน 100,000
2. ครู ให้ใบกิจกรรมที่ 2 ลองคิด...ลองทา เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. บัตรตัวเลข บัตรภาพจานวนต่าง ๆ
2. ลูกคิด
3. บัตรโจทย์การบวก
4. ใบกิจกรรมที่ 1 หาผลบวก ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. บัตรโจทย์เลขการบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000
2. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อน/แทน
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 9
การบวกจานวนสามจานวนทีม่ ีผลบวกไม่ เกิน 100,000
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2
การบวกและการลบจานวนทีม่ ผี ลลัพธ์ และ
เวลา 3 ชั่วโมง
ตัวตั้งไม่ เกิน 100,000
1. สาระสาคัญ
การบวกจานวนสามจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 มีวิธีการคิดคาตอบเช่นเดียวกับการบวก
จานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 สามารถบวกครั้งละสองจานวนหรื อบวกครั้งเดียวสาม
จานวนก็ได้
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 3/1, ค 1.2 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/1, ค 6.1 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/3, ค 6.1 ป. 3/4, ค 6.1 ป. 3/5,
ค 6.1 ป. 3/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บวกเลขสามจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 ได้ (K)
2. เรี ยนคณิ ตศาสตร์ดว้ ยความสนใจ สนุกสนาน และมีความรับผิดชอบ (A)
3. มีความคิดใหม่ ๆ ในการทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์และนาความรู ้ไปใช้ในการเรี ยนวิชาอื่นและ
ในชีวิตประจาวัน (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตจากการซักถาม การแสดง
– แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
– แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
– ใบกิจกรรมที่ 2 ลองคิด...ลองทา ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 2 ลองคิด...ลองทา
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
– แบบประเมินพฤติกรรมขณะ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการประเมิน – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
– แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้ทาง
กระบวนการ
คณิ ตศาสตร์
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
– ใบกิจกรรมที่ 2 ลองคิด...ลองทา ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 2 ลองคิด...ลองทา
5. สาระการเรียนรู้
การบวกจานวนสามจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
ตอบคาถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบวกจานวน
สามจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000
วิทยาศาสตร์
คานวณข้อมูลของจานวนแมลงแต่ละชนิดและสัตว์
ขนาดเล็กอื่น ๆ
สังคมศึกษาฯ
นาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ศิลปะ
ออกแบบใบความรู ้ใบงานเกี่ยวกับการบวกจานวนสาม
จานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000
สุ ขศึกษาฯ
การแข่งขันการบวกและการสร้างเกมคณิ ตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
การอ่านและเขียนจานวนเป็ นภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพฯ
ฝึ กพิมพ์จานวนนับและผลลัพธ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลงคิดเลขเร็ ว
เพลงคิดเลขเร็ว
เนือ้ ร้ อง ...ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง...ชวา
มาซิมาคิดเลขเร็ วกัน
คิดทุกวันสร้างสรรค์ปัญญา
ฝึ กทักษะกระบวนนานา
ตามเวลาคิดเร็ วทันใด
3. ให้นกั เรี ยนคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 10 นาที
1) 3,613 + 15,208 =
4) 6,863 + 6,345 =
2) 8,713 + 17,475 =
5) 9,764 + 21,037 =
3) 7,456 + 16,323 =
6) 9,145 + 20,469 =

68

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 3 เล่ม 1

69

7) 4,386 + 20,674 =
9) 2,487 + 34,558 =
8) 5,234 + 31,232 =
10) 1,521 + 51,071 =
4. ครู ยกตัวอย่างการบวกจานวนสามจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 เช่น
11,923 + 20,202 + 33,045 =
จากนั้นครู ต้ งั คาถามนักเรี ยนในห้องเรี ยนว่าโจทย์ขอ้ นี้มีวิธีคิดอย่างไร
จึงได้คาตอบแล้วอภิปรายร่ วมกัน
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู ยกตัวอย่างการบวกจานวนสามจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 จานวน 2 ข้อ โดยสุ่ ม
ตัวแทนนักเรี ยน 2 คนออกมาแสดงวิธีทา เพื่อน ๆ และครู ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง เช่น ครู และ
นักเรี ยนอภิปรายร่ วมกันได้ขอ้ สรุ ปว่า การบวกจานวนสามจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 สามารถบวก
ได้ครั้งละสองจานวนและวางสลับที่กนั ก็จะได้ผลบวกเท่ากัน ทากิจกรรมทานองนี้ 2–3 ตัวอย่างจนนักเรี ยน
เกิดความเข้าใจ
2. ครู ขออาสาสมัครนักเรี ยน 2 คนหาคาตอบโจทย์การบวกบนกระดานดา โดยคนแรกใช้วิธีการ
บวกครั้งเดียวกันสามจานวน คนที่สองหาครั้งละสองจานวน ให้นกั เรี ยนในชั้นเรี ยนช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง ทากิจกรรมนี้เพิ่มเติมอีก 2–3 ตัวอย่าง จนนักเรี ยนเข้าใจดี
3. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป โดยครู เขียนโจทย์การบวกจานวนสามจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 มา 3 ข้อ แล้วให้
นักเรี ยนแสดงวิธีหาผลบวก
ครั้งที่ 2
4. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจคาตอบจาก
การบ้านของนักเรี ยน
5. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาเรื่ องการบวกจานวนสามจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 ในหนังสื อ
เรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6. นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 2 ลองคิด...ลองทา ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยน ทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการบวกจานวนสามจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน
100,000 จากสื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นา
พานิช จากัด) เพื่อฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบคาตอบ
จากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน กาหนดจานวนคนละหนึ่งจานวนไม่เกิน 30,000 แล้วนามา
บวกรวมกัน
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ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. สามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในการซื้อขายในชีวิตประจาวันได้
2. คานวณการซื้อขายสิ่ งของสามสิ่ งที่มีราคารวมกันไม่เกิน 100,000 ได้
3. ฝึ กทักษะกระบวนการบวกและการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การบวกจานวนสามจานวนซึ่งมีผลบวกไม่เกิน 100,000 มีวิธีการคิดคานวณคาตอบเช่นเดียวกัน
กับการบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 สามารถบวกครั้งละสองจานวนหรื อ
บวกครั้งเดียวกันสามจานวนก็ได้
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนนาใบโฆษณาสิ นค้าต่าง ๆ มาตัดรู ปสิ นค้าและราคาโดยมีราคาไม่เกิน
100,000 พร้อมตกแต่งให้สวยงามและสร้างสรรค์
2. ครู ให้ใบกิจกรรมที่ 3 หาผลลบ เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้ง
ต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แถบประโยคสัญลักษณ์การบวก
2. ใบโฆษณาสิ นค้า
3. โจทย์ปัญหาการบวก
4. ใบกิจกรรมที่ 2 ลองคิด...ลองทา ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. บัตรโจทย์เลขจากการบวกจานวนสองจานวนที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 100,000
2. หนังสื อเกี่ยวกับการคิดเลขเร็ ว
3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
4. วีซีดี (VCD) เกี่ยวกับการบวกเลข
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อน/แทน
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 10
การลบจานวนสองจานวนทีม่ ตี ัวตั้งไม่ เกิน 100,000
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2
การบวกและการลบจานวนทีม่ ีผลลัพธ์ และ
เวลา 3 ชั่วโมง
ตัวตั้งไม่ เกิน 100,000
1. สาระสาคัญ
การลบจานวนที่มีหลายหลักสองจานวนตามแนวตั้งต้องเขียนเลขให้ตรงกันทั้งตัวตั้งและตัวลบ
โดยเริ่ มลบหลักหน่วยก่อนแล้วจึงลบในหลักถัดไป
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 3/1, ค 1.2 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/1, ค 6.1 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/3, ค 6.1 ป. 3/4, ค 6.1 ป. 3/5,
ค 6.1 ป. 3/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. ลบเลขสองจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 100,000 ได้ (K)
2. ทางานตามลาดับขั้นตอน สะอาด เรี ยบร้อยตามคาแนะนาของครู (A)
3. ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาและบอกเหตุผลประกอบการคิดได้ (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตจากการซักถาม การแสดง
– แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
– แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2.สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 3 หาผลลบ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 3 หาผลลบ
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
– แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
– แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
– แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้ทาง
กระบวนการ
คณิ ตศาสตร์
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
– ใบกิจกรรมที่ 3 หาผลลบ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 3 หาผลลบ
5. สาระการเรียนรู้
การลบจานวนสองจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 100,000
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
ตอบคาถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการลบจานวนสองจานวน
ที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 100,000
วิทยาศาสตร์
รวบรวมข้อมูลและหาความแตกต่างของจานวนแมลง พืช สัตว์
ต่าง ๆ
สังคมศึกษาฯ
ออกแบบใบงานใบความรู ้เกี่ยวกับการลบได้อย่างสร้างสรรค์
สวยงาม
สุ ขศึกษาฯ
แข่งขันการคิดเลขในระดับห้องเรี ยนและระดับโรงเรี ยน
ภาษาต่างประเทศ
การอ่านและการเขียนจานวนเป็ นภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์ของเล่นเกมคณิ ตศาสตร์ที่ใช้ความรู ้เรื่ องการลบจานวน
สองจานวน
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ให้นกั เรี ยนคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 10 นาที
1) 6,574 – 4,380 =
6) 2,214 – 1,235 =
2) 7,362 – 515 =
7) 9,101 – 4,601 =
3) 4,833 – 3,688 =
8) 6,530 – 5,735 =
4) 5,455 – 654 =
9) 8,980 – 8,880 =
5) 3,626 – 778 =
10) 4,878 – 2,788 =
3. ครู ชูบตั รเลขจานวนสามหลัก สี่ หลัก และห้าหลักให้นกั เรี ยนฝึกกระจายด้วยปากเปล่า 5–6 จานวน
จนนักเรี ยนเกิดความเข้าใจ
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ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู อธิบายการลบจานวนสองจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 100,000 โดยใช้ตารางหลักเลขเพื่อให้เห็น
ความสาคัญของการตั้งหลักเลขให้ตรงกัน ถ้าตัวตั้งในหลักใดมีค่าน้อยกว่าตัวลบให้กระจายหลักทาง
ซ้ายมือของตัวตั้งเพิม่ ก่อนแล้วจึงหักออกเท่าค่าของตัวเลขในหลักเดียวกัน เมื่อได้ผลลบให้ตรวจคาตอบ
ตามวิธีตรวจสอบคาตอบ ผลลบ + ตัวลบ = ตัวตั้ง ครู เน้นย้าว่านักเรี ยนจะต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองโดยการ
หาผลบวกจริ ง ๆ ไม่ใช่ใส่ ตวั ตั้งไปตามโจทย์เพราะนักเรี ยนอาจคิดผลลบผิดก็ได้ ยกตัวอย่างเพิ่มเติม 2–3
ตัวอย่างจนนักเรี ยนเข้าใจ
2. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป โดยครู เขียนโจทย์การลบจานวนสองจานวนซึ่งมีตวั ตั้งไม่เกิน 100,000 มา 3 ข้อ แล้วให้
นักเรี ยนแสดงวิธีหาผลลบ
ครั้งที่ 2
3. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจคาตอบจาก
การบ้านของนักเรี ยน
4. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาเรื่ องการลบจานวนสองจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 100,000 ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 3 หาผลลบ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยน ทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการลบจานวนสองจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน
100,000 จากสื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นา
พานิช จากัด) เพื่อฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบคาตอบ
จากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันเขียนแผนภาพความคิดสรุ ปวิธีการลบจานวนสอง
จานวน
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันแต่งโจทย์เลขการลบลงในใบงานและแลกเปลี่ยนกัน
ทาระหว่างกลุ่ม
2. นักเรี ยนทาแบบฝึกหัดการหาผลลบที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 100,000 จากโจทย์หนังสื อเล่มอื่น ๆ
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การลบจานวนที่มีหลายหลักสองจานวนตามแนวตั้งต้องเขียนหลักเลขให้ตรงกันทั้งตัวตั้งและ
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ตัวลบโดยเริ่ มลบหลักหน่วยก่อนแล้วจึงลบในหลักถัดไปทางซ้ายมือ ถ้าตัวตั้งในหลักใดน้อยกว่าตัวเลขให้
กระจายหลักทางซ้ายมือของตัวตั้งมาเพิ่มก่อนแล้วจึงลบกันได้
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. การหาผลลบทุกครั้งให้ตรวจคาตอบซึ่งมีวิธีตรวจสอบคาตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ที่วา่
ผลลบ + ตัวลบ = ตัวตั้ง
2. ครู ให้ใบกิจกรรมที่ 4 คิดแก้โจทย์ปัญหา เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการ
เรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. บัตรจานวนเลขสามหลัก สี่ หลัก ห้าหลัก
2. เกมคณิ ตศาสตร์
3. ใบกิจกรรมที่ 3 หาผลลบ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. โจทย์การลบจานวนสองจานวนซึ่งมีตวั ตั้งไม่เกิน 100,000
2. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
3. หนังสื อคณิ ตศาสตร์เล่มอื่น ๆ
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อน/แทน
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 11
โจทย์ ปัญหาการบวกและการลบ
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2
การบวกและการลบจานวนทีม่ ีผลลัพธ์ และ
เวลา 5 ชั่วโมง
ตัวตั้งไม่ เกิน 100,000
1. สาระสาคัญ
โจทย์ปัญหาคือการนาสถานการณ์ในชีวิตประจาวันกับจานวนมาสร้างเป็ นเรื่ องราวเพือ่ หาคาตอบ
โดยใช้วิธีการทางคณิ ตศาสตร์
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 3/1, ค 1.2 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/1, ค 6.1 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/3, ค 6.1 ป. 3/4, ค 6.1 ป. 3/5,
ค 6.1 ป. 3/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาคาตอบจากโจทย์ปัญหาการบวกและการลบได้ (K)
2. เรี ยนคณิ ตศาสตร์ดว้ ยความสนใจ สนุกสนาน และรับผิดชอบ (A)
3. มีทกั ษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคาตอบได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตจากการซักถาม การแสดง
– แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
– แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2.สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 4 คิดแก้โจทย์ปัญหา ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 4 คิดแก้โจทย์ปัญหา
3. การทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
– แบบทดสอบหลังเรี ยน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%
4. การทาแบบทดสอบวัดความรู ้
– แบบทดสอบวัดความรู ้
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
ประจาหน่วย
ประจาหน่วย
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
– แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
– แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ จริ ยธรรม และค่านิยม
ค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
1.สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้ทาง
คณิ ตศาสตร์
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
– แบบประเมินด้านทักษะ/
กระบวนการ
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เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

– แบบบันทึกความเห็นเกี่ยวกับ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การประเมินชิ้นงานในแฟ้ มสะสม
ผลงาน
– แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
4. ตรวจผลการปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม – ใบกิจกรรมที่ 4 คิดแก้โจทย์ปัญหา ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ที่ 4 คิดแก้โจทย์ปัญหา
5. สาระการเรียนรู้
การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
แต่ งโจทย์ ปัญหาจากใบโฆษณาสิ นค้ าในประเทศสมาชิกอาเซียนหรือ
ประสบการณ์ ต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวัน
วิทยาศาสตร์
คานวณค่าใช้จ่ายจากค่าไฟฟ้ า ค่าน้ าประปาในแต่ละเดือนได้
สังคมศึกษาฯ
นาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
สุ ขศึกษาฯ
การร้องเพลงโจทย์ปัญหาและแข่งขันกันแก้โจทย์ปัญหา
ภาษาต่างประเทศ
การอ่านและการเขียนจานวนเป็ นภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์ของเล่นหรื อเกมคณิ ตศาสตร์จากโจทย์ปัญหา
เช่น จิกซอว์โจทย์ปัญหา
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ วจานวน 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1) (15 + 4) – 3 =
6) 45 + (25 – 7) =
2) (80 + 20) – 20 =
7) 55 + (16 –5) =
3) (40 + 15) + 15 =
8) 35 – (17 – 8) =
4) (50 + 35) – 15 =
9) 99 + (45 – 42) =
5) (90 + 25) – 45 =
10) 88 + (23 – 12) =
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3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลงโจทย์ปัญหา
เพลงโจทย์ ปัญหา
เนือ้ ร้ อง...ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง...เต่ างูและกา
โจทย์ปัญหาเป็ นปัญหา พวกเรามาศึกษาดู
จะได้รู้ช่วยตีความ ให้แม่นยาอย่าทาหน้าเศร้า
อ่านโจทย์พลัน อย่าหวัน่ ไหว โจทย์บอกอะไร ไหนลองตรองดู
จะได้รู้เข้าใจดี บอกวิธีคิดซิทนั ใด
แบ่งกลุ่มกัน อ่านเร็ วไว ไม่เข้าใจตรงไปถามครู
เลือกเสาะหาสื่ อมาดู ได้เรี ยนรู ้ชดั เจนแน่นอน
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. นักเรี ยนอ่านข้อความพร้อม ๆ กัน ดังนี้
ในชุ มชน มีคนอยู่ สองพันสี่
เป็ นสตรี นับรวมกัน ได้ พนั สอง
ทีเ่ หลือเป็ น ผู้ชาย วัยคะนอง
คิดหน่ อยน้ อง ตอบที มีกคี่ น
2. นักเรี ยนในชั้นเรี ยนร่ วมกันวิเคราะห์โจทย์ดงั นี้
– ใจความสาคัญของข้อความนี้เกี่ยวข้องกับเรื่ องใด
– ในข้อความนี้มีคนกี่ประเภท มีจานวนอย่างละเท่าใด
– ข้อความนี้ถามอะไร
– จะเขียนเป็ นโจทย์ปัญหาและประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
3. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจากสื่ อการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ในห้องสมุด
เพื่อให้นกั เรี ยนเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
4. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่ศึกษามา
5. ครู ให้นกั เรี ยนอ่านโจทย์ปัญหาในตัวอย่างที่กาหนดให้
ตัวอย่ ำง 1 โรงเรี ยนสหศึกษาแห่งหนึ่งมีนกั เรี ยนชาย 2,350 คน เป็ นนักเรี ยนหญิง 2,325 คน รวมมี
นักเรี ยนกี่คน
ขั้นตอนการแก้ โจทย์ ปัญหา
วิเคราะห์โจทย์
โจทย์กาหนดอะไร จานว*นนักเรี ยนชายและจานวนนักเรี ยนหญิง
โจทย์ถามอะไร มีนกั เรี ยนชายหญิงรวมกี่คน
วางแผน/คิดวิธีแก้ เลือกวิธีบวก
เขียนประโยคสัญลักษณ์ 2,350 + 2,325 =
คิดคานวณหาคาตอบ 4,675 คน
ตรวจสอบคาตอบ 4,675 – 2,325 = 2,350
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ตัวอย่ ำง 2 โรงเรี ยนสหศึกษาแห่งหนึ่งมีนกั เรี ยน 4,850 คน เป็ นนักเรี ยนหญิง 2,325 คน ถามว่ามีนกั เรี ยน
ชายกี่คน
ขั้นตอนการแก้ โจทย์ ปัญหา
วิเคราะห์โจทย์
โจทย์กาหนดอะไร จานวนนักเรี ยนทั้งหมดและจานวนนักเรี ยนหญิง
โจทย์ถามอะไร
มีนกั เรี ยนชายกี่คน
วางแผน/คิดวิธีแก้ เลือกวิธีลบ
เขียนประโยคสัญลักษณ์ 4,850 – 2,325 =
คิดคานวณหาคาตอบ
2,525 คน
ตรวจสอบคาตอบ
2,325 + 2,525 = 4,850
6. แสดงวิธีแก้โจทย์ปัญหาจากตัวอย่าง
7. นักเรี ยนจับคู่และแต่งโจทย์ปัญหาการบวกและการลบอย่างละ 1 ข้อ แสดงวิธีทาและหาคาตอบนาไป
เสนอหน้าชั้นเรี ยน
8. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
โดยครู เขียนโจทย์ปัญหาการบวกและการลบมา 3 ข้อ แล้วให้นกั เรี ยนแสดงวิธีหาคาตอบ
ครั้งที่ 3
9. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจคาตอบจากการบ้านของนักเรี ยน
10. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาเรื่ องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นา
พานิช จากัด)
11. นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 4 คิดแก้โจทย์ปัญหา ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
12. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยน ทาแบบฝึ กหัดเรื่ องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจากสื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด) เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 4
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบคาตอบ
จากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยแต่งโจทย์ปัญหาจากใบโฆษณาสิ นค้าและคิดคานวณคาตอบ
3. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบวัดความรู ้ประจาหน่วย
4. ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทาโครงงานเกี่ยวกับเรื่ องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
เพื่อฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 5
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
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1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการทาโครงงาน
2. สามารถแต่งโจทย์เรื่ องราวและสถานการณ์เกี่ยวกับการบวกและการลบได้อย่างสร้างสรรค์
3. คิดวางแผนการแก้ปัญหาได้อย่างเป็ นขั้นตอน
4. นาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
1. การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบมีวิธีและขั้นตอนที่เหมือนกันดังนี้
1.1 วิเคราะห์โจทย์หาสิ่ งที่โจทย์กาหนดและโจทย์ถามอะไร
1.2 วางแผนคิดวิธีแก้ปัญหาว่าจะใช้วิธีใดหาคาตอบ
1.3 คิดคานวณแสดงวิธีทา
2. นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 การบวกและการลบจานวนที่มีผลลัพธ์
และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 จานวน 8 ข้อ เวลา 10 นาที
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ครู มอบหมายงานให้นกั เรี ยนแต่ละคนคิดรายรับและรายจ่ายของครอบครัวร่ วมกับผูป้ กครอง
จากเงินเดือนหรื อรายรับอื่น ๆ ของครอบครัวเป็ นรายงาน
2. ครู ให้ใบกิจกรรมที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ในหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 แผนภูมิรูปภาพและ
แผนภูมิแท่งเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อการเรียนรู้
1. แผนภูมิเพลงโจทย์ปัญหา
2. ใบโฆษณาสิ นค้า
3. เกมคณิ ตศาสตร์
4.ใบกิจกรรมที่ 4 คิดแก้โจทย์ปัญหา ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ใบโฆษณาสิ นค้า
3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
2. หนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์เล่มอื่น ๆ
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อน/แทน
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 3
แผนภูมริ ูปภาพและแผนภูมแิ ท่ ง

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การจาแนกและนาเสนอข้อมูล

แผนภูมิรูปภาพ
และแผนภูมิแท่ ง

การอ่านแผนภูมิแท่ง

การอ่านแผนภูมิรูปภาพ
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ผังมโนทัศน์เป้ าหมายการเรี ยนรู ้และขอบข่ายภาระงาน

คุณธรรม จริยธรรม
และค่ านิยม
1.ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับแผนภูมิ
รู ปภาพและแผนภูมิแท่งด้วยความ
สนใจ ความตั้งใจเรี ยน และการ
ทางานกลุ่ม
2.ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ในตนเอง
ในการร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับแผนภูมิ
รู ปภาพและแผนภูมิแท่ง
3.มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

ความรู้
1.การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.การจาแนกและนาเสนอข้อมูล
3.การอ่านแผนภูมิแท่ง
4.การอ่านแผนภูมิรูปภาพ

แผนภูมิรูปภาพ
และแผนภูมิแท่ ง

ทักษะ/กระบวนการ
1.การสื่ อสารเพือ่ อธิบายความสาคัญของ
แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
2.สามารถนาเสนอแผนภูมิรูปภาพและ
แผนภูมิแท่ง
3.การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาเกี่ยวกับแผนภูมิรูปภาพและ
แผนภูมิแท่ง
4.การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์
หรื อเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการจาแนกและนาเสนอข้อมูล
3.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการอ่านแผนภูมิแท่ง
4.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการอ่านแผนภูมิรูปภาพ
5.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึกฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3
6.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึกทักษะการใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
7.แบบบันทึกผลการอภิปราย
8.บันทึกความรู ้
9.การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
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การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ ง
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1.รวบรวมและจาแนกข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่ งแวดล้อมใกล้ตวั ที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน
(ค 5.1 ป.3/1)
2.อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งอย่างง่าย (ค 5.1 ป.3/2)
3.ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา (ค 6.1 ป.3/1)
4.ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป.3/2)
5.ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นและสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป.3/3)
6.ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการนาเสนอได้อย่างถูกต้อง
(ค 6.1 ป.3/4)
7.เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ (ค 6.1 ป.3/5)
8.มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (ค 6.1 ป.3/6)
ความเข้ าใจทีค่ งทนของนักเรียน
คาถามสาคัญทีท่ าให้ เกิดความเข้ าใจทีค่ งทน
–นักเรี ยนสามารถเชื่อมโยงกระบวนการทางสถิติ
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
ไปใช้ในชีวิตจริ งได้อย่างไร
–การจัดเก็บข้อมูลมาจาแนกเป็ นประเภทของ
ข้อมูล แล้วจัดทาข้อมูลออกมาเป็ นแผนภูมิแท่ง
แผนภูมิรูปภาพหรื อตาราง จากนั้นจึงนาเสนอ
เพื่อที่จะให้เราอ่านข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ วขึ้นเป็ น
กระบวนการทางสถิติ
ความรู้ ของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความเข้ าใจทีค่ งทน
ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความ
นักเรียนจะรู้ ว่า...
เข้ าใจทีค่ งทน นักเรียนจะสามารถ...
1.การอ่านแผนภูมิแท่งคือการอ่านข้อมูลจาก
1.สื่ อสารเพือ่ อธิบายความสาคัญของแผนภูมิ
แผนภูมิที่แสดงเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉากมีลกั ษณะ
รู ปภาพและแผนภูมิแท่ง
เป็ นแท่งแสดงจานวนสิ่ งของต่าง ๆ ตามมาตราส่ วน
2.นาเสนอแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
ที่กาหนดของแผนภูมิแท่งนั้น ๆ
3.แสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2.การอ่านแผนภูมิรูปภาพคือการอ่านข้อมูลจาก
เกี่ยวกับแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
ภาพในแผนภูมิออกมาเป็ นจานวนตามข้อกาหนด
4.นาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์หรื อ
ของแผนภูมิรูปภาพนั้น ๆ
เชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง
3.การจาแนกข้อมูลคือการนาข้อมูลที่ได้มาจากการ
เก็บรวบรวมหรื อการสารวจจากแหล่งต่าง ๆ มา
จัดเป็ นกลุ่มหรื อหมวดหมู่ตามคุณลักษณะที่
เหมือนกันแล้วนาเสนอให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
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4.ข้อมูลหมายถึงเรื่ องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งใด
สิ่ งหนึ่ง อาจเป็ นตัวเลขหรื อข้อเท็จจริ งที่เก็บ
รวบรวมมาจากแหล่งต่าง ๆ โดยการสังเกต สารวจ
หรื อสอบถามจากผูร้ ู ้
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้
ตามทีก่ าหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1.ภาระงานทีน่ ักเรียนต้ องปฏิบัติ
1.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการจาแนกและนาเสนอข้อมูล
3.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการอ่านแผนภูมิแท่ง
4.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการอ่านแผนภูมิรูปภาพ
5.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึกฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3
6.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึกทักษะการใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
7.แบบบันทึกผลการอภิปราย
8.บันทึกความรู ้
9.การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
2.วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วิธีการประเมินผลการเรี ยนรู ้
2.2 เครื่ องมือประเมินผลการเรี ยนรู ้
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2) การสนทนาซักถาม
2) แบบบันทึกการสนทนาซักถาม
3) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ นรายบุคคลหรื อ 3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ น
เป็ นกลุ่ม
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
4) การประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม 4) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ
5) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
ค่านิยม
5) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
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3.สิ่ งทีม่ ่ ุงประเมิน
3.1 ความเข้าใจ 6 ด้าน ได้แก่ การอธิบาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การประยุกต์ ดัดแปลง และ
นาไปใช้ การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสาคัญและใส่ ใจในความรู ้สึกของผูอ้ ื่น และการรู ้จกั
ตนเอง
3.2 สมรรถนะสาคัญ เช่น ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทกั ษะชีวิตและการใช้
เทคโนโลยี
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ รักความเป็ น
ไทย มีจิตสาธารณะ
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3
แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ ง
เวลา
12 ชั่วโมง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
แผนการเรียนรู้ที่ 12
2
การจาแนกและนาเสนอข้อมูล
แผนการเรียนรู้ที่ 13
2
แผนการเรียนรู้ที่ 14

การอ่านแผนภูมิรูปภาพ

4

แผนการเรียนรู้ที่ 15

การอ่านแผนภูมิแท่ง

4
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 12
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ ง
เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
ข้อมูล หมายถึง เรื่ องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง อาจเป็ นตัวเลขหรื อข้อเท็จจริ งที่เก็บรวบรวมมาจาก
แหล่งต่าง ๆโดยการสังเกตสารวจหรื อสอบถามจากผูร้ ู ้
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 5.1 ป. 3/1, ค 5.1 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/1, ค 6.1 ป. 3/2, ค. 6.1 ป. 3/3, ค 6.1 ป. 3/4, ค 6.1 ป. 3/5,
ค 6.1 ป. 3/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่ งแวดล้อมได้ (K)
2. ร่ วมตอบคาถามและทากิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองอย่างมีความสุ ข (A)
3. ใช้ภาษาในการนาเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องและบอกเหตุผลประกอบได้ (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
–แบบทดสอบก่อนเรี ยน
–
ก่อนเรี ยน
2.สังเกตจากการซักถาม การแสดง
–แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
–แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
3.สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม –ใบกิจกรรมที่ 1 การเก็บรวบรวม ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูล
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทางานร่ วมกับ –แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
–แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ จริ ยธรรม และค่านิยม
ค่านิยม
3.สังเกตพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ –แบบประเมินด้านคุณธรรม
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง การทางาน
จริ ยธรรม และค่านิยม
ร่ วมกับผูอ้ ื่น และการมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิ ตศาสตร์
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.ตรวจผลการปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม –ใบกิจกรรมที่ 1 การเก็บรวบรวม ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูล
2.สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร การ –แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
เชื่อมโยงหลักการความรู ้ทาง
กระบวนการ
คณิ ตศาสตร์
3.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5.สาระการเรียนรู้
1.ความหมายของข้อมูล
2.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
6.แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อ่านและการแปลความหมายของข้อมูลที่รวบรวมได้
วิทยาศาสตร์
ฝึ กสังเกต เก็บรวบรวมข้อมูลและค้นหาความจริ งในเรื่ องที่
นักเรี ยนสนใจ
สังคมศึกษาฯ
สารวจอายุของสมาชิกในครอบครัว
ศิลปะ
นาเสนอข้อมูลที่ใช้การวาดภาพ
สุ ขศึกษาฯ
สารวจเกี่ยวกับอาหาร โรคระบาด และอุบตั ิเหตุต่าง ๆ
ภาษาต่างประเทศ
ศึกษาศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับข้อมูลและสถิติ
การงานอาชีพฯ
รวบรวมข้ อมูลด้ านอาหาร การเกษตร และเทคโนโลยีทางการเกษตร
ของกลุ่มประเทศสมาชิกในอาเซียน 10 ประเทศ
7.กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2.นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนจานวน 8 ข้อ เวลา 10 นาที
3.นักเรี ยนช่วยกันอ่านบทกลอนเรื่ องฟาร์มของคุณปู่
ฟาร์ มของคุณปู่
ฟาร์มของคุณปู่
มีหมูหา้ สิ บ
เห็นเป็ ดลิบลิบ
ยีส่ ิ บสามตัว
แม่ววั อ้วนพี
สี่ สิบสองตัว
นับจนเวียนหัว
ทั้งตัวเล็กใหญ่
4.ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายกลอนฟาร์มของคุณปู่ ในประเด็นดังนี้
–เนื้อหากล่าวถึงเรื่ องอะไร
–มีสตั ว์อะไรบ้างที่กล่าวถึงในกลอนบทนี้
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–สัตว์แต่ละชนิดมีจานวนอย่างละเท่าไร และรวมทั้งหมดเป็ นเท่าไร
(ครู ควรอธิบายเพิ่มเติมว่า คาว่า ฟาร์ม หมายถึงอะไร และคุณปู่ เกี่ยวข้องกับนักเรี ยนอย่างไรบ้าง)
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1.นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน ให้สารวจสิ่ งต่าง ๆ ในห้องเรี ยนแล้วส่ งตัวแทนออกมาเขียนสิ่ งที่สารวจ
ได้กลุ่มละ 1 อย่างบนกระดานดาไม่ให้ซ้ ากัน เช่น
มีนกั เรี ยนชาย...คน มีนกั เรี ยนหญิง...คน มีโต๊ะ...ตัว มีเก้าอี้...ตัว มีแฟ้ มสะสมผลงาน...แฟ้ ม มีประตู...บาน
มีหน้าต่าง...บาน เป็ นต้น
2.อ่านข้อมูลที่นกั เรี ยนสารวจได้จากบนกระดานดาพร้อม ๆ กัน
3.ศึกษาความหมายข้อมูลและร่ วมกันอภิปรายวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบตั ิกิจกรรมในข้อ 1
4.นักเรี ยนศึกษาหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5.นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยน ทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด) เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบคาตอบจากใบงานของ
นักเรี ยน
2.กลุ่มเดิมสอบถามเพื่อนเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสี ที่ชอบ น้ าหนัก ส่ วนสู ง ผลไม้ที่ชอบ แล้วบันทึกลงใน
ตาราง
นา้ หนัก
ส่ วนสู ง
ชื่อเพือ่ น
ผลไม้ ทชี่ อบ สี ทชี่ อบ
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3.ส่ งตัวแทนกลุ่มนาเสนอข้อมูลที่รวบรวมได้
4.นักเรี ยนแต่ละคนรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากหนังสื อพิมพ์ หนังสื อ สารคดี วารสาร ฯลฯ แล้วนาเสนอหน้า
ชั้นเรี ยน
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1.เขียนแผนภาพความคิดเกี่ยวกับข้อมูลที่สนใจจะเก็บรวบรวม
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2.ฝึ กทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
3.นาความรู ้ที่ได้เป็ นพื้นฐานในการเรี ยนเรื่ องแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
ข้อมูล หมายถึง ตัวเลขหรื อข้อเท็จจริ งที่เก็บรวบรวมมาจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็ นข้อความหรื อตัวเลขก็
ได้ และการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นทาได้โดยการสังเกต สอบถาม หรื อติดต่อจากแหล่งข้อมูลจริ งที่ได้มีการ
รวบรวมไว้เรี ยบร้อยแล้ว
8.กิจกรรมเสนอแนะ
1.เรี ยนรู ้ร่วมกันกับครอบครัวโดยการสารวจอายุของสมาชิกในบ้านแล้วบันทึกเป็ นใบงานส่ งครู
2.เรี ยนรู ้ร่วมกันกับเพื่อนโดยการสารวจร้านค้าที่พบระหว่างทางจากบ้านมาถึงโรงเรี ยน
3.ครู ให้ใบกิจกรรมที่ 2 การจาแนกข้อมูล เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9.สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1.แผนภูมิกลอนฟาร์มของคุณปู่
2.เพื่อนในห้องเรี ยน
3.สิ่ งแวดล้อมบริ เวณโรงเรี ยนและบ้าน
4.หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5.ใบกิจกรรมที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1.หนังสื อพิมพ์ วารสาร ใบโฆษณาสิ นค้า
2.ห้องสมุดสารสนเทศ
3.บริ เวณบ้านและโรงเรี ยน
4.บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ และผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อน/แทน
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 13
การจาแนกและนาเสนอข้ อมูล
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ ง
เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การจาแนกข้อมูล คือ การนาข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บรวบรวมหรื อการสารวจจากแหล่งต่าง ๆ มาจัดเป็ น
กลุ่มหรื อหมวดหมู่ตามคุณลักษณะที่เหมือนกันแล้วนาเสนอให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 5.1 ป. 3/1, ค 5.1 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/1, ค 6.1 ป. 3/2, ค. 6.1 ป. 3/3, ค 6.1 ป. 3/4, ค 6.1 ป. 3/5,
ค 6.1 ป. 3/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. จาแนก จัดประเภท และนาเสนอข้อมูลได้ (K)
2. ทางานสะอาดเรี ยบร้อยตามลาดับขั้นตอนตามคาแนะนาของครู (A)
3. มีความคิดใหม่ ๆ ในการทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์และนาความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตจากการซักถาม การแสดง
–แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
–แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2.สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม –ใบกิจกรรมที่ 2 การจาแนกข้อมูล ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ที่ 2 การจาแนกข้อมูล
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
–แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ จริ ยธรรม และค่านิยม
ค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
1.สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้ทาง
คณิ ตศาสตร์
2.ตรวจผลการปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม
ที่ 2 การจาแนกข้อมูล
3.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
4.ตรวจผลการวาดแผนภูมิแท่งอย่าง
ง่าย

เครื่องมือวัดและประเมินผล
–แบบประเมินด้านทักษะ/
กระบวนการ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

–ใบกิจกรรมที่ 2 การจาแนกข้อมูล

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

–แบบประเมินด้านทักษะ/
กระบวนการ
–แบบประเมินด้านทักษะ/
กระบวนการ
–แผ่นตารางขนาด 6 × 6

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%

5.สาระการเรียนรู้
1.การจาแนกข้อมูล 2.การนาเสนอข้อมูล
6.แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อ่านบัตรคาตารางและแผนภูมิ
วิทยาศาสตร์
จาแนกสัตว์แต่ละประเภท
สังคมศึกษาฯ
เรี ยนรู ้ร่วมกันกับผูป้ กครองและเพื่อน
ศิลปะ
ออกแบบและระบายสี ตกแต่งใบงาน
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมสารวจและตกแต่งใบงาน
ภาษาต่างประเทศ
อ่านและเขียนชื่อสัตว์เป็ นภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์ป้ายแผ่นพับเสนอในรู ปแผนภูมิ
7.กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2.นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลงมาเรี ยนคณิ ตศาสตร์
3.แบ่งกลุ่มนักเรี ยนโดยเล่นเกมเพื่อนฉันอยูไ่ หน
เกมเพือ่ นฉันอยู่ไหน
จุดประสงค์ เพื่อแบ่งกลุ่ม
อุปกรณ์ 1.บัตรคาชื่อกลุ่ม 4 กลุ่ม คือ สัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์ปีก แมลง
2.บัตรคาชื่อหรื อรู ปภาพสัตว์ในแต่ละกลุ่มตามจานวนนักเรี ยนที่เล่นเกม
3.เพลงเกี่ยวกับสัตว์ เช่น เพลงช้าง เพลงม้าวิง่
วิธีเล่ น 1.ตัวแทนกลุ่ม 4 คน ยืนถือบัตรชื่อกลุ่มอยูค่ นละมุมห้อง
2.แจกบัตรคาหรื อภาพสัตว์ให้นกั เรี ยนคนละ 1 บัตรวางคว่าไว้บนโต๊ะ
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3.ครู เริ่ มร้องเพลงให้ทุกคนเปิ ดบัตรของตนเองแล้วรี บไปเข้ากลุ่ม
4.ตัวแทนกลุ่มสารวจความถูกต้องของสมาชิก
เพลง ช้ าง
ช้าง ช้าง ช้าง หนูรู้จกั ช้างหรื อเปล่า
ช้างมันตัวโตไม่เบา จมูกยาวยาวเรี ยกว่างวง
มีเขี้ยวใต้งวงเรี ยกว่างา มีหูมีตาหางยาว

เพลง ม้ าวิง่
ม้าวิ่งกับ กับ เดี๋ยวเดียวลับตาเราไป
ม้าวิง่ เร็ วไว เร็ วทันใจควบกับ กับ กับ
ม้าวิง่ เร็ วรี่ ดูซิหายไป
ม้าวิ่งเร็ วไว เร็ วทันใจควบกับ กับ กับ

ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1.เมื่อนักเรี ยนเข้ากลุ่มแล้วให้เขียนชื่อบัตรที่ตนได้รับบนกระดานดา

แล้วช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องในการเข้ากลุ่ม
2.ร่ วมกันอภิปรายลักษณะของสมาชิกแต่ละกลุ่มเพื่อหาเหตุผลในการจัดกลุ่ม ใครไม่มีลกั ษณะร่ วมกับเพื่อน
ให้หากลุ่มใหม่
3.ครู และนักเรี ยนอภิปรายร่ วมกันว่าการจัดกลุ่มของนักเรี ยนคือการจาแนกข้อมูลให้เป็ นหมวดหมู่
4.สมมุติวา่ ห้องเรี ยนเป็ นสวนสัตว์ ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดวิธีการนาเสนอข้อมูลจานวนของสัตว์แต่ละ
ประเภทในสวนสัตว์ให้ผอู ้ ื่นทราบลงในใบงาน แล้วส่ งตัวแทนมานาเสนอหน้าชั้นเรี ยนภายในเวลาที่กาหนด
5.นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6.นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 2 การจาแนกข้อมูล ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7.ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยน ทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการจาแนกและนาเสนอข้อมูลจากสื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด) เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดย
ให้ครู ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
2.นักเรี ยนแต่ละคนเขียนตารางขนาด 6 × 6 แล้วเขียนสี ที่นกั เรี ยนสนใจไว้
ด้านล่างของตาราง
3.นักเรี ยนแต่ละคนถามเพื่อนในชั้นเรี ยนเกี่ยวกับสี ที่กาหนดให้เลือกโดย
เลือกสี ที่ชอบ 1 สี แล้วระบายสี น้ นั ลงในช่องตารางทีละช่อง โดยให้
ถามเพื่อนอย่างน้อย 20 คน

แดง เขียว ฟ้ า เหลือง ม่ วง ชมพู
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4.ตั้งคาถามจากแผนภูมิแท่งอย่างง่ายที่สร้างขึ้นและนาผลงานเก็บในแฟ้ มสะสมผลงาน
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1.ฝึ กทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
2.จาแนกและนาเสนอข้อมูลที่พบเห็นในชีวิตประจาวันได้
3.นาความรู ้ที่ได้เป็ นพื้นฐานในการเรี ยนเรื่ องแผนภูมิแท่ง แผนภูมิรูปภาพ
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การจาแนกข้อมูล คือ การนาข้อมูลที่รวบรวมได้จากแหล่งต่าง ๆ มาจัดให้เป็ นกลุ่มตามลักษณะหรื อ
คุณสมบัติเหมือนกันไว้ดว้ ยกัน แล้วนาเสนอข้อมูลที่จดั กลุ่มไว้ให้ผอู ้ ื่นทราบได้ง่ายในรู ปของแผนภูมิรูปภาพ
แผนภูมิแท่ง หรื อตาราง
8.กิจกรรมเสนอแนะ
1.นักเรี ยนเรี ยนรู ้ร่วมกับครอบครัวโดยสารวจของใช้ในบ้านแล้วจัดหมวดหมู่นาเสนอในรู ปใบงาน
2.จัดหมวดหมู่สิ่งของต่าง ๆ จากใบโฆษณาสิ นค้าแล้วรวมเป็ นสมุดภาพ
3.ครู ให้ใบกิจกรรมที่ 3 การอ่านแผนภูมิรูปภาพเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้ง
ต่อไป
9.สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1.เพื่อนในชั้นเรี ยน
2.ตารางบันทึกข้อมูล
3.ใบกิจกรรมที่ 2 การจาแนกข้อมูล ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1.หนังสื อพิมพ์ วารสาร
2.ใบโฆษณาสิ นค้า
3.บ้าน ห้องสมุด
4.บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน และผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อน/แทน
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 14
การอ่ านแผนภูมิรูปภาพ
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ ง
เวลา 4 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การอ่านแผนภูมิรูปภาพ คือ การอ่านข้อมูลจากภาพในแผนภูมิออกมาเป็ นจานวนตามข้อกาหนดของ
แผนภูมิรูปภาพนั้น ๆ
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 5.1 ป. 3/1, ค 5.1 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/1, ค 6.1 ป. 3/2, ค. 6.1 ป. 3/3, ค 6.1 ป. 3/4, ค 6.1 ป. 3/5,
ค 6.1 ป. 3/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อ่านแผนภูมิรูปภาพและอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ได้ (K)
2. เรี ยนคณิ ตศาสตร์ดว้ ยความสนใจ สนุกสนาน และมีความรับผิดชอบงาน (A)
3. มีความคิดใหม่ ๆ ในการทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์ นาความรู ้ไปใช้ในการเรี ยนวิชาอื่นและในชีวิตประจาวัน
ได้ (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตจากการซักถาม การแสดง
–แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
–แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2.สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม –ใบกิจกรรมที่ 3 การอ่านแผนภูมิ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ที่ 3 การอ่านแผนภูมิรูปภาพ
รู ปภาพ
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
–แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ จริ ยธรรม และค่านิยม
ค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
–แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้ทาง
กระบวนการ
คณิ ตศาสตร์
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3.ตรวจผลการปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม –ใบกิจกรรมที่ 3 การอ่านแผนภูมิ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ที่ 3 การอ่านแผนภูมิรูปภาพ
รู ปภาพ
5.สาระการเรียนรู้
การอ่านแผนภูมิรูปภาพ
6.แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อ่านและอธิบายเกี่ยวกับแผนภูมิรูปภาพ
วิทยาศาสตร์
รวบรวมข้อมูลที่เป็ นแผนภูมิรูปภาพเกี่ยวกับพืชและสัตว์ต่าง ๆ
สังคมศึกษาฯ
รวบรวมข้อมูลที่นาเสนอด้วยแผนภูมิรูปภาพ
ศิลปะ
วาดแผนภูมิรูปภาพอย่างง่าย
สุ ขศึกษาฯ
แข่งขันกันตอบปัญหาจากแผนภูมิรูปภาพที่ครู กาหนดให้
ภาษาต่างประเทศ
อ่านและเขียนจานวนเป็ นภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์เกมคณิ ตศาสตร์โดยใช้ความรู ้เรื่ องแผนภูมิรูปภาพ
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1.ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2.นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน เล่นเกมลมเพลมพัด
เกมลมเพลมพัด
จุดประสงค์ เพื่อแบ่งกลุ่ม
อุปกรณ์ 1.บัตรคาชื่อกลุ่ม 5 กลุ่มตามจานวนนักเรี ยนเฉลี่ยให้เท่ากัน คือ ร้านผัก ร้านผลไม้ ร้านดอกไม้
ร้านอาหาร และร้านเครื่ องเขียน
2.เพลงลมเพลมพัด
3.ใบงาน
วิธีเล่ น 1.ครู แจกบัตรคาให้นกั เรี ยนคนละ 1 บัตร วางคว่าไว้บนโต๊ะ
2.เมื่อครู ร้องเพลงลมเพลมพัดให้นกั เรี ยนเปิ ดบัตรแล้วรี บไปหากลุ่ม
3.ตัวแทนกลุ่มมารับใบงานจากครู แล้วไปดาเนินการตามขั้นตอน
เพลงลมเพลมพัด
ลมเพลมพัด
โบกสะบัดพัดมาไวไว
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ลมเพลมพัดอะไร
ฉันจะบอกให้

ลมเพลมพัดอะไร
ลมพัดพวกเราไปเข้ากลุ่มเอย

ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1.ส่ งตัวแทนกลุ่มรับใบงานจากครู แล้วทากิจกรรมตามขั้นตอนโดยใช้เวลา 10 นาที
–ตั้งชื่อกลุ่ม
–เลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการกลุ่ม
–ช่วยกันคิดรายการสิ นค้าที่จะขายในร้านแล้วนาเสนอเป็ นรู ปภาพ
–ส่ งตัวแทนออกมานาเสนอผลงาน แล้วนาผลงานติดไว้บนกระดานดา เช่น

2. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเรื่ องส่ วนประกอบของแผนภูมิรูปภาพจากสื่ อการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ในห้องสมุด
เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
3.ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
4.นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5.นักเรี ยนนาความรู ้ที่ได้มาเปรี ยบเทียบกับแผนภูมิรูปภาพที่กลุ่มนาเสนอว่ายังมีอะไรที่ตอ้ งเพิม่ เติม แล้ว
สรุ ปร่ วมกันว่าแผนภูมิรูปภาพมีส่วนประกอบ 3 ส่ วน คือ ชื่อแผนภูมิ ตัวแผนภูมิ และข้อกาหนดที่แสดงว่า
ภาพ 1 ภาพที่กาหนดให้จะแทนจานวนสิ นค้ากี่ชิ้น
6.นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 3 การอ่านแผนภูมิรูปภาพ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7.ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยน ทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการอ่านแผนภูมิรูปภาพจากสื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด) เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบคาตอบจากการบ้านของนักเรี ยน
2.ฝึกอ่านแผนภูมิรูปภาพจากตัวอย่างในสื่ อการเรี ยนรู ้ สมบูรณ์แบบ คณิ ตศาสตร์ ป.3 และหนังสื อเสริ มความรู ้
คณิ ตศาสตร์เล่มอื่น ๆ
3.ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทาโครงงานเกี่ยวกับแผนภูมิรูปภาพเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและ
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เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 4
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการทาโครงงาน
2.สามารถอ่านและเข้าใจแผนภูมิรูปภาพที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน
3.เขียนแผนภาพความคิดแสดงส่ วนประกอบของแผนภูมิตามความเข้าใจของนักเรี ยน
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
แผนภูมิรูปภาพเป็ นการแสดงจานวนของสิ่ งของต่าง ๆ ด้วยรู ปภาพซึ่งภาพที่นามาแสดงจะต้องเป็ นภาพ
สิ่ งของนั้น ๆ และมีขนาดเท่ากันทุกภาพ ในการแสดงทุกครั้งจะต้องกาหนดให้ผอู ้ ่านทราบว่าภาพ 1 ภาพแทน
สิ่ งของนั้น ๆ เป็ นจานวนเท่าใด
8.กิจกรรมเสนอแนะ
1.ครู มอบหมายงานให้นกั เรี ยนรวบรวมโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบของแผนภูมิรูปภาพและการอ่าน
แผนภูมิรูปภาพจากหนังสื อคณิ ตศาสตร์เล่มอื่น ๆ
2.ครู ให้ใบกิจกรรมที่ 4 การอ่านแผนภูมิแท่งเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9.สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1.แผนภูมิรูปภาพ
2.แผนภูมิเพลงลมเพลมพัด
3.เกมลมเพลมพัด
4.ใบกิจกรรมที่ 3 การอ่านแผนภูมิรูปภาพ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5.หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1.หนังสื อพิมพ์ วารสาร
3.ห้องสมุด
2.ใบโฆษณาสิ นค้า
4.บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน และผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อน/แทน
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 15
การอ่ านแผนภูมิแท่ ง
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ ง
เวลา 4 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การอ่านแผนภูมิแท่ง คือ การอ่านข้อมูลจากแผนภูมิที่แสดงเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉากมีลกั ษณะ
เป็ นแท่งแสดงจานวนสิ่ งของต่าง ๆ ตามมาตราส่ วนที่กาหนดของแผนภูมิแท่งนั้น ๆ
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 5.1 ป. 3/1, ค 5.1 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/1, ค 6.1 ป. 3/2, ค. 6.1 ป. 3/3, ค 6.1 ป. 3/4, ค 6.1 ป. 3/5,
ค 6.1 ป. 3/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อ่านแผนภูมิแท่งและอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ได้ (K)
2. ทางานสะอาดเรี ยบร้อยเป็ นลาดับขั้นตอนตามคาแนะนาของครู (A)
3. มีความคิดใหม่ ๆ ในการทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์ นาความรู ้ไปใช้ในการเรี ยนวิชาอื่นและในชีวิตประจาวัน
(P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตจากการซักถาม การแสดง
–แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
–แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2.สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
–ใบกิจกรรมที่ 4 การอ่านแผนภูมิ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 4 การอ่านแผนภูมิแท่ง
แท่ง
3.ตรวจผลการทาแบบทดสอบวัด
–แบบทดสอบวัดความรู ้
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
ความรู ้ประจาหน่วย
ประจาหน่วย
4.การทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
–แบบทดสอบหลังเรี ยน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
–แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ จริ ยธรรม และค่านิยม
ค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
1.สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้ทาง
คณิ ตศาสตร์
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3.ประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
–แบบประเมินด้านทักษะ/
กระบวนการ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

–แบบบันทึกความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การประเมินชิ้นงานในแฟ้ มสะสม
ผลงาน
–แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
4.ตรวจผลการปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม –ใบกิจกรรมที่ 4 การอ่านแผนภูมิ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ที่ 4 การอ่านแผนภูมิแท่ง
แท่ง
5.สาระการเรียนรู้
การอ่านแผนภูมิแท่ง
6.แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อ่านและอธิบายเกี่ยวกับแผนภูมิแท่ง
วิทยาศาสตร์
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพืชและสัตว์ที่นาเสนอเป็ นแผนภูมิแท่ง
สังคมศึกษาฯ
เขียนแผนภูมิแท่งแสดงการใช้จ่ายเงินของตนเองและครอบครัว
ศิลปะ
วาดรู ปแผนภูมิแท่งจากข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและคนในครอบครัว
สุ ขศึกษาฯ
ร้องเพลงแผนภูมิและแข่งขันตอบคาถามจากแผนภูมิแท่งที่
กาหนดให้
ภาษาต่างประเทศ
อ่านและเขียนจานวนเป็ นภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์เกมคณิ ตศาสตร์โดยใช้ความรู ้เรื่ องแผนภูมิแท่ง
7.กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1.ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2.นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลงแผนภูมิ
เพลงแผนภูมิ
ไม่ ทราบชื่ อผู้แต่ ง
ทานอง...พม่ าราขวาน
แผนภูมินนั่ หนารู ้ไหมว่าคืออะไร (ซ้ า)
ฟัง ฟัง ฉันจะเล่าให้ฟัง อย่าส่ งเสี ยงดังเอะอะกันไป
แผนภูมิน้ นั ไซร้นาเสนอข้อมูล
ทั้งแบบตาราง รู ปภาพและแท่งเอย
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เล เล เหล่ เล้ เหล่ เล เล้ (ซ้ า)
3.ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเนื้อเพลง
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1.ครู นาตัวอย่างแผนภูมิแท่งอื่น ๆ มาให้นกั เรี ยนฝึกอ่าน
2.ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายถึงความแตกต่างของแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
3. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเรื่ องส่ วนประกอบของแผนภูมิแท่งและวิธีอ่านแผนภูมิแท่งจากสื่ อการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
ในห้องสมุด เพื่อให้นกั เรี ยนเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
4.ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่ศึกษามา
5.ศึกษาเนื้อหาเรื่ องส่ วนประกอบของแผนภูมิแท่งและวิธีอ่านแผนภูมิแท่งจากหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
6.นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 4 การอ่านแผนภูมิแท่ง ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7.ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยน ทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการอ่านแผนภูมิแท่งจากสื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด) เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบคาตอบจากการบ้าน
ของนักเรี ยน
2.ให้นกั เรี ยนบอกรายละเอียดของแผนภูมิแท่ง เช่น แผนภูมิแท่งที่แสดงเกี่ยวกับอะไร อ่านข้อมูลได้อย่างไร
ฝึ กทักษะการตั้งคาถามโดยให้นกั เรี ยนจับคู่กบั เพื่อนตั้งคาถามและหาคาตอบจากแผนภูมิที่ครู กาหนดให้
3.ให้นกั เรี ยนฝึ กสังเกตแผนภูมิแท่งที่เป็ นแนวนอนและแนวตั้งโดยให้นกั เรี ยนฝึกอ่านและสังเกต
4.นักเรี ยนทาแบบทดสอบวัดความรู ้ประจาหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3
5.ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทาโครงงานเกี่ยวกับแผนภูมิแท่งเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 4
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการทา
โครงงาน
2.อ่านแผนภูมิแท่งที่พบเห็นในชีวิตประจาวันได้
3.สื บค้นข้อมูลจากหนังสื อพิมพ์ วารสาร ฯลฯ ที่นาเสนอข้อมูลเป็ นแผนภูมิแท่ง
4.นาความรู ้ที่ได้รับเป็ นพื้นฐานในการเรี ยนเรื่ องการเขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
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ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
แผนภูมิแท่งประกอบด้วยชื่อแผนภูมิและตัวแผนภูมิซ่ ึงสร้างมาจากรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉากที่มีลกั ษณะ
เป็ นแท่ง ใช้แสดงจานวนสิ่ งต่าง ๆ ตามมาตราส่ วนที่กาหนดโดยมีจุดเริ่ มต้นอยูบ่ นเส้นตรงเดียวกัน
ขนาดความกว้างของแท่งสี่ เหลี่ยมต้องเท่ากันแต่ความยาวจะแตกต่างกันตามจานวนของข้อมูล
นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนจานวน 8 ข้อ เวลา 10 นาที
8.กิจกรรมเสนอแนะ
1.ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนจัดทาแผนภูมิแท่งแสดงการใช้เงินในรอบสัปดาห์ของตนเอง
2.ครู ให้ใบกิจกรรมที่ 1 เลือกเครื่ องมือ ในหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 การวัดความยาว เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9.สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1.ตัวอย่างแผนภูมิแท่ง
2.เพลงแผนภูมิ
3.กระดาษกราฟ ดินสอสี
4.ใบกิจกรรมที่ 4 การอ่านแผนภูมิแท่ง ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5.หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1.หนังสื อพิมพ์
2.วารสาร
3.ป้ ายสถิติแสดงจานวนต่าง ๆ
4.บุคคลต่างๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
10.บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อน/แทน
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4
การวัดความยาว

หน่วยวัดความยาว

โจทย์ปัญหา

เครื่ องวัดความยาว

การวัดความยาว

การคาดคะเนความยาว

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัด

ความคลาดเคลื่อน

การเปรี ยบเทียบความยาว
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ผังมโนทัศน์เป้ าหมายการเรี ยนรู ้และขอบข่ายภาระงาน
ความรู้
1.เครื่ องวัดความยาว
2.หน่วยการวัดความยาว
3.การเปรี ยบเทียบความยาว
4.ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัด
5.การคาดคะเนความยาว
6.โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับความยาว
ความสู ง หรื อระยะทาง
คุณธรรม จริยธรรม
และค่ านิยม
1.ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการวัด
ความยาวด้วยความสนใจ ความตั้งใจ
เรี ยน และการทางานกลุ่ม
2.ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ในตนเอง
ในการร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการวัด
ความยาว
3.มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

การวัด
ความยาว

ทักษะ/กระบวนการ
1.การสื่ อสารเพือ่ อธิบายความสาคัญของการ
วัดความยาว
2.สามารถนาเสนอการวัดความยาว
3.การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาเกี่ยวกับการวัดความยาว
4.การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์
หรื อเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องเครื่ องวัดความยาว
2.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องหน่วยการวัดความยาว
3.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการเปรี ยบเทียบความยาว
4.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัด
5.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการคาดคะเนความยาว
6.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับความยาว
ความสู ง หรื อระยะทาง
7.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึกฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4
8.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
9.แบบบันทึกผลการอภิปราย
10.บันทึกความรู ้
11.การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
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การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 การวัดความยาว
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1.บอกความยาวเป็ นเมตร เซนติเมตร และมิลลิเมตร เลือกเครื่ องวัดที่เหมาะสมและเปรี ยบเทียบความยาว
(ค 2.1 ป.3/1)
2.บอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาว น้ าหนัก และเวลา (ค 2.1 ป.3/5)
3.แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชัง่ การตวง เงิน และเวลา (ค 2.2 ป.3/1)
4.ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา (ค 6.1 ป.3/1)
5.ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป.3/2)
6.ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการนาเสนอได้อย่าง
ถูกต้อง (ค 6.1 ป.3/4)
7.เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ (ค 6.1 ป.3/5)
ความเข้ าใจทีค่ งทนของนักเรียน
คาถามสาคัญทีท่ าให้ เกิดความเข้ าใจทีค่ งทน
–นักเรี ยนจะทาอย่างไรในการนาความรู ้เรื่ องการวัด
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
–การวัดความยาว ความสู ง หรื อระยะทางได้ถูกต้อง มาเชื่อมโยงกับศาสตร์เพื่อนามาใช้ในชีวิตจริ ง
มากที่สุดต้องเลือกใช้เครื่ องวัดและหน่วยวัดให้
เหมาะสม
ความรู้ ของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความเข้ าใจทีค่ งทน
ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความ
นักเรียนจะรู้ ว่า...
เข้ าใจทีค่ งทน นักเรียนจะสามารถ...
1.เครื่ องวัดความยาวที่เป็ นมาตรฐานจะบอก
1.สื่ อสารเพือ่ อธิบายความสาคัญของการวัด
รายละเอียดและระยะของความยาวที่แน่นอน วัด
ความยาว
ความยาวได้ตรงกับความจริ ง เครื่ องวัดที่นิยมใช้กนั 2.นาเสนอการวัดความยาว
โดยทัว่ ไป ได้แก่ ไม้บรรทัด ไม้โปรแทรกเตอร์ ไม้ 3.แสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
เมตร สายวัด และตลับเมตร
ศึกษาเกี่ยวกับการวัดความยาว
2.หน่วยการวัดเป็ นคาที่บอกให้ทราบว่าสิ่ งที่วดั
4.นาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์หรื อ
ความยาวนั้นมีความยาวเป็ นกี่หน่วย หน่วยการวัด เชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง
ความยาวที่เป็ นหน่วยสากลหรื อเรี ยกว่า ระบบ
เมตริ กนิยมใช้กนั ทัว่ โลกได้แก่ มิลลิเมตร
เซนติเมตร เมตร
3.หน่วยการวัดเป็ นหน่วยที่บอกให้ทราบว่าสิ่ งที่วดั
ความยาวยาวเป็ นกี่หน่วย หน่วยวัดที่เป็ นหน่วย
สากล ได้แก่ มิลลิเมตร เซนติเมตร เมตร
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4.การเปรี ยบเทียบความยาวของสิ่ งของตั้งแต่ 2 สิ่ ง
ขึ้นไปทาได้โดยวัดความยาวของสิ่ งของ
แต่ละอย่างแล้วจึงนาค่าที่ได้มาเปรี ยบเทียบกัน
5.การคาดคะเนความยาวเป็ นการใช้สายตากะความ
ยาวหรื อประมาณความยาวของสิ่ งต่าง ๆ
6.การแก้โจทย์ปัญหาการวัดความยาวด้วยวิธีการ
บวกหรื อวิธีการลบต้องคานวณจากหน่วยย่อยไป
หน่วยใหญ่
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้
ตามทีก่ าหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1.ภาระงานทีน่ ักเรียนต้ องปฏิบัติ
1.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องเครื่ องวัดความยาว
2.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องหน่วยการวัดความยาว
3.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการเปรี ยบเทียบความยาว
4.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัด
5.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการคาดคะเนความยาว
6.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับความยาว ความสู ง
หรื อระยะทาง
7.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึกฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4
8.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึกทักษะการใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
9.แบบบันทึกผลการอภิปราย
10.บันทึกความรู ้
11.การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
2.วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วิธีการประเมินผลการเรี ยนรู ้
2.2 เครื่ องมือประเมินผลการเรี ยนรู ้
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2) การสนทนาซักถาม
2) แบบบันทึกการสนทนาซักถาม
3) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ นรายบุคคลหรื อ 3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ นรายบุคคลหรื อ
เป็ นกลุ่ม
เป็ นกลุ่ม
4) การประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม 4) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ
5) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
ค่านิยม
5) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
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3. สิ่ งทีม่ ่ ุงประเมิน
3.1 ความเข้าใจ 6 ด้าน ได้แก่ การอธิบาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การประยุกต์ ดัดแปลง
และนาไปใช้ การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสาคัญและใส่ ใจในความรู ้สึกของผูอ้ ื่น และการรู ้จกั
ตนเอง
3.2 สมรรถนะสาคัญ เช่น ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทกั ษะชีวิต
และการใช้เทคโนโลยี
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4
การวัดความยาว
เวลา
14 ชัว่ โมง
เครื่ องวัดความยาว
แผนการเรียนรู้ที่ 16
2
หน่วยการวัดความยาว
แผนการเรียนรู้ที่ 17
2
แผนการเรียนรู้ที่ 18

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัด

2

แผนการเรียนรู้ที่ 19

การเปรี ยบเทียบความยาว ความสู ง หรื อระยะทาง

2

แผนการเรียนรู้ที่ 20

การคาดคะเนความยาว

2

แผนการเรียนรู้ที่ 21

โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับความยาว ความสู ง หรื อ
ระยะทาง

4
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 16
เครื่องวัดความยาว
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 การวัดความยาว
เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
เครื่ องวัดความยาวที่เป็ นมาตรฐานจะบอกรายละเอียดและระยะของความยาวที่แน่นอน วัดความยาวได้
ตรงกับความจริ ง เครื่ องวัดที่นิยมใช้กนั โดยทัว่ ไป ได้แก่ ไม้บรรทัด ไม้โปรแทรกเตอร์ ไม้เมตร
สายวัด และตลับเมตร
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป. 3/1, ค 2.1 ป. 3/5, ค 2.2 ป. 3/1, ค 6.1 ป. 3/1, ค 6.1 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/4, ค 6.1 ป. 3/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เลือกใช้เครื่ องวัดและหน่วยการวัดได้เหมาะสม (K)
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิกิจกรรมทางคณิ ตศาสตร์และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ (P)
3. มีความรับผิดชอบและมีวิจารณญาณในการทางานคณิ ตศาสตร์ (A)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.ตรวจผลการทาแบบทดสอบก่อน –แบบทดสอบก่อนเรี ยน
–
เรี ยน
2.สังเกตจากการซักถาม การแสดง
–แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
–แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
3.สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม –ใบกิจกรรมที่ 1 เลือกเครื่ องมือ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ที่ 1 เลือกเครื่ องมือ
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
–แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.ตรวจผลการปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม –ใบกิจกรรมที่ 1 เลือกเครื่ องมือ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ที่ 1 เลือกเครื่ องมือ
2.สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร การ –แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
เชื่อมโยงหลักการความรู ้ทาง
กระบวนการ
คณิ ตศาสตร์
3.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5.สาระการเรียนรู้
1.เครื่ องวัดความยาว
2.การเลือกใช้เครื่ องมือที่เหมาะสม
6.แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อ่านและเขียนความยาวของสิ่ งที่วดั ความยาว
วิทยาศาสตร์
สารวจความยาวของสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งที่ไม่มีชีวิตที่พบเห็นใน
ชีวิตประจาวัน
สังคมศึกษาฯ
นาความรู ้เรื่ องการวัดความยาวไปใช้ในการประดิษฐ์
ศิลปะ
เขียนแผนภาพความคิดการใช้เครื่ องวัดความยาวกับสิ่ งที่
ต้องการวัด
สุ ขศึกษาฯ
วัดความยาว ความกว้างของสนามที่ใช้เล่นกีฬาแต่ละชนิด
ภาษาต่างประเทศ
อ่าน เขียนคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดความยาว
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์เครื่ องวัดความยาวอย่างง่าย
7.กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1.ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2.นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
3.นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลงมาเรี ยนคณิ ตศาสตร์เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
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.ให้นกั เรี ยนใช้เครื่ องวัดความยาวของโต๊ะเรี ยนของตนเองแล้วตอบคาถามต่อไปนี้
–ทุกคนจะวัดความยาวของโต๊ะได้เท่ากันหรื อไม่ เพราะอะไร
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–นักเรี ยนต้องใช้อะไรเป็ นเครื่ องวัดจึงจะได้คาตอบตรงกัน
–ถ้านักเรี ยนใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวของโต๊ะจะได้คาตอบเท่าไร
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1.นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ให้นกั เรี ยนวัดความยาวและความกว้างของโต๊ะเรี ยนด้วยไม้บรรทัด
ครู สงั เกตการปฏิบตั ิกิจกรรมและการหาคาตอบของนักเรี ยนว่ามีวิธีการอย่างไรโดยให้แต่ละกลุ่มส่ ง
ตัวแทนมาอธิบายถึงคาตอบที่ได้
2.ครู แนะนาวิธีวดั ความยาวว่าให้จรดปลายเครื่ องวัดที่จะวัด (เริ่ มต้นที่ 0) ลงที่ปลายสุ ดข้างหนึ่งของสิ่ งของ
ที่ตอ้ งการวัดความยาว และทาบเครื่ องวัดไปตามความยาวจนสุ ดปลายอีกข้างหนึ่ง จากนั้นอ่านตัวเลข
เครื่ องวัด ตัวเลขที่ได้คือความยาวที่ตอ้ งการ เช่น

ดินสอแท่ งนีย้ าว 6 เซนติเมตร
3.นักเรี ยนกลุ่มเดิมวัดความยาวของสิ่ งต่าง ๆ ที่เป็ นรู ปโค้งซึ่งใช้ไม้บรรทัดหรื อไม้เมตรไม่สะดวก เช่น
กระป๋ องนม ขันน้ า ครู ให้นกั เรี ยนช่วยกันหาวิธีวดั ควรใช้อะไรวัดจึงได้ความยาวที่แน่นอน จะได้วา่ ต้องใช้
ของอ่อน ๆ หรื อเชือกที่สามารถโค้งไปตามรู ปได้ แล้วนาเชือกที่วดั นั้นไปเทียบความยาวกับไม้บรรทัด
หรื อไม้เมตรก็จะได้ความยาวที่ตอ้ งการ หรื อใช้สายวัดก็ได้
4.นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์
แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5.นักเรี ยนทาใบกิจกรรมใบที่ 1 เลือกเครื่ องมือ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6.ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยน ทาแบบฝึ กหัดเรื่ องเครื่ องวัดความยาวจากสื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด) เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบคาตอบจากการทา
โจทย์ของนักเรี ยน
2.แบ่งกลุ่มนักเรี ยนฝึกวัดระยะทางโดยให้ทากิจกรรมทั้งในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน เช่น ให้วดั ความ
กว้างและความยาวของห้องเรี ยน ประตู หน้าต่าง อาจใช้ไม้เมตรหรื อสายวัดหรื อตลับเมตร
3.เขียนแผนภาพความคิดการใช้เครื่ องวัดที่เหมาะสมโดยเขียนสิ่ งที่ใช้วดั กับเครื่ องวัดแต่ละชนิดอย่างน้อย
4–5 ชนิด
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1.เลือกเครื่ องวัดความยาวได้เหมาะสมกับสิ่ งที่ตอ้ งการวัด
2.อ่านค่าหน่วยวัดความยาวได้อย่างถูกต้องแม่นยา
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ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
เครื่ องวัดความยาวที่เป็ นมาตรฐานจะบอกรายละเอียดและระยะทางของความยาวที่แน่นอน วัดความยาว
ได้ตรงกับความจริ ง วิธีวดั ให้วางเครื่ องวัด เช่น ไม้บรรทัด ไม้โปรแทรกเตอร์ ไม้เมตร สายวัด หรื อ
ตลับเมตรทาบกับสิ่ งที่ตอ้ งการโดยเริ่ มต้นตรงส่ วนปลายข้างหนึ่งของสิ่ งของนับจาก 0 ไปจนถึงปลายอีก
ข้างหนึ่ง แล้วอ่านตัวเลขซึ่งจะเป็ นความยาวของสิ่ งที่วดั
8.กิจกรรมเสนอแนะ
1.การสารวจความยาวของสิ่ งที่อยูใ่ กล้ตวั และสิ่ งของต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน
2.จัดสถานการณ์ให้นกั เรี ยนฝึ กวัดความยาวจากเครื่ องวัดที่เหมาะสม
3.ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเรื่ องหน่วยการวัดความยาวจากสื่ อการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ในห้องสมุดเพือ่ ให้นกั เรี ยน
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9.สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1.เครื่ องวัดต่าง ๆ
2.สิ่ งของที่มีความยาว
3.แผนภูมิหน่วยวัดความยาว แผนภูมิเนื้อเพลงมาเรี ยนคณิ ตศาสตร์
4.หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5.ใบกิจกรรมที่ 1 เลือกเครื่ องมือ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1.สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เล่ม 6
2.เครื่ องวัดที่ใช้วดั ความยาวต่าง ๆ
3.สิ่ งต่าง ๆ ในห้องเรี ยนที่วดั ความยาวได้
4.บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อน/แทน
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 17
หน่ วยการวัดความยาว
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 การวัดความยาว
เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
หน่วยการวัดเป็ นคาที่บอกให้ทราบว่าสิ่ งที่วดั ความยาวนั้นมีความยาวเป็ นกี่หน่วย หน่วยการวัด
ความยาวที่เป็ นหน่วยสากลหรื อเรี ยกว่า ระบบเมตริ ก นิยมใช้กนั ทัว่ โลก ได้แก่ มิลลิเมตร เซนติเมตร เมตร
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป. 3/1, ค 2.1 ป. 3/5, ค 2.2 ป. 3/1, ค 6.1 ป. 3/1, ค 6.1 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/4 , ค 6.1 ป. 3/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. วัดความยาวเป็ นเมตร เซนติเมตร และมิลลิเมตรได้ (K)
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิกิจกรรมทางคณิ ตศาสตร์และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ (P)
3. มีความรับผิดชอบและมีวิจารณญาณในการทางานคณิ ตศาสตร์ (A)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตจากการซักถาม การแสดง
–แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
–แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
–แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
–แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้ทาง
กระบวนการ
คณิ ตศาสตร์
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
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5.สาระการเรียนรู้
1.หน่วยการวัด
6.แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ศิลปะ
สุ ขศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ

2.การเลือกใช้หน่วยการวัด
อ่านและเขียนความยาวของสิ่ งที่วดั ความยาวได้
สารวจความยาวของสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งที่ไม่มีชีวิตที่พบเห็นใน
ชีวิตประจาวัน
นาความรู ้เรื่ องการวัดความยาวไปใช้ในการประดิษฐ์
วาดรู ปเรขาคณิ ตแบบต่าง ๆ แล้วแสดงความยาวรอบรู ป
แข่งขันกันวัดความยาวและบอกค่าของสิ่ งของต่าง ๆ ที่จดั เตรี ยม
ไว้
อ่าน เขียนคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดความยาวและหน่วยการวัด
ความยาว
ประดิษฐ์เครื่ องวัดความยาวอย่างง่าย

การงานอาชีพฯ
7.กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1.ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่ศึกษามา
2.นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลงมาเรี ยนคณิ ตศาสตร์เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
3.นักเรี ยนแต่ละคนดูไม้บรรทัดของตนเองและตอบคาถาม

–ช่วยกันหาสิ่ งที่ปรากฏอยูบ่ นไม้บรรทัด
–ไม้บรรทัดของนักเรี ยนมีความยาวเท่าไร
–นักเรี ยนคิดว่าไม้บรรทัดของตนเองกับของเพื่อนยาวเท่ากันหรื อไม่ ทราบได้อย่างไร
4.ให้นกั เรี ยนแต่ละคนใช้คืบ วา ศอก ก้าววัดสิ่ งต่าง ๆ ในห้องเรี ยน เช่น ใช้คืบหรื อศอกวัดโต๊ะเรี ยน โต๊ะครู
ใช้วาวัดความยาว ความกว้างของห้องเรี ยน แล้วจดบันทึกไว้เปรี ยบเทียบกับเพื่อน ๆ และอภิปรายร่ วมกันว่า
เพราะเหตุใดสิ่ งของชนิดเดียวกันแต่ละคนวัดได้จานวนคืบ วา ศอก ก้าวไม่เท่ากัน
(เพราะคืบ วา ศอก ก้าวของแต่ละคนไม่เท่ากัน)
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1.นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน ใช้ไม้บรรทัดหรื อท่อนไม้ยาวพอประมาณวัดความกว้าง ความยาว
ของห้องเรี ยน โดยระหว่างที่กลุ่มของนักเรี ยนวัดให้นกั เรี ยนนับตามไปด้วยทุกครั้งขณะที่ทาบไม้บรรทัด
ลงไปแล้วจดบันทึกว่าได้ความยาวกี่ไม้บรรทัด ต่อไปผลัดให้นกั เรี ยนคนอื่นในกลุ่มปฏิบตั ิกิจกรรม
เช่นเดียวกันแล้วเปรี ยบเทียบกัน ซึ่งผลที่วดั ได้จะได้เท่ากัน ครู อธิบายเพิ่มเติมว่าไม้บรรทัดหรื อท่อนไม้ที่
ใช้วดั เป็ นเครื่ องวัด เราเรี ยกว่า “หน่วยกลาง” ซึ่งผลที่วดั ได้จะแน่นอนกว่าคืบ วา ศอก และก้าว
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2.นักเรี ยนกลุ่มเดิมฝึกวัดความยาวหรื อความสูงของสิ่ งต่าง ๆ โดยเทียบกับหน่วยกลางที่กาหนดให้ เช่น หา
ว่าดินสอ สมุด หนังสื อยาวเท่ากับกี่กา้ นไม้ขีดไฟ
3.ครู อธิบายเพิ่มเติมว่าการวัดโดยใช้หน่วยกลางอาจทาให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน ดังนั้นครู จึงนา
เครื่ องวัดมาตรฐาน เช่น ไม้เมตร ไม้บรรทัด สายวัดตัว และสายวัดตลับ ให้นกั เรี ยนและฝึ กทักษะการวัด
ด้วยเครื่ องวัดมาตรฐาน และร่ วมกันอภิปรายจนได้ขอ้ สรุ ปว่า
10 มิลลิเมตร เป็ น 1 เซนติเมตร (ซม.)
100 เซนติเมตร เป็ น 1 เมตร (ม.)
1,000 เมตร
เป็ น 1 กิโลเมตร (กม.)
จากนั้นจัดกิจกรรมเปรี ยบเทียบหน่วยความยาวที่เป็ นระบบไทย เช่น 12 นิ้ว เป็ น 1 คืบ 2 คืบ เป็ น 1 ศอก
4 ศอก เป็ น 1 วา โดยใช้นิ้ว คืบ ศอก วาของตนเอง อภิปรายถึงผลที่คลาดเคลื่อนไปและอธิบายเพิ่มเติมว่า
หน่วยความยาวที่เป็ นระบบไทยไม่เป็ นหน่วยมาตรฐานในการวัด
4.นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์
แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5.นักเรี ยนและครู ร่วมกันอภิปรายความรู ้จากการศึกษาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อ
การเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด) แล้ว
บันทึกความรู ้ที่ร่วมกันอภิปรายลงในแบบบันทึกความรู ้
6.ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยน ทาแบบฝึ กหัดเรื่ องหน่วยการวัดความยาวจากสื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด) เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยน
และเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบคาตอบจากการทา
โจทย์ของนักเรี ยน
2.ทบทวนหน่วยการวัดมาตรฐานที่ใช้ในการวัดที่นกั เรี ยนรู ้จกั แล้วฝึกวัดสิ่ งต่าง ๆ
3.นักเรี ยนช่วยกันเขียนแผนภาพความคิดในเรื่ องการเลือกใช้หน่วยการวัดที่เหมาะสมกับสิ่ งที่วดั ความยาว
ความสู ง หรื อระยะทาง
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1.เลือกเครื่ องวัดความยาวได้เหมาะสมกับสิ่ งที่ตอ้ งการวัด
2.อ่านค่าของหน่วยวัดความยาวได้อย่างถูกต้อง
3.เปรี ยบเทียบหน่วยการวัดความยาวระบบเมตริ กและระบบไทย
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
หน่วยการวัดเป็ นคาที่บอกให้ทราบว่าสิ่ งที่วดั ความยาวนั้นมีความยาวเป็ นกี่หน่วย หน่วยการวัด
ความยาวที่เป็ นหน่วยสากลเรี ยกว่า ระบบเมตริ ก ได้แก่ มิลลิเมตร เซนติเมตร เมตร เป็ นต้น
8.กิจกรรมเสนอแนะ
1.การสารวจความยาวของสิ่ งที่อยูใ่ กล้ตวั และสิ่ งของที่นกั เรี ยนสนใจ
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2.จัดสถานการณ์ให้นกั เรี ยนฝึ กวัดความยาวจากเครื่ องวัดและบอกค่าของการวัดความยาวจาก
เครื่ องวัด
3.ครู ให้ใบกิจกรรมที่ 2 บอกความยาวเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
9.สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1.เครื่ องวัดต่างๆ
2.สิ่ งของในห้องเรี ยน
3.แผนภูมิหน่วยการวัดความยาว แผนภูมิเพลงมาเรี ยนคณิ ตศาสตร์
4.หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1.สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เล่ม 6
2.เครื่ องวัดที่ใช้วดั ความยาวต่าง ๆ
3.สิ่ งต่าง ๆ ในห้องเรี ยนที่วดั ความยาวได้
4.บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อน/แทน
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 18
ความสั มพันธ์ ระหว่ างหน่ วยการวัด
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 การวัดความยาว
เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
หน่วยการวัดเป็ นหน่วยที่บอกให้ทราบว่าสิ่ งที่วดั ความยาวยาวเป็ นกี่หน่วย หน่วยวัดที่เป็ นหน่วยสากล
ได้แก่ มิลลิเมตร เซนติเมตร เมตร
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป. 3/1, ค 2.1 ป. 3/5, ค 2.2 ป. 3/1, ค 6.1 ป. 3/1, ค 6.1 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/4, ค 6.1 ป. 3/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัดได้ (K)
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิกิจกรรมคณิ ตศาสตร์และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน (P)
3. มีความรับผิดชอบและมีวิจารณญาณในการวัดความยาว (A)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
1.สังเกตจากการซักถาม การแสดง
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
และการอภิปรายร่ วมกัน
2.สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม
ที่ 2 บอกความยาว

เครื่องมือวัดและประเมินผล
–แบบบันทึกผลการอภิปราย
–แบบบันทึกความรู ้

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

–ใบกิจกรรมที่ 2 บอกความยาว

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

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

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 3 เล่ม 1 115

ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
1.สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้ทาง
คณิ ตศาสตร์
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3.ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
ใบกิจกรรมที่ 2 บอกความยาว

เครื่องมือวัดและประเมินผล
–แบบประเมินด้านทักษะ/
กระบวนการ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

–ใบกิจกรรมที่ 2 บอกความยาว

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5.สาระการเรียนรู้
1.หน่วยการวัด 2.หน่วยการวัดความยาวในระบบเมตริ ก 3.หน่วยการวัดความยาวของไทย
6.แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัดความยาว
วิทยาศาสตร์
คาดคะเนความยาวก่อนวัดจริ งและหาความยาวคลาดเคลื่อน
ศิลปะ
นาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการออกแบบการผลิตหรื อประดิษฐ์
ผลงานทางศิลปะ
สุ ขศึกษาฯ
วัดขนาดของส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย เช่น รอบอก รอบเอว เป็ นต้น
ภาษาต่างประเทศ
อ่าน เขียนคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยวัดความยาว
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์เกมคณิ ตศาสตร์ที่ใช้ความรู ้เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยการวัด
7.กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1.ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2.นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลงการวัดความยาว เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
เพลงการวัดความยาว
เนือ้ ร้ อง...ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง...ฟ้ อนเงีย้ ว
การวัดความยาวของสิ่ งต่าง ๆ มีหลายอย่างทั้งสากล
และแบบไทย หน่วยย่อยวัดสิ่ งนั้น ถ้าสิ่ งนั้นยืดยาวไกลต้องใช้หน่วยใหญ่
วัดเป็ นไมล์ เป็ นกิโลเมตร มงแซะ มงแซะ แซะมง ตะลุ่ม ตุ่มมง
3.นักเรี ยนศึกษาแผนภูมิหน่วยการวัดความยาวในระบบเมตริ ก และหน่วยการวัดความยาวของไทย ดังนี้
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4.ครู อธิบายเพิ่มเติมหน่วยความยาวของไทยที่ใช้เปรี ยบเทียบกับระบบเมตริ กว่า
ความยาว 1 วา จะยาว 2 เมตร เป็ นต้น
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1.ครู ให้นกั เรี ยนเขียนส่ วนของเส้นตรงคนละหนึ่งเส้นยาวตามใจชอบ จากนั้นให้นกั เรี ยนแต่ละคนวัดความ
ยาวของส่ วนของเส้นตรงว่าได้กี่เซนติเมตร แล้วครู ต้ งั คาถามนักเรี ยนว่านักเรี ยนคนใดวัดได้เต็มหน่วยพอดี
และของใครวัดไม่ได้เต็มหน่วย นาผลของการวัดมาอภิปรายร่ วมกันว่าในการวัดสิ่ งต่าง ๆ ถ้าสิ่ งที่วดั ความ
ยาวไม่พอดีกบั หน่วยเซนติเมตร จะอ่านค่าความยาวของส่ วนที่เกินเป็ นหน่วยมิลลิเมตร เช่น
ก
ข ส่ วนของเส้นตรง กข ยาว 4 เซนติเมตร
ค
ง ส่ วนของเส้นตรง คง ยาว 4 เซนติเมตรกับ 7 มิลลิเมตร
ครู อธิบายเพิ่มเติมว่าส่ วนของเส้นตรง คง เขียนให้มีหน่วยเป็ นเซนติเมตรคือ 4.7 เซนติเมตร
2.นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน วัดความยาวของสิ่ งต่าง ๆ ที่มีความยาวมากกว่า 1 เมตร แล้วออกมา
นาเสนอและอธิบายถึงวิธีการวัดและการอ่านค่าความยาวของส่ วนที่เกิน เช่น ความยาวของกระดานดายาว
2 เมตรกับ 70 เซนติเมตร เขียนใหม่ให้มีหน่วยเป็ นเมตรคือ 2.70 เมตร
3.นักเรี ยนกลุ่มเดิมวัดความยาวของสิ่ งต่าง ๆ ในชั้นเรี ยนให้มีหน่วยเป็ นเซนติเมตรกับมิลลิเมตร และเมตร
กับเซนติเมตร กลุ่มละ 2-3 อย่าง จากนั้นส่ งตัวแทนออกมาเขียนบนกระดานดาโดยให้เพื่อนในชั้นเรี ยน
เลือกเขียนหน่วยความยาวจากโจทย์บนกระดานดาจานวน 10 ข้อ และร่ วมกันตรวจสอบคาตอบที่ถูกต้อง
ร่ วมกัน
4.นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์
แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5.นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 2 บอกความยาว ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6.ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยน ทาแบบฝึ กหัดเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัดจากสื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด) เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบคาตอบจาก
การบ้านของนักเรี ยน
2.ฝึกหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริ กและหน่วยการวัดความยาวของไทย
3.จับคู่กบั เพื่อนช่วยกันวัดความยาวของสิ่ งต่าง ๆ พร้อมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัด
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1.อ่านและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริ กและหน่วยการวัดความยาวของไทย
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2.วัดความยาวของสิ่ งของต่าง ๆ ที่มีลกั ษณะต่าง ๆ เช่น แบนโค้งหรื อกลม
3.หาความยาวรอบรู ปของรู ปเรขาคณิ ตและรู ปอื่น ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
ในการวัดสิ่ งต่าง ๆ เป็ นเซนติเมตรและมิลลิเมตร ถ้าสิ่ งที่วดั มีความยาวไม่พอดีกบั หน่วยเซนติเมตรจะอ่าน
ค่าความยาวของส่ วนที่เกินเป็ นหน่วยมิลลิเมตร และการวัดความยาวของสิ่ งที่มีความยาวมากกว่า 1 เมตร
ส่ วนความยาวที่ไม่พอดีกบั หน่วยเมตรจะอ่านค่าความยาวของส่ วนที่เกินเป็ นหน่วยเซนติเมตร
8.กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนสื บค้นประวัติของความยาวจากสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนในพระราชประสงค์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และการใช้หน่วยแล้วนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
2. ครู ให้ใบกิจกรรมที่ 3 ลองเปรี ยบเทียบเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9.สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1.ไม้บรรทัด ไม้เมตร ตลับเมตร
2.แผนภูมิแสดงหน่วยการวัดความยาวในระบบเมตริ ก
3.แผนภูมิแสดงหน่วยการวัดความยาวของไทย
4.ใบกิจกรรมที่ 2 บอกความยาว ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5.หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1.ไม้บรรทัด ไม้เมตร ตลับเมตร
2.แผนภูมิแสดงหน่วยการวัด
3.สิ่ งของในห้องเรี ยน
4.บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน และผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อน/แทน
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 19
การเปรียบเทียบความยาว ความสู ง หรือระยะทาง
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 การวัดความยาว
เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การเปรี ยบเทียบความยาวของสิ่ งของตั้งแต่ 2 สิ่ งขึ้นไปทาได้โดยวัดความยาวของสิ่ งของแต่ละอย่าง
แล้วจึงนาค่าที่ได้มาเปรี ยบเทียบกัน
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป. 3/1, ค 2.1 ป. 3/5, ค 2.2 ป. 3/1, ค 6.1 ป. 3/1, ค 6.1 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/4, ค 6.1 ป. 3/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เปรี ยบเทียบความยาว ความสู ง และระยะทางได้ (K)
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิกิจกรรมทางคณิ ตศาสตร์และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ (P)
3. มีความรอบคอบในการทางานและระเบียบวินยั ในการปฏิบตั ิกิจกรรมคณิ ตศาสตร์ (A)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตจากการซักถาม การแสดง
–แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
–แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2.สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม –ใบกิจกรรมที่ 3 ลองเปรี ยบเทียบ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ที่ 3 ลองเปรี ยบเทียบ
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
–แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
–แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้ทาง
กระบวนการ
คณิ ตศาสตร์
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3.ตรวจผลการปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม –ใบกิจกรรมที่ 3 ลองเปรี ยบเทียบ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ที่ 3 ลองเปรี ยบเทียบ
5.สาระการเรียนรู้
การเปรี ยบเทียบความยาว ความสู ง หรื อระยะทาง
6.แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
ตอบปัญหาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปรี ยบเทียบความยาว
ความสู ง หรื อระยะทาง
วิทยาศาสตร์
เปรี ยบเทียบความยาว ความสู งของพืชและสัตว์
สังคมศึกษาฯ
เปรี ยบเทียบระยะทางของบ้านแต่ละหลังในชุมชนที่อาศัยอยู่
ศิลปะ
ออกแบบใบความรู ้ ใบกิจกรรมเกี่ยวกับการเปรี ยบเทียบความยาว
ความสู ง หรื อระยะทาง
สุ ขศึกษาฯ
เปรี ยบเทียบส่ วนสู งของเพื่อนในกลุ่มและในชั้นเรี ยน
ภาษาต่างประเทศ
อ่านและเขียนคาศัพท์เกี่ยวกับความยาว ความสู ง หรื อระยะทาง
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์เกมคณิ ตศาสตร์ที่ใช้ความรู ้เรื่ องการเปรี ยบเทียบความ
ยาว ความสู ง หรื อระยะทาง
7.กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1.ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2.นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลงมาเรี ยนคณิ ตศาสตร์เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
3.ครู นาดินสอ 2 แท่งให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบความยาว โดยครู แนะนาเพิ่มเติมว่าสิ่ งของที่จะเปรี ยบเทียบกัน
จะต้องวางปลายข้างใดข้างหนึ่งให้เสมอกันแล้วดูปลายอีกข้างหนึ่งดังภาพ

4.ครู จดั สถานการณ์การเปรี ยบเทียบที่ไม่ได้เปรี ยบเทียบกันโดยตรงโดยใช้ดินสอ 4 แท่ง ดังภาพ
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ครู และนักเรี ยนช่วยกันเปรี ยบเทียบจนได้ขอ้ สรุ ปว่าดินสอ ค ยาวกว่าดินสอ ข
5.ครู อธิบายเพิ่มเติมว่าสาหรับการเปรี ยบเทียบความสู งดาเนินการเช่นเดียวกับการเปรี ยบเทียบความยาว แต่
แทนที่จะเปรี ยบเทียบตามแนวนอนจะเปรี ยบเทียบกันในแนวตั้ง เช่น เปรี ยบเทียบความสู งของนักเรี ยน
สองคน เป็ นต้น
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1.นักเรี ยนแต่ละคนนาแถบกระดาษสี ที่มีความยาวต่าง ๆ กันหลาย ๆ เส้นมาสังเกตและพิจารณาว่าเส้นใด
ยาวที่สุด เส้นใดสั้นที่สุด ให้วดั ทีละคู่ แล้วจัดเรี ยงลาดับความยาวตั้งแต่เส้นที่ส้ นั ที่สุดไปเส้นที่ยาวที่สุด
หรื อจากเส้นที่ยาวที่สุดไปเส้นที่ส้ นั ที่สุดติดลงบนกระดาษแข็งพร้อมกับเขียนความยาวกากับ

2.นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6–8 คน แข่งขันกันเข้าแถวโดยให้เรี ยงลาดับจากคนที่สูงที่สุดไปหาคนที่เตี้ย
ที่สุดในกลุ่ม แล้วจดบันทึกความสู งของนักเรี ยนในกลุ่ม กลุ่มใดเรี ยงลาดับได้ถูกต้องและเสร็ จก่อนจะเป็ นผูช้ นะ
3.นักเรี ยนกลุ่มเดิมฝึกวัดระยะทางโดยให้ทากิจกรรมทั้งในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน เช่น วัดความกว้าง
และความยาวของห้องเรี ยน สนามหญ้าหน้าโรงเรี ยน ระยะทางระหว่างอาคารเรี ยนที่อยูต่ ิดกันอาจใช้
ไม้เมตรหรื อสายวัด
4.นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์
แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิ ช จากัด)
5.นักเรี ยนทากิจกรรมใบที่ 3 ลองเปรี ยบเทียบ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6.ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยน ทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการเปรี ยบเทียบความยาว ความสู ง หรื อระยะทางจากสื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด) เพื่อฝึ กฝนทักษะของ
นักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบคาตอบจากการบ้านของนักเรี ยน
2.ฝึ กวัดและเปรี ยบเทียบความยาว ความสู งของสิ่ งต่าง ๆ
3.ร่ วมกันอภิปรายสรุ ปเกี่ยวกับหลักการเปรี ยบเทียบความยาว ความสู ง หรื อระยะทาง
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4.แบ่งกลุ่มนักเรี ยนเปรี ยบเทียบความสู งกับเพื่อน ๆ และฝึกวัดระยะทางจากที่นงั่ ถึงโต๊ะครู และประตู
ห้องเรี ยนแล้วเปรี ยบเทียบระยะทาง
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1.เปรี ยบเทียบความยาว ความสู ง หรื อระยะทางที่กาหนดให้
2.วัดและเปรี ยบเทียบความยาว ความสู งของสิ่ งต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การเปรี ยบเทียบความยาวของสิ่ งของตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไปทาได้โดยวัดความยาวของสิ่ งของแต่ละ
อย่างบันทึกผลการวัดไว้แล้วจึงนาค่าที่ได้จากการวัดมาเปรี ยบเทียบกัน
การเปรี ยบเทียบความสู งของคน สัตว์ สิ่ งของต่าง ๆ ต้องวัดความสู ง บันทึกผลการวัดแล้วนามา
เปรี ยบเทียบกันและคานวณความแตกต่าง
การเปรี ยบเทียบระยะทางจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่งหรื อระยะห่างระหว่างสิ่ งต่าง ๆ
เพื่อให้ทราบว่าอยูใ่ กล้หรื อไกลมากน้อยเพียงใด เราจะต้องทราบระยะทางจากจุดเริ่ มต้นถึงจุดปลายทางจึง
จะนามาเปรี ยบเทียบกันได้
8.กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คน วัดส่ วนสู งของเพื่อนในกลุ่มด้วยเครื่ องวัดความสู งแล้วจดบันทึก
จากนั้นให้ต้ งั คาถามจากผลการบันทึกกลุ่มละ 10 คาถาม เช่น ใครสู งที่สุดในกลุ่ม ใครเตี้ยที่สุดในกลุ่ม
2.ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเรื่ องการคาดคะเนความยาวจากสื่ อการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ในห้องสมุดเพือ่ ให้นกั เรี ยน
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9.สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1.เครื่ องวัดต่าง ๆ
2.สิ่ งของในห้องเรี ยน
3.แผนภูมิหน่วยการวัดความยาว แผนภูมิเพลงมาเรี ยนคณิ ตศาสตร์
4.ใบกิจกรรมที่ 3 ลองเปรี ยบเทียบ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5.หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อน/แทน
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 20
การคาดคะเนความยาว
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 การวัดความยาว
เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การคาดคะเนความยาว เป็ นการใช้สายตากะความยาวหรื อประมาณความยาวของสิ่ งต่าง ๆ
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป. 3/1, ค 2.1 ป. 3/5, ค 2.2 ป. 3/1, ค 6.1 ป. 3/1, ค 6.1 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/4, ค 6.1 ป. 3/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. คาดคะเนความยาวเป็ นเมตร เซนติเมตร และมิลลิเมตรได้ (K)
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิกิจกรรมทางคณิ ตศาสตร์และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ (P)
3. มีวิจารณญาณ รอบคอบ และมัน่ ใจในการวัด (A)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตจากการซักถาม การแสดง
–แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
–แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตระหว่างการปฏิบตั ิกิจกรรม
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
–แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
–แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้ทาง
กระบวนการ
คณิ ตศาสตร์
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5.สาระการเรียนรู้
การคาดคะเนความยาว
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6.แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ศิลปะ

อ่าน เขียนค่าความคลาดเคลื่อนจากการคาดคะเนความยาว
คาดคะเนความยาวของใบพืชและความสู งของต้นไม้ชนิดต่าง ๆ
สารวจและคาดคะเนวัตถุโบราณและสิ่ งของทีเ่ ป็ นประวัติศาสตร์ ของ
ประเทศสมาชิกในอาเซียน
วาดรู ปแล้วคาดคะเนความยาวรอบรู ปพร้อมกับหาค่าความ
คลาดเคลื่อน
คาดคะเนความยาวของอวัยวะในร่ างกาย เช่น แขน ขา ฯลฯ
อ่าน เขียนคาศัพท์เกี่ยวกับความยาว ความสู ง หรื อระยะทาง
ประดิษฐ์เกมคณิ ตศาสตร์ที่ใช้ความรู ้เรื่ องการคาดคะเนความยาว

สุ ขศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพฯ
7.กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1.ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่ศึกษามา
2.นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลงมาเรี ยนคณิ ตศาสตร์เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
3.นักเรี ยนสังเกตความยาวของลูกปัดและหลอดดูดแล้วร่ วมกันอภิปรายว่าสิ่ งใดยาวกว่ากัน

4.นักเรี ยนร่ วมกันเล่นเกมหาระยะทางที่ยาวที่สุดและสั้นที่สุดจากตารางสี่ เหลี่ยม
ที่ครู กาหนดและอภิปรายร่ วมกันในชั้นเรี ยนว่ามีวิธีการคิดอย่างไร โดยครู สุ่มถาม
เป็ นรายบุคคล
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1.ให้นกั เรี ยนใช้ไม้บรรทัดลากส่ วนของเส้นตรงขนาดต่าง ๆ เช่น 4 เซนติเมตร 6 เซนติเมตร และ 10
เซนติเมตร แล้วสังเกต จากนั้นให้นกั เรี ยนหาสิ่ งของที่อยูร่ อบ ๆ ตัว ให้มีขนาดใกล้เคียงส่ วนของเส้นตรงที่
นักเรี ยนลากขึ้นมา
2.นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน ช่วยกันรวบรวมสิ่ งของดังต่อไปนี้ ยางลบ หวี ดินสอ ช้อน
กล่องดินสอ ฯลฯ อย่างละหนึ่งชิ้น โดยให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันคาดคะเนด้วยสายตาว่ามีความสู ง
หรื อมีความยาวเท่าไรแล้วจดบันทึกไว้
3.นักเรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจสอบข้อมูลที่บนั ทึกไว้แล้วคานวณความคลาดเคลื่อนจากการคาดคะเน
โดยการนาความยาวที่คาดคะเนไว้มาหักออกจากความยาวจริ งที่วดั ได้ดงั ตัวอย่าง
ดินสอ 1 แท่ง คาดคะเนได้ประมาณ 18 เซนติเมตร
ใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวได้ 12.5 เซนติเมตร
ดังนั้น ค่าความคลาดเคลื่อน 18 – 12.5 = 4.5 เซนติเมตร

ยาง 1 ก้อน คาดคะเนได้ประมาณ 3 เซนติเมตร
ใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวได้ 4 เซนติเมตร
ดังนั้น ค่าความคลาดเคลื่อน 4 – 3 = 1 เซนติเมตร
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4.ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยน ทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการคาดคะเนความยาวจากสื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด) เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยน
และเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบคาตอบจากการบ้านของนักเรี ยน
2.ให้นกั เรี ยนแต่ละคนคาดคะเนนิ้วทั้งสิ บนิ้วของนักเรี ยนแล้วบันทึกไว้
3.ให้นกั เรี ยนแต่ละคนตรวจสอบความยาวของนิ้วมือทั้งสิ บนิ้วแล้วหาค่าความคลาดเคลื่อนจากการ
คาดคะเน นักเรี ยนคนใดคาดคะเนได้ใกล้เคียงที่สุดจะได้รับรางวัลจากครู
(หมายเหตุ การวัดความยาวของนิ้วมือเริ่ มวัดจากเส้นปลายนิ้วมือข้อล่างสุ ดมายังปลายนิ้วมือไม่รวมความ
ยาวของเล็บ)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1.นักเรี ยนคาดคะเนสิ่ งของต่าง ๆ รอบตัวด้วยสายตา
2.ใช้ความรู ้เรื่ องการคาดคะเนในการตัดกระดาษวาดรู ปเรขาคณิ ต 2 มิติ
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การคาดคะเนความยาวหรื อประมาณความยาวของสิ่ งต่าง ๆ อาจจะคาดคะเนได้มากกว่าหรื อน้อยกว่าความยาวจริ ง
ค่าความแตกต่างระหว่างการคาดคะเนกับความยาวจริ งที่ได้จากการใช้เครื่ องวัดเรี ยกว่า ค่าความคลาดเคลื่อน
8.กิจกรรมเสนอแนะ
1.ให้นกั เรี ยนคาดคะเนความยาวของสิ่ งของโดยเทียบกับความยาวของสิ่ งของที่วดั จริ งและหาค่าความคลาดเคลื่อน
2.ให้นกั เรี ยนคาดคะเนความยาวของระยะทางโดยเทียบกับระยะทางที่วดั จริ งและหาค่าความคลาดเคลื่อน
3.ครู ให้ใบกิจกรรมที่ 4 สนุกกับโจทย์ เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อการเรียนรู้ /แหล่ งการเรียนรู้
1.เครื่ องวัดความยาว เช่น ไม้บรรทัด ไม้เมตร
2.ภาพสิ่ งของต่าง ๆ ที่แสดงความสู งหรื อความยาว
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1.อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการคาดคะเนความยาว
2.บุคคลต่าง ๆ เช่น ช่างสารวจ ช่างก่อสร้าง
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อน/แทน
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 21
โจทย์ ปัญหาการบวกและการลบเกีย่ วกับความยาว ความสู ง หรือระยะทาง
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 การวัดความยาว
เวลา 4 ชั่วโมง
1.สาระสาคัญ
การแก้โจทย์ปัญหาการวัดความยาวด้วยวิธีการบวกหรื อวิธีการลบต้องคานวณจากหน่วยย่อยไป
หน่วยใหญ่
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป. 3/1, ค 2.1 ป. 3/5, ค 2.2 ป. 3/1, ค 6.1 ป. 3/1, ค 6.1 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/4, ค 6.1 ป. 3/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. วิเคราะห์โจทย์ปัญหาแสดงวิธีทาหาคาตอบและนาไปแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้ (K)
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิกิจกรรมทางคณิ ตศาสตร์และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ (P)
3. มีความมัน่ ใจในการแก้โจทย์ปัญหาและมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ (A)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตจากการซักถาม การแสดง
–แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
–แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2.สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม –ใบกิจกรรมที่ 4 สนุกกับโจทย์
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ที่ 4 สนุกกับโจทย์
3.ตรวจผลการทาแบบทดสอบวัด
–แบบทดสอบวัดความรู ้
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
ความรู ้ประจาหน่วย
ประจาหน่วย
4.ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
–แบบทดสอบหลังเรี ยน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
–แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ จริ ยธรรม และค่านิยม
ค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
1.สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้ทาง
คณิ ตศาสตร์
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3.ประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
–แบบประเมินด้านทักษะ/
กระบวนการ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

–แบบบันทึกความคิดเห็น
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
เกี่ยวกับการประเมินชิ้นงาน
ในแฟ้ มสะสมผลงาน
–แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
4.ตรวจผลการปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม –ใบกิจกรรมที่ 4 สนุกกับโจทย์
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ที่ 4 สนุกกับโจทย์
5.สาระการเรียนรู้
โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับความยาว ความสู ง หรื อระยะทาง
6.แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
ฝึกทักษะการอ่านการเขียนและการแต่งโจทย์ปัญหา
วิทยาศาสตร์
เปรี ยบเทียบความสู ง ความยาวของสารและวัตถุต่าง ๆ
สังคมศึกษาฯ
เปรี ยบเทียบความสู ง ความยาวของสิ่ งต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิต
ประจาวัน
ศิลปะ
เขียนแผนภาพความคิดการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความ
ยาวและความสู ง
สุ ขศึกษาฯ
วัดความยาวของส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายและอุปกรณ์กีฬาแล้วตั้ง
คาถาม
ภาษาต่างประเทศ
อ่าน เขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความยาวและความสู ง
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์เกมคณิ ตศาสตร์ที่ใช้ความรู ้เรื่ องความยาวและความสู ง
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1.ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2.นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลงมาเรี ยนคณิ ตศาสตร์เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
3.ครู เล่านิทานเรื่ องแม่นกหาอาหารแล้วให้นกั เรี ยนช่วยกันแต่งโจทย์ปัญหาการบวกหรื อการลบจากนิทาน
พร้อมทั้งหาคาตอบ
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นิทานเรื่ องแม่นกหาอาหาร
กาลครั้งหนึ่งมีครอบครัวนกที่มีพอ่ นก แม่นก พ่อนกและแม่นกหาอาหารหรื อหนอนมากินในแต่ละ
วันแล้วก็ให้ลูก ๆ นกกินด้วย แต่ละวันพ่อนกต้องบินไปหาอาหารในระยะทาง 89 กม. แต่มาวันหนึ่งไฟ
เกิดไหม้ป่า ทาให้พอ่ นกถูกไฟไหม้ในขณะหาอาหาร ทาให้แม่นกและลูกเสี ยใจมาก ต่อแต่น้ นั มาแม่นก
ก็ตอ้ งออกหาอาหารเอง แม่นกหาอาหารให้ลูกกินไกลกว่าพ่อนกอีกเพราะพื้นที่ที่พอ่ นกหาอาหารนั้น
ถูกไฟไหม้หมดแล้ว แม่นกก็ตอ้ งหาอาหารไกลถึง 100 กม. ชีวิตของแม่นกและลูกนกก็ลาบากมากแต่
แม่นกก็เลี้ยงลูกนกจนช่วยเหลือตัวเองได้
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1.ให้นกั เรี ยนช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหาว่า สิ่ งที่โจทย์ถามคืออะไร มีวิธีการหาคาตอบอย่างไร
ครู แสดงวิธีการหาคาตอบให้นกั เรี ยนสังเกตอีก 2–3 ตัวอย่าง
2. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพือ่ ฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
โดยครู เขียนโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับการวัดความยาว ความสู ง หรื อระยะทาง
บนกระดานดา 3 ข้อ แล้วให้นกั เรี ยนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคาตอบ
ครั้งที่ 2
3. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจคาตอบจากการบ้าน
ของนักเรี ยน
4.นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน ช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับการวัดความยาว
ความสู ง หรื อระยะทาง พร้อมทั้งหาคาตอบ ส่ งตัวแทนนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน เพื่อนและครู ช่วยกัน
ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อคาถามโดยครู แนะนาเพิ่มเติมว่า ถ้ากาหนดความยาวที่มี
หน่วยวัดเป็ นหน่วยใหญ่และหน่วยย่อย เช่น 1 เมตร 25 เซนติเมตร จะต้องคานวณจากหน่วยย่อยไปหน่วย
ใหญ่ และในกรณี ที่ตวั ตั้งมีหน่วยย่อยที่มีค่ามากกว่าตัวลบจะลบกันไม่ได้ ต้องกระจายค่าในหน่วยใหญ่มา
รวมก่อนแล้วจึงบวกหรื อลบกัน
5.นักเรี ยนช่วยกันสรุ ปการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาด้วยเพลงโจทย์ปัญหา
เพลงโจทย์ ปัญหา
เนือ้ ร้ อง...ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง...เต่ างูและกา
โจทย์ปัญหาเป็ นปัญหา
พวกเรามาศึกษาดู
ได้เรี ยนรู ้เข้าใจดี
บอกวิธีคิดซิทนั ใด
อ่านโจทย์พลัน
อย่าหวัน่ ไหว
โจทย์บอกอะไร
ถามอะไรตรองดู
แก้ปัญหาได้เชิดชู
ได้เรี ยนรู ้ชดั เจนแน่นอน
6.นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 4 สนุกกับโจทย์ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
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7.นักเรี ยนอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมความรู ้จากหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
8. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยน ทาแบบฝึ กหัดเรื่ องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับความยาว ความสู ง
หรื อระยะทางจากสื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นา
พานิช จากัด) เพื่อฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบคาตอบจากการทา
โจทย์ของนักเรี ยน
2.นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ช่วยกันแต่งนิทานเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการวัดความยาว ความสู ง หรื อ
ระยะทางกลุ่มละ 1 เรื่ อง แล้วส่ งตัวแทนออกมานาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
3.ฝึกแก้โจทย์ปัญหาการวัดความยาว ความสู ง หรื อระยะทางจากหนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์เล่มอื่น ๆ
4.นักเรี ยนทาแบบทดสอบวัดความรู ้ประจาหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4
5.ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทาโครงงานเกี่ยวกับเรื่ องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับ
ความยาว ความสู ง หรื อระยะทางเพื่อฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้ง
ต่อไป
ครั้งที่ 4
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการทา
โครงงาน
2.แก้ไขสถานการณ์เกี่ยวกับการวัดความยาว ความสู ง หรื อระยะทางได้
3.สร้างเกมคณิ ตศาสตร์ที่ใช้ความรู ้เกี่ยวกับการวัดความยาว ความสู ง หรื อระยะทาง
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การแก้โจทย์ปัญหาการวัดความยาวด้วยวิธีบวกหรื อวิธีลบ ถ้าโจทย์กาหนดความยาวที่มีหน่วยการวัด
เป็ นหน่วยใหญ่และหน่วยย่อยจะต้องคานวณจากหน่วยย่อยไปหน่วยใหญ่ และในกรณี ที่ตวั ตั้งมีค่าน้อยกว่า
ตัวลบจะต้องกระจายค่าในหน่วยใหญ่มารวมก่อนแล้วจึงบวกหรื อลบกัน
นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
8.กิจกรรมเสนอแนะ
1.ให้นกั เรี ยนฝึ กวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับการวัดความยาวด้วยโจทย์ปัญหาต่าง ๆ
2. ครู ให้ใบกิจกรรมที่ 1 การบอกเวลา ในหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 เวลาและการบันทึก เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9.สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1.นิทานคณิ ตศาสตร์
2.แผนภูมิตวั อย่างการแก้โจทย์ปัญหาแบบต่าง ๆ
3.เกมคณิ ตศาสตร์
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4.ใบกิจกรรมที่ 4 สนุกกับโจทย์ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5.หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6.เพลงมาเรี ยนคณิ ตศาสตร์และโจทย์ปัญหา
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1.สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
2.โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว
3.เครื่ องมือที่ใช้วดั ความยาว เช่น ไม้บรรทัด ไม้เมตร เป็ นต้น
4.บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน และผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อน/แทน
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 5
เวลาและการบันทึก

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา

การบอกเวลา

เวลาและการบันทึก

การบันทึกกิจกรรม
ที่ระบุเวลา

ความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยเวลา

การเขียนบอกเวลา
และการอ่าน
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ผังมโนทัศน์เป้ าหมายการเรี ยนรู ้และขอบข่ายภาระงาน

ความรู้
1.การบอกเวลา
2.การเขียนบอกเวลาและการอ่าน
3.ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา
4.การบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา
5.โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา
คุณธรรม จริยธรรม
และค่ านิยม
1.ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเวลาและ
การบันทึกด้วยความสนใจ ความตั้งใจ
เรี ยน และการทางานกลุ่ม
2.ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ในตนเองใน
การร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเวลาและ
การบันทึก
3.มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

เวลาและ
การบันทึก

ทักษะ/กระบวนการ
1.การสื่ อสารเพือ่ อธิบายความสาคัญของ
เวลาและการบันทึก
2.สามารถนาเสนอเวลาและการบันทึก
3.การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาเกี่ยวกับเวลาและการบันทึก
4.การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์
หรื อเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการบอกเวลา
2.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการเขียนบอกเวลาและการอ่าน
3.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา
4.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา
5.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา
6.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึกฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5
7.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึกทักษะการใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและ
นาเสนอ
8.แบบบันทึกผลการอภิปราย
9.บันทึกความรู ้
10.การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
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การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เวลาและการบันทึก
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1.บอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา (ช่วง 5 นาที) อ่านและเขียนบอกเวลาโดยใช้จุด (ค 2.1 ป.3/4)
2.บอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาว น้ าหนัก และเวลา (ค 2.1 ป.3/5)
3.แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชัง่ การตวง เงิน และเวลา (ค 2.2 ป.3/1)
4.อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรื อเหตุการณ์ที่ระบุเวลา (ค 2.2 ป.3/3)
5.ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา (ค 6.1 ป.3/1)
6.ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
เหมาะสม (ค 6.1 ป.3/2)
7.ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจและสรุ ปผลเหมาะสม (ค 6.1 ป.3/3)
8.ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการนาเสนอได้อย่าง
ถูกต้อง (ค 6.1ป.3/4)
9.เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ (ค 6.1 ป.3/5)
10.มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (ค 6.1 ป.3/6)
ความเข้ าใจทีค่ งทนของนักเรียน
คาถามสาคัญทีท่ าให้ เกิดความเข้ าใจทีค่ งทน
–นักเรี ยนสามารถที่จะนาความรู ้เรื่ องเวลามา
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
–นาฬิกาเป็ นเครื่ องมือที่ใช้สาหรับบอกเวลาและการ ประยุกต์หรื อเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ งได้
บันทึกกิจกรรมหรื อเหตุการณ์ที่ระบุเวลาต่าง ๆ เป็ น อย่างไร
การเตือนความทรงจา
ความรู้ ของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความเข้ าใจทีค่ งทน
ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความ
นักเรียนจะรู้ ว่า...
เข้ าใจทีค่ งทน นักเรียนจะสามารถ...
1.การบอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกามีหลายวิธี เช่น
1.สื่ อสารเพือ่ อธิบายความสาคัญของเวลาและ
บอกโดยเข็มยาวและเข็มสั้น หรื อบอกโดยใช้ตวั เลข การบันทึก
2.การเขียนบอกเวลานิยมเขียนโดยใช้จุด (.)
2.นาเสนอเวลาและการบันทึก
คัน่ ระหว่างตัวเลขที่บอกเวลาเป็ นชัว่ โมงกับนาที
3.แสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3.วินาที นาที ชัว่ โมง วัน สัปดาห์ และปี เป็ นคา
เกี่ยวกับเวลาและการบันทึก
ที่ใช้บอกเวลาที่แตกต่างกันและมีความ
4.นาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ มาประยุกต์หรื อ
สัมพันธ์กนั จาเป็ นต้องเรี ยนรู ้เพื่อนาไปใช้ใน
เชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง
ชีวิตประจาวันได้ถูกต้อง
4.การบันทึกกิจกรรมหรื อเหตุการณ์ที่ระบุเวลา
ต่าง ๆ เป็ นการเตือนความทรงจาในกิจกรรมต่าง ๆ
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5.การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาต้องอ่านโจทย์ให้
เข้าใจ วิเคราะห์โจทย์ให้ได้วา่ โจทย์กาหนดอะไร
โจทย์ถามอะไร จะคิดหาคาตอบวิธีใด แล้วจึงแสดง
วิธีทา
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้
ตามทีก่ าหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1.ภาระงานทีน่ ักเรียนต้ องปฏิบัติ
1.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการบอกเวลา
2.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการเขียนบอกเวลาและการอ่าน
3.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา
4.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา
5.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา
6.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึกฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5
7.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึกทักษะการใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิ 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/กิจกรรมเป็ น
3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ น
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
4) การประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม 4) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม
5) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3.สิ่ งทีม่ ่ ุงประเมิน
3.1 ความเข้าใจ 6 ด้าน ได้แก่ การอธิบาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การประยุกต์ ดัดแปลง
และนาไปใช้ การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสาคัญและใส่ ใจในความรู ้สึกของผูอ้ ื่น และการรู ้จกั
ตนเอง
3.2 สมรรถนะสาคัญ เช่น ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทกั ษะชีวิต และการใช้
เทคโนโลยี
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ รักความเป็ น
ไทย มีจิตสาธารณะ
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ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5

เวลาและการบันทึก

เวลา
17 ชั่วโมง
2

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 22

การบอกเวลา

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 23

การเขียนบอกเวลาและการอ่าน

2

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 24

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา

4

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 25

การบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา

4

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 26

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา

5
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 22
การบอกเวลา
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เวลาและการบันทึก
เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การบอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกามีหลายวิธี เช่น บอกโดยเข็มยาวและเข็มสั้น หรื อบอกโดยใช้ตวั เลข
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป. 3/4, ค 2.1 ป. 3/5, ค 2.2 ป. 3/1, ค 2.2 ป. 3/3, ค 6.1 ป. 3/1, ค 6.1 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/3,
ค 6.1 ป. 3/4, ค 6.1 ป. 3/5, ค 6.1 ป. 3/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกเวลาโดยใช้ภาษาเขียนและภาษาพูดได้ (K)
2 ใช้ภาษาทางคณิ ตศาสตร์ในการนาเสนอ ใช้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และมีความคิดสร้างสรรค์ (P)
3. ทางานสะอาด เรี ยบร้อย สนใจเรี ยน และตั้งใจทางานให้เสร็ จด้วยตนเอง (A)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
–แบบทดสอบก่อนเรี ยน
–
ก่อนเรี ยน
2.สังเกตจากการซักถาม การแสดง
–แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
–แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
3.สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม –ใบกิจกรรมที่ 1 การบอกเวลา
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ที่ 1 การบอกเวลา
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
–แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ จริ ยธรรม และค่านิยม
ค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.ตรวจผลการปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม –ใบกิจกรรมที่ 1 การบอกเวลา
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ที่ 1 การบอกเวลา
2.สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
–แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้ทาง
กระบวนการ
คณิ ตศาสตร์
3.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5.สาระการเรียนรู้
การบอกเวลาเป็ นชัว่ โมงกับนาที
6.แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อ่านและเขียนเวลาได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
เปรี ยบเทียบเวลากลางวันและกลางคืน
สังคมศึกษาฯ
สั งเกตเวลาแต่ ละประเทศในอาเซียน 10 ประเทศแล้ วอ่ านเวลา
ศิลปะ
วาดภาพนาฬิกาแสดงเวลาในช่วงเวลากลางวันและช่วงเวลากลางคืน
สุ ขศึกษาฯ
บันทึกประจาวันของตนเอง
ภาษาต่างประเทศ
อ่านและเขียนเวลาเป็ นภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์ภาพแสดงเวลาต่าง ๆ และนาฬิกาจาลอง
7.กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1.ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2.นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
3.นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลงเวลา
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
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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
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1.นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน สังเกตส่ วนประกอบของนาฬิกา จากนั้นครู สุ่มตัวแทนกลุ่มออกมาอภิปราย
ร่ วมกันเกี่ยวกับส่ วนประกอบของนาฬิกาจนได้ขอ้ สรุ ปว่า บนหน้าปัดนาฬิกามีเข็มสั้นและเข็มยาว เข็มสั้นบอก
เวลาเป็ นชัว่ โมง เข็มยาวบอกเวลาเป็ นนาที จากนั้นครู อธิบายเพิ่มเติมว่าเข็มยาวเดินได้ 12 ชัว่ โมงหรื อ 60 ช่อง
เล็ก เท่ากับ 60 นาที เข็มสั้นจะเดินได้ 1 ช่องใหญ่หรื อ 1 ชัว่ โมงเท่ากับ 60 นาที ดังนั้นเวลา 1 ชัว่ โมงจึงมี
60 นาที และครึ่ งชัว่ โมงมี 30 นาที
2. นักเรี ยนกลุ่มเดิมช่วยกันจัดเข็มนาฬิกาจาลองแล้วอ่านเวลาเป็ นภาษาพูดจากแผนภูมิเพลงเวลา
โดยครู แนะนาเพิ่มเติมว่าการอ่านเวลาในเวลากลางวันหลังจากเที่ยงวันหรื อ 12 นาฬิกาไปแล้ว จะอ่าน
ไม่ตรงกับตัวเลขชี้บนหน้าปัดนาฬิกา เช่น

3.ครู ให้นกั เรี ยนจัดเข็มนาฬิกาจาลองหลังเวลา 24.00 น. แต่ยงั ไม่ถึง 01.00 น.ของวันใหม่ แล้วให้นกั เรี ยนแต่ละ
กลุ่มช่วยกันอ่านเวลาจะได้วา่ เวลาหลัง 24.00 น. แต่ยงั ไม่ถึง 01.00 น.ของวันใหม่จะอ่านว่า
ศูนย์นาฬิกาหรื อเที่ยงคืน เช่น

4.นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5.นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 1 การบอกเวลา ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยน ทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการบอกเวลาจากสื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 3 เล่ม 1 138

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด) เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์
ของนักเรี ยน
2.นักเรี ยนแต่ละคนวาดภาพนาฬิกาแล้วเขียนคาอ่านแสดงเวลาก่อนเที่ยงวันและหลังเที่ยงวันคนละ 5 ภาพ
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1.อ่านเวลาจากนาฬิกาชนิดต่าง ๆ ได้
2.สื่ อสารเรื่ องเวลาได้ เช่น การนัดหมาย การนัดพบ
3.ทากิจกรรมตามเวลาที่กาหนดได้ เช่น การรับประทานอาหาร การรับประทานยา
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การบอกเวลาเป็ นชัว่ โมงกับนาที แบ่งเป็ นช่วงเวลากลางวันและเวลากลางคืน สามารถใช้วิธีเขียนบอกเวลาหรื อ
ใช้ภาษาพูดแทนได้
8.กิจกรรมเสนอแนะ
1.ฝึ กบอกเวลาเป็ นภาษาพูด
2.เล่นเกมเกี่ยวกับเรื่ องการบอกเวลาได้อย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์
3.ครู ให้ใบกิจกรรมที่ 2 การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดและการอ่าน เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9.สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1.นาฬิกาจาลองมีเข็มหมุนได้
2.ใบกิจกรรมที่ 1 การบอกเวลา ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1.ภาพนาฬิกาจาลอง
2.การอ่านเวลาของคนในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคใต้ เป็ นต้น
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 23
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อน/แทน
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 23
การเขียนบอกเวลาและการอ่ าน
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เวลาและการบันทึก
เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การเขียนบอกเวลานิยมเขียนโดยใช้จุด (.) คัน่ ระหว่างตัวเลขที่บอกเวลาเป็ นชัว่ โมงกับนาที
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป. 3/4, ค 2.1 ป. 3/5, ค 2.2 ป. 3/1, ค 2.2 ป. 3/3, ค 6.1 ป. 3/1, ค 6.1 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/3,
ค 6.1 ป. 3/4, ค 6.1 ป. 3/5, ค 6.1 ป. 3/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เขียนบอกเวลาโดยใช้จุดและอ่านได้ (K)
2. ใช้ภาษาทางคณิ ตศาสตร์ในการนาเสนอ ใช้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และมีความคิดสร้างสรรค์ (P)
3. มีความรับผิดชอบ รอบคอบ และมัน่ ใจในการทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์ (A)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตจากการซักถาม การแสดง
–แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
–แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2.สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม –ใบกิจกรรมที่ 2 การเขียนบอกเวลา ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ที่ 2 การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดและ โดยใช้จุดและการอ่าน
การอ่าน
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
–แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ จริ ยธรรม และค่านิยม
ค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
–แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้ทาง
กระบวนการ
คณิ ตศาสตร์
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3.ตรวจผลการปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม –ใบกิจกรรมที่ 2 การเขียนบอกเวลา ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ที่ 2 การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดและ โดยใช้จุดและการอ่าน
การอ่าน
5. สาระการเรียนรู้
การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดและการอ่าน
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดและการเขียนเวลาได้ถูกต้องตาม
หลักภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
เปรี ยบเทียบการอ่านเวลาในตอนกลางวันและตอนกลางคืน
สังคมศึกษาฯ
การอ่านเวลาของคนในภูมิภาคต่าง ๆ
ศิลปะ
วาดภาพนาฬิกาแสดงเวลาต่าง ๆ
สุ ขศึกษาฯ
บันทึกกิจวัตรประจาวันของตนเองและครอบครัว
ภาษาต่างประเทศ
อ่านและเขียนเวลาเป็ นภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์ภาพแสดงเวลาต่าง ๆ และนาฬิกาจาลอง
7.กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1.ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2.หาอาสาสมัครนักเรี ยน 1 คนมาจัดเข็มนาฬิกาแสดงเวลาที่นกั เรี ยนรับประทานอาหารเช้าแล้วถามนักเรี ยนให้
นักเรี ยนตอบ เช่น รับประทานอาหารเช้าเวลาเจ็ดโมงเช้าสิ บนาที (7 นาฬิกา 10 นาที) เข็มยาวชี้เลขใด (เลข 2)
แสดงเวลาเท่าไร (10 นาที) เข็มสั้นชี้เลขใด (เลข 7) เข็มนั้นแสดงเวลาเท่าไร (เจ็ดโมงเช้า) จัดกิจกรรมทานองนี้
2–3 ตัวอย่างจนนักเรี ยนเกิดความเข้าใจ
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1.นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน ช่วยกันเขียนคาอ่านแสดงเวลาเป็ นภาษาพูดจากการทากิจกรรมต่าง ๆ ใน
รู ปหน้าปัดนาฬิกาที่กาหนดให้
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2.ครู ให้ความรู ้เกี่ยวกับการเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดคัน่ และการอ่านว่า
เวลาหกโมงเช้ าเขียนแทนด้ วย 06.00 น. อ่ านว่ า หกนาฬิ กา
ตัวเลขหน้าจุดบอกเวลาเป็ นนาฬิกา ตัวเลขหลังจุดบอกเวลาเป็ นนาที และคาว่านาฬิกาใช้อกั ษรย่อเป็ น น.
จากนั้นให้นกั เรี ยนเขียนเวลาจากข้อ 1 เป็ นการเขียนบอกเวลาโดยใช้จุด
3.ครู มอบหมายงานให้นกั เรี ยนแต่ละคนเขียนกิจวัตรประจาวันของนักเรี ยนตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าจนเวลาเข้า
นอนตอนค่าด้วยการเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดและคาอ่าน ครู ให้นกั เรี ยนออกมานาเสนอหน้าชั้นเรี ยนทีละคน
4.นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5.นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 2 การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดและการอ่าน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
6. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยน ทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดและการอ่านจากสื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด) เพื่อฝึ กฝนทักษะของ
นักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์
ของนักเรี ยน
2.สารวจเวลาออกอากาศของรายการโทรทัศน์และรายการวิทยุที่นกั เรี ยนชื่นชอบ
3.สมมุติเวลาต่าง ๆ และจัดเข็มนาฬิกาจาลองแล้วบอกเวลาเป็ นภาษาพูดและภาษาเขียน 2–3 ตัวอย่างจนนักเรี ยน
ชานาญ
4.ฝึกอ่านเวลาต่าง ๆ และเขียนบอกเวลาโดยใช้จุด
5.แข่งขันจัดนาฬิกาจาลองและเขียนบอกเวลาโดยใช้จุด
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1.สื่ อสารเรื่ องเวลาการนัดหมาย การนัดพบ
2.จัดทาบันทึกส่ วนตัว บันทึกประจาวันของตนเองได้
3.เลือกชมรายการโทรทัศน์และรับฟังรายการวิทยุจากตารางเวลาออกอากาศได้
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ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การอ่านเวลาตัวเลขที่อยูห่ น้าจุดบอกเวลาเป็ นนาฬิกา ตัวเลขหลังจุดบอกเวลาเป็ นนาที คาว่านาฬิกาใช้อกั ษรย่อ
เป็ น น.
8.กิจกรรมเสนอแนะ
1.ฝึกบอกเวลาเป็ นภาษาพูดและใช้จุดจากหนังสื อพิมพ์และสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
2.เล่นเกมเกี่ยวกับการบอกเวลาและการเขียนโดยใช้จุด
3.ครู ให้ใบกิจกรรมที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลาเพือ่ ให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
9.สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1.ตารางการออกอากาศรายการโทรทัศน์
2.ภาพนาฬิกาจาลอง
3.หนังสื อพิมพ์
4.ใบกิจกรรมที่ 2 การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดและการอ่าน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อ
การเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5.หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1.ภาพนาฬิกาจาลอง
2.หนังสื อพิมพ์ สิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
3.ผังรายการวิทยุและโทรทัศน์
4.บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อน/แทน
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 24
ความสั มพันธ์ ระหว่ างหน่ วยเวลา
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เวลาและการบันทึก
เวลา 4 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
วินาที นาที ชัว่ โมง วัน สัปดาห์ และปี เป็ นคาที่ใช้บอกเวลาที่แตกต่างกันและมีความสัมพันธ์กนั
จาเป็ นต้องเรี ยนรู ้เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ถูกต้อง
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป. 3/4, ค 2.1 ป. 3/5, ค 2.2 ป. 3/1, ค 2.2 ป. 3/3, ค 6.1 ป. 3/1, ค 6.1 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/3, ค 6.1
ป. 3/4, ค 6.1 ป. 3/5, ค 6.1 ป. 3/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกความสัมพันธ์ระหว่างเวลาต่าง ๆ ได้ (K)
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิกิจกรรมคณิ ตศาสตร์และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน (P)
3. มีความรอบคอบ มีวิจารณญาณในการคิดอย่างสร้างสรรค์ และมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ (A)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตจากการซักถาม การแสดง
–แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
–แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2.สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม –ใบกิจกรรมที่ 3 ความสัมพันธ์
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา ระหว่างหน่วยเวลา
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
–แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
–แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้ทาง
กระบวนการ
คณิ ตศาสตร์
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3.ตรวจผลการปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม –ใบกิจกรรมที่ 3 ความสัมพันธ์
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา ระหว่างหน่วยเวลา
5.สาระการเรียนรู้
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา
6.แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อ่าน เขียนและสื่ อสารเรื่ องเวลาได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ทดลองการเจริ ญเติบโตของพืชและสัตว์ในช่วงเวลาต่าง ๆ
สังคมศึกษาฯ
บันทึกวันสาคัญของประเทศและวันที่มีความสาคัญต่อตนเองและครอบครัว
ศิลปะ
วาดภาพธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมรอบตัวในช่วงเวลาต่าง ๆ
สุ ขศึกษาฯ
รวบรวมสถิติในการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
ภาษาต่างประเทศ
อ่านและเขียนคาศัพท์เกี่ยวกับเวลา
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์ของเล่นหรื อใบงานเกี่ยวกับเวลา
7.กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1.ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2.ฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ วเรื่ องเวลาจานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
1) เวลา 08.00 น.เข็มสั้นชี้ที่เลข
เข็มยาวชี้ที่เลข
2) เวลา 12.00 น.เข็มสั้นชี้ที่เลข
เข็มยาวชี้ที่เลข
3) เวลา 13.05 น.เข็มสั้นชี้ที่เลข
เข็มยาวชี้ที่เลข
4) เวลา 16.00 น.เข็มสั้นชี้ที่เลข
เข็มยาวชี้ที่เลข
5) เวลา 04.45 น.เข็มสั้นชี้ระหว่างเลข
กับเลข
เข็มยาวชี้ที่เลข
6) เวลา 14.45 น.เข็มสั้นชี้ระหว่างเลข
กับเลข
เข็มยาวชี้ที่เลข
7) 08.20 น. อ่านว่า
8) 00.30 น. อ่านว่า
9) 03.45 น. อ่านว่า
10) 00.05 น. อ่านว่า
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3.นักเรี ยนพิจารณานาฬิกาแล้วร่ วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะหรื อประโยชน์ใช้สอยและการอ่านเวลา
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1.นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2–3 คน ช่วยกันสารวจและสังเกตจานวนวันในแต่ละเดือนของปฏิทินปี ล่าสุ ดและ
สังเกตชื่อเดือนแต่ละเดือนแล้วอภิปรายร่ วมกันจนได้ขอ้ สรุ ปว่า ชื่อเดือนที่ลงท้ายด้วยคมจะมี 31 วัน
ชื่อเดือนที่ลงท้ายด้วยยนจะมี 30 วัน จากนั้นครู อธิบายเพิ่มเติมว่าเดือนกุมภาพันธ์จะมี 28 หรื อ 29 วัน และใน
ปี ใดที่เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน เราจะเรี ยกปี นั้นว่า อธิกสุ รทิน
2.ครู ให้ใบงานเกี่ยวกับเดือนทั้ง 12 เดือนและจานวนวันในแต่ละเดือนแก่นกั เรี ยนเพื่อให้นกั เรี ยนอ่าน
และเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
3.ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
4.นักเรี ยนอ่านชื่อเดือนต่าง ๆ พร้อมกันและช่วยกันหาจานวนวัน
ทั้งหมดใน 1 ปี จานวนเดือนทั้งหมดใน 1 ปี จานวนสัปดาห์ใน 1 ปี
และจานวนวันเฉลี่ยใน 1 เดือน แล้วเขียนสรุ ปความรู ้เรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลาจนได้ขอ้ สรุ ป
5.นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2–3 คน ช่วยกันตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลาโดยสังเกตจากนาฬิกาที่มีเข็ม
วินาที ช่วยกันจับเวลาเป็ นวินาทีโดยการนับการเคลื่อนที่ของเข็ม
วินาที แล้วให้สงั เกตว่าเมื่อนับถึง 60 เข็มวินาทีจะเคลื่อนที่ครบ
1 รอบพอดี (เป็ นเวลา 60 วินาที) เข็มยาวจะเคลื่อนที่ไป 1 ช่องเล็ก
(เป็ นเวลา 1 นาที) ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความสัมพันธ์
ระหว่างวินาทีและนาทีซ่ ึงจะได้วา่ 60 วินาที เป็ น 1 นาที
6.นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7.นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
8.ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยน ทาแบบฝึ กหัดเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลาจากสื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด) เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบคาตอบจากการบ้านของนักเรี ยน
2.เขียนบันทึกประจาวันตารางเรี ยนและตารางสอบของตนเอง
3.ฝึกทักษะการเปลี่ยนหน่วยเวลาจากหน่วยหนึ่งไปเป็ นอีกหน่วยหนึ่ง
4.ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทาโครงงานเกี่ยวกับเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลาเพื่อฝึ กฝน
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ทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 4
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการทาโครงงาน
2.สื่ อสารเรื่ องเวลา เรื่ องการนัดหมาย การนัดพบได้อย่างถูกต้องและเข้าใจตรงกัน
3.คานวณหน่วยเวลาโดยการเปลี่ยนหน่วยเวลาจากหน่วยหนึ่งไปอีกหน่วยหนึ่ง
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
นักเรี ยนและครู ช่วยกันสรุ ปความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลาดังนี้

8.กิจกรรมเสนอแนะ
1.นักเรี ยนจับคู่กบั เพื่อนคานวณเวลาที่มีหน่วยสัมพันธ์กนั และฝึกทักษะการเปลี่ยนหน่วยเวลาจากสถานการณ์
ต่าง ๆในชีวิตประจาวัน
2.ครู ให้ใบกิจกรรมที่ 4 การบันทึกกิจกรรมหรื อเหตุการณ์ที่ระบุเวลาเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
9.สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1.แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา
2.บัตรโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา
3.ปฏิทินปี ปัจจุบนั
4.ใบกิจกรรมที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1.ฟังรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์สถานีต่าง ๆ 3.เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
2.บันทึกประจาวันการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรี ยน 4.บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน และผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อน/แทน
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 25
การบันทึกกิจกรรมทีร่ ะบุเวลา
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เวลาและการบันทึก
เวลา 4 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การบันทึกกิจกรรมหรื อเหตุการณ์ที่ระบุเวลาต่าง ๆ เป็ นการเตือนความทรงจาในกิจกรรมต่าง ๆ
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป. 3/4, ค 2.1 ป. 3/5, ค 2.2 ป. 3/1, ค 2.2 ป. 3/3, ค 6.1 ป. 3/1, ค 6.1 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/4
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บันทึกเหตุการณ์หรื อกิจกรรมโดยระบุเวลาได้ (K)
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิกิจกรรมคณิ ตศาสตร์และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน (P)
3. มีความรอบคอบ มีวิจารณญาณในการคิดอย่างสร้างสรรค์ และมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ (A)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตจากการซักถาม การแสดง
–แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ และการ –แบบบันทึกความรู ้
อภิปรายร่ วมกัน
2.สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม
–ใบกิจกรรมที่ 4 การบันทึก
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ที่ 4 การบันทึกกิจกรรมหรื อเหตุการณ์ที่
กิจกรรมหรื อเหตุการณ์ที่ระบุ
ระบุเวลา
เวลา
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทางานร่ วมกับกลุ่ม –แบบประเมินพฤติกรรมขณะ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการประเมิน –แบบประเมินด้านคุณธรรม ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร การ
–แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
เชื่อมโยงหลักการความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
กระบวนการ
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการประเมิน
ด้านทักษะ/กระบวนการ
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5.สาระการเรียนรู้
การบันทึกกิจกรรมหรื อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ระบุเวลา
6.แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
แสดงรายละเอียดการเขียนบันทึกได้ชดั เจนรัดกุม
วิทยาศาสตร์
บันทึกผลการทดลองวิทยาศาสตร์ดว้ ยแบบบันทึกหรื อตาราง
สังคมศึกษาฯ
การนับวัน เดือน ปี ทางประวัติศาสตร์ ของกลุ่มสมาชิกในอาเซียน
10 ประเทศ
ศิลปะ
ออกแบบใบบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมเกี่ยวกับเวลาและจัดกิจกรรมผูป้ ระกาศข่าวรุ่ นเยาว์
ภาษาต่างประเทศ
อ่านและเขียนคาศัพท์เกี่ยวกับข่าวสารในปัจจุบนั
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์นาฬิกาจาลองที่มีเข็มหมุนได้หรื อฉากละคร
ประกอบการเล่าเรื่ อง
7.กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1.ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2.ฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ วเรื่ องเวลาจานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
1) ขณะนี้เวลา 07.30 น. อีก
นาที จะถึงเวลา 08.00 น.
2) ขณะนี้เวลา 08.40 น. อีก
นาที จะถึงเวลา 09.00 น.
3) ขณะนี้เวลา 12.50 น. อีก
นาที จะถึงเวลา 13.00 น.
4) ขณะนี้เวลา 13.45 น. อีก
นาที จะถึงเวลา 14.00 น.
5) ขณะนี้เวลา 12.30 น. เลยเวลา 12.00 น.ไป
นาที
6) ขณะนี้เวลา 07.45 น. เลยเวลา 07.00 น.ไป
นาที
7) ขณะนี้เวลา 18.15 น. เลยเวลา 18.00 น.ไป
นาที
8) ขณะนี้เวลา 16.15 น. เลยเวลา 15.00 น.ไป
ชัว่ โมง
นาที
9) ขณะนี้เวลา 04.15 น. อีก
นาทีจะถึงเวลา 05.00 น.
10) ขณะนี้เวลา 09.30 น. อีก
ชัว่ โมงจะถึงเวลา 10.30 น.
3.ทบทวนการบอกช่วงเวลาโดยให้นกั เรี ยนดูจากผังรายการวิทยุโทรทัศน์ต่าง ๆ แล้วตอบคาถาม
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1.นักเรี ยนแต่ละคนหาข่าวจากหนังสื อพิมพ์คนละหนึ่งข่าวแล้วนามารายงานหน้าชั้นให้เพื่อน ๆ และครู ฟังทีละ
คน เช่น เมื่อเวลา 06.00 น.ของวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552 เกิดเหตุรถยนต์ พ่ งุ ชนกับรถไฟสายกรุ งเทพฯ–พิมายที่
บริ เวณแยกมักกะสันทาให้ มีผ้ บู าดเจ็บ 16 ราย เจ้ าหน้ าที่ได้ นาตัวผู้ที่ได้ รับบาดเจ็บส่ งโรงพยาบาลเป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว
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จากนั้นครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปว่าการบันทึกกิจกรรมหรื อเหตุการณ์ต่าง ๆ จะช่วยให้เราทราบได้วา่ มี
เหตุการณ์อะไร เกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไร ทาให้เราเป็ นคนช่างสังเกตและมีเหตุผล
2. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพือ่ ฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
โดยให้นกั เรี ยนเขียนบันทึกกิจกรรมที่ตนเองทาในวันหยุดที่ผา่ นมาลงในสมุด
ครั้งที่ 2
3.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจการบ้านของนักเรี ยน
4.ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละคนบันทึกกิจกรรมที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิที่โรงเรี ยนพร้อมระบุเวลา เช่น
บันทึกการทากิจกรรมของเด็กชายสมศักดิ์ รักษ์ การณ์ ดี
วันจันทร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2552

5.นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6.นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 4 การบันทึกกิจกรรมหรื อเหตุการณ์ที่ระบุเวลา ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7.ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยน ทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการบันทึกกิจกรรมหรื อเหตุการณ์ที่ระบุเวลาจากสื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด) เพื่อฝึ กฝนทักษะของ
นักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจคาตอบจากการบ้าน
ของนักเรี ยน
2.ให้นกั เรี ยนแต่ละคนบันทึกเวลาของรายการโทรทัศน์ที่นกั เรี ยนรับชมหรื อนักเรี ยนชื่นชม 6–10 รายการลงใน
สมุด แล้วสนทนากับเพื่อนแลกเปลี่ยนความคิดและชี้ชวนให้เพื่อนรับชมและสนทนาถึงช่วงเวลาที่รายการ
นั้น ๆ ออกอากาศ
3.ครู มอบหมายงานให้นกั เรี ยนเขียนบันทึกการทากิจกรรมและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองตลอด
1 สัปดาห์
4.ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทาโครงงานเกี่ยวกับเรื่ องการบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลาเพื่อฝึ กฝนทักษะของ
นักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
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ครั้งที่ 4
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการทา
โครงงาน
2.นักเรี ยนบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว
3.ตรวจสอบการปฏิบตั ิกิจกรรมของตนเองในแต่ละวัน
4.ฝึกทักษะการเป็ นคนช่างสังเกต เป็ นคนรอบคอบ และมีความมัน่ ใจในตนเอง
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การบันทึกกิจกรรมและเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็ นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้จดจาการกระทาหรื อสิ่ งที่เราพบเห็นได้ ในการ
บันทึกกิจกรรมควรเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เดือน ปี เวลากากับไว้ทุกครั้ง
8.กิจกรรมเสนอแนะ
1.จัดกิจกรรมผูป้ ระกาศข่าวรุ่ นเยาว์โดยให้นกั เรี ยนผลัดกันออกมาเล่าว่าข่าวสารที่นกั เรี ยนรับชมทางโทรทัศน์
หรื ออ่านจากหนังสื อพิมพ์ตอนเช้าก่อนเริ่ มเรี ยนทุกวัน
2. ครู ให้ใบกิจกรรมที่ 5 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้ง
ต่อไป
9.สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1.หนังสื อพิมพ์
2.ปฏิทิน นาฬิกา
3.ผังรายการวิทยุ โทรทัศน์ของสถานีต่าง ๆ
4.ใบกิจกรรมที่ 4 การบันทึกกิจกรรมหรื อเหตุการณ์ที่ระบุเวลา ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1.หนังสื อพิมพ์ วารสาร นิตยสาร
3.อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับประวัติจานวนและตัวเลข
2.แบบรายงานต่าง ๆ ของทางราชการ
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อน/แทน
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 26
โจทย์ ปัญหาเกีย่ วกับเวลา
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เวลาและการบันทึก
เวลา 5 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา ต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจ วิเคราะห์โจทย์ให้ได้วา่ โจทย์กาหนดอะไร โจทย์ถาม
อะไร จะคิดหาคาตอบวิธีใดแล้วจึงแสดงวิธีทา
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป. 3/4, ค 2.1 ป. 3/5, ค 2.2 ป. 3/1, ค 2.2 ป. 3/3, ค 6.1 ป. 3/1, ค 6.1 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/3,
ค 6.1 ป. 3/4, ค 6.1 ป. 3/5, ค 6.1 ป. 3/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. วิเคราะห์โจทย์ แสดงวิธีทา และหาคาตอบจากโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาได้ (K)
2. มีทกั ษะในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล และมีความคิดสร้างสรรค์ในการตัดสิ นใจ (P)
3. มีวิจารณญาณในการแก้โจทย์ปัญหาและมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ (A)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตจากการซักถาม การแสดง
–แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
–แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2.สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม –ใบกิจกรรมที่ 5 โจทย์ปัญหา
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ที่ 5 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา
เกี่ยวกับเวลา
3.ตรวจผลการทาแบบทดสอบวัด
–แบบทดสอบวัดความรู ้ประจา
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
ความรู ้ประจาหน่วย
หน่วย
4.การทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
–แบบทดสอบหลังเรี ยน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการด้าน –แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
1.สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้ทาง
คณิ ตศาสตร์
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3.ประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
–แบบประเมินด้านทักษะ/
กระบวนการ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

–แบบบันทึกความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การประเมินชิ้นงานในแฟ้ มสะสม
ผลงาน
–แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
4.ตรวจผลการปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม –ใบกิจกรรมที่ 5 โจทย์ปัญหา
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ที่ 5 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา
เกี่ยวกับเวลา
5.สาระการเรียนรู้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา
6.แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
แต่งโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวัน
วิทยาศาสตร์
บันทึกเวลาในการทดลอง เช่น เวลาเริ่ มต้นและเวลาสิ้ นสุ ดการ
ทดลอง
สังคมศึกษาฯ
ใช้ขอ้ มูลของหมู่บา้ น ชุมชน และท้องถิ่นในการแต่งโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับเวลา
ศิลปะ
วาดภาพประกอบโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา
สุ ขศึกษาฯ
รวบรวมสถิติการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
ภาษาต่างประเทศ
อ่านและเขียนคาศัพท์เกี่ยวกับเวลาเป็ นภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพฯ
ใช้คอมพิวเตอร์และเครื่ องคิดเลขช่วยในการแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับเวลา
7.กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1.ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2.นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลงมาเรี ยนโจทย์ปัญหา
เพลงมาเรียนโจทย์ ปัญหา
เนือ้ ร้ อง...ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง...แม่ สะเรี ยง
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มาเรี ยนโจทย์ปัญหา มาเถิดมาไม่ยากเย็น
ขั้นตอนที่จาเป็ น อ่านโจทย์แล้วต้องวิเคราะห์
แยกแยะส่ วนที่โจทย์ถาม ข้อความโจทย์บอกที่เห็น
ฝึ กคิดที่ประเด็น สมควรแสดงวิธีใด บวก ลบ หรื อไร
หรื อใช้คูณหาร อ่านอย่างพิจารณา ทบทวนซิวา่ ควรทาอย่างไร (ซ้ า)
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1.ครู เล่านิทานเรื่ องลาธารวิเศษให้นกั เรี ยนฟัง จากนั้นให้นกั เรี ยนช่วยกันเขียนโจทย์ปัญหาจากนิทาน เขียน
ประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทา
ในป่ าแห่ งหนึ่งมีตากับยาย 2 คน วันหนึ่งยายไม่ สบายตาจึ งออกไปหาฟื นในป่ า พอได้ จานวนมากพอ
ตาก็เดินกลับบ้ าน ตาก็กระหายนา้ จึ งไปที่ลาธาร โดยลาธารที่ตาจะไปดื่มนา้ นั้นเป็ นลาธารวิเศษ เมื่อใครกินเข้ า
ไปแล้ วจะมีอายุน้อยกว่ าเดิมจะทาให้ กระปรี ้ กระเปร่ าขึน้ ตาดื่มเข้ าไปประมาณ 2 กระบอกไม้ ไผ่ ก่ อนที่ตาจะดื่ม
นา้ ในลาธารนั้นตามีอายุ 95 ปี แต่ ตอนนีต้ าอายุ 20 ปี 8 เดือน ตาถือฟื นกลับบ้ านไปหายาย
ทีแรกยายก็ไม่ เชื่ อว่ าผู้ชายคนนีเ้ ป็ นตาคนที่เคยอยู่กินด้ วยกัน แต่ เมื่อตาเล่ ารายละเอี ยดให้ ยายฟั ง ยายจึ งเชื่ อแล้ ว
ยายก็ไปดื่มนา้ ในลาธารนั้น ด้ วยความโลภของยาย ยายจึ งดื่มนา้ ในลาธารมากจนกลายเป็ นเด็กทารก เมื่อตาเดิน
มาดูยายที่ลาธารพบเด็กทารกคนหนึ่ง ตาก็เลยรู้ ว่าเป็ นยาย เพราะที่ลาธารมีเสื ้อผ้ าของยายกองอยู่
ข้ าง ๆ ตัวเด็ก ตาจึ งอุ้มยายหรื อเด็กทารกนั้นกลับบ้ านเพื่อนายายไปเลีย้ งดู
จากนิทานเขียนโจทย์ปัญหาได้วา่ ตามีอายุลดลงกี่ปี
วิเคราะห์โจทย์ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอะไร
(อายุที่ลดลงของตา)
ก่อนที่ตาจะดื่มน้ าในลาธารตามีอายุเท่าไร
(95 ปี )
หลังจากตาดื่มน้ าในลาธารตามีอายุเท่าไร
(20 ปี 8 เดือน)
โจทย์ตอ้ งการทราบอะไร
(อายุที่ลดลงของตา)
ใช้วิธีใดหาคาตอบ
(การลบ)
เวลาใดควรเป็ นตัวตั้ง
(95 ปี )
เวลาใดควรเป็ นตัวลบ
(20 ปี 8 เดือน)

2.ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพือ่ ฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป โดย
ครู ติดภาพที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจาวันบนกระดานดาแล้วให้นกั เรี ยนแต่งโจทย์ปัญหาแล้ว
วิเคราะห์โจทย์ปัญหา
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ครั้งที่ 2
3.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจคาตอบจากการบ้านของ
นักเรี ยน
4.นักเรี ยนใช้สถานการณ์ในชีวิตประจาวันมาแต่งโจทย์ปัญหาเรื่ องเวลาและขออาสาสมัครออกมานาเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรี ยนโดยครู แนะนาเพิ่มเติมว่า ถ้าจานวนในหลักใดรวมกันแล้วมีค่าเกินหน่วยเวลาในหลักนั้น
ต้องทดไปในหน่วยเวลาที่ใหญ่กว่า และถ้าจานวนเวลาของหลักใดลบกันไม่ได้ ก็ตอ้ งกระจายหน่วยเวลาจาก
หน่วยใหญ่ในหลักต่อไปมารวมกับหน่วยเวลาที่นอ้ ยกว่า
5.ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพือ่ ฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป โดย
ครู เขียนโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 2 ข้อ บนกระดานดาแล้วให้นกั เรี ยนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีทา
ครั้งที่ 3
6.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจคาตอบจากการบ้านของ
นักเรี ยน
7.นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
8.นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 5โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
9.ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยน ทาแบบฝึ กหัดเรื่ องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาจากสื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด) เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 4
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์
ของนักเรี ยน
2.นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน ฝึกแต่งโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาแล้วแลกเปลี่ยนกันหาคาตอบ
3.นักเรี ยนทาแบบทดสอบวัดผลความรู ้ประจาหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5
4.ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทาโครงงานเกี่ยวกับเรื่ องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาเพื่อฝึ กฝนทักษะของ
นักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 5
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการทา
โครงงาน
2.สื่ อสารเรื่ องเวลาได้อย่างถูกต้องและเข้าใจตรงกัน
3.การนัดหมาย การนัดพบ และคานวณอายุของตนเองและผูอ้ ื่นได้
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ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การแก้โจทย์ปัญหาเรื่ องเวลาต้องอาศัยความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา ถ้าจานวนในหลักใดรวมกันแล้วมี
ค่าเกินหน่วยเวลาในหลักนั้นต้องทดไปในหน่วยเวลาที่ใหญ่กว่า และถ้าจานวนเวลาของหลักใดลบกันไม่ได้
ต้องกระจายหน่วยเวลาจากหน่วยใหญ่ในหลักต่อไปมารวมกับหน่วยเวลาที่นอ้ ยกว่า
ทาแบบทดสอบหลังเรี ยนหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
8.กิจกรรมเสนอแนะ
1.ฝึกทักษะการแก้ปัญหาเรื่ องเวลาจากปฏิทินและนาฬิกาจาลอง
2.แต่งโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์เรื่ องเวลาในชีวิตประจาวันได้
3.ครู ให้ใบกิจกรรมที่ 1 เลือกใช้เครื่ องชัง่ ในหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 6 การชัง่ การตวงเพือ่ ให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9.สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1.แผนภูมิโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา
2.นาฬิกาจาลอง
3.ปฏิทิน
4.ใบกิจกรรมที่ 5 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5.หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1.เหตุการณ์ต่าง ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
2.ข้อมูลจากหมู่บา้ น ชุมชน และท้องถิ่นของตนเอง
3.บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อน/แทน
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 6
การชั่ง การตวง

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชัง่
เครื่ องชัง่ และ
หน่วยการชัง่ มาตรฐาน

การเปรี ยบเทียบน้ าหนัก

การชัง่

การคาดคะเนน้ าหนัก
โจทย์ปัญหาการบวก
และการลบเกี่ยวกับน้ าหนัก

การชั่ง การตวง

โจทย์ปัญหาการบวก
และการลบเกี่ยวกับ
การตวง

การตวง

เครื่ องตวงและ
หน่วยการตวง

การเปรี ยบเทียบความจุ
และการคาดคะเนปริ มาตรเป็ นลิตร
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ผังมโนทัศน์เป้ าหมายการเรี ยนรู ้และขอบข่ายภาระงาน
ความรู้
1.เครื่ องชัง่ และหน่วยการชัง่ มาตรฐาน
2.ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชัง่
3.การเปรี ยบเทียบน้ าหนัก
4.การคาดคะเนน้ าหนัก
5.โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับน้ าหนัก
6.เครื่ องตวงและหน่วยการตวง
7.การเปรี ยบเทียบความจุและการคาดคะเนปริ มาตรเป็ นลิตร
8.โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับการตวง
คุณธรรม จริยธรรม
และค่ านิยม
1.ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการชัง่
การตวงด้วยความสนใจ ความตั้งใจเรี ยน
และการทางานกลุ่ม
2.ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ในตนเองใน
การร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการชัง่
การตวง
3.มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

การชั่ง
การตวง

ทักษะ/กระบวนการ
1.การสื่ อสารเพื่ออธิ บายความสาคัญของการชัง่
การตวง
2.สามารถนาเสนอการชัง่ การตวง
3.การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาเกี่ยวกับการชัง่ การตวง
4.การนาความรู้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์
หรื อเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องเครื่ องชัง่ และหน่วยการชัง่ มาตรฐาน
2.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชัง่
3.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการเปรี ยบเทียบน้ าหนัก
4.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการคาดคะเนน้ าหนัก
5.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับน้ าหนัก
6.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องเครื่ องตวงและหน่วยการตวง
7.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู้เรื่ องการเปรี ยบเทียบความจุและการคาดคะเนปริ มาตรเป็ นลิตร
8.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับการตวง
9.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 6
10.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
11.แบบบันทึกผลการอภิปราย
12.บันทึกความรู้
13.การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
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การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 การชั่ง การตวง
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1.บอกน้ าหนักเป็ นกิโลกรัม กรัม และขีด เลือกเครื่ องชัง่ ที่เหมาะสมและเปรี ยบเทียบน้ าหนัก
(ค 2.1 ป.3/2)
2.บอกปริ มาตรและความจุเป็ นลิตร มิลลิลิตร เลือกเครื่ องตวงที่เหมาะสมและเปรี ยบเทียบปริ มาตร
และความจุในหน่วยเดียวกัน (ค 2.1 ป.3/3)
3.บอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาว น้ าหนัก และเวลา (ค 2.1 ป.3/5)
4.แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชัง่ การตวง เงิน และเวลา (ค 2.2 ป.3/1)
5.ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา (ค 6.1 ป.3/1)
6.ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป.3/2)
7.เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ (ค 6.1 ป.3/5)
ความเข้ าใจทีค่ งทนของนักเรียน
คาถามสาคัญทีท่ าให้ เกิดความเข้ าใจทีค่ งทน
–นักเรี ยนสามารถเชื่อมโยงความรู ้การชัง่
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
–การชัง่ เป็ นการวัดน้ าหนักของสิ่ งของ ส่ วนการตวง การตวงมาใช้ในชีวิตจริ งได้อย่างไร
เป็ นการหาปริ มาตรของของเหลวหรื อของที่ตวงได้
หรื อเป็ นการหาความจุของภาชนะ ต้องเลือกใช้
เครื่ องชัง่ เครื่ องตวง และหน่วยการชัง่ การตวงให้
เหมาะสม
ความรู้ ของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความเข้ าใจทีค่ งทน
ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความ
นักเรียนจะรู้ ว่า...
เข้ าใจทีค่ งทน นักเรียนจะสามารถ...
1.การชัง่ เป็ นการบอกน้ าหนักของสิ่ งของโดย
1.สื่ อสารเพือ่ อธิบายความสาคัญของการชัง่
จะต้องเลือกเครื่ องชัง่ ที่เหมาะสมให้ถูกวิธีและใช้
การตวง
หน่วยการชัง่ ที่ถูกต้อง
2.นาเสนอการชัง่ การตวง
2.กรัม กิโลกรัม เป็ นหน่วยมาตรฐานที่ใช้บอก
3.แสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
น้ าหนัก
เกี่ยวกับการชัง่ การตวง
3.การเปรี ยบเทียบน้ าหนักสิ่ งของสองสิ่ ง ถ้ามี
4.นาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์หรื อ
หน่วยการชัง่ เหมือนกันให้นาตัวเลขแสดงค่าเป็ น
เชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง
น้ าหนักมาเปรี ยบเทียบกันได้เลย ถ้าสิ่ งของที่จะ
เปรี ยบเทียบกันมีหน่วยต่างกันต้องเปลี่ยนให้เป็ น
หน่วยเดียวกันก่อนแล้วจึงเปรี ยบเทียบ
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4.การคาดคะเนน้ าหนักเป็ นการบอกน้ าหนักให้
ใกล้เคียง
5.โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชัง่ น้ าหนักมีวิธีการแก้
โจทย์เหมือนกันกับโจทย์ปัญหาจานวนนับ
กล่าวคือต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจ วิเคราะห์โจทย์วา่
โจทย์กาหนดอะไรมาให้ โจทย์ถามอะไร
เราควรใช้วิธีใดคานวณคาตอบ
6.เครื่ องตวงเป็ นภาชนะมาตรฐานที่ใช้สาหรับตวง
สิ่ งต่าง ๆ
7.การเปรี ยบเทียบปริ มาณของสิ่ งที่ตวงจะกระทาได้
เมื่อสิ่ งที่นามาเปรี ยบเทียบตวงด้วยเครื่ องตวงหรื อ
ภาชนะอย่างเดียวกันและเป็ นหน่วยเดียวกัน การ
คาดคะเนปริ มาณของสิ่ งของหรื อความจุโดยการ
บอกปริ มาณหรื อความจุให้ได้ใกล้เคียงความจริ ง
โดยไม่ใช้เครื่ องตวง
8.การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวงควรพิจารณา
สิ่ งที่โจทย์กาหนดให้ สิ่ งที่โจทย์ถาม วิเคราะห์
ความสัมพันธ์เพื่อหาคาตอบด้วยการบวกหรื อการ
ลบแล้วจึงแสดงวิธีทา
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้
ตามทีก่ าหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1.ภาระงานทีน่ ักเรียนต้ องปฏิบัติ
1.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องเครื่ องชัง่ และหน่วยการชัง่ มาตรฐาน
2.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชัง่
3.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการเปรี ยบเทียบน้ าหนัก
4.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการคาดคะเนน้ าหนัก
5.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับน้ าหนัก
6.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องเครื่ องตวงและหน่วยการตวง
7.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการเปรี ยบเทียบความจุและการคาดคะเนปริ มาตรเป็ นลิตร
8.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับการตวง
9.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึกฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 6
10.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
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11.แบบบันทึกผลการอภิปราย
12.บันทึกความรู ้
13.การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
2.วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
1) การทดสอบ
2) การสนทนาซักถาม
3) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ นรายบุคคลหรื อ
เป็ นกลุ่ม
4) การประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม
5) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ

2.2 เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
1) แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2) แบบบันทึกการสนทนาซักถาม
3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ นรายบุคคลหรื อ
เป็ นกลุ่ม
4) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ
ค่านิยม
5) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ

3.สิ่ งทีม่ ่ ุงประเมิน
3.1 ความเข้าใจ 6 ด้าน ได้แก่ การอธิบาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การประยุกต์ ดัดแปลง และ
นาไปใช้ การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสาคัญและใส่ ใจในความรู ้สึกของผูอ้ ื่น และการรู ้จกั
ตนเอง
3.2 สมรรถนะสาคัญ เช่น ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทกั ษะชีวิต
และการใช้เทคโนโลยี
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6
การชั่ง การตวง
เวลา
18 ชั่วโมง
เครื่ องชัง่ และหน่วยการชัง่ มาตรฐาน
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 27
2
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชัง่
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 28
2
การเปรี ยบเทียบน้ าหนัก
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 29
2
การคาดคะเนน้ าหนัก
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 30
2
โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับน้ าหนัก
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 31
3
เครื่ องตวงและหน่วยการตวง
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 32
2
การเปรี ยบเทียบความจุและการคาดคะเนปริ มาตรเป็ นลิตร
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 33
2
โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับการตวง
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 34
3
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 27
เครื่องชั่งและหน่ วยการชั่งมาตรฐาน
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 การชั่ง การตวง
เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การชัง่ เป็ นการบอกน้ าหนักของสิ่ งของโดยจะต้องเลือกเครื่ องชัง่ ที่เหมาะสมให้ถูกวิธีและใช้หน่วยการ
ชัง่ ที่ถูกต้อง
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป.3/2, ค 2.1 ป.3/3, ค 2.1 ป.3/5, ค 2.2 ป.3/1, ค 6.1 ป.3/1, ค 6.1 ป.3/2, ค 6.1 ป.3/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. ชัง่ สิ่ งของและบอกน้ าหนักเป็ นกิโลกรัม กรัม และขีดได้ (K)
2. ตวงสิ่ งของและบอกความจุเป็ นลิตร มิลลิลิตร ถ้วยตวง และช้อนตวงได้ (K)
3. เลือกใช้เครื่ องชัง่ เครื่ องตวง หน่วยการชัง่ และหน่วยการตวงที่เป็ นมาตรฐานได้เหมาะสม (K)
4. มีความรับผิดชอบ รอบคอบ และเชื่อมัน่ ในตนเอง (A)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
–แบบทดสอบก่อนเรี ยน
–
ก่อนเรี ยน
2.สังเกตจากการซักถาม การแสดง
–แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
–แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
3.สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม –ใบกิจกรรมที่ 1 เลือกใช้เครื่ องชัง่
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ที่ 1 เลือกใช้เครื่ องชัง่
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
–แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ จริ ยธรรม และค่านิยม
ค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
1.สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม
ที่ 1 เลือกใช้เครื่ องชัง่
2.สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร การ
เชื่อมโยงหลักการความรู ้ทาง
คณิ ตศาสตร์
3.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
4.ตรวจผลการปฏิบตั ิตามใบ
กิจกรรมที่ 1 เลือกใช้เครื่ องชัง่

เครื่องมือวัดและประเมินผล
–ใบกิจกรรมที่ 1 เลือกใช้เครื่ องชัง่

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

–แบบประเมินด้านทักษะ/
กระบวนการ

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

–ใบกิจกรรมที่ 1 เลือกใช้เครื่ องชัง่

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5.สาระการเรียนรู้
เครื่ องชัง่ และหน่วยการชัง่ มาตรฐาน
6.แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อ่านน้ าหนักของสิ่ งของจากหน้าปัดเครื่ องชัง่ ได้อย่างถูกต้อง
วิทยาศาสตร์
ชัง่ สิ่ งของที่ใช้ทดลองในการทดลองวิทยาศาสตร์ได้
สังคมศึกษาฯ
ชัง่ หิ น ดิน และสิ่ งของต่าง ๆ ได้
ศิลปะ
วาดภาพเครื่ องชัง่ มาตรฐานต่าง ๆ และร้องเพลงการชัง่
สุ ขศึกษาฯ
ชัง่ น้ าหนักของตนเอง
ภาษาต่างประเทศ
อ่านและเขียนคาศัพท์เกี่ยวกับการชัง่
การงานอาชีพฯ
เลือกใช้เครื่ องชัง่ ให้เหมาะสมกับสิ่ งของ เช่น ผลไม้ เนื้อสัตว์ ฯลฯ
7.กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1.ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2.นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 6 จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
3.นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลงการชัง่
เพลงการชั่ง
เนือ้ ร้ อง...ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง...ม้ าย่ อง
ฟังมาฟังเรื่ องของการชัง่ เป็ นการวัดน้ าหนัก
หน่วยการชัง่ ก็มกั จะเปรี ยบเทียบกันได้ทุกมาตรา
ทั้งของไทยและต่างประเทศทัว่ เขตนานา
ชัง่ กันได้ทุกคราเทียบมาตรากันได้มากมาย
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ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1.นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน ร่ วมกันทายน้ าหนักของกล่อง สิ่ งของที่มีน้ าหนักต่างกัน แล้ว
ตรวจสอบความถูกต้อง
2.นักเรี ยนพิจารณาดูเครื่ องชัง่ แบบต่าง ๆ เช่น เครื่ องชัง่ สองแขน เครื่ องชัง่ สปริ ง แล้วอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และส่ วนประกอบของเครื่ องชัง่ แต่ละชนิดจนได้ขอ้ สรุ ปว่า เครื่ องชัง่ มี
หลายชนิด มีส่วนประกอบเหมือนกันคือ หน้าปัดและเข็มชี้ เครื่ องชัง่ สปริ งใช้สาหรับชัง่ ผัก ผลไม้ ที่มี
น้ าหนักไม่มาก เครื่ องชัง่ น้ าหนักตัวใช้ชงั่ น้ าหนักคนในท่ายืน เครื่ องชัง่ แบบตุม้ เลื่อนใช้ชงั่ สิ่ งของที่มี
น้ าหนักมากเกิน 100 กิโลกรัม เครื่ องชัง่ สองแขนใช้ชงั่ สิ่ งของที่มีน้ าหนักไม่มาก เช่น ยาสมุนไพร เป็ นต้น
3.นักเรี ยนกลุ่มเดิมรวบรวมภาชนะที่บรรจุสิ่งของต่าง ๆ เช่น กล่องยาสี ฟันขนาด 180 กรัม ผงซักฟอก
กล่องละ 200 กรัม น้ าตาลทรายถุงละครึ่ งกิโลกรัม แล้วตรวจสอบกับเครื่ องชัง่ ชนิดต่าง ๆ จากนั้นให้
ยกตัวอย่างสถานการณ์เกี่ยวกับน้ าหนักเพื่อให้นกั เรี ยนอภิปรายถึงหน่วยการชัง่ ที่เหมาะสมจนได้ขอ้ สรุ ปว่า
1) เครื่ องชัง่ สองแขนมีหน่วยน้ าหนักเป็ นกรัม
2) เครื่ องชัง่ สปริ งมีหน่วยน้ าหนักเป็ นกิโลกรัม กรัม ขีด
3) เครื่ องชัง่ น้ าหนักตัวมีหน่วยเป็ นกิโลกรัม กรัม ปอนด์
4.ครู แนะนาเพิ่มเติมว่าการอ่านน้ าหนักถ้าเข็มเลื่อนไปเลขใด ให้อ่านน้ าหนักจากทางขวามือตัวเลขนั้น
5.นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์
แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6.นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 1 เลือกใช้เครื่ องชัง่ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยน ทาแบบฝึ กหัดเรื่ องเครื่ องชัง่ และหน่วยการชัง่ มาตรฐานจากสื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด) เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบคาตอบจากการทา
โจทย์ของนักเรี ยน
2.อ่านน้ าหนักเป็ นกิโลกรัม กรัม และขีดจากหน้าปัดเครื่ องชัง่
3.ฝึกปฏิบตั ิชงั่ สิ่ งของ หัดอ่านน้ าหนักให้คล่อง
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1.การชัง่ น้ าหนักตัว การเปรี ยบเทียบน้ าหนักสิ่ งของต่าง ๆ
2.นาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการซื้อขายสิ นค้าในชีวิตประจาวัน
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การชัง่ เป็ นการหาน้ าหนักของสิ่ งของต่าง ๆ โดยใช้เครื่ องชัง่ ซึ่งต้องเลือกให้เหมาะสมกับสิ่ งของที่ชงั่ และชัง่
ให้ถูกวิธีจึงจะได้น้ าหนักที่ถูกต้อง หน่วยการชัง่ มาตรฐานที่ใช้บอกน้ าหนักในระบบเมตริ ก ได้แก่ กรัม ขีด
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กิโลกรัม
8.กิจกรรมเสนอแนะ
1.เขียนแผนภาพความคิดเกี่ยวกับการชัง่ ในชีวิตประจาวันได้
2.นักเรี ยนศึกษาประวัติการชัง่ เครื่ องชัง่ ในสมัยต่าง ๆ จากพิพิธภัณฑ์หรื อหนังสื อสารานุกรม
3.ครู ให้ใบกิจกรรมที่ 2 การบอกน้ าหนัก เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9.สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1.เครื่ องชัง่ สองแขน เครื่ องชัง่ น้ าหนักตัว เครื่ องชัง่ สปริ ง
2.ภาพเครื่ องชัง่ ประเภทต่าง ๆ
3.กล่องสิ่ งของต่าง ๆ สาหรับให้นกั เรี ยนฝึกอ่านน้ าหนัก
4.หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5.ใบกิจกรรมที่ 1 เลือกใช้เครื่ องชัง่ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6.แผนภูมิเนื้อเพลงการชัง่
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1.สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เล่ม 6
2.เครื่ องชัง่ ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่ องชัง่ สองแขน เครื่ องชัง่ น้ าหนักตัว เครื่ องชัง่ สปริ ง ฯลฯ
3.สิ่ งของที่มีน้ าหนัก
4.บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน พ่อค้า แม่คา้
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อน/แทน
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 28
ความสั มพันธ์ ระหว่ างหน่ วยการชั่ง
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 การชั่ง การตวง
เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
กรัม กิโลกรัมเป็ นหน่วยมาตรฐานที่ใช้บอกน้ าหนัก
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป.3/2 , ค 2.1 ป.3/3 , ค 2.1 ป.3/5 , ค 2.2 ป.3/1 , ค 6.1 ป.3/1 , ค 6.1 ป.3/2 , ค 6.1 ป.3/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชัง่ และหน่วยการตวงได้ (K)
2. มีทกั ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และนาความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ (P)
3. มีวิจารณญาณและมีความมัน่ ใจในการทางานคณิ ตศาสตร์ (A)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตจากการซักถาม การแสดง
–แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
–แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2.สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม –ใบกิจกรรมที่ 2 การบอกน้ าหนัก ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ที่ 2 การบอกน้ าหนัก
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
–แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
–แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้ทาง
กระบวนการ
คณิ ตศาสตร์
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3.ตรวจผลการปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม –ใบกิจกรรมที่ 2 บอกน้ าหนัก
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ที่ 2 บอกน้ าหนัก
5.สาระการเรียนรู้
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชัง่
6.แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อธิบายและอภิปรายเกี่ยวกับคาหรื อข้อความที่มีความหมาย
เหมือนกัน
วิทยาศาสตร์
ฝึกทักษะการแก้ปัญหาและการเปรี ยบเทียบโดยหาความสัมพันธ์
สังคมศึกษาฯ
การซื้อขายสิ นค้าในชีวิตประจาวันจากเครื่ องชัง่ แบบสปริ งและ
เครื่ องชัง่ ดิจิตอล
ศิลปะ
การออกแบบใบงานหรื อใบความรู ้เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยการชัง่
สุ ขศึกษาฯ
การชัง่ น้ าหนักของอุปกรณ์กีฬาและน้ าหนักของตนเอง
ภาษาต่างประเทศ
การอ่านและเขียนคาศัพท์เกี่ยวกับการชัง่
การงานอาชีพฯ
การชัง่ สิ่ งของเพื่อการซื้อขาย
7.กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1.ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2.ฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 5 นาที

3.นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลงการชัง่ เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
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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.นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน ช่วยกันชัง่ สิ่ งของต่าง ๆ บนเครื่ องชัง่ สปริ งแล้วอ่านน้ าหนักบน
เครื่ องชัง่ สปริ งเป็ นกิโลกรัม กรัม และขีด สังเกตจากการตอบคาถามว่านักเรี ยนมีความเข้าใจในเรื่ องหน่วย
การชัง่ มากน้อยเพียงใด จากนั้นให้นกั เรี ยนชัง่ สิ่ งของสิ่ งเดียวกันด้วยเครื่ องชัง่ สองแขนแล้วร่ วมกันแสดง
ความคิดเห็นจนได้ขอ้ สรุ ปว่า
น้ าหนัก 1 ขีด
เท่ากับน้ าหนัก 100 กรัม
น้ าหนัก 1 กิโลกรัม
เท่ากับน้ าหนัก 10 ขีด
น้ าหนัก 1 กิโลกรัม
เท่ากับน้ าหนัก 1,000 กรัม
2.ครู ยกตัวอย่างวิธีหาความสัมพันธ์ของหน่วยการชัง่ มาตรฐาน เช่น
1) น้ าหนัก 500 กรัมคิดเป็ นกี่ขีด
วิธีคดิ น้ าหนัก 100 กรัมเท่ากับน้ าหนัก 1 ขีด
น้ าหนัก 500 กรัม 500 ÷ 100 = 5 ขีด
2) น้ าหนัก 3 กิโลกรัม 800 กรัมคิดเป็ นกี่กรัม
วิธีคดิ น้ าหนัก 1 กิโลกรัมเท่ากับน้ าหนัก 1,000 กรัม
น้ าหนัก 3 กิโลกรัม 1,000 × 3 = 3,000 กรัม
น้ าหนัก 3 กิโลกรัม 800 กรัมเท่ากับ 3,000 + 800 = 3,800 กรัม
ยกตัวอย่างเพิ่มเติมอีก 2–3 ตัวอย่างจนนักเรี ยนเข้าใจและมีความมัน่ ใจในการคิดคานวณ
3.นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์
แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4.นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 2 บอกน้ าหนัก ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5.ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยน ทาแบบฝึ กหัดเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชัง่ จากสื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด) เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบคาตอบจากการทา
โจทย์ของนักเรี ยน
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2.แข่งขันเล่นเกมคานวณน้ าหนัก
3.ฝึกหาความสัมพันธ์ของหน่วยการชัง่ มาตรฐานและทากิจกรรม
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1.นาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการซื้อขายสิ นค้าในชีวิตประจาวัน
2.สร้างเกมคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับการหาความสัมพันธ์ของหน่วยการชัง่
3.สามารถสื่ อสารเกี่ยวกับหน่วยการชัง่ ได้อย่างเข้าใจและใช้หน่วยการชัง่ ได้อย่างถูกต้อง
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
หน่วยการชัง่ ที่เป็ นมาตรฐานที่มีความสัมพันธ์กนั คือ
น้ าหนัก 1 ขีด
เท่ากับน้ าหนัก 100 กรัม
น้ าหนัก 1 กิโลกรัม
เท่ากับน้ าหนัก 10 ขีด
น้ าหนัก 1 กิโลกรัม
เท่ากับน้ าหนัก 1,000 กรัม
8.กิจกรรมเสนอแนะ
1.ฝึกทักษะการแก้ปัญหาเรื่ องหน่วยการชัง่ ที่เป็ นมาตรฐานจากตัวอย่างและหนังสื อพิมพ์หรื อวารสาร
2.สร้างโจทย์ปัญหาการเปลี่ยนหน่วยการชัง่ เพื่อใช้ในการสื่ อสารให้เข้าใจง่ายยิง่ ขึ้น
3.ครู ให้ใบกิจกรรมที่ 3 ใครหนักกว่า เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9.สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1.เครื่ องชัง่ สปริ ง เครื่ องชัง่ สองแขน
2.หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร วารสาร หนังสื อมาตรฐานการชัง่ น้ าหนัก
3.แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชัง่
4.แผนภูมิเนื้อเพลงการชัง่
5.ใบกิจกรรมที่ 2 บอกน้ าหนัก ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1.แผนภูมิหน่วยการชัง่ ที่เป็ นมาตรฐาน 3.บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน พ่อค้า แม่คา้ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
2.การซื้อขายสิ นค้าในชีวิตประจาวัน
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อน/แทน
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 29
การเปรียบเทียบนา้ หนัก
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 การชั่ง การตวง
เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การเปรี ยบเทียบน้ าหนักสิ่ งของสองสิ่ ง ถ้ามีหน่วยการชัง่ เหมือนกันให้นาตัวเลขแสดงค่าเป็ นน้ าหนักมา
เปรี ยบเทียบกันได้เลย ถ้าสิ่ งของที่จะเปรี ยบเทียบกันมีหน่วยต่างกันต้องเปลี่ยนให้เป็ นหน่วยเดียวกันก่อน
แล้วจึงเปรี ยบเทียบ
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2. 1 ป.3/2 , ค 2.1 ป.3/3 , ค 2.1 ป.3/5 , ค 2.2 ป.3/1 , ค 6.1 ป.3/1 , ค 6.1 ป.3/2 , ค 6.1 ป.3/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เปรี ยบเทียบน้ าหนักและความจุได้ (K)
2. มีทกั ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์และนาความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ (P)
3. มีวิจารณญาณและมีความมัน่ ใจในการเปรี ยบเทียบน้ าหนัก (A)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตจากการซักถาม การแสดง
–แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
–แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2.สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม –ใบกิจกรรมที่ 3 ใครหนักกว่า
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ที่ 3 ใครหนักกว่า
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
–แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
–แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้ทาง
กระบวนการ
คณิ ตศาสตร์
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3.ตรวจผลการปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม –ใบกิจกรรมที่ 3 ใครหนักกว่า
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ที่ 3 ใครหนักกว่า
5.สาระการเรียนรู้
การเปรี ยบเทียบน้ าหนัก
6.แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อธิบายการเปรี ยบเทียบน้ าหนักของสิ่ งของสองสิ่ ง
วิทยาศาสตร์
เปรี ยบเทียบน้ าหนักในการทดลองวิทยาศาสตร์ได้
สังคมศึกษาฯ
เปรียบเทียบสิ่ งของทีห่ ายาก วัตถุทมี่ ีค่า วัตถุโบราณยุคต่ าง ๆ ของ
แต่ ละประเทศสมาชิกในอาเซียน
ศิลปะ
วาดภาพสิ่ งของสองสิ่ งที่นามาเปรี ยบเทียบกัน
สุ ขศึกษาฯ
แข่งขันเกมการชัง่ น้ าหนัก การเปรี ยบเทียบน้ าหนัก
ภาษาต่างประเทศ
อ่านเขียนคาศัพท์เกี่ยวกับการเปรี ยบเทียบน้ าหนัก
การงานอาชีพฯ
เปรี ยบเทียบปริ มาตรวัตถุดิบในการปรุ งอาหารและการประกอบอาหารแต่ละชนิด
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1.ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2.ฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 5 นาที

ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1.นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน ชัง่ น้ าหนักจากเครื่ องชัง่ น้ าหนักตัว จากนั้นให้เปรี ยบเทียบน้ าหนัก
แล้วจัดเรี ยงน้ าหนักจากน้อยไปมากและบันทึกผูท้ ี่น้ าหนักมากที่สุด น้อยที่สุด และส่ งตัวแทนกลุ่มรายงาน
หน้าชั้นเรี ยน
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2.นักเรี ยนกลุ่มเดิมนาสิ่ งของที่มีน้ าหนักชนิดเดียวกันแต่มีขนาดต่างกันจานวน 4–5 คู่ ชัง่ น้ าหนักบน
เครื่ องชัง่ แบบสปริ งแล้วบันทึกน้ าหนักสิ่ งของแต่ละชนิดไว้ และนาสิ่ งของแต่ละคู่มาเปรี ยบเทียบน้ าหนัก
โดยครู แนะนาเพิ่มเติมว่า ถ้าสิ่ งของที่นกั เรี ยนนามาเปรี ยบเทียบมีหน่วยการชัง่ เหมือนกัน เช่น ขีดกับขีด
กิโลกรัมกับกิโลกรัม ให้นาตัวเลขแสดงค่าเป็ นน้ าหนักมาเปรี ยบเทียบกันได้เลย ถ้าสิ่ งของที่นามา
เปรี ยบเทียบมีหน่วยการชัง่ สองหน่วย เช่น กิโลกรัมและกรัม ให้เปรี ยบเทียบในหน่วยกิโลกรัมก่อน ถ้า
หน่วยนี้มีค่าน้ าหนักเท่ากันต้องเปรี ยบเทียบจากหน่วยกรัม
3.นักเรี ยนแต่ละคนทบทวนการใช้สญ
ั ลักษณ์มากกว่า (>) และน้อยกว่า (<) มาเปรี ยบเทียบน้ าหนักจากบัตร
ภาพแสดงน้ าหนักของสิ่ งของต่าง ๆ อีก 2–3 ตัวอย่าง จนนักเรี ยนเข้าใจ
4.นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์
แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5.นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 3 ใครหนักกว่า ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6.ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยน ทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการเปรี ยบเทียบน้ าหนักจากสื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด) เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยน
และเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบคาตอบจากการทา
โจทย์ของนักเรี ยน
2.ให้นกั เรี ยนชัง่ น้ าหนักของ 2 สิ่ งเปรี ยบเทียบน้ าหนักเป็ นกิโลกรัม กรัม ขีด วิเคราะห์แยกแยะ ให้เหตุผล
และอภิปรายสรุ ปร่ วมกัน
3.ทบทวนการใช้สญ
ั ลักษณ์มากกว่า (>) น้อยกว่า (<) จากการเปรี ยบเทียบน้ าหนัก
4.ให้นกั เรี ยนแต่ละคนจัดทาใบความรู ้แสดงการเปรี ยบเทียบน้ าหนักจากใบโฆษณาสิ นค้าต่าง ๆ
5.นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน จัดทาเกมคณิ ตศาสตร์ที่ใช้ความรู ้เกี่ยวกับการเปรี ยบเทียบน้ าหนัก เช่น
การตั้งคาถามจากภาพที่กาหนดให้ เป็ นต้น
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1.การชัง่ น้ าหนักตัว การเปรี ยบเทียบน้ าหนักสิ่ งของต่าง ๆ
2.นาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการซื้อขายและการเปรี ยบเทียบน้ าหนักในชีวิตประจาวัน
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การเปรี ยบเทียบน้ าหนักของสิ่ งของที่มีหน่วยการชัง่ เหมือนกัน ให้นาตัวเลขที่แสดงค่าน้ าหนักมา
เปรี ยบเทียบกันได้เลย
ถ้าสิ่ งของที่จะเปรี ยบเทียบกันมีหน่วยการชัง่ ต่างกัน ต้องเปลี่ยนให้เป็ นหน่วยเดียวกันก่อนแล้วจึง
เปรี ยบเทียบ
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ถ้าสิ่ งของที่นามาเปรี ยบเทียบมีหน่วยการชัง่ เป็ นสองหน่วย ให้เปรี ยบเทียบหน่วยใหญ่ก่อน ถ้า
หน่วยนี้มีค่าเท่ากันต้องเปรี ยบเทียบจากหน่วยที่รองลงมา
8.กิจกรรมเสนอแนะ
1.แข่งขันชัง่ น้ าหนักและเปรี ยบเทียบน้ าหนักของสิ่ งที่ครู กาหนดให้
2.การเปรี ยบเทียบสิ่ งของที่มีน้ าหนักใกล้เคียงกันโดยการสัมผัสและการตรวจสอบโดยการชัง่ จริ ง
3.ครู ให้ใบกิจกรรมที่ 4 คะเนน้ าหนัก เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9.สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1.บัตรภาพแสดงการเปรี ยบเทียบน้ าหนัก
2.สิ่ งของที่มีน้ าหนัก
3.เครื่ องชัง่ สปริ ง เครื่ องชัง่ สองแขน เครื่ องชัง่ น้ าหนักตัว
4.ใบกิจกรรมที่ 3ใครหนักกว่า ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5.หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1.สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เล่ม 6
2.ตัวอย่างจานวนที่มีค่ามากกว่า 100,000
3.บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน และญาติ
4.อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับประวัติจานวนและตัวเลข
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อน/แทน
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 30
การคาดคะเนนา้ หนัก
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 การชั่ง การตวง
เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การคาดคะเนน้ าหนักเป็ นการบอกน้ าหนักให้ใกล้เคียง
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป.3/2 , ค 2.1 ป.3/3 , ค 2.1 ป.3/5 , ค 2.2 ป.3/1 , ค 6.1 ป.3/1, ค 6.1 ป.3/2 , ค 6.1 ป.3/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. คาดคะเนน้ าหนักและปริ มาตรหรื อความจุของสิ่ งต่าง ๆ ได้ (K)
2. มีทกั ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์และนาความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ (P)
3. มีวิจารณญาณและมีความมัน่ ใจในการคาดคะเนน้ าหนัก (A)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตจากการซักถาม การแสดง
–แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
–แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2.สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
–ใบกิจกรรมที่ 4 คะเนน้ าหนัก
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 4 คะเนน้ าหนัก
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
–แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ จริ ยธรรม และค่านิยม
ค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
–แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้ทาง
กระบวนการ
คณิ ตศาสตร์
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3.ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
–ใบกิจกรรมที่ 4 คะเนน้ าหนัก
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 4 คะเนน้ าหนัก
5.สาระการเรียนรู้
การคาดคะเนน้ าหนักและการหาค่าความคลาดเคลื่อน
6.แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อธิบายวิธีการคาดคะเนน้ าหนัก
วิทยาศาสตร์
ชัง่ สิ่ งของที่ใช้ในการทดลองวิทยาศาสตร์ได้
สังคมศึกษาฯ
เลือกซื้อสิ นค้าที่มีปริ มาณบรรจุตรงกับฉลากที่ปรากฏไว้
ศิลปะ
การร้องเพลงการชัง่ และแข่งขันเกมชัง่ น้ าหนัก
สุ ขศึกษาฯ
ชัง่ น้ าหนักของตนเองและคาดคะเนน้ าหนักผูอ้ ื่นได้
ภาษาต่างประเทศ
อ่านและเขียนคาศัพท์เกี่ยวกับการชัง่
การงานอาชีพฯ
คาดคะเนน้ าหนักของเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ที่นามาประกอบอาหาร
ได้
7.กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1.ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2.ฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 5 นาที

3.นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลงการชัง่ เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
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เพลงการชั่ง
เนือ้ ร้ อง...ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง...มองเล่ ยะ
สิ บขีดเป็ นหนึ่งกิโลกรัม
หนึ่งขีดเท่ากับหนึ่งร้อยกรัม
ห้าขีดนั้นหนา
ก็มีค่าครึ่ งกิโลกรัม
ไปตลาดทุกครา
ชัง่ ของหนักหนาให้น้ าหนักครบครัน
อย่าให้แม่คา้ เขาเย้ยหยัน
ว่าเราช่างโง่เขลากัน
ดูกิโลไม่เป็ น
ถูกแม่คา้ โกงขาดทุนสะบั้น
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1.อาสาสมัครนักเรี ยน 3–4 คน ยกสิ่ งของที่ครู เตรี ยมไว้มีน้ าหนัก 1 กิโลกรัมและ 2 กิโลกรัม แล้ว
ให้นกั เรี ยนอาสาสมัครและนักเรี ยนในชั้นเรี ยนทายว่าสิ่ งของที่ตนยกมีน้ าหนักเท่าไรบ้าง จากนั้นนาสิ่ งของ
ทั้งหมดตรวจสอบด้วยการชัง่ จริ งบนเครื่ องชัง่ สปริ ง และให้นกั เรี ยนทุกคนออกมายกสิ่ งของที่ครู เตรี ยมมา
เพื่อให้คุน้ เคยกับน้ าหนัก
2.นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน แข่งกันหาสิ่ งของซึ่งอาจเป็ นสิ่ งเดียวกันหรื อหลายสิ่ งให้มี
น้ าหนักตามที่ครู กาหนด เช่น 2 กิโลกรัม 3 กิโลกรัม 400 กรัม ฯลฯ แล้วตรวจสอบด้วยเครื่ องชัง่ พร้อมทั้ง
คานวณค่าความคลาดเคลื่อน ซึ่งครู แนะนาเพิ่มเติมว่า ค่าความคลาดเคลื่อนคือ ค่าความแตกต่างระหว่าง
น้ าหนักที่คาดคะเนกับน้ าหนักที่ชงั่ ได้จริ ง โดยกลุ่มที่คลาดเคลื่อนน้อยกว่าเป็ นฝ่ ายชนะ
3.นักเรี ยนแต่ละคนยกสิ่ งของที่มีน้ าหนัก 1 กิโลกรัมที่ครู เตรี ยม ให้นกั เรี ยนแยกย้ายหาสิ่ งที่อยู่
รอบ ๆ ทั้งในและนอกห้องเรี ยนที่มีน้ าหนักใกล้เคียงกับสิ่ งของที่มีน้ าหนัก 1 กิโลกรัม จากนั้นให้นกั เรี ยน
ตรวจสอบด้วยการชัง่ จริ งและคานวณความคลาดเคลื่อน นักเรี ยนคนใดได้ค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
จะได้รับรางวัลจากครู โดยครู แนะนาเพิ่มเติมว่า การฝึกสังเกตน้ าหนักสิ่ งของและลองยกบ่อย ๆ จะช่วยให้
คาดคะเนได้ใกล้เคียง ทากิจกรรมเช่นนี้อีกโดยเปลี่ยนน้ าหนักของสิ่ งของที่ให้นกั เรี ยนคาดคะเน
4.นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5.นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 4 คะเนน้ าหนัก ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6.ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยน ทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการคาดคะเนน้ าหนักจากสื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด) เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
2.นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ผลัดกันยกสิ่ งของที่ครู เตรี ยมไว้หนัก 1 , 2 , 3 ... 10 กิโลกรัม เรี ยนรู ้น้ าหนักจริ ง
กับความรู ้สึกที่ยกด้วยมือ แล้วคะเนน้ าหนักของสิ่ งที่ครู เตรี ยมไว้อีก 2–3 อย่างจนเกิดความชานาญ
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3.นักเรี ยนแต่ละคนคาดคะเนน้ าหนักของเพื่อนในชั้นเรี ยน 4 คนแล้วเรี ยงลาดับจากน้อยไปหามาก จากนั้น
ตรวจสอบด้วยการให้เพื่อนที่ถูกคาดคะเนชัง่ จริ งแล้วร่ วมกันอภิปรายว่า การเปรี ยบเทียบจะถูกต้องแม่นยา
หากเปรี ยบเทียบกับสิ่ งของที่ทราบน้ าหนักอยูแ่ ล้ว
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1.รับรู ้น้ าหนักของสิ่ งของต่าง ๆ ที่พบเห็นจากภาพและการใช้มือยกแล้วประมาณ
2.นาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการซื้อขายและการประมาณน้ าหนักในชีวิตประจาวัน
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การคาดคะเนน้ าหนักเป็ นการบอกน้ าหนักของสิ่ งของให้ใกล้เคียงน้ าหนักจริ งโดยไม่ใช้เครื่ องชัง่ ซึ่งจะทา
ได้โดยการใช้มือยกแล้วกะประมาณ น้ าหนักอาจมีค่าใกล้เคียงกับน้ าหนักจริ งหรื อต่างกันมากก็ได้
8.กิจกรรมเสนอแนะ
1.ให้นกั เรี ยนคาดคะเนน้ าหนักด้วยการเปรี ยบเทียบสิ่ งของที่มีรูปร่ างใกล้เคียงกัน
2.ให้นกั เรี ยนคาดคะเนน้ าหนักด้วยการเปรี ยบเทียบสิ่ งของที่มีน้ าหนักใกล้เคียงกันโดยการยกแล้วประมาณ
และตรวจสอบด้วยการชัง่ จริ ง
3.ครู ให้ใบกิจกรรมที่ 5 แก้โจทย์การชัง่ เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9.สื่ อการเรียนรู้
1.แผนภูมิเพลงการชัง่
2.สิ่ งของที่มีน้ าหนัก
3.เครื่ องชัง่ สองแขน เครื่ องชัง่ น้ าหนักตัว เครื่ องชัง่ สปริ ง
4.ใบกิจกรรมที่ 4 คะเนน้ าหนัก ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5.หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1.หนังสื อพิมพ์ วารสาร นิตยสาร 3.อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับประวัติจานวนและตัวเลข
2.แบบรายงานต่าง ๆ ของทางราชการ
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อน/แทน
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 31
โจทย์ ปัญหาการบวกและการลบเกีย่ วกับนา้ หนัก
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 การชั่ง การตวง
เวลา 3 ชั่วโมง
1.สาระสาคัญ
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชัง่ น้ าหนักมีวิธีการแก้โจทย์เหมือนกันกับโจทย์ปัญหาจานวนนับ กล่าวคือ ต้อง
อ่านโจทย์ให้เข้าใจ วิเคราะห์โจทย์วา่ โจทย์กาหนดอะไรมาให้ โจทย์ถามอะไร เราควรใช้วิธีใดคานวณ
คาตอบ
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป.3/2 , ค 2.1 ป.3/3 , ค 2.1 ป.3/5 , ค 2.2 ป.3/1 , ค 6.1 ป.3/1, ค 6.1 ป.3/2 , ค 6.1 ป.3/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. วิเคราะห์โจทย์หาคาตอบและแสดงวิธีทาจากโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับน้ าหนักได้ (K)
2. มีทกั ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์และนาความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน (P)
3. มีวิจารณญาณในการแก้โจทย์ปัญหาและพอใจในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ (A)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตจากการซักถาม การแสดง
–แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
–แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2.สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม –ใบกิจกรรมที่ 5 แก้โจทย์การชัง่
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ที่ 5 แก้โจทย์การชัง่
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
–แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ จริ ยธรรม และค่านิยม
ค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
–แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้ทาง
กระบวนการ
คณิ ตศาสตร์
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3.ตรวจผลการปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม –ใบกิจกรรมที่ 5 แก้โจทย์การชัง่
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ที่ 5 แก้โจทย์การชัง่
5.สาระการเรียนรู้
โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับน้ าหนัก
6.แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
แต่งโจทย์ปัญหาจากประสบการณ์การชัง่ สิ่ งต่าง ๆ
วิทยาศาสตร์
ฝึกทักษะการสังเกตและการเปรี ยบเทียบการชัง่ สารเคมีในการทดลองวิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
การซื้อขายในชีวิตประจาวัน
ศิลปะ
การเขียนแผนภาพความคิดโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชัง่
สุ ขศึกษาฯ
การร้องเพลงมาเรี ยนโจทย์ปัญหาพร้อมทั้งแสดงท่าทางประกอบ
ภาษาต่างประเทศ
อ่านและเขียนคาศัพท์เกี่ยวกับการชัง่
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์เกมคณิ ตศาสตร์ที่ใช้ความรู ้เรื่ องโจทย์ปัญหาการชัง่
7.กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1.ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2.นักเรี ยนทบทวนเรื่ องการเปรี ยบเทียบน้ าหนักด้วยการทาแบบฝึกหัด 10 ข้อ เวลา 5 นาทีโดยเติม
เครื่ องหมาย > หรื อ < ลงในช่องว่าง
1) 3 กิโลกรัม 300 กรัม
3 กิโลกรัม 3 กรัม
2) 4 กิโลกรัม
400 กรัม
3) 5 กิโลกรัม
5 ขีด
4) 6 ขีด 6 กิโลกรัม
600 กรัม
5) 3 ขีด
600 กรัม
6) 2 กิโลกรัม
200 กรัม
7) 1 กิโลกรัม 400 กรัม
2 กิโลกรัม 400 กรัม
8) 4 กิโลกรัม 500 กรัม
4 กิโลกรัม 400 กรัม
9) 800 กรัม
7 ขีด
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10) 400 กรัม
5 ขีด
3.นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลงมาเรี ยนโจทย์ปัญหาเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1.ให้นกั เรี ยนพิจารณาแผนภูมิตวั อย่างการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนัก 2–3 ตัวอย่างจนนักเรี ยนเข้าใจ
จากนั้นแข่งขันแต่งโจทย์ปัญหาลักษณะเดียวกัน ร่ วมกันแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและ
แสดงวิธีคิดคาตอบ
2.ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพือ่ ฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
โดยครู เขียนโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับน้ าหนักบนกระดานดา 3 ข้อ แล้วให้นกั เรี ยน
วิเคราะห์โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีทา
ครั้งที่ 2
3.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจคาตอบจากการบ้านของ
นักเรี ยน
4.นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน ช่วยกันหาเหตุการณ์ที่นกั เรี ยนพบเห็นในชีวิตประจาวันที่เกี่ยวกับ
การชัง่ เพื่อให้นกั เรี ยนได้คิดและเลือกสิ นค้าได้อย่างไม่เสี ยเปรี ยบผูข้ าย เช่น การซื้อผงซักฟองชนิดแรก
บอกน้ าหนัก 300 กรัม ราคา 20 บาท ชนิดที่สองบอกน้ าหนัก 100 กรัม ราคา 10 บาท ควรจะเลือกซื้อสิ นค้า
ชนิดใด เป็ นต้น ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มตัดภาพของสิ นค้าที่บอกน้ าหนักและราคาจากแผ่นพับใบโฆษณา
สิ นค้าแล้วแต่งโจทย์ปัญหากลุ่มละ 3–5 ข้อ
5. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนโจทย์ปัญหาซึ่งกันและกันแล้วให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์
โจทย์และแสดงวิธีคิดคาตอบ
6.นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์
แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7.นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 5 แก้โจทย์การชัง่ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
8.ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยน ทาแบบฝึ กหัดเรื่ องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับน้ าหนักจากสื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด) เพื่อฝึ กฝนทักษะของ
นักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
2.นักเรี ยนช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและศึกษาโจทย์ปัญหาการชัง่ ที่สร้างขึ้นจากใบโฆษณาสิ นค้า
3.นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน คิดคานวณคาตอบจากโจทย์ปัญหาการชัง่ น้ าหนัก ในหนังสื อเสริ ม
ความรู ้คณิ ตศาสตร์เล่มอื่น ๆ แล้วรวบรวมเป็ นผลงานกลุ่ม
4.นักเรี ยนแต่ละคนเขียนแผนภาพความคิดการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับน้ าหนักแล้วเก็บลง
แฟ้ มสะสมงาน
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ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1.แก้ไขสถานการณ์ในชีวิตประจาวันเกี่ยวกับเรื่ องการชัง่ ได้
2.นาความรู้ ทไี่ ด้ ไปใช้ ในการซื้อขายของประเทศสมาชิกในอาเซียนได้
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
โจทย์เกี่ยวกับการชัง่ น้ าหนักมีวิธีการแก้โจทย์เหมือนกันกับโจทย์ปัญหาจานวนนับ ต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจ
วิเคราะห์โจทย์วา่ โจทย์กาหนดอะไรมาให้ โจทย์ถามอะไร เราควรใช้วิธีใดคานวณคาตอบ
8.กิจกรรมเสนอแนะ
1.ฝึกทักษะการแก้ปัญหาเรื่ องโจทย์ปัญหาการชัง่ จากโจทย์ที่นกั เรี ยนสร้างขึ้น
2.สร้างโจทย์ปัญหาการชัง่ จากสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
3.ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเรื่ องเครื่ องตวงและหน่วยการตวงจากสื่ อการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ในห้องสมุดเพื่อให้นกั เรี ยนอ่าน
และเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9.สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1.แผ่นพับใบโฆษณาสิ นค้า
2.แผนภูมิเพลงมาเรี ยนโจทย์ปัญหา
3.แผนภูมิตวั อย่างการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชัง่ น้ าหนัก
4.ใบกิจกรรมที่ 5 แก้โจทย์การชัง่ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5.หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1.สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เล่ม 6
2.แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชัง่
3.การซื้อขายในชีวิตประจาวัน
4.บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน พ่อค้า แม่คา้
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อน/แทน
ผูส้ อน/แทน
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 32
เครื่องตวงและหน่ วยการตวง
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 การชั่ง การตวง
เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
เครื่ องตวงเป็ นภาชนะมาตรฐานที่ใช้สาหรับตวงสิ่ งต่าง ๆ
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป.3/2 , ค 2.1 ป.3/3 , ค 2.1 ป.3/5 , ค 2.2 ป.3/1 , ค 6.1 ป.3/1 , ค 6.1 ป.3/2 , ค 6.1 ป.3/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1.เลือกใช้เครื่ องชัง่ เครื่ องตวง หน่วยการชัง่ และหน่วยการตวงที่เป็ นมาตรฐานได้เหมาะสม (K)
2.มีทกั ษะในการนาเสนอและการนาความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ (P)
3.มีความรับผิดชอบและทางานคณิ ตศาสตร์ดว้ ยความรอบคอบ (A)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
สังเกตจากการซักถาม การแสดง
–แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
–แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทางานร่ วมกับ
–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการประเมิน –แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
–แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้ทาง
กระบวนการ
คณิ ตศาสตร์
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5.สาระการเรียนรู้
เครื่ องตวงและหน่วยการตวงที่เป็ นมาตรฐาน
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6.แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ

อ่านและเขียนหน่วยการตวงได้อย่างถูกต้อง
ตวงสิ่ งของที่ใช้ในการทดลองอย่างถูกต้องและปลอดภัย
การซื้อขายในชีวติ ประจาวันทีใ่ ช้ การตวง เช่ น ข้ าวสาร เมล็ดพืช
ของกลุ่มประเทศสมาชิกในอาเซียน 10 ประเทศ
การร้องเพลง “การตวง” และศึกษารู ปของเครื่ องตวงชนิดต่าง ๆ
ประกอบอาหารหรื อขนมโดยใช้ถว้ ยตวงและช้อนตวง
อ่านและเขียนคาศัพท์เกี่ยวกับการตวง
เปรี ยบเทียบทาปุ๋ ยหมักไว้ใช้เองและจาหน่ายได้

ศิลปะ
สุ ขศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพฯ
7.กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1.ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2.นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลงการตวงเพือ่ เตรี ยมความพร้อม
เพลงการตวง
เนือ้ ร้ อง...ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง...ม้ าย่ อง
ตวง ตวง ตวง เราใช้การตวงสิ่ งของมากมาย
ข้าวสาร น้ า ทราย เมล็ดถัว่ หลากหลายเราใช้เครื่ องตวง
ตวงหน่อย ตวงหน่อย ตวงหน่อยค่อย ๆ ชานาญ
ถังลิตร ใช้กนั มานาน รู ้จกั กันในเรื่ องการตวง
2.นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน เทน้ าใส่ แก้วที่มีขนาดเดียวกัน 2 ใบแล้วช่วยกันเปรี ยบเทียบดูวา่ ใบ
ไหนมีน้ ามากกว่าหรื อน้อยกว่าหรื อเท่ากัน แล้วช่วยกันอภิปรายถึงวิธีการเปรี ยบเทียบปริ มาณน้ าในแก้วทั้ง
สองใบจนได้ขอ้ สรุ ปว่า วิธีการเปรี ยบเทียบน้ าในแก้วที่มีขนาดเท่ากันทั้งสองใบทาได้โดยนาแก้วทั้งสองใบ
ใบวางใกล้ ๆ กัน แล้วดูระดับน้ าว่าน้ าในแก้วใบไหนสู งกว่าหรื อเท่ากัน ระดับสู งกว่าแสดงว่าปริ มาณน้ ามาก
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1.ครู นาเครื่ องตวงแต่ละชนิดให้นกั เรี ยนพิจารณา เช่น ลิตร ถัง ถ้วยตวง ช้อนตวง และกระบอกตวง
จากนั้นครู และนักเรี ยนร่ วมกันสนทนาถึงสิ่ งที่ตวงและให้นกั เรี ยนทดลองใช้เครื่ องตวงสิ่ งของต่าง ๆ
2.นักเรี ยนศึกษาแผนภูมิหน่วยการตวงมาตรฐานจากแผนภูมิหน่วยการตวงมาตรฐาน
3.นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน แต่ละกลุ่มให้ทดลองตวงสิ่ งของต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น
ข้าวสาร เมล็ดถัว่ และน้ า โดยครู แนะนาเพิ่มเติมว่าการตวงของแห้งโดยลิตรที่มีลกั ษณะเป็ นเม็ดหรื อ
ผลึก เช่น ข้าวสาร น้ าตาลทราย เวลาใช้ตอ้ งตวงให้เต็มภาชนะแล้วใช้ไม้ปาดขอบให้เรี ยบ เป็ นต้น
4.นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์
แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5.ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยน ทาแบบฝึ กหัดเรื่ องเครื่ องตวงและหน่วยการตวงจากสื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
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สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด) เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยน
และเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบคาตอบจากการทา
โจทย์ของนักเรี ยน
2.นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คน ช่วยกันทาปุ๋ ยหมักโดยมีข้นั ตอนดังนี้
2.1 เตรี ยมเศษพืชชิ้นเล็ก ๆ เช่น แกลบ ขี้เลื่อย ขุยมะพร้าว กากชานอ้อย ซังข้าวโพด จานวน 1 ส่ วน
เกลี่ยลงบนพื้นให้หนาเท่า ๆ กัน
2.2 นามูลไก่เกลี่ยทับลงบนเศษพืชจานวน 1 ส่ วนเท่า ๆ กัน
2.3 ใช้พลัว่ คลุกเคล้าวัสดุท้ งั หมดให้เข้ากันแล้วรดน้ าไปพร้อม ๆ กัน
2.4 เมื่อคลุกเคล้าเข้ากันดีโดยพิจารณาจากการใช้มือกาวัสดุแล้วบีบแรง ๆ จะมีน้ าไหลออกมาตามร่ องนิ้ว
เล็กน้อยแล้ว ทาให้เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมแล้วใช้ทางมะพร้าวหรื อตาข่ายสี ดาคลุมไว้
2.5 กลับกองปุ๋ ยทุก ๆ 20 วัน หรื อเดือนละครั้ง ใช้เวลา 3 เดือนปุ๋ ยก็จะใช้ได้
3.เมื่อได้ปุ๋ยหมักแล้วให้นกั เรี ยนนาปุ๋ ยหมักไปทดลองใช้กบั ต้นไม้ในโรงเรี ยนและที่บา้ น
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1.การทาอาหารและขนมโดยใช้เครื่ องตวง เช่น ถ้วยตวงและช้อนตวง
2.นาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการซื้อขายในชีวิตประจาวัน
3.เลือกใช้เครื่ องตวงและหน่วยการตวงที่เหมาะสม
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
1.การตวงเป็ นการบอกปริ มาณของสิ่ งต่าง ๆ โดยใช้เครื่ องตวงเป็ นเครื่ องมือ
2.การเลือกใช้เครื่ องตวงแต่ละชนิดควรพิจารณาถึงปริ มาณและลักษณะของสิ่ งต่าง ๆ ที่นามาตวง
3.การตวงของแห้งที่ละเอียดต้องตวงให้พอดีกบั ขอบฝาของเครื่ องตวงและปาดให้เรี ยบร้อย
4.การตวงของเหลวต้องตวงให้ตรงกับขีดที่กาหนด
5.เครื่ องตวงที่เป็ นมาตรฐาน ได้แก่ ถัง ลิตร ถ้วยตวง ช้อนตวง หลอดตวง ฯลฯ
8.กิจกรรมเสนอแนะ
1.สารวจเครื่ องตวงในปัจจุบนั และเครื่ องตวงในยุคต่าง ๆ จากสารานุกรม
2.จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการตวงให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิจริ ง เช่น การทาอาหาร การทาปุ๋ ยหมัก
3.ครู ให้ใบกิจกรรมที่ 6 ใครจุกว่ากัน เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9.สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1.เครื่ องตวงชนิดต่าง ๆ
2.สิ่ งของที่ตวงได้ เช่น เมล็ดถัว่ เขียว ข้าวสาร น้ า
3.แผนภูมิหน่วยการตวงมาตรฐาน
4.แผนภูมิเพลงการตวง
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5.หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1.สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เล่ม 6
2.เครื่ องตวงและสิ่ งของที่ตวงได้
3.หนังสื อเกี่ยวกับการทาปุ๋ ยหมักการเกษตร
4.บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน และผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อน/แทน
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 33
การเปรียบเทียบความจุและการคาดคะเนปริมาตรเป็ นลิตร
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 การชั่ง การตวง
เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การเปรี ยบเทียบปริ มาณของสิ่ งที่ตวงจะกระทาได้เมื่อสิ่ งที่นามาเปรี ยบเทียบตวงด้วยเครื่ องตวงหรื อ
ภาชนะอย่างเดียวกันและเป็ นหน่วยเดียวกัน
การคาดคะเนปริ มาณของสิ่ งของหรื อความจุของการบอกปริ มาณหรื อความจุให้ได้ใกล้เคียงความจริ ง
โดยไม่ใช้เครื่ องตวง
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป.3/2 , ค 2.1 ป.3/3 , ค 2.1 ป.3/5 , ค 2.2 ป.3/1 , ค 6.1 ป.3/1 , ค 6.1 ป.3/2 , ค 6.1 ป.3/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เปรี ยบเทียบน้ าหนักและความจุได้ (K)
2. คาดคะเนน้ าหนักและปริ มาตรหรื อความจุของสิ่ งต่าง ๆได้ (K)
3. มีทกั ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์และนาความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน (P)
4. ทางานเป็ นระเบียบ เรี ยบร้อยและมัน่ ใจในการคาดคะเนความจุ (A)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตจากการซักถาม การแสดง
–แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
–แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2.สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
–ใบกิจกรรมที่ 6 ใครจุกว่ากัน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 6 ใครจุกว่ากัน
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
–แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ จริ ยธรรม และค่านิยม
ค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
–แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้ทาง
กระบวนการ
คณิ ตศาสตร์
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3.ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
–ใบกิจกรรมที่ 6 ใครจุกว่ากัน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 6 ใครจุกว่ากัน
5.สาระการเรียนรู้
การเปรี ยบเทียบความจุและการคาดคะเนปริ มาตรเป็ นลิตร
6.แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการตวง การเปรี ยบเทียบความจุของ
ภาชนะต่าง ๆ
วิทยาศาสตร์
เปรี ยบเทียบภาชนะและเครื่ องมือวิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
การเลือกซื้อภาชนะในการใส่ สิ่งของต่าง ๆ
ศิลปะ
ออกแบบเครื่ องตวง
สุ ขศึกษาฯ
ระมัดระวังในการตวงของร้อนและสิ่ งของที่มีน้ าหนักมาก ๆ
ภาษาต่างประเทศ
อ่านและเขียนคาศัพท์เกี่ยวกับการตวง การเปรี ยบเทียบความจุ
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์เครื่ องตวงไว้ใช้ในชีวิตประจาวันได้
7.กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1.ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2.นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลงการตวงเพือ่ เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
เพลงการตวง
เนือ้ ร้ อง...ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง...ม้ าย่ อง
ตวง ตวง ตวง เราใช้การตวงสิ่ งของมากมาย
ข้าวสาร น้ า ทราย เมล็ดถัว่ หลากหลายเราใช้เครื่ องตวง
ตวงหน่อย ตวงหน่อย ตวงหน่อยค่อย ๆ ชานาญ
ถัง ลิตร ใช้กนั มานาน รู ้จกั กันในเรื่ องการตวง
3.ให้นกั เรี ยนแต่ละคนออกมาเล่าเรื่ องประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตวงว่าเคยตวงอะไรบ้าง ใช้เครื่ อง
ตวงชนิดใด
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ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1.ครู นาขวด 2 ใบที่มีลกั ษณะต่างกัน เช่น ขวดทรงสู ง ทรงเตี้ย แล้วให้นกั เรี ยนอภิปรายร่ วมกันว่า
ขวดใบไหนจะใส่ น้ าได้มากกว่ากัน ให้นกั เรี ยนแสดงการให้เหตุผลแล้วช่วยกันสรุ ปหาวิธีตรวจสอบ โดย
ครู แนะนาเพิ่มเติมว่าให้เทน้ าให้เต็มขวดใบใดใบหนึ่งแล้วเทน้ าจากขวดนั้นใส่ อีกขวด จากนั้นให้นกั เรี ยน
ทดลองปฏิบตั ิจริ ง
2.นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน หาภาชนะ 2 ใบเป็ นขวด 1 ใบและแก้วอีก 1 ใบซึ่งมีความจุ
เท่ากัน โดยครู แนะนาเพิ่มเติมว่าอาจจะอ่านฉลากข้างขวดของแก้วใบนั้น เช่น 800 มิลลิลิตรกับ
800 มิลลิลิตรเท่ากัน และภาชนะอีกใบซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า 2 ใบแรก แล้วให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบภาชนะใบ
ที่ 1 และภาชนะใบที่ 3 สรุ ปร่ วมกันว่าภาชนะใบที่ 3 มีความจุมากกว่าใบที่ 1 เพราะเมื่อเทน้ าในภาชนะใบ
ที่ 3 ใส่ ในภาชนะใบที่ 2 น้ าจะล้น แต่ถา้ เทน้ าในภาชนะใบที่ 1 ใส่ ภาชนะใบที่ 2 จะเต็มพอดี ทากิจกรรม
ทานองนี้โดยเปลี่ยนภาชนะหลาย ๆ รู ปร่ างและหลายขนาดจนนักเรี ยนสามารถเปรี ยบเทียบปริ มาณความจุ
ได้ทุกคน
3.นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4.นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 6 ใครจุกว่ากัน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5.ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยน ทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการเปรี ยบเทียบความจุและการคาดคะเนปริ มาตรเป็ นลิตร
จากสื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด) เพื่อ
ฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบคาตอบจากการทา
โจทย์ของนักเรี ยน
2.เปรี ยบเทียบสิ่ งของที่จะตวงด้วยเครื่ องตวงอย่างเดียวกันและสิ่ งของที่มีหน่วยการตวงเหมือนกัน
3.นักเรี ยนหาความคลาดเคลื่อนจากภาชนะโดยการคาดคะเน
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1.นาหลักการเปรี ยบเทียบปริ มาณความจุไปใช้แก้ไขสถานการณ์ในชีวิตประจาวันได้
2.การเปรี ยบเทียบความจุของภาชนะต่าง ๆ ที่มองเห็นในชีวิตประจาวัน
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การเปรี ยบเทียบปริ มาณของสิ่ งของที่ตวงจะกระทาได้เมื่อ
1.สิ่ งที่นามาเปรี ยบเทียบตวงด้วยเครื่ องตวงหรื อภาชนะอย่างเดียวกัน
2.สิ่ งที่นามาเปรี ยบเทียบมีหน่วยการตวงเป็ นหน่วยเดียวกัน
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การคาดคะเนปริ มาณของสิ่ งของหรื อความจุของภาชนะเป็ นการบอกปริ มาณหรื อความจุให้ได้ใกล้เคียง
ความจริ งโดยไม่ใช้เครื่ องตวง
8.กิจกรรมเสนอแนะ
1. นาขวดหลาย ๆ ใบที่มีรูปร่ างและขนาดต่าง ๆ มาให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบความจุวา่ ขวดใบไหนจุน้ า
ได้มากที่สุด ใบไหนจุน้ าได้นอ้ ยที่สุด หรื อเปรี ยบเทียบขวดที่มีขนาดใกล้เคียงกันทีละคู่
2.ครู ให้ใบกิจกรรมที่ 7 โจทย์การตวง เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9.สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1.เครื่ องตวงมาตรฐาน
2.ของแห้งของเหลวที่ตวงได้
3.ขวดน้ าลักษณะต่าง ๆ
4.แผนภูมิเพลงการตวง
5.ใบกิจกรรมที่ 6 ใครจุกว่ากัน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6.หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1.สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เล่ม 6
2.เครื่ องตวงมาตรฐาน
3.ภาชนะรู ปร่ างต่าง ๆ
4.บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน และผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อน/แทน
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 34
โจทย์ ปัญหาการบวกและการลบเกีย่ วกับการตวง
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 การชั่ง การตวง
เวลา 3 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวงควรพิจารณาสิ่ งที่โจทย์กาหนดให้ สิ่ งที่โจทย์ถาม วิเคราะห์
ความสัมพันธ์เพื่อหาคาตอบด้วยการบวกหรื อการลบแล้วจึงแสดงวิธีทา
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป.3/2 , ค 2.1 ป.3/3 , ค 2.1 ป.3/5 , ค 2.2 ป.3/1 , ค 6.1 ป.3/1 , ค 6.1 ป.3/2 , ค 6.1 ป.3/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1.วิเคราะห์โจทย์ปัญหา หาคาตอบและแสดงวิธีทาจากโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับน้ าหนัก
และปริ มาตรของสิ่ งที่ตวงได้ (K)
2.สนใจเรี ยน มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมัน่ ในการทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์ (A)
3.มีทกั ษะในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวงและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตจากการซักถาม การแสดง
–แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
–แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2.สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม –ใบกิจกรรมที่ 7 โจทย์การตวง
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ที่ 7โจทย์การตวง
3.ตรวจผลการทาแบบทดสอบวัด
–แบบทดสอบวัดความรู ้
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
ความรู ้ประจาหน่วย
ประจาหน่วย
4.ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
–แบบทดสอบหลังเรี ยน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
–แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
1.สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้ทาง
คณิ ตศาสตร์
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3.ประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
–แบบประเมินด้านทักษะ/
กระบวนการ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

–แบบบันทึกความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การประเมินชิ้นงานในแฟ้ มสะสม
ผลงาน
–แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
–ใบกิจกรรมที่ 7 โจทย์การตวง

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

4.ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
ใบกิจกรรมที่ 7 โจทย์การตวง
5.สาระการเรียนรู้
โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับการตวง
6.แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
แต่งโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวงจากใบโฆษณาและเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจาวัน
วิทยาศาสตร์
การใช้เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ตวงน้ า สารต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลอง
สุ ขศึกษาฯ
การคิดคานวณน้ าหนักของสิ่ งต่าง ๆ
การงานอาชีพฯ
การตวงส่ วนผสมที่ใช้ในการประกอบอาหาร
7.กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1.ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2.นักเรี ยนเล่าประสบการณ์ในการประกอบอาหารง่าย ๆ และวิธีตวงส่ วนผสม
3.ทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวงและฝึกทักษะการเปลี่ยนหน่วยการตวง
(ลิตร มิลลิลิตร ถ้วยตวง ช้อนตวง)
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1.นักเรี ยนอ่านบทร้อยกรองแล้วช่วยกันตอบคาถาม
พ่อพาไปเดินห้าง
ในระหว่างโรงเรี ยนปิ ด
ซื้อนมมาสี่ ลิตร
คิดแบ่งปันปลื้มดวงจิต
ถึงบ้านแบ่งให้นอ้ ง
กับเพื่อนพ้องที่สนิท
รับไปคนละลิตร
ที่เหลือคิดเป็ นกี่มิลฯ
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1) บทร้อยกรองนี้นามาแต่งโจทย์ปัญหาได้หรื อไม่ อย่างไร
2) สิ่ งที่โจทย์กาหนดคืออะไร
5) เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
3) สิ่ งที่โจทย์ถามคืออะไร
6) คาตอบมีหน่วยเป็ นอะไร ตอบเท่าไร
4) นักเรี ยนคิดหาคาตอบวิธีใด
7) นักเรี ยนตรวจสอบคาตอบได้อย่างไร
2.แบ่งกลุ่มนักเรี ยนกลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันแต่งโจทย์ปัญหาการตวงจากใบโฆษณาสิ นค้าที่นามากลุ่มละ 2 ข้อ
2 ข้อ แล้วส่ งตัวแทนกลุ่มทุกกลุ่มเขียนโจทย์ปัญหาบนกระดานดา ครู และนักเรี ยนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
3.ให้นกั เรี ยนเลือกโจทย์ปัญหาการตวงที่ตนเองชอบลงในสมุดแล้ววิเคราะห์โจทย์ เขียนประโยค
สัญลักษณ์และแสดงวิธีทา
4.นักเรี ยนแข่งขันกันหาคาตอบจากโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับปริ มาตรของสิ่ งของที่ตวงหรื อ
ความจุของภาชนะ
5.นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลงโจทย์ปัญหาเพื่อเป็ นการสรุ ปบทเรี ยน
6.ให้นกั เรี ยนแต่ละคนแต่งโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง 1 ข้อ และนาโจทย์มาจากหนังสื อคณิ ตศาสตร์เล่ม
อื่นอีก 1 ข้อแล้ววิเคราะห์โจทย์ เขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทา
7.ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพือ่ ฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
โดยครู เขียนโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับการตวงบนกระดานดา 3 ข้อ แล้วให้นกั เรี ยน
วิเคราะห์โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีทา
ครั้งที่ 2
8.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจคาตอบจากการบ้านของนักเรี ยน
9.นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์
แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
10.นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 7 โจทย์การตวง ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
11.ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยน ทาแบบฝึ กหัดเรื่ องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับการตวงจาก
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
เพื่อฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบคาตอบจากการทา
โจทย์ของนักเรี ยน
2.ทบทวนขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับการตวงด้วยเพลงโจทย์ปัญหา
3.แต่งโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับการตวงจากสถานการณ์ในชีวิตประจาวันและใบโฆษณาสิ นค้าต่าง ๆ
4.รวบรวมโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับการตวงจากหนังสื อคณิ ตศาสตร์เล่มอื่น ๆ แล้วฝึก
วิเคราะห์โจทย์และหาคาตอบ
5.นักเรี ยนทาแบบทดสอบวัดความรู ้ประจาหน่วย
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ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1.ตวงสิ่ งของต่าง ๆ ชัง่ น้ าหนักและเปรี ยบเทียบหน่วยการตวง
2.แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการตวงได้อย่างคล่องแคล่ว
3.เล่นเกมคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับการตวงและโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับการตวงกับเพื่อน ๆ หรื อญาติพี่นอ้ ง
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับการตวงเป็ นการวิเคราะห์โจทย์โดยอาศัยความ
เข้าใจ วิธีการบวก การลบและหน่วยการตวงมาตรฐานในการหาคาตอบ
นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนจานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
8.กิจกรรมเสนอแนะ
1.ศึกษาตาราอาหารแล้วลงมือปฏิบตั ิโดยการตวงส่ วนผสม คิดคานวณปริ มาณอาหารเพิ่มขึ้น และใช้หน่วย
การตวงให้ถูกต้อง
2.ครู ให้ใบกิจกรรมที่ 1 หาผลคูณ ในหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 7 การคูณ เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
9.สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1.แผนภูมิเพลงโจทย์ปัญหา
2.แผนภูมิแสดงการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
3.สถานการณ์เกี่ยวกับการตวงในชีวิตประจาวัน
4.ใบกิจกรรมที่ 7 โจทย์การตวง ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1.ตาราอาหาร
2.อุปกรณ์การตวง เช่น ถ้วยตวง ลิตร ช้อนโต๊ะ
3.โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับการตวงจากหนังสื อคณิ ตศาสตร์เล่มอื่น
4.บุคคล เช่น ครู เพื่อน ญาติ พนักงานประจาปั๊มน้ ามัน
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อน/แทน
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 7
การคูณ

การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลัก
กับพหุคูณของ 100
และ 1,000

การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลัก
กับจานวนที่มีสามหลัก

การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลัก
กับจานวนที่มีสี่หลัก

การคูณ

โจทย์ปัญหาการคูณ

การคูณจานวนที่มีสองหลัก
กับจานวนสองหลัก

การคูณ 10, 20, 30, ...,
90 กับจานวนที่มีสองหลัก
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ผังมโนทัศน์เป้ าหมายการเรี ยนรู ้และขอบข่ายภาระงาน
ความรู้
1.การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 100 และ 1,000
2.การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสามหลัก
3.การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสี่หลัก
4.การคูณ 10, 20, 30, .., 90 กับจานวนที่มีสองหลัก
5.การคูณจานวนสองหลักกับจานวนสองหลัก
6.โจทย์ปัญหาการคูณ
คุณธรรม จริยธรรม
และค่ านิยม
1.ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการคูณ
ด้วยความสนใจ ความตั้งใจเรี ยน และ
การทางานกลุ่ม
2.ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ในตนเอง
ในการร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการคูณ
3.มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

การคูณ

ทักษะ/กระบวนการ
1.การสื่ อสารเพือ่ อธิบายความสาคัญของการคูณ
2.สามารถนาเสนอการคูณ
3.การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เกี่ยวกับการคูณ
4.การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์หรื อ
เชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 100
และ 1,000
2.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสามหลัก
3.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสี่หลัก
4.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการคูณ 10,20,30,...,90 กับจานวนที่มีสองหลัก
5.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการคูณจานวนสองหลักกับจานวนสองหลัก
6.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องโจทย์ปัญหาการคูณ
7.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึกฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 7
8.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึกทักษะการใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
9.แบบบันทึกผลการอภิปราย
10.บันทึกความรู ้
11.การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
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การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7 การคูณ
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1.บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจานวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ (ค 1.2 ป.3/1)
2.วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจานวนนับไม่เกินหนึ่งแสน
และศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบและสร้างโจทย์ได้ (ค 1.2 ป.3/2)
3.ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา (ค 6.1 ป.3/1)
4.ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เหมาะสม
(ค 6.1 ป.3/2)
5.เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ (ค 6.1 ป.3/5)
6.มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (ค 6.1 ป.3/6)
ความเข้ าใจทีค่ งทนของนักเรียน
คาถามสาคัญทีท่ าให้ เกิดความเข้ าใจทีค่ งทน
–นักเรี ยนสามารถเสนอแนวทางการเชื่อมโยง
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
–การคูณจานวนสองหลักกับจานวนสองหลักให้นา ความรู ้เรื่ องการคูณและทักษะมาประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริ งได้อย่างไร
ตัวคูณในหลักหน่วยคูณตัวตั้ง และตัวคูณใน
หลักสิ บคูณตัวตั้ง แล้วนาผลลัพธ์ที่ได้มาบวกกัน
ความรู้ ของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความเข้ าใจทีค่ งทน
ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความ
นักเรียนจะรู้ ว่า...
เข้ าใจทีค่ งทน นักเรียนจะสามารถ...
1.การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 100 1.สื่ อสารเพือ่ อธิบายความสาคัญของการคูณ
และ 1,000 สามารถหาผลคูณโดยใช้ความหมายของ 2.นาเสนอการคูณ
การคูณได้
3.แสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
2.การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสาม
ศึกษาเกี่ยวกับการคูณ
หลักทาได้โดยหาจานวนที่มีหลักเดียวคูณกับ
4.นาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์หรื อ
จานวนที่มีสามหลักโดยคูณในหลักหน่วยก่อนแล้ว เชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง
คูณจานวนในหลักสิ บและหลักร้อยตามลาดับ
3.การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสี่หลัก
ทาได้โดยนาจานวนที่มีหนึ่งหลักคูณกับจานวน
ที่มีสี่หลัก โดยคูณในหลักหน่วยก่อนแล้วจึงคูณ
จานวนในหลักสิ บ หลักร้อย และหลักพัน
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4.การคูณ 10,20,30,...,90 กับจานวนที่มีสองหลัก
สามารถหาคาตอบได้ท้ งั แนวนอน แนวตั้ง และ
วิธีการกระจาย
5.การคูณจานวนสองหลักกับจานวนสองหลัก
สามารถหาคาตอบได้โดยวิธีต้งั คูณหรื อวิธีแจกแจง
หาผลคูณด้วยการกระจายตัวคูณ
6.การแก้โจทย์ปัญหาการคูณต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจ
วิเคราะห์โจทย์ให้ได้วา่ สิ่ งที่โจทย์กาหนดให้ สิ่ งที่
โจทย์ถามคืออะไร แล้วคิดวิธีหาคาตอบโดยเขียน
ประโยคสัญลักษณ์
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้
ตามทีก่ าหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1.ภาระงานทีน่ ักเรียนต้ องปฏิบัติ
1.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 100 และ 1,000
2.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสามหลัก
3.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสี่หลัก
4.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการคูณ 10,20,30,...,90 กับจานวนที่มีสองหลัก
5.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องการคูณจานวนสองหลักกับจานวนสองหลัก
6.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องโจทย์ปัญหาการคูณ
7.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึกฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 7
8.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึกทักษะการใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
9.แบบบันทึกผลการอภิปราย
10.บันทึกความรู ้
11.การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
2.วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.2 เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2) การสนทนาซักถาม
2) แบบบันทึกการสนทนาซักถาม
3) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ นรายบุคคลหรื อ 3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ นรายบุคคลหรื อ
เป็ นกลุ่ม
เป็ นกลุ่ม
4) การประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม 4) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ
5) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
ค่านิยม
5) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
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3.สิ่ งทีม่ ่ ุงประเมิน
3.1 ความเข้าใจ 6 ด้าน ได้แก่ การอธิบาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การประยุกต์ ดัดแปลง และ
นาไปใช้ การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสาคัญและใส่ ใจในความรู ้สึกของผูอ้ ื่น และการรู ้จกั
ตนเอง
3.2 สมรรถนะสาคัญ เช่น ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทกั ษะชีวิต
และการใช้เทคโนโลยี
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ รักความเป็ น
ไทย มีจิตสาธารณะ
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7
การคูณ
เวลา
21 ชั่วโมง
การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 100 และ 1,000
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 35
2
การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสามหลัก
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 36
4
การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสี่หลัก
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 37
3
การคูณ 10,20,30,...,90 กับจานวนที่มีสองหลัก
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 38
3
การคูณจานวนสองหลักกับจานวนสองหลัก
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 39
4
โจทย์ปัญหาการคูณ
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 40
5
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 35
การคูณจานวนทีม่ ีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 100 และ 1,000
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7 การคูณ
เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
จานวนที่เป็ นพหุคูณของ 100 ได้แก่ 100,200,300,...,900
จานวนที่พหุคูณของ 1,000 ได้แก่ 1,000,2,000,3,000,...,9,000
การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 100 และ 1,000 สามารถหาผลคูณโดยใช้ความหมายของการ
คูณได้
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 3/1, ค 1.2 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/1, ค 6.1 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/5, ค 6.1 ป. 3/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาผลคูณของจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 100 และ 1000 ได้ (K)
2. ทางานสะอาด เรี ยบร้อย มีความรับผิดชอบ และมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ (A)
3. ใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอได้ถูกต้อง (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
–แบบทดสอบก่อนเรี ยน
–
ก่อนเรี ยน
2.สังเกตจากการซักถาม การแสดง
–แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
–แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
3.สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
–ใบกิจกรรมที่ 1 หาผลคูณ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 1 หาผลคูณ
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
–แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ จริ ยธรรม และค่านิยม
ค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.ตรวจผลการปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม –ใบกิจกรรมที่ 1 หาผลคูณ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ที่ 1 หาผลคูณ
2.สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
–แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
3.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5.สาระการเรียนรู้
การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 100 และ 1,000
6.แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
พูดอธิบาย อภิปรายกลุ่ม
สังคมศึกษาฯ
คานวณค่าใช้จ่าย จานวนประชากร
ศิลปะ
แข่งขันกันหาคาตอบจากโจทย์การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับ
พหุคูณของ 100 และ 1,000
7.กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1.ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2.นักเรี ยนร่ วมกันร้องเพลงการคูณ แล้วอภิปรายข้อคิดที่ได้จากเพลงนี้
เพลงการคูณ
เนือ้ ร้ อง…ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง…แม่ สะเรี ยง
มาคูณกันเถิดน้อง สามคูณสองได้เท่าไร
ได้หกนัน่ ยังไง ตอบเร็ วไวไม่รอช้า
สู ตรคูณท่องให้แม่นยา จดจาตอบได้จริ งหนา
ฝึกคล่องตลอดมา สร้างเสริ มปัญญาให้เข้าใจ
คิดได้เร็ วไว ทันที
ท่องสู ตรคูณทุกวัน เพิ่มความเชื่อมัน่ การคูณให้ดี
3.ทบทวนเรื่ องการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 10 และท่องสู ตรคูณแม่ 10
4.นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 7 จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1.นักเรี ยนนับเพิ่มครั้งละ 100 ตั้งแต่ 100 ถึง 800 เพื่อให้ทราบค่าของการเพิ่มครั้งละ 100 โดยการนาตาราง
ร้อยมาวางเรี ยงกันดังนี้
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ครู แนะนาเพิ่มเติมว่าจานวนที่เป็ นพหุคูณของ 100 ได้แก่ 100 , 200 , 300 , ... , 800
2.นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันหาคาตอบของโจทย์การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณ
ของ 100 โดยใช้ความหมายของการคูณเปลี่ยนประโยคสัญลักษณ์การคูณเป็ นการบวก แล้วหาคาตอบ
3.นักเรี ยนกลุ่มเดิมช่วยกันหาคาตอบจากโจทย์การคูณโดยเติมคาตอบลงในช่องว่าง

เมื่อได้คาตอบแล้วให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มสังเกตคาตอบที่ได้ในแต่ละข้อเปรี ยบเทียบกันจะเห็น
ว่า การหาคาตอบของพหุคูณของ 100 ให้ได้คาตอบรวดเร็ วขึ้น ทาได้โดยการนาตัวตั้งที่เป็ น
หลักหน่วยคูณกับหลักร้อยของตัวพหุคูณ เมื่อได้ผลลัพธ์แล้วเติม 00 เพื่อคงหลักสิ บกับหลักหน่วยไว้ ก็จะ
ได้คาตอบเร็ วขึ้นซึ่งสามารถนาไปใช้การคิดเลขเร็ วได้

4. นักเรี ยนนับเพิ่มครั้งละ 1,000 ตั้งแต่ 1,000 ถึง 9,000 แล้วช่วยกันสรุ ปค่าของการนับเพิ่มครั้งละ 1,000
หรื อจานวนที่เป็ นพหุคูณของ 1,000 ได้แก่ 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, ..., 9,000
5. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันหาคาตอบของโจทย์การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณ
ของ 1,000 โดยใช้ความหมายของการคูณเปลี่ยนประโยคสัญลักษณ์การคูณเป็ นการบวก แล้วหาคาตอบ
เช่น
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3 × 1,000 = 1,000 + 1,000 + 1,000 = 3,000
6. นักเรี ยนช่วยกันหาคาตอบจากโจทย์เลขที่ครู บอก ดังนี้

7. นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายวิธีหาคาตอบเปรี ยบเทียบกันกับการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 100
และวิธีคิดคาตอบแบบรวดเร็ ว
8. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์
แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
9. นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 1 หาผลคูณ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
10. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยน ทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 100 และ 1,000
จากสื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
เพื่อฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบคาตอบจากการทา
โจทย์ของนักเรี ยน
2. ศึกษาจานวนที่เป็ นพหุคูณของ 100 และ 1,000
3. หาผลคูณของจานวนที่มีหนึ่งหลักกับ 100, 200, 300, ..., 900 โดยใช้ความหมายของการคูณ
4. หาผลคูณของจานวนที่มีหนึ่งหลักกับ 1,000, 2,000, 3,000, ..., 9,000 โดยใช้ความหมายของการคูณ
5. หาผลคูณของจานวนที่มีหนึ่งหลักกับ 100, 200, 300, ..., 900 โดยใช้จานวนที่มีอยูห่ นึ่งหลักคูณกับ
จานวนที่อยูใ่ นหลักร้อยแล้วเติม 0 ต่อท้าย
6. หาผลคูณของจานวนที่มีหนึ่งหลักกับ 1,000, 2,000, 3,000, ..., 9,000 โดยใช้จานวนที่มีอยูห่ นึ่งหลักคูณ
กับจานวนที่อยูใ่ นหลักพันแล้วเติม 0 ต่อท้าย
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. คานวณจานวนคน สิ่ งของ ราคาสิ นค้าที่มีพหุคูณของ 100 และ 1,000
2. นาไปใช้ในการคิดเลขเร็ ว
3. แข่งขันหาคาตอบหรื อเล่นเกมคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 100
และ 1,000
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ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การหาผลคูณของจานวนที่มีหนึ่งหลักกับ 100, 200, 300, ..., 900 ทาได้โดยนาจานวนที่มีหนึ่ง
หลักคูณกับจานวนที่อยูใ่ นหลักร้อยก่อน ส่ วนการหาผลคูณของจานวนที่มีหนึ่งหลักกับ 1,000, 2,000,
3,000, ... 9,000 ให้นาจานวนที่มีหนึ่งหลักคูณกับจานวนที่อยูใ่ นหลักพันก่อนก็จะได้ผลคูณตามต้องการ
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. หาผลคูณของจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 100 และ 1,000 จากตารางการคูณ
2. แข่งขันกันหาคาตอบจากโจทย์การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 100 และ 1,000
3. เล่นเกมคณิ ตศาสตร์ที่ใช้ความรู ้เรื่ องการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 100 และ 1,000
4.ครู ให้ใบกิจกรรมที่ 2 ชวนคิด...ชวนคูณ เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ตารางการคูณ
2. สู ตรคูณ
3. เกมคณิ ตศาสตร์หนึ่งหลักกับพหุคูณของ 100 และ 1,000
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. ใบกิจกรรมที่ 1 หาผลคูณ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. โจทย์เลขการคูณที่เพื่อน ๆ ช่วยกันแต่ง
2. หนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์เล่มอื่น
3. สู ตรคูณแผ่นตารางร้อย
4. ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์ ครู เพื่อน ญาติ
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อน/แทน
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 36
การคูณจานวนทีม่ ีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสามหลัก
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7 การคูณ
เวลา 4 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสามหลักทาได้โดยหาจานวนที่มีหลักเดียวคูณกับจานวนที่มีสาม
หลักโดยคูณในหลักหน่วยก่อนแล้วคูณจานวนในหลักสิ บและหลักร้อยตามลาดับ
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 3/1, ค 1.2 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/1, ค 6.1 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/5,ค 6.1 ป. 3/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาผลคูณของจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสามหลักแสดงวิธีทาและหาคาตอบได้ (K)
2. มีความรับผิดชอบ รอบคอบ และมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ (A)
3. มีทกั ษะในการให้เหตุผลใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอได้ถูกต้อง
(P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตจากการซักถาม การแสดง
–แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
–แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2.สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
–ใบกิจกรรมที่ 2 ชวนคิด...ชวนคูณ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 2 ชวนคิด...ชวนคูณ
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
–แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ จริ ยธรรม และค่านิยม
ค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
1.สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้ทาง
คณิ ตศาสตร์
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3.สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
กิจกรรมที่ 2 ชวนคิด...ชวนคูณ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
–แบบประเมินด้านทักษะ/
กระบวนการ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

–ใบกิจกรรมที่ 2 ชวนคิด...ชวนคูณ

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสามหลัก
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
การอธิบาย การยกเหตุผลประกอบการอธิบาย
วิทยาศาสตร์
การคานวณจานวนวัสดุสิ่งของเครื่ องใช้ พืช สัตว์
สังคมศึกษาฯ
การซื้อขายในชีวิตประจาวัน
สุ ขศึกษาฯ
การคานวณพื้นที่ระยะทางในการเล่นกีฬา
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1.ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ทบทวนการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 100
3. ให้นกั เรี ยนท่องสู ตรคูณ
4. ทบทวนการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสองหลักแบบมีการทดและไม่มีการทด
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. นักเรี ยนพิจารณาโจทย์การคูณในหนังสื อสื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ป.3 คิดคานวณ
คาตอบแล้วช่วยกันบอกวิธีหาคาตอบให้ได้เร็ วที่สุดและสรุ ปร่ วมกันว่า หาผลคูณโดยการนาตัวคูณไปคูณ
กับตัวตั้งที่เป็ นจานวนนับทีละหลักเริ่ มจากหลักหน่วยก่อน คูณได้เท่าไรจึงใส่ คาตอบ แต่ถา้ โจทย์เลขมี
ตัวตั้งเป็ นจานวนนับได้ในหลักสิ บหรื อหลักร้อยและมี 0 ในหลักหน่วย ให้คูณเฉพาะตัวเลขที่ไม่ใช้ 0 ได้
เท่าไรจึงเติมตัวเลข 0 ต่อท้ายในหลักที่ตรงกับตัวตั้ง
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ครู ติดบัตรโจทย์เลขแสดงการคูณจานวนที่มีหลักเดียวกับจานวนที่มี
สามหลักทั้งในลักษณะแนวตั้งและแนวนอน เช่น
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นักเรี ยนแต่ละกลุ่มอภิปรายร่ วมกันถึงวิธีคิดหาคาตอบทั้งวิธีกระจายและวิธีลดั แล้วให้ส่งตัวแทนกลุ่ม
ออกมาแสดงวิธีคิดคานวณบนกระดานดาโดยครู และเพื่อนกลุ่มอื่นช่วยกันตรวจสอบคาตอบให้ถูกต้อง
3. ครู เปรี ยบเทียบกับการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสามหลัก
4. ยกตัวอย่างโจทย์เลขการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสามหลักที่ไม่มีการทดในหลักหน่วยและ
หลักสิ บ 3–4 ตัวอย่างให้นกั เรี ยนทดลองคิดหาคาตอบ
5. ติดบัตรโจทย์เลขแสดงการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสามหลักที่มีการทดจากหลักหน่วยไป
หลักสิ บ หรื อทดจากหลักสิ บไปหลักร้อย หรื อมีการทดทั้งหลักหน่วยและหลักสิ บในโจทย์เลขข้อเดียวกัน
แล้วให้นกั เรี ยนแต่ละแถวส่ งตัวแทนออกไปแสดงวิธีคิดหาคาตอบบนกระดานดา
6. ครู และนักเรี ยนช่วยกันเฉลยคาตอบของโจทย์เลขแต่ละข้อแล้วอภิปรายสรุ ป
7.ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพือ่ ฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
โดยครู เขียนโจทย์การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสามหลักบนกระดานดา 3 ข้อ แล้วให้
นักเรี ยนแสดงวิธีหาผลคูณ
ครั้งที่ 2
8.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจคาตอบจากการบ้านของ
นักเรี ยน
9. นักเรี ยนศึกษาวิธีการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสามหลักในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นา
พานิช จากัด)
10. นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 2 ชวนคิด...ชวนคูณ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
11.ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยน ทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสามหลัก
จากสื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
เพื่อฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบคาตอบจากการทา
โจทย์ของนักเรี ยน
2. ฝึ กคานวณคาตอบจากโจทย์เลขการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 100
3. ฝึกคานวณคาตอบจากโจทย์เลขการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสามหลัก
4. ฝึ กแสดงวิธีคิดคาตอบจากโจทย์เลขแนวนอนและแนวตั้ง โจทย์เลขที่ไม่มีการทดและมีการทดในหลัก
ต่าง ๆ
5.ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทาโครงงานเกี่ยวกับเรื่ องการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มี
สามหลักเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
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ครั้งที่ 4
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการทาโครงงาน
2. การซื้อขายของประเทศสมาชิกในอาเซียนในชีวติ ประจาวัน
3. ฝึ กทักษะการคิดคานวณการให้เหตุผลประกอบ
4. นาความรู ้ไปเป็ นพื้นฐานการเรี ยนเรื่ องการคูณจานวนที่มีสองหลักกับจานวนที่มีสองหลักและโจทย์
ปัญหาการคูณ
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
1. การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสามหลักทาได้โดยนาจานวนที่มีหนึ่งหลักมาคูณในหลักหน่วย
ก่อน แล้วจึงคูณในหลักถัดไปทางซ้ายมือตามลาดับ
2. การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสามหลักที่มีการทดให้ทดจากหลักหน่วยไปหลักสิ บและทด
จากหลักสิ บไปหลักร้อย
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. รวบรวมวิธีการคูณหลาย ๆ วิธีเพื่อใช้ในสถานการณ์แบบต่าง ๆ
2. ออกแบบเกี่ยวกับการคูณโดยใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยน
3.ครู ให้ใบกิจกรรมที่ 3 คิดผลคูณ เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. บัตรโจทย์การคูณ
2. แผนภูมิตวั อย่างการหาผลคูณวิธีต่าง ๆ
3. ใบกิจกรรมที่ 2 ชวนคิด...ชวนคูณ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. บัตรโจทย์เลขการคูณ
2. ตารางการคูณสู ตรคูณ
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อน/แทน
ผูส้ อน/แทน
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 37
การคูณจานวนทีม่ ีหนึ่งหลักกับจานวนทีม่ ีสี่หลัก
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7 การคูณ
เวลา 3 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสี่หลักทาได้โดยนาจานวนที่มีหนึ่งหลักคูณกับจานวนที่มีสี่หลัก
โดยคูณในหลักหน่วยก่อนแล้วจึงคูณจานวนในหลักสิ บ หลักร้อย และหลักพัน
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 3/1, ค 1.2 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/1, ค 6.1 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/5, ค 6.1 ป. 3/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาผลคูณระหว่างจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสี่หลัก แสดงวิธีทาและหาคาตอบได้ (K)
2. มีความรับผิดชอบ รอบคอบ และมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ (A)
3. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิกิจกรรมทางคณิ ตศาสตร์ ให้เหตุผลและนาเสนอได้ถูกต้อง (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตจากการซักถาม การแสดง
–แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
–แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2.สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม –ใบกิจกรรมที่ 3 คิดผลคูณ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ที่ 3 คิดผลคูณ
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
–แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ จริ ยธรรม และค่านิยม
ค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
1.สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้ทาง
คณิ ตศาสตร์
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3.ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
ใบกิจกรรมที่ 3 คิดผลคูณ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
–แบบประเมินด้านทักษะ/
กระบวนการ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

–ใบกิจกรรมที่ 3 คิดผลคูณ

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสี่หลัก
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ศิลปะ
สุ ขศึกษาฯ

การแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล
การคานวณจานวนสัตว์ พืชที่มีในชุมชน
การซื้อขายสิ นค้าในชีวิตประจาวัน รายรับ รายจ่ายของครอบครัว
ออกแบบเกมการคูณ ร้องเพลงการคูณ
เล่นเกมเกี่ยวกับการคูณ

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1.ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ให้นกั เรี ยนฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 5 นาที
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3. นักเรี ยนร่ วมกันร้องเพลงการคูณ
เพลง การคูณ
เนือ้ ร้ อง…ราตรี รุ่ งทวีชัย ทานอง…แม่ สะเรี ยง
มาคูณกันเถิดน้อง สามคูณสองได้เท่าไร
ได้หกนัน่ ยังไง ตอบเร็ วไวไม่รอช้า
สู ตรคูณท่องให้แม่นยา จดจาตอบได้จริ งหนา
ฝึกคล่องตลอดมา สร้างเสริ มปัญญาให้เข้าใจ
คิดได้เร็ วไวทันที
ท่องสู ตรคูณทุกวัน เพิ่มความเชื่อมัน่ การคูณให้ดี
4. ทบทวนการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสามหลัก
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. นักเรี ยนพิจารณาโจทย์การคูณ 8 × 1, 8 × 10, 8 × 100, 8 × 1,000 แล้วช่วยกันหาคาตอบอย่างรวดเร็ ว
สรุ ปวิธีคิดว่านาตัวคูณคูณกับตัวตั้งเฉพาะหลักที่มีค่าเป็ นจานวนนับได้โดยไม่คูณกับเลข 0 ได้ผลคูณเท่าไร
แล้วจึงเติมเลข 0 ต่อท้ายเท่าจานวนหลักของตัวตั้ง
2. นักเรี ยนพิจารณาตัวอย่างโจทย์การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสี่หลักทั้งแนวตั้งและแนวนอน

3. ให้อาสาสมัครออกไปแสดงวิธีทาและหาคาตอบ ครู และนักเรี ยนคนอื่น ๆ ช่วยกันตรวจคาตอบและสรุ ป
ขั้นตอนการคิดคานวณ
4. ครู ยกตัวอย่างบัตรโจทย์เลขให้นกั เรี ยนช่วยกันแสดงความคิดในการหาผลคูณหลาย ๆ วิธี เช่น
วิธีกระจายตามแนวนอน วิธีกระจายตามแนวตั้ง วิธีลดั หรื อวิธีอื่น ๆ ที่นกั เรี ยนคิดได้
5. นักเรี ยนร่ วมกันแสดงวิธีการหาผลคูณตามขั้นตอนที่ถูกต้องโดยเริ่ มคูณจากหลักหน่วยก่อน แล้วคูณใน
หลักสิ บ หลักร้อย หลักพันตามลาดับ ถ้าผลคูณหลักใดมีการทดก็ให้ทดในหลักถัดไป
6. ครู ติดบัตรโจทย์เลข 3–4 ข้อให้นกั เรี ยนแสดงวิธีทาและคิดหาคาตอบ
7.ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพือ่ ฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
โดยครู เขียนโจทย์การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสี่หลักบนกระดานดา 3 ข้อ แล้วให้นกั เรี ยน
แสดงวิธีหาผลคูณ
ครั้งที่ 2
8.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจคาตอบจากการบ้านของ
นักเรี ยน
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9. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาวิธีการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสี่หลักในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
10. นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 3 คิดผลคูณ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
11.ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยน ทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสี่หลักจากสื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด) เพื่อฝึ กฝนทักษะของ
นักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบคาตอบจากการทา
โจทย์ของนักเรี ยน
2. ฝึ กคานวณโจทย์เลขการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่เป็ นพหุคูณของ 100 และ 1,000
3. ฝึกคานวณโจทย์เลขการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสามหลัก
4. ฝึกคานวณโจทย์เลขการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสี่หลัก
5. ฝึ กการคิดเลขเร็ วจากโจทย์เลขการคูณจานวนต่าง ๆ
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. การซื้อขายในชีวิตประจาวัน
2. การคิดคานวณรายรับ รายจ่าย และเงินออมของครอบครัว
3. ฝึ กทักษะการคิดคานวณและการให้เหตุผลประกอบวิธีการคิด
4. นาความรู ้ที่ได้ไปเป็ นพื้นฐานการเรี ยนเรื่ องโจทย์ปัญหาการคูณ
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
1. การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสี่หลักทาได้โดยนาจานวนที่มีหลักเดียวมาคูณกับจานวนที่มีสี่
หลักในหน่วยก่อน แล้วจึงคูณในหลักสิ บ หลักร้อย และหลักพัน
2. การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสี่หลักคิดคานวณได้ท้ งั วิธีการกระจายและวิธีลดั
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. รวบรวมวิธีการคูณหลาย ๆ วิธีเพื่อใช้คิดคานวณโจทย์เลข
2. ฝึ กการคิดเลขในใจและคิดเลขเร็ ว
3. ออกแบบเกมการคูณตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยน
4.ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเรื่ องการคูณ 10, 20, 30, ..., 90 กับจานวนที่มีสองหลักจากสื่ อการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ใน
ห้องสมุดเพือ่ ให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. บัตรโจทย์เลขการคูณ
2. แผนภูมิตวั อย่างการหาผลคูณ
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3. แผนภูมิเนื้อเพลงการคูณ
4. ใบกิจกรรมที่ 3 คิดผลคูณ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. บัตรโจทย์เลขการคูณ
2. ตารางการคูณสู ตรคูณ
3. สถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
4. หนังสื อคณิ ตศาสตร์ทวั่ ไป
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อน/แทน
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 38
การคูณ 10, 20, 30, ..., 90 กับจานวนทีม่ ีสองหลัก
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7 การคูณ
เวลา 3 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การคูณ 10, 20, 30, ..., 90 กับจานวนที่มีสองหลักสามารถหาคาตอบได้ท้ งั แนวนอนและแนวตั้งและ
วิธีการกระจาย
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 3/1, ค 1.2 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/1, ค 6.1 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/5, ค 6.1 ป. 3/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาผลคูณระหว่างพหุคูณของ 10 กับจานวนที่มีสองหลัก แสดงวิธีทาและหาคาตอบได้ (K)
2. มีความรับผิดชอบ รอบคอบ และมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ (A)
3. ใช้ภาษา สัญลักษณ์ในการนาเสนอและยกตัวอย่างประกอบได้ถูกต้อง (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
สังเกตจากการซักถาม การแสดง
–แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
–แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
–แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
–แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้ทาง
กระบวนการ
คณิ ตศาสตร์
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
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5. สาระการเรียนรู้
การคูณ 10, 20, 30, ..., 90 กับจานวนที่มีสองหลัก
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
การตอบคาถาม การพูดอธิบาย แสดงความคิดเห็น
วิทยาศาสตร์
เปรี ยบเทียบการคูณแบบต่าง ๆ
สังคมศึกษาฯ
การคิดคานวณเกี่ยวกับการซื้อขายสิ นค้าในชีวิตประจาวัน
ศิลปะ
ตกแต่งแผนภูมิแสดงวิธีการคูณ
สุ ขศึกษาฯ
จัดทาแผ่นพับใบความรู ้เกี่ยวกับการคูณ
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1.ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ให้นกั เรี ยนฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ 5 นาที

3. ทบทวนการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับพหุคูณของ 10
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. นักเรี ยนพิจารณาโจทย์การคูณแล้วช่วยกันหาผลคูณจากโจทย์ต่อไปนี้

2. นักเรี ยนช่วยกันบอกวิธีคิดคาตอบให้ได้รวดเร็ ว
3. ให้นกั เรี ยนสังเกตผลคูณของ 10 × 25, 10 × 42, 10 × 17 และ 10 × 68 แล้วตอบคาถาม
1) ตัวเลขในหลักหน่วยเป็ นตัวเลขใด
2) ตัวเลขถัดไปทางซ้ายมือ ได้แก่ หลักสิ บและหลักร้อยเป็ นตัวเลขใด
3) ตัวเลขในหลักสิ บมีความสัมพันธ์กบั ตัวตั้งอย่างไร
4. ครู และนักเรี ยนช่วยกันสรุ ปขั้นตอนวิธีคิดหาคาตอบ
5.ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพือ่ ฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
โดยครู เขียนโจทย์การคูณ 10, 20, 30, ..., 90 กับจานวนที่มีสองหลักบนกระดานดา 5 ข้อ แล้วให้นกั เรี ยน
แสดงวิธีหาผลคูณ
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ครั้งที่ 2
6.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจคาตอบจากการบ้านของ
นักเรี ยน
7. นักเรี ยนพิจารณาโจทย์เลขการคูณ 20, 20, ..., 90 กับจานวนที่มีสองหลักแล้วลองหาผลคูณ

8. นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายวิธีคิดผลคูณของ 20 × 20, 30 × 15, 40 × 60 และ 50 × 25 แล้วช่วยกันสรุ ปว่า
หลักหน่วยเป็ นตัวเลข 0 ตัวเลขถัดไปทางซ้ายมือหาได้จากการนาหลักหน่วยของตัวตั้งไปคูณกับตัวคูณ
9. ครู นาแผนภูมิตวั อย่างการหาผลคูณของ 10, 20, 30, ..., 90 กับจานวนที่มีสองหลัก ให้นกั เรี ยนศึกษาและ
หาผลคูณจากบัตรโจทย์เลขอีก 4–5 ข้อ
10. นักเรี ยนศึกษาวิธีการคูณ 10, 20, 30, ..., 90 กับจานวนที่มีสองหลักในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นา
พานิช จากัด)
11.ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยน ทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการคูณ 10, 20, 30, ..., 90 กับจานวนที่มีสองหลักจาก
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
เพื่อฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบคาตอบจากการทา
โจทย์ของนักเรี ยน
2. การคานวณโจทย์เลขการคูณ 10, 20, 30, ..., 90 กับจานวนที่มีหนึ่งหลัก
3. การคานวณโจทย์เลขการคูณ 10, 20, 30, ..., 90 กับจานวนที่มีสองหลัก
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. การคานวณข้อมูลตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจาวัน
2. ฝึ กทักษะการคิดคานวณการให้เหตุผลอธิบายวิธีคิดคาตอบจากโจทย์เลข
3. นาความรู ้ที่ได้ไปเป็ นพื้นฐานการเรี ยนเรื่ องโจทย์ปัญหาการคูณ
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรอบยอด
การคูณ 10, 20, 30, ..., 90 กับจานวนที่มีสองหลักจะได้ผลคูณเท่ากับจานวนนั้นคูณกับ 1, 2, 3, ..., 9
(ตามลาดับ) แล้วคูณกับ 10 หรื อให้คูณจานวนนั้นกับ 1, 2, 3 ..., 9 แล้วเติม 0 ต่อท้ายผลคูณที่ได้
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ตั้งโจทย์เลขการคูณและคิดหาคาตอบด้วยตนเอง
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2. รวบรวมวิธีการคูณเลขหลาย ๆ วิธีเพื่อนาไปใช้ในการคานวณโจทย์ต่าง ๆ
3.ครู ให้ใบกิจกรรมที่ 4 คิดผลคูณ เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อการเรียนรู้
หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. บัตรโจทย์เลขการคูณ
2. ครู ผปู ้ กครองเพื่อนผูร้ ู ้
3. หนังสื อคณิ ตศาสตร์ทวั่ ไป
4. ข้อมูลตัวเลขในชีวิตประจาวัน
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อน/แทน
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 39
การคูณจานวนสองหลักกับจานวนสองหลัก
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7 การคูณ
เวลา 4 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การคูณจานวนสองหลักกับจานวนสองหลักสามารถหาคาตอบได้โดยวิธีต้ งั คูณหรื อวิธีแจกแจงหาผล
คูณด้วยการกระจายตัวคูณ
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 3/1, ค 1.2 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/1, ค 6.1 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/5, ค 6.1 ป. 3/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาผลคูณระหว่างจานวนที่มีสองหลักกับจานวนที่มีสองหลัก แสดงวิธีทาและหาคาตอบได้ (K)
2. มีความรอบคอบ มีระเบียบ และมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง (A)
3. มีทกั ษะในการให้เหตุผลและการใช้ภาษา สัญลักษณ์ในการนาเสนอได้ถูกต้อง (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตจากการซักถาม การแสดง
–แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
–แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2.สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
–ใบกิจกรรมที่ 4 คิดผลคูณ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 4 คิดผลคูณ
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
–แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ จริ ยธรรม และค่านิยม
ค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
–แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้ทาง
กระบวนการ
คณิ ตศาสตร์
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3.ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
–ใบกิจกรรมที่ 4 คิดผลคูณ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 4 คิดผลคูณ
5. สาระการเรียนรู้
การคูณจานวนสองหลักกับจานวนสองหลัก
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
การตอบคาถาม การพูดอธิบายเหตุผล
สังคมศึกษาฯ
การซื้อขายสิ นค้ าอุปโภคบริโภคในชีวติ ประจาวันของกลุ่มประเทศ
สมาชิกในอาเซียน 10 ประเทศ
ศิลปะ
การออกแบบเกมร้องเพลงการคูณ
สุ ขศึกษาฯ
การเล่นเกมการคูณ
การงานอาชีพฯ
การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบคาตอบ เช่น เครื่ องคิดเลข
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1.ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนท่องสู ตรคูณ
3. ทบทวนการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนสองหลักและการคูณ 10, 20, 30, ... 90 กับจานวน
สองหลัก
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ให้นกั เรี ยนคิดหาคาตอบจากโจทย์เลขการคูณต่อไปนี้
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3. นักเรี ยนช่วยกันสรุ ปวิธีคูณตามแผนภาพ
4. ให้นกั เรี ยนช่วยกันแสดงวิธีการคูณแบบกระจายจากโจทย์เดียวกันจะได้
12 × 23 = (10 + 12) × 23
= (10 × 23) + (2 × 23)
= 230 × 46
= 276
5. ให้นกั เรี ยนพิจารณาวิธีการคูณตามแนวตั้งจากโจทย์
แล้วช่วยกันสรุ ปขั้นตอนการหา
ผลคูณซึ่งได้ผลสรุ ปดังนี้

6.ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพือ่ ฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป โดยครู เขียน
โจทย์การคูณจานวนสองหลักกับจานวนสองหลักบนกระดานดา 5 ข้อ แล้วให้นกั เรี ยนแสดงวิธีหาผลคูณ
ครั้งที่ 2
7.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจคาตอบจากการบ้านของนักเรี ยน
8. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ให้แต่ละกลุ่มหาคาตอบและแสดงวิธีคูณจากบัตรโจทย์เลขการคูณ
จานวนที่มีสองหลักกับจานวนที่มีสองหลัก 1–2 ข้อ แล้วให้ตวั แทนกลุ่มออกมาแสดงวิธีทาบนกระดานดา
เพื่อนและครู ช่วยกันตรวจสอบคาตอบ
9. ครู จดั แข่งขันการคิดเลขเร็ วจากบัตรโจทย์เลขการคูณจานวนที่มีสองหลักกับจานวนที่มีสองหลัก
ประมาณ 10 ข้อ ผูท้ ี่ตอบได้เร็ วและถูกต้องที่สุดจะได้คะแนนข้อละ 1 คะแนน
10. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์
แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
11. นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 4 คิดผลคูณ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
12.ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยน ทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการคูณจานวนสองหลักกับจานวนสองหลักจากสื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด) เพื่อฝึ กฝนทักษะของ
นักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบคาตอบจากการทา
โจทย์ของนักเรี ยน
2. ฝึ กคิดเลขในใจจากโจทย์เลขการคูณ
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3. ฝึกคานวณโจทย์เลขการคูณจานวนที่มีสองหลักกับพหุคูณของ 10
4. ฝึกคานวณโจทย์เลขการคูณจานวนที่มีสองหลักกับจานวนที่มีสองหลัก
5. เล่นเกมแข่งขันคิดเลขเร็ วจากโจทย์การคูณ
6.ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทาโครงงานเกี่ยวกับเรื่ องการคูณจานวนสองหลักกับจานวนสองหลัก
เพื่อฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 4
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1.นักเรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนรายงานผลการทาโครงงาน
2. การซื้อขายในชีวิตประจาวัน การใช้จ่ายเงินและการออมเงิน
3. ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การใช้สญ
ั ลักษณ์ การให้เหตุผลประกอบการคูณ
4. นาความรู ้ที่ได้เป็ นพื้นฐานการเรี ยนเรื่ องโจทย์ปัญหาการคูณ
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การคูณจานวนที่มีสองหลักกับจานวนที่มีสองหลักสามารถหาคาตอบได้โดยวิธีต้ งั คูณหรื อแจกแจงหา
ผลคูณด้วยการกระจายตัวคูณ แล้วนาตัวตั้งมาคูณกับตัวคูณทีละหลัก จากนั้นนาผลคูณที่ได้ทุกจานวนบวกกัน
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. รวบรวมวิธีการคูณเลขหลาย ๆ วิธีเพื่อใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
2. เล่นเกมปริ ศนาอักษรไขว้เกี่ยวกับการคูณ
3. ออกแบบเกมการคูณตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยน
4. ครู ให้ใบกิจกรรมที่ 5 ลองทา...มีคาตอบ เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อการเรียนรู้
1. บัตรโจทย์การคูณ
2. แผนภูมิตวั อย่างการหาผลคูณวิธีต่าง ๆ
3. ใบกิจกรรมที่ 4 คิดผลคูณ ในหนังสื อเรี ยน รายพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์
แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. บัตรโจทย์เลขการคูณ
2. ตารางสู ตรคูณ
3. หนังสื อคณิ ตศาสตร์ทวั่ ไป
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อน/แทน
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 40
โจทย์ ปัญหาการคูณ
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7 การคูณ
เวลา 5 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การแก้โจทย์ปัญหาการคูณต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจ วิเคราะห์โจทย์ให้ได้วา่ สิ่ งที่โจทย์กาหนดให้
สิ่ งที่โจทย์ถาม แล้วคิดวิธีหาคาตอบโดยเขียนประโยคสัญลักษณ์
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 3/1, ค 1.2 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/1, ค 6.1 ป. 3/2, ค 6.1 ป. 3/5, ค 6.1 ป. 3/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เมื่อกาหนดโจทย์ปัญหาการคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนไม่เกินสี่ หลักให้สามารถวิเคราะห์โจทย์
และแสดงวิธีทาและหาคาตอบได้ (K)
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิกิจกรรมทางคณิ ตศาสตร์และทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ (P)
3. มีความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวิจารณญาณ และมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ (A)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตจากการซักถาม การแสดง
–แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
–แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2.สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
–ใบกิจกรรมที่ 5 ลองทา...
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 5 ลองทา...มีคาตอบ
มีคาตอบ
3.ตรวจผลการทาแบบทดสอบวัด
–แบบทดสอบวัดความรู ้
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
ความรู ้ประจาหน่วย
ประจาหน่วย
4.ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
–แบบทดสอบหลังเรี ยน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1.สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
–แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ จริ ยธรรม และค่านิยม
ค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
1.สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้ทาง
คณิ ตศาสตร์
2.ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3.ประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
–แบบประเมินด้านทักษะ/
กระบวนการ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

–แบบบันทึกความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การประเมินชิ้นงานในแฟ้ มสะสม
ผลงาน
–แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
–ใบกิจกรรมที่ 5 ลองทา...มีคาตอบ

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

4.ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
ใบกิจกรรมที่ 5 ลองทา...มีคาตอบ
5.สาระการเรียนรู้
โจทย์ปัญหาการคูณ
6.แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
ความหมายของคาที่ใช้ในการแต่งโจทย์การคูณ
วิทยาศาสตร์
การแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันได้อย่างมี
หลักการและมีเหตุผล
ศิลปะ
เขียนแผนภาพความคิดเรื่ องโจทย์การคูณและแผนภาพการคูณกับการจัดคู่
สุ ขศึกษาฯ
กิจกรรมการคูณกับการจับคู่ และการจัดคู่แข่งขันกีฬา
7.กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1.ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงาน
ในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2.นักเรี ยนฝึ กทักษะในการหาผลคูณ
โดยใช้ตารางการคูณดังรู ปจนครบ
3.นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง
เพลงมาเรียนคณิตศาสตร์
เนือ้ ร้ อง...ราตรี รุ่ งทวีชัย ทานอง...สามสิ บยังแจ๋ ว
ชัว่ โมงนี้มาเรี ยน หนูจงพากเพียรเรี ยนวิชาคณิ ตฯ
หนูอย่าเพิ่งเบือนบิดคณิ ตศาสตร์ กม็ ีเรื่ องแจ๋ ว
มาร่ วมมาร้องเพลงกัน เพื่อความมุ่งมัน่ มาร้องกันเจื้อยแจ้ว
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คณิ ตศาสตร์เพริ ศแพร้ว ได้เรี ยนแล้วช่วยสร้างปัญญา
4.ครู ให้ใบงานเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาโดยวิธีการบวกและวิธีการคูณเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1.ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2.ครู นามะนาว 5 ถุง ถุงละ 3 ผลมาให้นกั เรี ยนดู และแสดงการหยิบมะนาว 5 ถุงให้ดู แต่ละถุงนับ
มะนาวได้ 3 ผล แล้วเทมะนาวทั้ง 5 ถุงมากองบนโต๊ะห้ากอง ถามนักเรี ยนว่าทาอย่างไรจะทราบจานวน
มะนาวทั้งหมด ให้นกั เรี ยนในชั้นเรี ยนหยิบตามคาตอบที่นกั เรี ยนคาดว่าจะเป็ น เช่น นับครั้งละ 3 ห้าครั้ง
ได้คาตอบ 15 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 ได้คาตอบ 15 = 5 × 3
3.ครู ให้โจทย์ที่ตวั เลขยากขึ้นและให้นกั เรี ยนคิดหาคาตอบและช่วยกันสรุ ปวิธีที่คาดว่าจะเป็ นจน
ได้ขอ้ สรุ ปว่า การนับทาได้ยากเพราะเสี ยเวลานับนานมาก การบวกทาได้ยากเพราะเสี ยเวลานานมาก
เช่นกันการคูณทาได้ง่ายที่สุด
4.ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป โดยครู เขียนโจทย์ปัญหาการคูณบนกระดานดา 3 ข้อแล้วให้นกั เรี ยนแสดงวิธีหาผลคูณ
ครั้งที่ 3
5.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจคาตอบจากการบ้านของนักเรี ยน
6.นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7.ครู และนักเรี ยนช่วยกันสรุ ปว่าการคูณจะทาได้รวดเร็ วและแสดงผลเป็ นประโยคสัญลักษณ์แล้ว
ให้นกั เรี ยนหาคาตอบที่จะทาไห้ประโยคเป็ นจริ ง
8.นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 5 ลองทา...มีคาตอบ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อ
การเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
9.ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยน ทาแบบฝึ กหัดเรื่ องโจทย์ปัญหาการคูณจากสื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด) เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการ
เรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 4
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจสอบคาตอบจากการทา
โจทย์ของนักเรี ยน
2.นักเรี ยนแต่ละคนทากิจกรรมทานองเดียวกันนี้จนนักเรี ยนสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณได้
3.ครู เขียนโจทย์ปัญหาการคูณบนกระดานดาและแสดงวิธีแปลความจากโจทย์ปัญหาไปสู่ ประโยคสัญลักษณ์
4.ครู ให้นกั เรี ยนคิดโจทย์ปัญหาเองซึ่งอาจจะคิดเลียนแบบจากตัวอย่างที่ครู อธิบายแล้วหรื อคิดขึ้นเองและแสดงวิธี
แปลงโจทย์ปัญหาเป็ นประโยคสัญลักษณ์และหาคาตอบ
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5.นักเรี ยนทาแบบทดสอบวัดความรู ้ประจาหน่วย
6.ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทาโครงงานเกี่ยวกับเรื่ องโจทย์ปัญหาการคูณเพื่อฝึ กฝนทักษะของ
นักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 5
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1.ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการทาโครงงาน
2. ฝึ กทักษะการคิดคานวณการให้จากโจทย์ปัญหาการคูณ
3. เชื่อมโยงวิชาคณิ ตศาสตร์กบั วิชาอื่น
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรอบยอด
โจทย์ปัญหาการคูณนักเรี ยนควรมีความเข้าใจถ่องแท้เกี่ยวกับจานวนและตัวเลข สัญลักษณ์และ
ภาษาที่นามาใช้ในโจทย์ปัญหา ต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจ แยกแยะให้ได้วา่ โจทย์กาหนดอะไร ถามอะไร
แล้วคิดวิธีการหาคาตอบโดยเขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ แล้วจึงคานวณหาคาตอบและตรวจคาตอบ
นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 7 จานวน 10 ข้อ เวลา 15 นาที
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. จัดสถานการณ์การคูณกับการจัดคู่แล้วให้นกั เรี ยนเขียนแผนภาพ
2. แต่งโจทย์ปัญหาการคูณจากประสบการณ์ในชีวิตประจาวันและคานวณหาคาตอบ
3.ครู ให้ใบกิจกรรมที่ 1 ทบทวนการหาร ในหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 8 การหาร เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แผนภูมิตวั อย่างแก้โจทย์ปัญหาการคูณ
2. ตารางการคูณ
3. ใบกิจกรรมที่ 5 ลองทา...มีคาตอบ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. โจทย์ปัญหาการคูณจากหนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์เล่มอื่น ๆ
2. ตารางสู ตรคูณ
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1.ผลการจัดการเรี ยนรู ้
2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไขปัญหา
3.สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4.การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อน/แทน
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ตอนที่ 3
เอกสาร/ความรู้ เสริมสาหรับครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
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ตอนที่ 3.1
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วดั ชั้นปี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ช่ วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
คณิตศาสตร์
สาระที่ 1 จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้จานวนในชีวิตจริ ง
ตัวชี้วดั ชั้นปี : 1. เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสื อแสดงปริ มาณของสิ่ งของหรื อ
จานวนนับที่ไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์
2. เปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับจานวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการของจานวนและความสัมพันธ์ระหว่างการดาเนินการต่าง ๆ
และสามารถใช้การดาเนินการในการแก้ปัญหา
ตัวชี้วดั ชั้นปี : 1. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจานวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ
2. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจานวนนับไม่เกิน
หนึ่งแสนและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบและสร้างโจทย์ได้
มาตรฐาน ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการคานวณและแก้ปัญหา
ตัวชี้วดั ชั้นปี : มาตรฐาน ค 1.4 เข้าใจระบบจานวนและนาสมบัติเกี่ยวกับจานวนไปใช้
ตัวชี้วดั ชั้นปี : สาระที่ 2 การวัด
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่ งที่ตอ้ งการวัด
ตัวชี้วดั ชั้นปี : 1. บอกความยาวเป็ นเมตร เซนติเมตร และมิลลิเมตร เลือกเครื่ องมือวัดที่เหมาะสมและเปรี ยบเทียบ
ความยาว
2. บอกน้ าหนักเป็ นกิโลกรัม กรัม และขีด เลือกเครื่ องชัง่ ที่เหมาะสมและเปรี ยบเทียบน้ าหนัก
3. บอกปริ มาตรและความจุเป็ นลิตร มิลลิลิตร เลือกเครื่ องตวงที่เหมาะสมและเปรี ยบเทียบปริ มาตร
และความจุในหน่วยเดียวกัน
4. บอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา (ช่วง 5 นาที) อ่านและเขียนบอกเวลาโดยใช้จุด
5. บอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาว น้ าหนัก และเวลา
6. อ่านและเขียนจานวนเงินโดยใช้จุด
มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
ตัวชี้วดั ชั้นปี : 1. แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชัง่ การตวง เงิน และเวลา
2. อ่านและเขียนบันทึกรายรับ รายจ่าย
3. อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรื อเหตุการณ์ที่ระบุเวลา
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สาระที่ 3 เรขาคณิ ต
มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
ตัวชี้วดั ชั้นปี : 1. บอกชนิดของรู ปเรขาคณิ ตสองมิติที่เป็ นส่ วนประกอบของสิ่ งของที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปเรขาคณิ ต
สามมิติ
2. ระบุรูปเรขาคณิ ตสองมิติที่มีแกนสมมาตรจากรู ปที่กาหนดให้
3. เขียนชื่อจุด เส้นตรง รังสี ส่ วนของเส้นตรง มุม และเขียนสัญลักษณ์
มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริ ภูมิ (spatial reasoning) และใช้แบบจาลองทาง
เรขาคณิ ต (geometric model) ในการแก้ปัญหา
ตัวชี้วดั ชั้นปี : 1. เขียนรู ปเรขาคณิ ตสองมิติที่กาหนดให้ในแบบต่าง ๆ
2. บอกรู ปเรขาคณิ ตต่าง ๆ ที่อยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมรอบตัว
สาระที่ 4 พีชคณิ ต
มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรู ป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชนั
ตัวชี้วดั ชั้นปี : 1. บอกจานวนและความสัมพันธ์ในแบบรู ปของจานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ 50 และ
ลดลงทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 ทีละ 50 และแบบรู ปซ้ า
2. บอกรู ปและความสัมพันธ์ในแบบรู ปของรู ปที่มีรูปร่ าง ขนาด หรื อสี ที่สมั พันธ์กนั สองลักษณะ
มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์ (mathematical model) อื่น ๆ แทน
สถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหา
ตัวชี้วดั ชั้นปี : สาระที่ 5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและความน่าจะเป็ น
มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตัวชี้วดั ชั้นปี : 1. รวบรวมและจาแนกข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่ งแวดล้อมใกล้ตวั ที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน
2. อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งอย่างง่าย
มาตรฐาน ค 5.2 ใช้วิธีการทางสถิติและความรู ้เกี่ยวกับความน่าจะเป็ นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
ตัวชี้วดั ชั้นปี : มาตรฐาน ค 5.3 ใช้ความรู ้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็ นช่วยในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
ตัวชี้วดั ชั้นปี : สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์
และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ และมี
ความคิดเริ่ มสร้างสรรค์
ตัวชี้วดั ชั้นปี : 1. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
2. ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม
3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจและสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
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4. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการนาเสนอได้
อย่างถูกต้อง
5. เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ
6. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
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ตอนที่ 3.2 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
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แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
หน่ วยที่ 1 จานวนนับไม่ เกิน 100,000
คาชี้แจง เขียน

ล้อมตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง (10 คะแนน)

1. เก้าหมื่นสองพันสามร้อยหกสิ บเอ็ดเขียนเป็ น
เลขไทยได้อย่างไร
ก ๙๒,๓๑๖
ค ๙๒,๓๖๑
ข ๒๙,๓๑๖
ง ๙๒,๖๓๑
2. 95,046 เขียนเป็ นตัวหนังสื อได้อย่างไร
ก เก้าหมื่นห้าพันสิ บหก
ข เก้าหมื่นห้าร้อยสี่ สิบหก
ค เก้าหมื่นห้าพันสี่ สิบหก
ง เก้าพันห้าร้อยสี่ สิบหก
3. 33,968 ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้มีค่าเท่าไร
ก3
ค 300
ข 30
ง 3,000
4. ค่าของ 7 และ 6 ใน 56,071 ต่างกันเท่าไร
ก1
ค 603
ข 53
ง 5,930
5. จานวนในข้อใดมีค่าน้อยกว่า 43,864
ก 43,684
ค 48,684
ข 46,384
ง 48,864
6. 43,689
ใน
ก >
ข <

43,956 ควรเติมเครื่ องหมายใด
จึงจะถูกต้อง
ค=
ง≈

คะแนน
ก่อนเรี ยน หลังเรี ยน

7. ตัวเลข 5 ในข้อใดมีค่ามากที่สุด
ก 15
ข 501
ค 4,521
ง 5,421
8. 63,682 มีค่าเท่ากับข้อใด
ก 60,000+3,000+682
ข 60,000+3,000+600+82
ค 60,000+3,000+600+80+2
ง 60,000+0,000+600+80+2
9. ข้อใดเรี ยงลาดับจานวนจากมากไปหาน้อยได้
ถูกต้อง
ก 10,110 10,100 11,011
ข 11,100 11,101 11,110
ค 10,101 10,001 11,011
ง 10,111 10,101 10,011
10. จานวน 20,102 21,002 10,220 10,022
22,010 จานวนใดมีค่ามากเป็ นลาดับ 3
ก 10,022
ค 22,010
ข 21,002
ง 20,102
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แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
หน่ วยที่ 2 การบวกและการลบจานวนทีม่ ีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่ เกิน 100,000

คะแนน
ก่อนเรี ยน

หลังเรี ยน

คาชี้แจง เขียน

ล้อมตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง (10 คะแนน)
4. ข้ อใดเป็ นการลบทีไ่ ม่ มีการกระจาย
1. 1,364 + 3,727 =
ก 43 – 25
ก 4,091
ค 6,091
ข 769 – 468
ข 5,091
ง 7,091
ค 647 – 465
2. 64,072 + 18,959 =
ง 4,771 + 3,492
ก 83,031
ค 38,301
5. มานะมีเงิน 43,372 บาท มากกว่ ากล้ า 8,362
ข 83,301
ง 38,031
บาท กล้ ามีเงินกีบ่ าท
3.
4 5, 8
6
+
ก 51,734
ค 35,010
2 3, 7 6 8
ข 41,734
ง 35,100
6 9, 5 9 4
แทนตัวเลขใด
ก1
ค3
ข2
ง1
คาชี้แจง จงแสดงวิธีทา
1. พ่อได้ เงินเดือนเดือนละ 22,750 บาท แม่ ได้ เดือนละ 16,860 บาท สองคนมีเงินรวมกันเท่ าไร
ประโยคสัญลักษณ์ 22,750 + 16,860 =
วิธีทา
พ่ อได้ เงินเดือน เดือนละ 2 2, 7 5 0
บาท
+
แม่ ได้ เงินเดือน เดือนละ 1 6, 8 6 0
บาท
สองคนมีเงิน
3 9, 6 1 0
บาท
ตอบ ๓๙,๖๑๐ บาท
2. ฟาร์ มแห่ งหนึ่งมีไก่ ตายด้ วยไข้ หวัดนกจานวน 23,473 ตัว เป็ นไก่ เนือ้ 6,374 ตัว ทีเ่ หลือเป็ นไก่ ไข่ กตี่ ัว
ประโยคสัญลักษณ์ 23,473 – 6,374 =
วิธีทา ฟาร์ มแห่ งหนึ่งมีไก่ ตายด้ วยไข้ หวัดนก
2 3, 4 7 3
ตัว
–
เป็ นไก่ เนือ้
6, 3 7 4
ตัว
ที่เหลือเป็ นไก่ ไข่
1 7, 0 9 9
ตัว
ตอบ ๑๗,๐๙๙ ตัว
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แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
หน่ วยที่ 3 แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ ง
คาชี้แจง เขียน

ล้อมตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง (10 คะแนน)

คะแนน
ก่อนเรี ยน

หลังเรี ยน

1. ข้ อใดไม่ ใช่ ข้อมูล
4. การจาแนกและจัดประเภทของข้ อมูลให้ เป็ น
ก ดอกทานตะวัน
ระเบียบมีประโยชน์ อย่ างไร
ข น้องซื้อดอกไม้ 10 ดอก
ก เพื่อความสวยงาม
ค มาลีมีกหุ ลาบหลายดอก
ข เพื่อจัดเก็บข้อมูลให้ได้มากขึ้น
ง วันนี้มะลิออกดอก 5 ดอก
ค เพื่อแสดงจานวนข้อมูลในแต่ละประเภท
2. ธานียืนดูนกบินผ่ านหน้ าต่ างทุกวัน จาก
ง เพื่อสะดวกในการอ่านหรื อในการตอบคาถาม
ข้ อความนีธ้ านีจะรู้ ข้อมูลเกีย่ วกับนกโดยวิธีใด
5. ข้ อใดไม่ ใช่ ส่วนประกอบของแผนภูมิรูปภาพ
ก ดูภาพนก
ก ตาราง
ค ชื่อแผนภูมิ
ข สังเกตนก
ข ข้อกาหนด ง ตัวแผนภูมิ
ค ถามจากพ่อแม่
ง อ่านหนังสื อเกี่ยวกับนก
3. เราสามารถเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยวิธีใดบ้ าง
ก สังเกต
ค สอบถาม
ข สารวจ
ง ถูกทุกข้อ
6. แผนภูมิรูปภาพแสดงจานวนรถยนต์ สีต่าง ๆ ในทีจ่ อดรถแห่ งหนึ่ง กาหนดให้ แทนจานวนรถยนต์ 2 คัน
จากแผนภูมิข้างต้ นมีจานวนรถยนต์ ในทีจ่ อดรถทั้งหมด
ก7
ค 12
ข 10
ง 14

ใช้ ภาพนีต้ อบคาถามข้ อ 7– 8
จานวนสัตว์ (ตัว)

ช้าง

7. ภาพนีแ้ สดงข้ อมูลเกีย่ วกับอะไร
จานวนของสัตว์ ชนิดต่ าง ๆ
8. สั ตว์ ทมี่ ีจานวนมากทีส่ ุ ดมีกตี่ วั
ม้ าลาย 4 ตัว
เสื อ

ม้าลาย

ชนิดสัตว์
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คะแนน

แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
หน่ วยที่ 4 การวัดความยาว
คาชี้แจง เขียน

ก่อนเรี ยน

หลังเรี ยน

ล้อมตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง (10 คะแนน)

1. ถ้ าต้ องการวัดความยาวของสมุดควรใช้
เครื่องวัดชนิดใด
ก ไม้เมตร
ค สายวัด
ข ไม้บรรทัด
ง ตลับเมตร
2. รถไฟขบวนนีย้ าว 250
ควรเติม
หน่ วยการวัดใดในช่ องว่ าง
ก เมตร
ข มิลลิเมตร
ค เซนติเมตร
ง ถูกทุกข้อ
3. ระยะทางจาก บ ถึง ป ยาวเท่ าไร
บ
ป
ก 4 มิลลิเมตร 5 เมตร
ข 4 เซนติเมตร 0 มิลลิเมตร
ค 4 เซนติเมตร 4 มิลลิเมตร
ง 4 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร
4. ความยาว 100 เซนติเมตร มีค่าเท่ ากับข้ อใด
ก 1 เมตร
ค 1 มิลลิเมตร
ข 10 เมตร
ง 10 มิลลิเมตร
5. ดินสอแท่ งหนึ่งคะเนความยาวประมาณ
12 เซนติเมตร แต่ ใช้ เครื่องวัดวัดความยาวได้ 15
เซนติเมตร คะเนความยาวคลาดเคลือ่ นไปเท่ าไร
ก 1 มิลลิเมตร
ข 1 เซนติเมตร
ค 3 มิลลิเมตร
ง 3 เซนติเมตร

6. เส้ น อ ยาวกว่ าเส้ น ฮ เท่ าไร

ก 5 มิลลิเมตร
ค 15 เซนติเมตร
ข 10 มิลลิเมตร
ง 15 มิลลิเมตร
7. ชั้นวางของสู ง 75 เซนติเมตร ตู้ลนิ้ ชักสู ง
1 เมตร 10 เซนติเมตร ชั้นวางของกับตู้ลนิ้ ชักมี
ความสู งต่ างกันเท่ าไร
ก 25 เซนติเมตร
ข 30 เซนติเมตร
ค 35 เซนติเมตร
ง 35 เมตร
8. ตู้สูง 2 เมตร แบ่ งเป็ นสองตอน ถ้ าตอนล่ างวัด
ได้ 1 เมตร 20 เซนติเมตร ตอนบนจะสู งเท่ าไร
ก 50 เซนติเมตร
ค 80 เซนติเมตร
ข 70 เซนติเมตร
ง 110 เซนติเมตร
9. บ้ าน ด.ช.ดา อยู่ห่างจากโรงเรียน 100 เมตร
50 เซนติเมตร เขาเดินทางไปและกลับคิดเป็ น
ระยะทางเท่ าไร
ก 200 เมตร
ข 201 เมตร
ค 300 เมตร
ง 250 เซนติเมตร
10. การคาดคะเนความสู งของหน้ าต่ างข้ อใดดี
ทีส่ ุ ดเมือ่ วัดค่ าความสู งจริงเป็ น 82 เซนติเมตร
ก 1 เมตร
ค 90 เซนติเมตร
ข 95 เซนติเมตร
ง 60 เซนติเมตร
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แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
หน่ วยที่ 5 เวลาและการบันทึก
คาชี้แจง เขียน

คะแนน

ล้อมตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง (10 คะแนน)

ใช้ ภาพนี้
ตอบคาถาม
ข้ อ 1–3
1. ตอนกลางวันภาพนีแ้ สดงเวลาอะไร
ก 01.40 น.
ค 13.40 น
ข 08.05 น.
ง 20.05 น.
2. ตอนกลางคืนแสดงเวลาอะไร
ก 01.40 น.
ค 13.40 น.
ข 08.05 น.
ง 20.05 น.
3. จากภาพถ้ าเป็ นกลางคืนจะบอกเวลาเป็ นภาษา
พูดตรงกับข้ อใด
ก ตีหนึ่งสี่ สิบนาที
ข แปดโมงห้านาที
ค บ่ายโมงสี่ สิบนาที
ง สองทุ่มห้านาที
4. เวลาตีสี่ครึ่งควรเขียนอย่ างไร
ก 04.30 น.
ค 24.00 น.
ข 14.30 น.
ง 24.30 น.
5. บ่ ายสองโมงตรงกับเวลาใด
ก 02.40 น.
ค 14.00 น.
ข 12.00 น.
ง 08.00 น.

ก่อนเรี ยน

หลังเรี ยน

6. เวลา 180 นาทีเท่ ากับกีช่ ั่วโมง
ก 1 ชัว่ โมง
ค 3 ชัว่ โมง
ข 2 ชัว่ โมง
ง 4 ชัว่ โมง
7. เวลา 120 วันคิดเป็ นกีเ่ ดือน
ก 2 เดือน
ค 4 เดือน
ข 3 เดือน
ง 6 เดือน
8. หน่ วยเวลาใดมีค่าน้ อยทีส่ ุ ด
ก นาที
ค ชัว่ โมง
ข วินาที
ง สัปดาห์
9. เวลา 5 นาที ฉันอ่ านหนังสื อได้ 1 หน้ า ถ้ าอ่ าน
30 หน้ าจะใช้ เวลาเท่ าไร
ก 1 ชัว่ โมง
ข 2 ชัว่ โมงครึ่ ง
ค 150 นาที
ง ถูกทั้งข้อ ข และ ค
10. สอบคณิตศาสตร์ ต้งั แต่ 09.05 – 10.00 น.
ใช้ เวลาสอบนานเท่ าไร
ก 45 นาที
ข 50 นาที
ค 55 นาที
ง 1 ชัว่ โมง
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คะแนน

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

ก่อนเรี ยน

หน่ วยที่ 6 การชั่ง การตวง
คาชี้แจง เขียน

ล้อมตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง (10 คะแนน)

1. ถ้ าต้ องการชั่งแหวนควรใช้ เครื่องชั่งชนิดใด
ก

หลังเรี ยน

ค

ข
ง
2. ผลไม้ ในภาพมีนา้ หนักเท่ าไร
ก 2,000 กรัม
ข 2 กิโลกรัมครึ่ ง
ค 2 กิโลกรัม 8 ขีด
ง 2 กิโลกรัม 500 กรัม
3. ปลาหนัก 14 ขีด คิดเป็ นนา้ หนักกีก่ รัม
ก 14 กรัม
ข 140 กรัม
ค 1,400 กรัม
ง 2,400 กรัม
4. นา้ ตาลทรายถุงหนึ่งหนัก 1.6 กิโลกรัม อีกถุง
หนึ่งหนัก 800 กรัม รวมเป็ นนา้ หนักเท่ าไร
ก 1,600 กรัม
ข 1,800 กรัม
ค 2,400 กรัม
ง 2,800 กรัม
5. ถ้ าต้ องการตวงข้ าวสารควรใช้ เครื่องตวงชนิด
ใดเหมาะสมทีส่ ุ ด
ก ช้อนตวง
ค ลิตร
ข ถ้วยตวง
ง ถัง

6. ข้ าวสาร 2,000 มิลลิลติ ร เท่ ากับกีล่ ติ ร
ก 2 ลิตร
ค 20 ลิตร
ข 10 ลิตร
ง 200 ลิตร
7. คะเนความจุของกระติกจุนา้ ได้ 3 ลิตร เมื่อ
ตวงจริงใส่ นา้ ได้ 2.3 ลิตร คะเนผิดไปเท่ าไร
ก 7 ลิตร
ข 1.7 ลิตร
ค 100 มิลลิลิตร
ง 700 มิลลิลิตร
8. ตุ่มนา้ ใบหนึ่งจุนา้ ได้ 30 ลิตร ตักนา้ ใส่ ต่ ุมไป
แล้ ว 24 ลิตร 500 มิลลิลติ ร จะต้ องเติมนา้ อีก
เท่ าไรจึงจะเต็มตุ่มพอดี
ก 6 ลิตร
ข 5 ลิตรครึ่ ง
ค 4.5 ลิตร
ง 4 ลิตร 500 มิลลิลิตร
9. ถ้ าข้ าวสาร 1 ถัง มีนา้ หนัก 15 กิโลกรัม ถ้ าซื้อ
ครึ่งถังจะมีนา้ หนักเท่ าไร
ก 7 กิโลกรัม
ข 7.2 กิโลกรัม
ค 7 กิโลกรัม 6 ขีด
ง 7 กิโลกรัม 500 กรัม
10. กาหนดข้ าวสาร 1 ถัง มีนา้ หนัก 15 กิโลกรัม
แล้ วข้ อใดต่ อไปนีถ้ ูกต้ อง
ก ข้าวสาร 1.5 ถัง มากกว่า 20 กิโลกรัม
ข ข้าวสาร 2 ถัง มากกว่า 30 กิโลกรัม
ค ข้าวสาร 2.5 ถัง น้อยกว่า 30 กิโลกรัม
ง ข้าวสาร 3.5 ถัง น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
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แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
หน่ วยที่ 7 การคูณ
คาชี้แจง เขียน
1. 6 × 74 =
ก 344
ข 404
ค 414
ง 444
2. 8 × 263 =
ก 2,104
ข 2,140
ค 2,220
ง 2,240
3. 7 × 304 =
ก 2,019
ข 2,128
ค 2,209
ง 2,219
4. 4 × 3,500 =
ก 1,400
ข 14,000
ค 35,000
ง 70,000
5. 9 × 2,087 =
ก 18,636
ข 18,383
ค 18,773
ง 18,783

คะแนน
ก่อนเรี ยน

หลังเรี ยน

ล้อมตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง (10 คะแนน)
6. 20 × 88 =
ก 1,760
ข 1,860
ค 1,780
ง 1,880
7. ทางานวันละ 8 ชั่วโมง ได้ ค่าจ้ างชั่วโมงละ 75
บาท จะได้ ค่าจ้ างวันละเท่ าไร
ก 600 บาท
ข 606 บาท
ค 760 บาท
ง 820 บาท
8. หนังสื อเล่ มหนึ่งราคา 46 บาท ถ้ าซื้อ 3 เล่ ม
ต้ องจ่ ายเงินเท่ าไร
ก 108 บาท
ข 128 บาท
ค 118 บาท
ง 138 บาท
9. จัดเก้ าอี้ 25 แถว แต่ ละแถวมีเก้ าอี้ 35 ตัว มี
เก้ าอีท้ ้งั หมดกีต่ ัว
ก 875 ตัว
ข 885 ตัว
ค 915 ตัว
ง 925 ตัว
10. หนังสื อเล่ มหนึ่งราคา 146 บาท ถ้ าซื้อ
หนังสื อ 5 เล่ ม ต้ องจ่ ายเงินเท่ าไร
ก 307
ค 730
ข 370
ง 830
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ที่

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
หมายเหตุ การคานวณหาการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนก่อน–หลังการจัดการเรี ยนรู ้
= (ร้อยละของการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน)
X = ผลการทดสอบก่อนเรี ยน
Y = ผลการทดสอบหลังเรี ยน
N = คะแนนเต็ม

หมายเหตุ
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ตอนที่ 3.3
แบบทดสอบกลางปี
ด้ านความรู้
คาชี้แจง เลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว
1. 7,345 เลข 7 อยู่ในหลักใด
ก หลักสิ บ
ค หลักร้อย
ข หลักหน่วย
ง หลักพัน
2. ตัวเลข 7 ใน 27,890 มีค่าเท่ าใด
ก 7,000
ค 70
ข 700
ง7
3. ข้ อใดมีค่าเท่ ากับ 48,364
ก 48 + 30 + 64
ข 40,000 + 8,000 + 300 + 60 + 4
ค 40,000 + 8,300 + 60 + 4
ง 40,000 + 8,000 + 64
4. ตัวเลข 8 ในข้ อใดมีค่ามากทีส่ ุ ด
ก 2,384
ค 78,360
ข 4,862
ง 89,376
5. จานวน ในข้ อใดมีค่ามากกว่า 49,889
ก 49,808
ค 49,898
ข 48,980
ง 48,989
6. จานวนในข้ อใดมีค่าน้ อยกว่ า 38,464
ก 38,446
ค 38,484
ข 38,664
ง 38,498
7. ข้ อใดถูกต้ อง
ก 4,580 > 57,807
ข 6,837 > 63,781
ค 75,024 < 75,020
ง 96,351 < 96,531
8. 69,872
60,000 + 9,000 + 800 + 70 + 2
ควรเติมเครื่องหมายใดใน
จึงจะถูกต้ อง
ก>
ค=
ข<
ง≠

9. ข้ อใดเรียงลาดับจานวนจากมากไปหาน้ อยได้
ถูกต้ อง
ก 37,654 45,639 74,832
ข 74,832 45,639 37,654
ค 74,832 37,654 45,639
ง 45,639 37,654 74,832
10. ข้ อใดเรียงลาดับจานวนจากน้ อยไปหามากได้
ถูกต้ อง
ก 12,678 87,649 67,843
ข 67,843 87,649 12,678
ค 12,678 67,843 87,649
ง 67,843 12,678 87,649
11. จานวนใดมีค่ามากทีส่ ุ ด
ก 78,695
ค 76,895
ข 68,974
ง 47,392
12. จานวนใดมีค่าน้ อยทีส่ ุ ด
ก 63,748
ค 69,372
ข 87,435
ง 48,695
13. ข้ อใดเป็ นการนับลดทีละเท่ า ๆ กัน
ก 1,252 1,202 1,152 1,102
ข 2,150 2,100 2,125 2,120
ค 3,456 3,450 3,400 3,446
ง 7,283 7,238 7,261 7,182
14. 3,567 3,570 3,573 3,576 เป็ นการนับเพิม่ ที
ละเท่ าไร
ก ทีละ 3
ข ทีละ 4
ค ทีละ 25
ง ทีละ 50
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15. 51,602 51,652
51,752
ควรเติมเลขใดใน
ก 51655
ข 51,659
ค 51,677
ง 51,702
16. 79,511 79,486 79,461 79,436 เป็ นการนับ
ลดทีละเท่ าไร
ก ทีละ 50
ข ทีละ 25
ค ทีละ 3
ง ทีละ 4
17. ควรเติมเลขใดลงใน
2 342
+
1 23 1
3 733
ก496
ค497
ข794
ง694
18. ควรเติมเลขใดลงใน
5 0 6 4 –
2 0 3 2
3
2 4 3
ก516
ค517
ข510
ง512
19. ควรเติมเลขใดลงใน
6 1
8 3
+
2 8 6 2
9 0 9 5
ก416
ค417
ข410
ง412

ใช้ แผนภูมิรูปภาพการขายดอกบัวของไฉไล
ตอบคาถาม ข้ อ 20–24
แผนภูมิรูปภาพการขายดอกบัวของไฉไลใน
1 สั ปดาห์

กาหนดให้ รูปภาพ แทนจานวนดอกบัว
10 ดอก
20. วันใดทีไ่ ฉไลขายดอกบัวได้ น้อยทีส่ ุ ด
ก วันจันทร์
ข วันอังคาร
ค วันพุธ
ง วันเสาร์
21. วันอาทิตย์ ขายดอกบัวได้ กดี่ อก
ก 7 ดอก
ข 10 ดอก
ค 17 ดอก
ง 70 ดอก
22. จานวนทีข่ ายได้ ในวันจันทร์ และวันอาทิตย์
ต่ างกันกีด่ อก
ก 2 ดอก
ข 20 ดอก
ค 70 ดอก
ง 120 ดอก
23. วันใดทีข่ ายดอกบัวได้ เท่ ากัน
ก วันพุธกับวันเสาร์
ข วันจันทร์กบั วันศุกร์
ค วันจันทร์ กบั วันอังคาร
ง วันอังคารกับวันอาทิตย์
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24. ใน 1 สั ปดาห์ ไฉไลขายดอกบัวได้ กดี่ อก
ก 40 ดอก
ข 200 ดอก
ค 400 ดอก
ง 4,000 ดอก
ใช้ แผนภูมิแท่ งแสดงจานวนคะแนนทีร่ ัตนาสอบ
ได้ ตอบคาถามข้ อ 25–29
แผนภูมิแท่ งแสดงจานวนคะแนนทีร่ ัตนา
สอบได้

25. รัตนาสอบวิชาคณิตศาสตร์ ได้ กคี่ ะแนน
ก 60 คะแนน
ข 70 คะแนน
ค 80 คะแนน
ง 90 คะแนน
26. รัตนาสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ได้ กคี่ ะแนน
ก 60 คะแนน
ข 70 คะแนน
ค 80 คะแนน
ง 90 คะแนน
27. รัตนาสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ได้ คะแนนมากกว่ าวิชาภาษาไทยกีค่ ะแนน
ก 10 คะแนน ค 30 คะแนน
ข 20 คะแนน ง 40 คะแนน

28. วิชาใดทีร่ ัตนาสอบได้ คะแนนน้ อยทีส่ ุ ด
ก ภาษาไทย
ข คณิ ตศาสตร์
ค วิทยาศาสตร์
ง การงานอาชีพและเทคโนโลยี
29. รัตนาได้ คะแนนวิชาใดเท่ ากัน
ก ภาษาไทยกับการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ข คณิ ตศาสตร์ กบั วิทยาศาสตร์
ค สังคมศึกษากับวิทยาศาสตร์
ง วิทยาศาสตร์ กบั การงานอาชีพและเทคโนโลยี
30. รู ปใดยาว 3.2 เซนติเมตร
ก
ข
ค
ง
31. ขวดใบนีส้ ู งเท่ าไร
ก 10 มิลลิเมตร
ข 15 มิลลิเมตร
ค 10 เซนติเมตร
ง 15 เซนติเมตร
32. เสาไฟฟ้าสู ง 12 _____ ควรเติมหน่ วยใดใน
ช่ องว่ าง
ก เมตร
ค เซนติเมตร
ข มิลลิเมตร
ง ถูกทุกข้อ
33. เข็มเย็บผ้ าเล่ มหนึ่งยาว 3 เซนติเมตร กับ
5 ______ ควรเติมหน่ วยใดในช่ องว่ าง
ก เมตร
ค เซนติเมตร
ข มิลลิเมตร
ง ไม่มีขอ้ ถูก
34. โต๊ ะนักเรียนยาว 65 เซนติเมตร โต๊ ะครู ยาว
1 เมตร ค่ าความยาวของโต๊ ะทั้งสองแตกต่ างกัน
เท่ าไร
ก 25 มิลลิเมตร ค 35 มิลลิเมตร
ข 25 เซนติเมตร ง 35 เซนติเมตร
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35. สุ ดาสู ง 153 เซนติเมตร มานีสูง 162
เซนติเมตร มานีสูงกว่ าสุ ดาเท่ าไร
ก 10 เซนติเมตร ค 20 เซนติเมตร
ข 9 เซนติเมตร ง 29 เซนติเมตร
36. ระยะทางจากบ้ านไปโรงเรียนยาว 375 เมตร
ระยะทางจากบ้ านไปตลาดยาว 129 เมตร
ระยะทางจากบ้ านไปโรงเรียนยาวกว่ าเท่ าไร
ก 146 เมตร
ค 304 เมตร
ข 246 เมตร
ง 504 เมตร
37. หน้ าปัดนาฬิ กาตรงกับเวลาอะไร ถ้ าเวลาใน
หน้ าปัดแสดงช่ วงเวลากลางวัน
ก 4 นาฬิกา
ข 12 นาฬิกา
ค 16 นาฬิกา
ง 12 นาฬิกา 20 นาที
38. ถ้ าเป็ นเวลาก่ อนเทีย่ งจะตรงกับเวลาใด
ก 9 นาฬิกา
ข 21 นาฬิกา
ค 9 นาฬิกา 15 นาที
ง 21 นาฬิกา 45 นาที
39. ภาพใดแสดงเวลาสี่ ท่ ุมสี่ สิบนาที
ก

ค

ข

ง

40. เวลา 19.30 น. ใช้ ภาษาพูดว่ าอย่ างไร
ก ทุ่มกว่า ๆ
ข หนึ่งทุ่มครึ่ ง
ค สิ บเก้าจุดสามศูนย์นาฬิกา
ง สิ บเก้านาฬิกาสามสิ บนาที

41. เวลาเพลสามารถเขียนแสดงเวลาโดยใช้ จุด
ได้ ตรงกับข้ อใด
ก 8.00 น.
ค 11.00 น.
ข 9.00 น.
ง 18.00 น.
42. เวลา 16.30 น. สามารถเขียนเป็ นคาอ่ านได้
อย่ างไร
ก หนึ่งหกจุดสามศูนย์นอจุด
ข สิ บหกจุดสามศูนย์นอ
ค สิ บหกจุดสามศูนย์นาฬิกา
ง สิ บหกนาฬิกาสามสิ บนาที
43. “โรงเรี ยนเลิกเรี ยนในเวลาสี่ โมงเย็น” จาก
ข้ อความดังกล่ าวเขียนแสดงเวลาโดยใช้ จุดได้ ดงั
ข้ อใด
ก 4.00 น.
ค 15.00 น.
ข 8.00 น.
ง 16.00 น.
44. เวลา 2 ชั่วโมง กับ 24 นาที คิดเป็ นเวลากีน่ าที
ก 84 นาที
ค 124 นาที
ข 120 นาที
ง 144 นาที
45. เวลา 4 วัน กับ 8 ชั่วโมง คิดเป็ นเวลากีช่ ั่วโมง
ก 56 ชัว่ โมง
ค 102 ชัว่ โมง
ข 72 ชัว่ โมง
ง 104 ชัว่ โมง
46. เดือนมีนาคม เมษายน กับอีก 2 สั ปดาห์
เท่ ากับกีว่ นั
ก 65 วัน
ค 75 วัน
ข 70 วัน
ง 90 วัน
ใช้ ภาพ ก–ฉ ตอบคาถามข้ อ 47–50

47. ภาพใดไม่ เหมาะทีจ่ ะนามาใช้ ชั่งนา้ หนักของ
สิ่ งของ
ก ข, ง, ฉ
ค ก, ค, จ
ข ค, ง, ฉ
ง ง, จ, ฉ
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48. ถ้ าต้ องการชั่งนา้ หนักปุ๋ ย 1 กระสอบควรใช้
เครื่องชั่งภาพใด
กข
คก
ขค
งง
49. ถ้ าต้ องการตวงนา้ หวานควรใช้ เครื่องตวง
ภาพใด
กฉ
คจ
ขค
งง
50. เครื่องตวงในภาพใดใช้ ตวงเกลือป่ นได้
กก
คค
ขข
งง
51. อ่ านนา้ หนักจากภาพแล้ วเลือกตอบ
ก 3 กิโลกรัม
ข 3 กิโลกรัม 2 ขีด
ค 2 กิโลกรัม
ง 2 กิโลกรัม 2 ขีด
52. อ่ านนา้ หนักจากภาพแล้ วเลือกตอบ
ก 5 กิโลกรัม
ข 5 กิโลกรัม 2 ขีด
ค 6 กิโลกรัม
ง 6 กิโลกรัม 2 ขีด

ใช้ ข้อความต่ อไปนีว้ เิ คราะห์ โจทย์ แล้ ว
ตอบคาถาม ข้ อ 53–55
ผึง้ รั งหนึ่งมี 3,587 ตัว ถ้ ามีผึง้ 9 รั ง จะมีผึง้
ทั้งหมดกี่ตัว
53. “ผึง้ รั งหนึ่งมี 3,587 ตัว” เป็ นส่ วนใดของ
โจทย์ ปัญหา
ก สิ่ งที่โจทย์กาหนด
ข สิ่ งที่โจทย์ถาม
ค วิธีคิดคาตอบ
ง คาตอบ
54. “ถ้ ามีผึง้ 9 รั ง” เป็ นส่ วนใดของโจทย์ ปัญหา
ก สิ่ งที่โจทย์กาหนด
ค วิธีคิดคาตอบ
ข สิ่ งที่โจทย์ถาม
ง คาตอบ
55. “จะมีผึง้ ทั้งหมดกี่ตัว” เป็ นส่ วนใดของโจทย์
ปัญหา
ก สิ่ งที่โจทย์กาหนด
ข สิ่ งที่โจทย์ถาม
ค วิธีคิดคาตอบ
ง คาตอบ
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ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม
รายการประเมิน
1. การแก้ปัญหา
2. การใช้เหตุผล
3. การสื่ อความหมายและ
การนาเสนอ
4. การเชื่อมโยง
5. การคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์

สาหรับครู ประเมินนักเรียน
ระดับคุณภาพ
ความสามารถของนักเรียน
4 3 2 1
ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาและคานวณคาตอบ
สรุ ปผลและบอกเหตุผลการสรุ ปได้
ใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและ
นาเสนอได้ การนาเสนอถูกต้อง
นาความรู ้ไปใช้ในการเรี ยนวิชาอื่นและในชีวิตจริ ง
มีแนวความคิดใหม่ ๆ ในการทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์

ระดับคุณภาพ 4 = ดีมาก 3 = ดี

2 = พอใช้ 1 = ควรปรับปรุ ง

ด้านทักษะ/กระบวนการ
ความสามารถของนักเรียน

รายการประเมิน
1. การทางานเป็ น
ระบบ รอบคอบ
2. มีระเบียบวินยั
3. มีความรับผิดชอบ
4. มีวิจารณญาณ
5. มีความเชื่อมัน่ ใน
ตนเอง
6. ตระหนักในคุณค่า
และเจตคติที่ดี
ต่อคณิ ตศาสตร์

ด้านความรู ้

สาหรับครู ประเมินนักเรียน
ระดับคุณภาพ
4 3 2 1

มีลาดับและขั้นตอนในการทางาน
ทางานสะอาด
ส่ งงานตามกาหนดเวลา
ตรวจสอบการทางานของตนเองและค้นหากิจกรรม
คณิ ตศาสตร์อื่น ๆ
ร่ วมค้นหาคาตอบและทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์ดว้ ย
ตนเอง
สนใจเรี ยน เต็มใจ ร่ วมทากิจกรรมและเรี ยนอย่างมี
ความสุ ข

ระดับคุณภาพ 4 = ดีมาก 3 = ดี

สรุป
คะแนน

คะแนนทีไ่ ด้
คะแนนเฉลีย่

2 = พอใช้ 1 = ควรปรับปรุ ง คะแนนทีไ่ ด้
คะแนนเฉลีย่

ด้านทักษะ/
กระบวนการ

คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม คะแนนรวม
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ตอนที่ 3.4 ตัวอย่ างแบบประเมินต่ าง ๆ พร้ อมเกณฑ์ (Rubrics)
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แบบบันทึกความรู้
โรงเรี ยน
หน่วยการเรี ยนรู ้
ชื่อ–นามสกุล (ผูบ้ นั ทึก)

เรื่ อง
ชั้น

เกณฑ์ การประเมินผลการบันทึกความรู้
รายการประเมิน
–บันทึกความรู ้ได้ถูกต้องตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกได้ชดั เจน แนวคิดหลักถูกต้อง
มีประเด็นสาคัญครบถ้วน ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม คาศัพท์ถูกต้อง
–บันทึกความรู ้ได้ตรงตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกที่มีบางส่ วนยังไม่ชดั เจน
แนวคิดหลักถูกต้อง มีประเด็นสาคัญครบถ้วน ใช้ภาษา คาศัพท์ไม่ถูกต้องในบางส่ วน
–บันทึกความรู ้ยดึ ตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชดั เจน แนวคิดหลักบางส่ วนไม่
ถูกต้อง ส่ วนที่เป็ นประเด็นสาคัญมีไม่ครบถ้วน ใช้ภาษา คาศัพท์ไม่ถูกต้องในบางส่ วน
–บันทึกความรู ้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชดั เจนและแนวคิดหลัก
ส่ วนใหญ่ไม่ถูกต้อง ใช้ภาษา คาศัพท์ไม่ถูกต้อง

เลขที่

ระดับคุณภาพ
4
3
2
1
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แบบบันทึกผลการอภิปราย
โรงเรี ยน
หน่วยการเรี ยนรู ้
เรื่ อง
ชื่อ–นามสกุล (ผูบ้ นั ทึก)
ชั้น

เกณฑ์ การประเมินผลการอภิปราย
รายการประเมิน
–บันทึกความรู ้ได้ถูกต้องตามจุดประสงค์เขียนบันทึกได้ชดั เจน แนวคิดหลักถูกต้อง มี
ประเด็นสาคัญครบถ้วน ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม คาศัพท์ถูกต้อง
–บันทึกความรู ้ได้ตรงตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกที่มีบางส่ วนยังไม่ชดั เจน แนวคิด
หลักถูกต้อง มีประเด็นสาคัญครบถ้วน ใช้ภาษา คาศัพท์ไม่ถูกต้องในบางส่ วน
–บันทึกความรู ้ยดึ ตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชดั เจน แนวคิดหลักบางส่ วน
ไม่ถูกต้อง ส่ วนที่เป็ นประเด็นสาคัญมีไม่ครบถ้วน ใช้ภาษา คาศัพท์ไม่ถูกต้องใน
บางส่ วน
–บันทึกความรู ้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชดั เจนและแนวคิด
หลักส่ วนใหญ่ไม่ถูกต้อง ใช้ภาษา คาศัพท์ไม่ถูกต้อง

เลขที่

ระดับคุณภาพ
4
3
2
1
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ชื่อ–สกุล

ความสาคัญของ
การจัดทา
โครงงาน
เนื้อหาของ
โครงงาน
กระบวนการ
ทางาน
การนาเสนอ
โครงงาน
รวมจานวนรายการที่
ผ่านเกณฑ์ข้ นั ต่า

เลขที่

ตัวอย่ างแบบประเมินโครงงานทัว่ ไป
เรื่ อง
กลุ่มที่
ภาคเรี ยนที่
ชั้น
รายการ ประเมิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เกณฑ์ การประเมิน
รายการที่ 1 ความสาคัญของการจัดทาโครงงาน
รายการประเมิน
– มีการทางานเป็ นกระบวนการกลุ่ม มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ
เนื้อหาและมีประโยชน์ในชีวิตจริ ง
– มีการทางานเป็ นกระบวนการกลุ่ม มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ บางส่ วนไม่สอดคล้อง
กับเนื้อหา แต่มีประโยชน์ในชีวิตจริ ง
– มีการทางานเป็ นกระบวนการกลุ่ม มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ไม่สอดคล้องกับ
เนื้อหา และไม่มีประโยชน์ในชีวิตจริ ง
– มีการทางานเป็ นกระบวนการกลุ่ม แต่ขาดความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ไม่สอดคล้องกับ
เนื้อหา และไม่มีประโยชน์ในชีวิตจริ ง

สรุ ปผล
ผ่าน

ระดับคุณภาพ
4
3
2
1

ไม่ผา่ น

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 3 เล่ม 1 247

รายการที่ 2 เนือ้ หาของโครงงาน
รายการประเมิน
– เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน ใช้แนวคิดและข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมและมีการสรุ ปได้ดี
– เนื้อหาเกือบทั้งหมดถูกต้อง ใช้แนวคิดที่เหมาะสม มีขอ้ มูลข่าวสารบางเรื่ องไม่
เหมาะสมและการสรุ ปต้องแก้ไข
– เนื้อหาบางส่ วนถูกต้อง แนวคิดและข้อมูลข่าวสารบางส่ วนต้องแก้ไข และการสรุ ป
ต้องแก้ไข
– เนื้อหาส่ วนใหญ่ไม่ถูกต้อง แนวคิดและข้อมูลข่าวสารส่ วนใหญ่ตอ้ งแก้ไข และการ
สรุ ปต้องแก้ไขทั้งหมด
รายการที่ 3 กระบวนการทางาน
รายการประเมิน
– มีการวางแผนอย่างเป็ นระบบ มีการดาเนินงานตามแผนลงมือปฏิบตั ิจนประสบ
ความสาเร็ จ และมีการประเมินและปรับปรุ งการดาเนินงาน
– มีการวางแผนอย่างเป็ นระบบ มีการดาเนินงานตามแผน ลงมือปฏิบตั ิจนประสบ
ความสาเร็ จ แต่ขาดการประเมินและปรับปรุ งการดาเนินงาน
– มีการวางแผนอย่างเป็ นระบบ แต่ไม่ได้ดาเนินงานตามแผน แม้จะปฏิบตั ิจนประสบ
ความสาเร็ จ และมีการประเมินและปรับปรุ งการดาเนินงานก็ตาม
– มีการวางแผนไม่เป็ นระบบ การดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็ จ

ระดับคุณภาพ
4
3
2
1
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 แต่
3
ข้อสรุ ปของโครงงานบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
– สื่ อความหมายไม่ค่อยชัดเจน ข้อมูลบางส่ วนขาดความสมบูรณ์ ใช้รูปแบบที่ไม่
2
เหมาะสม ข้อสรุ ปของโครงงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ท้ งั หมด
– สื่ อความหมายไม่ชดั เจน ข้อมูลส่ วนใหญ่ไม่สมบูรณ์ ใช้รูปแบบที่ไม่เหมาะสมและ
1
ข้อสรุ ปของโครงงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
เกณฑ์ การประเมิน
นักเรียนต้ องมีพฤติกรรมอย่ างน้ อยระดับ 3 ขึน้ ไป ในแต่ ละรายการ จานวน 3 ใน 4 รายการ
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ตอนที่ 3.5 แฟ้มสะสมผลงาน (Portifolio)
แฟ้ มสะสมผลงาน หมายถึง แหล่งรวบรวมเอกสาร ผลงาน หรื อหลักฐานเพื่อใช้สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์
ความสามารถ ทักษะ และพัฒนาการของนักเรี ยน มีการจัดเรี ยบเรี ยงผลงานไว้อย่างมีระบบโดยนาความรู ้ ความคิด
และการนาเสนอมาผสมผสานกัน ซึ่งนักเรี ยนเป็ นผูค้ ดั เลือกผลงานและมีส่วนร่ วมในการประเมิน แฟ้ มสะสมผลงาน
จึงเป็ 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. มุ่งวัดศักยภาพของนักเรี ยนในการผลิตหรื อสร้างผลงานมากกว่าการวัดความจาจากการทาแบบทดสอบ
3. วัดและประเมินโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง คือนักเรี ยนเป็ นผูว้ างแผนลงมือปฏิบตั ิงาน รวมทั้งประเมิน
และปรับปรุ งตนเองซึ่งมีครู เป็ นผูช้ ้ ีแนะ เน้นการประเมินผลย่อยมากกว่าการประเมินผลรวม
4. ฝึ กให้นกั เรี ยนรู ้จกั การประเมินตนเองและหาแนวทางปรับปรุ งพัฒนาตนเอง
5. นักเรี ยนเกิดความมัน่ ใจและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง รู ้วา่ ตนเองมีจุดเด่นในเรื่ องใด
6. ช่วยในการสื่ อความหมายเกี่ยวกับความรู ้ความสามารถ ตลอดจนพัฒนาการของนักเรี ยนให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
ทราบ เช่น ผูป้ กครอง ฝ่ ายแนะแนว ตลอดจนผูบ้ ริ หารของโรงเรี ยน
ขั้นตอนการประเมินผลโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงาน
การจัดทาแฟ้ มสะสมผลงานมี 10 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้
1. การวางแผนจัดทาแฟ้มสะสมผลงาน การจัดทาแฟ้ มสะสมผลงานต้องมีส่วนร่ วมระหว่างครู นักเรี ยน
และผูป้ กครอง
ครู การเตรี ยมตัวของครู ตอ้ งเริ่ มจากการศึกษาและวิเคราะห์หลักสู ตร คู่มือครู คาอธิบายรายวิชา วิธีการวัด
และประเมินผลในหลักสู ตร รวมทั้งครู ตอ้ งมีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินโดยใช้แฟ้ มสะสมผลงานจึงจะ
สามารถวางแผนกาหนดชิ้นงานได้
นักเรียน ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้อหาสาระ การประเมินผลโดยใช้แฟ้ มสะสม
ผลงาน การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การกาหนดชิ้นงาน และบทบาทในการทางานกลุ่ม โดยครู ตอ้ งแจ้งให้
นักเรี ยนทราบล่วงหน้า
ผู้ปกครอง ต้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการคัดเลือกผลงาน การแสดงความคิดเห็นและรับรู ้พฒั นาการของ
นักเรี ยนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นก่อนทาแฟ้ มสะสมผลงานครู ตอ้ งแจ้งให้ผปู ้ กครองทราบหรื อขอความร่ วมมือ รวมทั้ง
ให้ความรู ้ในเรื่ องการประเมินผลโดยใช้แฟ้ มสะสมผลงานแก่ผปู ้ กครองเมื่อมีโอกาส
2. การรวบรวมผลงานและจัดระบบแฟ้ม ในการรวบรวมผลงานต้องออกแบบการจัดเก็บหรื อแยก
หมวดหมู่ของผลงานให้ดีเพื่อสะดวกและง่ายต่อการนาข้อมูลออกมาใช้ แนวทางการจัดหมวดหมู่ของผลงาน เช่น
– จัดแยกตามลาดับวัน เวลาที่สร้างผลงานขึ้นมา
– จัดแยกตามความซับซ้อนของผลงาน เป็ นการแสดงถึงทักษะหรื อพัฒนาการของนักเรี ยนที่มากขึ้น
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– จัดแยกตามวัตถุประสงค์ เนื้อหา หรื อประเภทของผลงาน
ผลงานที่อยูใ่ นแฟ้ มสะสมผลงานอาจมีหลายเรื่ องหลายวิชา ดังนั้นนักเรี 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 มสะสมผลงานหรื อมีส่วน
ร่ วมกับครู เพื่อน และผูป้ กครอง
ผลงานที่เลือกเข้าแฟ้ มสะสมผลงานควรมีลกั ษณะ ดังนี้
– สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู ้
– เป็ นผลงานชิ้นที่ดีที่สุด มีความหมายต่อนักเรี ยนมากที่สุด
– สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของนักเรี ยนในทุกด้าน
– เป็ นสื่ อที่จะช่วยให้นกั เรี ยนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครู ผูป้ กครอง และเพื่อน ๆ
ส่ วนจานวนชิ้นงานนั้นให้กาหนดตามความเหมาะสม ไม่ควรมีมากเกินไปเพราะอาจจะทาให้ผลงานบางชิ้น
ไม่มีความหมาย แต่ถา้ มีนอ้ ยเกินไปจะทาให้การประเมินไม่มีประสิ ทธิภาพ
4. สร้ างสรรค์ แฟ้มสะสมผลงานให้ มีเอกลักษณ์ ของตนเอง โครงสร้างหลักของแฟ้ มสะสมผลงานอาจ
เหมือนกัน แต่นกั เรี ยนสามารถตกแต่งรายละเอียดย่อยให้แตกต่างกันตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล โดย
อาจใช้ภาพ สี สติกเกอร์ตกแต่งให้สวยงาม 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 ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ประเมินความสามารถของตนเอง
โดยพิจารณาตามเกณฑ์ยอ่ ย ๆที่ครู และนักเรี ยนช่วยกันกาหนดขึ้น เช่น นิสยั การทางาน ทักษะทางสังคม การทางาน
เสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนด การขอความช่วยเหลือเมื่อมีความจาเป็ น เป็ นต้น นอกจากนี้การตรวจสอบ
ความสามารถตนเองอีกวิธีหนึ่งคือ การให้นกั เรี ยนเขียนวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง และสิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง
แก้ไข
7. การประเมินผลงาน เป็ นขั้นตอนที่สาคัญเนื่องจากเป็ นการสรุ ปคุณภาพของงานและความสามารถหรื อ
พัฒนาการของนักเรี ยน การประเมินแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ การประเมินโดยไม่ให้ระดับคะแนนและการ
ประเมินโดยให้ระดับคะแนน
การประเมินโดยไม่ ให้ ระดับคะแนน ครู กลุ่มนี้มีความเชื่อว่าแฟ้ มสะสมผลงานมีไว้เพื่อศึกษากระบวนการ
ทางาน ศึกษาความคิดเห็น ความรู ้สึกของนักเรี ยนที่มีต่อผลงานของตนเอง ตลอดจนดูพฒั นาการ หรื อความก้าวหน้า
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ของนักเรี ยนอย่างไม่เป็ นทางการ ครู ผูป้ กครอง และเพื่อนสามารถให้คาชี้แนะแก่นกั เรี ยนได้ ซึ่งวิธีการนี้จะทาให้
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่โดยไม่ตอ้ งกังวลว่าจะได้คะแนนมากน้อยเท่าไร
การประเมินโดยให้ ระดับคะแนน มีท้ งั การประเมินตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ การประเมินระหว่างภาค
เรี ยน และการประเมินปลายภาค ซึ่งจะช่วยในวัตถุประสงค์ดา้ นการปฏิบตั ิเป็ นหลัก การประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
ต้องกาหนดมิติการให้คะแนน (Scoring Rubrics) ตามเกณฑ์ที่ครู และนักเรี ยนร่ วมกันกาหนดขึ้น การให้ระดับ
คะแนนมีท้ งั การให้คะแนนเป็ นรายชิ้นก่อนเก็บเข้าแฟ้ มสะสมผลงานและการให้คะแนนแฟ้ มสะสมผลงานทั้งแฟ้ ม
ซึ่งมาตรฐานคะแนนนั้นต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดทาแฟ้ 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 นักเรี ยนจะต้องเตรี ยมคาถามเพื่อถามผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งจะเป็ น
ประโยชน์ในการปรับปรุ งงานของตนเอง ตัวอย่างคาถาม เช่น
–ท่านคิดอย่างไรกับผลงานชิ้นนี้
–ท่านคิดว่าควรปรับปรุ งแก้ไขส่ วนใดอีกบ้าง
–ผลงานชิ้นใดที่ท่านชอบมากที่สุด เพราะอะไร ฯลฯ
9. การปรับเปลีย่ นผลงาน หลังจากที่นกั เรี ยนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้รับคาแนะนาจากผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้องแล้วจะนามาปรับปรุ งผลงานให้ดีข้ ึน นักเรี ยนสามารถนาผลงานที่ดีกว่าเก็บเข้าแฟ้ มสะสมผลงานแทน
ผลงานเดิม ทาให้แฟ้ มสะสมผลงานมีผลงานที่ดี ทันสมัย และตรงตามจุดประสงค์ในการประเมิน
10. การประชาสั มพันธ์ ผลงานของนักเรียน เป็ นการแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรี ยนโดยนาแฟ้ 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 การคัดเลือกผลงานและการแสดงความคิดเห็นหรื 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
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็ นแหล่งรวบรวมผลงานของนักเรี ยนอย่างเป็ นระบบ นามาใช้ประเมิน
สมรรถภาพของนักเรี ยนเพือ่ ช่วยให้นกั เรี ยน ครู ผูป้ กครอง หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจและมองเห็นอย่างเป็ น
รู ปธรรมได้วา่ การปฏิบตั ิงานและผลงานของนักเรี ยนมีคุณภาพมาตรฐานอยูใ่ นระดับใด
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แฟ้ มสะสมผลงานเป็ นเครื่ องมือประเมินผลตามสภาพจริ งที่ให้โอกาสนักเรี ยนได้ใช้ผลงานจากที่ได้ปฏิบตั ิ
จริ ง สื่ 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 างแบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
เรื่ อง ................................................................................ กลุ่ม ...................
ภาคเรี ยนที่ ................ ชั้น ................................................................
ระดับคุณภาพ
รายการประเมิน
1 2 3 4
1. โครงสร้างและองค์ประกอบ
2. แนวความคิดหลัก
3. การประเมินผล
4. การนาเสนอ
เกณฑ์ การประเมินแยกตามองค์ ประกอบย่ อย 4 ด้ าน
รายการโครงสร้ างและองค์ ประกอบ
รายการประเมิน
ผลงานมีองค์ประกอบที่สาคัญครบถ้วนและจัดเก็บได้อย่างเป็ นระบบ

ระดับคุณภาพ
4

ผลงานมีองค์ประกอบที่สาคัญเกือบครบถ้วนและส่ วนใหญ่จดั เก็บอย่างเป็ นระบบ

3

ผลงานมีองค์ประกอบที่สาคัญเป็ นส่ วนน้อย แต่บางชิ้นงานมีการจัดเก็บที่เป็ นระบบ

2

ผลงานขาดองค์ประกอบที่สาคัญและการจัดเก็บไม่เป็ นระบบ

1

รายการแนวความคิดหลัก
รายการประเมิน
ผลงานสะท้อนแนวความคิดหลักของนักเรี ยนที่ได้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ มีหลักฐาน
แสดงว่ามีการนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ได้มาก
ผลงานสะท้อนแนวความคิดหลักของนักเรี ยนที่ได้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ มีหลักฐาน
แสดงว่าสามารถนาความรู ้ไปใช้ในสถานการณ์ตวั อย่างได้
ผลงานสะท้อนแนวความคิดหลักของนักเรี ยนว่าได้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์บา้ ง มี
หลักฐานแสดงถึงความพยายามที่จะนาไปใช้ประโยชน์
ผลงานจัดไม่เป็ นระบบ มีหลักฐานแสดงว่ามีความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์นอ้ ยมาก

ระดับคุณภาพ
4
3
2
1
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รายการการประเมินผล
รายการประเมิน
มีการประเมินความสามารถและประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานและผลงาน รวมทั้งมีการ
เสนอแนะโครงการที่เป็ นไปได้ที่จะจัดทาต่อไปไว้อย่างชัดเจนหลายโครงการ
มีการประเมินความสามารถและประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานและผลงาน รวมทั้งการ
เสนอแนะโครงการที่ควรจัดทาต่อไป
มีการประเมินความสามารถและประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานและผลงานบ้าง รวมทั้งมี
การเสนอแนะโครงการที่จะทาต่อไปแต่ไม่ชดั เจน
มีการประเมินประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานและผลงานน้อยมาก และไม่มีขอ้ เสนอแนะ
ใด ๆ
รายการการนาเสนอ
รายการประเมิน
เขียนบทสรุ ปและรายงานที่มีระบบดี มีข้นั ตอน มีขอ้ มูลครบถ้วน มีการประเมินผล
ครบถ้วน แสดงออกถึงความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
เขียนบทสรุ ปและรายงานแสดงให้เห็นว่ามีข้นั ตอนการจัดเก็บผลงาน มีการ
ประเมินผลงานเป็ นส่ วนมาก
เขียนบทสรุ ปและรายงานแสดงให้เห็นว่ามีข้นั ตอนการจัดเก็บผลงาน มีการ
ประเมินผลเป็ นบางส่ วน
เขียนบทสรุ ปและรายงานแสดงให้เห็นว่ามีข้นั ตอนการจัดเก็บผลงานแต่ไม่มีการ
ประเมินผล
เกณฑ์ การประเมินโดยภาพรวม
รายการประเมิน
ผลงานมีรายละเอียดมากเพียงพอ ไม่มีขอ้ ผิดพลาดหรื อแสดงถึงความไม่เข้าใจ มีความ
เข้าใจในเรื่ องที่ศึกษาโดยมีการบูรณาการหรื อเชื่อมโยงแนวความคิดหลักต่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน
ผลงานมีรายละเอียดมากเพียงพอและไม่มีขอ้ ผิดพลาดหรื อแสดงถึงความไม่เข้าใจ แต่
ข้อมูลต่าง ๆ เป็ นลักษณะของการนาเสนอที่ไม่ได้บูรณาการระหว่างข้อมูลกับ
แนวความคิดหลักของเรื่ องที่ศึกษา
ผลงานมีรายละเอียดที่บนั ทึกไว้ แต่พบว่าบางส่ วนมีความผิดพลาดหรื อไม่ชดั เจน หรื อ
แสดงถึงความไม่เข้าใจเรื่ องที่ศึกษา
ผลงานมีขอ้ มูลน้อย ไม่มีรายละเอียดบันทึกไว้
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