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คานา
คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1–6 ชุ ดนี้ เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ที่จดั ทาขึ้ นเพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยยึดแนวทางในการออกแบบจัดการเรี ยนรู้ แบบ Backward Design ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นศู นย์ กลาง (Child–Centered) เพื่อให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมและกระบวนการเรี ยนรู ้
สามารถสร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง ทั้งเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม บทบาทของครู มีหน้าที่เอื้ออานวย
ความสะดวกให้นัก เรี ย นประสบผลสาเร็ จ โดยสร้ า งสถานการณ์ การเรี ย นรู ้ ท้ งั ในห้องเรี ยนและนอก
ห้องเรี ยน ทาให้นกั เรี ยนสามารถเชื่ อมโยงความรู ้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ ได้ในเชิ งบูรณาการด้วย
วิธีการที่หลากหลาย เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุ ปความรู ้ดว้ ยตนเอง ทาให้นกั เรี ยน
ได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู ้ ด้านทักษะ/กระบวนการ และด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่ านิ ยมที่ ดี
นาไปสู่การอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
การจัดทาคู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ชุดนี้ได้จดั ทาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่ งครอบคลุมทุกสาระการเรี ยนรู ้ คือ สาระที่ 1 จานวนและการ
ดาเนินการ สาระที่ 2 การวัด สาระที่ 3 เรขาคณิ ต สาระที่ 4 พีชคณิ ต สาระที่ 5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
ความน่าจะเป็ น สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ภายในเล่มได้นาเสนอแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้เป็ นรายชัว่ โมงตามหน่วยการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ครู นาไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ได้สะดวกยิ่งขึ้น
นอกจากนี้แต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ยงั มีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ท้ งั 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู ้ ด้าน
ทักษะ/กระบวนการ และด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม ทาให้ทราบผลการเรี ยนรู ้แต่ละหน่วยการ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนได้ทนั ที
คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ นาเสนอเนื้อหาแบ่งเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แนวทางการจัดแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย
1) แนวทางการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ได้อธิ บายองค์ประกอบของคู่มือครู แผนการจัดการ
เรี ย นรู ้ วิ ธีการใช้แ ผนการจัด การเรี ย นรู ้ และสัญ ลักษณ์ ล ักษณะกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ใ นสื่ อการเรี ย นรู ้
สมบูรณ์แบบ
2) แนวคิดผังการออกแบบการเรี ยนรู ้แบบ Backward Design (BwD)
3) เทคนิคและวิธีการจัดการเรี ยนรู ้–การวัดและประเมินผล
ตอนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ รายชั่วโมง ได้เสนอแนะแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้แต่ละหน่วยการ
เรี ยนรู ้ในสื่ อการเรี ยนรู ้ สมบูรณ์แบบ และหนังสื อเรี ยน แบ่งเป็ นแผนย่อยรายชัว่ โมง ซึ่ งแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้แต่ละแผนมีองค์ประกอบครบถ้วนตามแนวทางการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา
ตอนที่ 3 เอกสาร/ความรู้ เสริมสาหรับครู ประกอบด้วยแบบทดสอบต่าง ๆ และความรู ้เสริ มสาหรับ
ครู

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ต ศาสตร์ ชุด นี้ ได้เ สนอตัวอย่างเทคนิ ค และวิ ธีการสอนอย่า ง
หลากหลาย หวังว่ า จะเป็ นประโยชน์ต่ อ การนาไปประยุก ต์ใ ช้ใ นการจัด การเรี ย นรู ้ ใ ห้เ หมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของนักเรี ยนต่อไป
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1. แนวทางการใช้ แผนการจัดการเรียนรู้
1.1 องค์ ประกอบของคู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้
คู่ มือ ครู แผนการจัด การเรี ย นรู ้ คณิ ต ศาสตร์ ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 เล่ ม 1 นี้ จัด ท าขึ้ นเพื่ อเป็ น
แนวทางให้ครู ใช้ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ช่วง
ชั้นที่ 2 ตามหลักสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่ งการแบ่ งหน่ วยการเรี ยนรู ้
สาหรับจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายชัว่ โมงในคู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้เล่มนี้ แบ่งเนื้ อหา 8 หน่วย
สามารถใช้ควบคู่กบั สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 เล่ม 1 และหนังสื อ
เรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เล่ม 1 ประกอบด้วยหน่วยการเรี ยนรู ้ ดังนี้
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 จานวนนับที่มากกว่า 100,000
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 การบวกและการลบ
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 รู ปเรขาคณิ ตและการประดิษฐ์ลวดลาย
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 การคูณ
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 การหาร
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 6 สถิติ
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 7 การวัดความยาว
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 8 การชัง่ น้ าหนักและการตวง
คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ เล่ มนีน้ าเสนอเนือ้ หาแบ่ งเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แนวทางการจัดแผนการจัดการเรียนรู้
เป็ นส่ วนที่นาเสนอภาพกว้าง ๆ ของคู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั เล่มประกอบด้วย
1) แนวทางการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้
2) การออกแบบการเรี ยนรู ้แบบ Backward Design (BwD)
3) เทคนิคและวิธีการจัดการเรี ยนการสอน–การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
4) ตารางวิเคราะห์สาระ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ และตัวชี้วดั ชั้นปี
5) โครงสร้างการแบ่งเวลารายชัว่ โมงในการจัดการเรี ยนรู ้
ตอนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ รายชั่วโมง
เป็ นส่ วนที่นาเสนอแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายหน่วยการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้
อย่างละเอี ยดตามเนื้ อหาในแต่ ละหน่ วยการเรี ยนรู ้ ซึ่ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ แต่ละแผนมีองค์ประกอบ
ครบถ้วนตามแนวทางการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา
ในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้จะแบ่งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ออกเป็ นรายชัว่ โมง ซึ่ งมีจานวนมากน้อยไม่
เท่ากัน ขึ้นอยูก่ บั ความยาวของเนื้อหาสาระ และในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้จะระบุ
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1. ผังมโนทัศน์ แสดงขอบข่ายเนื้ อหาการจัดการเรี ยนรู ้ที่ครอบคลุมความรู ้ ทักษะ/กระบวนการ
คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และภาระงาน/ชิ้นงาน
2. กรอบแนวคิดการออกแบบการเรี ยนรู้ แบบ BwD (Template Backward Design) เป็ นกรอบ
แนวคิดในการจัดการเรี ยนรู ้ของแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ แบ่งเป็ น 3 ขั้น ได้แก่
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นหลักฐานที่ แสดงว่านักเรี ยนมีผลการ
เรี ยนรู ้ตามที่กาหนดไว้อย่างแท้จริ ง
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ จะระบุว่าในหน่ วยการเรี ยนรู ้น้ ี แบ่งเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้กี่
แผน และแต่ละแผนใช้เวลาในการจัดกิจกรรมกี่ชวั่ โมง
3. แผนการจัดการเรี ยนรู้ รายชั่วโมง เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามกรอบแนวคิดการออกแบบการ
เรี ยนรู ้แบบ BwD ประกอบด้วย
3.1 ชื่ อ แผนการจัดการเรี ยนรู้ ประกอบด้วยลาดับที่ ข องแผน ชื่ อแผน และเวลาเรี ย น เช่ น
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 การอ่านและเขียนตัวเลข ตัวหนังสื อแทนจานวนนับที่มากกว่า 100,000 เวลา
2 ชัว่ โมง
3.2 สาระสาคัญ เป็ นความคิดรวบยอดของเนื้ อหาที่นามาจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้
3.3 ตัวชี้วดั ชั้นปี เป็ นตัวชี้วดั ที่ใช้ตรวจสอบนักเรี ยนหลังจากเรี ยนจบเนื้ อหาที่นาเสนอในแต่ละ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหลักสูตร
3.4 จุ ดประสงค์ การเรี ยนรู้ เป็ นส่ วนที่ บอกจุ ดมุ่งหมายที่ ต ้องการให้เกิ ดขึ้ นแก่ นักเรี ยนภาย
หลังจากการเรี ยนจบในแต่ละแผน ทั้งในด้านความรู ้ (K) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยม (A) ด้าน
ทักษะ/กระบวนการ (P) ซึ่ งสอดคล้องสัมพันธ์กบั ตัวชี้วดั ชั้นปี และเนื้อหาในแผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ
3.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็ นการตรวจสอบผลการจัดการเรี ยนรู ้ว่าหลังจากจัดการ
เรี ยนรู ้ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้แล้ว ผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตามเป้ าหมายที่
คาดหวังไว้หรื อไม่ และมีสิ่งที่ จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุ งส่ งเสริ มในด้านใดบ้าง ดังนั้น ในแต่ละ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้จึงได้ออกแบบวิธีการและเครื่ องมือในการวัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ดา้ นต่าง ๆ
ของนักเรี ยนไว้อย่างหลากหลาย เช่ น การทาแบบทดสอบ การตอบคาถามสั้น ๆ การตรวจผลงาน การ
สังเกตพฤติกรรมทั้งที่เป็ นรายบุคคลและกลุ่ม เป็ นต้น โดยเน้นการปฏิบตั ิให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
ตัวชี้วดั และมาตรฐานการเรี ยนรู ้
วิธีการและเครื่ องมือในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้เหล่านี้ครู สามารถนาไปใช้ประเมิน
นักเรี ยนได้ ทั้งในระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้และการทากิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการนาความรู ้ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
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3.6 สาระการเรี ยนรู้ เป็ นหัวข้อย่อยที่ นามาจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง
3.7 แนวทางบูรณาการ เป็ นการเสนอแนะแนวทางการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ในเรื่ องที่เรี ยนรู ้
ของแต่ละแผนให้เชื่ อมโยงสัมพันธ์กบั สาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ ได้แก่ ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สุ ขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้นกั เรี ยนได้
ศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวางและสร้างองค์ความรู ้ได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละคน
3.8 กระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็ นการเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เนื้อหาในแต่ละ
เรื่ อง โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้ผสู ้ อนนาไปใช้ประโยชน์
ในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ประกอบด้วย 5 ขั้น
ได้แก่
ขั้นที่ 1 นาเข้าสู่บทเรี ยน
ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผูเ้ รี ยน
ขั้นที่ 4 นาไปใช้
ขั้นที่ 5 สรุ ป
3.9 กิจกรรมเสนอแนะเพิม่ เติมสาหรับกลุ่มที่สนใจเป็ นพิเศษ เป็ นกิจกรรมเสนอแนะสาหรับให้
นักเรี ยนได้พฒั นาเพิ่มเติ มในด้านต่าง ๆ นอกเหนื อจากที่ได้จดั การเรี ยนรู ้มาแล้วในชัว่ โมงเรี ยน กิจกรรม
เสนอแนะมี 2 ลักษณะ คื อ กิ จกรรมสาหรับผูท้ ี่ มีความสามารถพิเศษและต้องการศึกษาค้นคว้าในเนื้ อหา
นั้น ๆ ให้ลึกซึ้ งกว้างขวางยิ่งขึ้น และกิ จกรรมสาหรับผูท้ ี่ ยงั ไม่เข้าใจเนื้ อหาหรื อยังไม่เกิ ดการเรี ยนรู ้ตาม
เป้ าหมาย ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นการเรี ยนซ้ าหรื อซ่อมเสริ ม
3.10 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ เป็ นรายชื่อสื่ อการเรี ยนรู ้ทุกประเภทที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งมีท้ งั
สื่ อธรรมชาติ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อเทคโนโลยี และสื่ อบุคคล เช่ น หนังสื อ เอกสารความรู ้ รู ปภาพ เครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต วีดิทศั น์ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็ นต้น
3.11 บั นทึ กหลังการจัดการเรี ยนรู้ เป็ นส่ วนที่ ให้ค รู บนั ทึ กผลการจัด การเรี ยนรู ้ ว่าประสบ
ความสาเร็ จหรื อไม่ มีปัญหาหรื ออุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบ้าง ได้แก้ไขปั ญหาและอุปสรรคนั้นอย่างไร และ
ข้อเสนอแนะสาหรับการจัดการเรี ยนรู ้ครั้งต่อไป
ตอนที่ 3 เอกสาร/ความรู้ เสริมสาหรับครู
ประกอบด้วยแบบทดสอบต่าง ๆ และความรู ้เสริ มสาหรับครู ได้บนั ทึกลงในซี ดี (CD) โดยมิได้
พิมพ์ไว้ในเล่มคู่มือครู เพื่อความสะดวกของครู ในการนาไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ประกอบด้วย
1) แบบทดสอบก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน เป็ นแบบทดสอบเพื่อใช้วดั และประเมินผลนักเรี ยน
ก่อนการจัดการเรี ยนรู ้และหลังการจัดการเรี ยนรู ้
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2) แบบทดสอบ เป็ นแบบทดสอบเพื่อใช้วดั และประเมินผลนักเรี ยนหลังจากเรี ยนจบในแต่
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) และวิธีการคัดเลือกผลงานเพื่อเก็บใน
แฟ้ มสะสมผลงาน
(2) ความรู ้เรื่ องโครงงาน

1.2 วิธีการใช้ แผนการจัดการเรียนรู้
ในการจัดการเรี ยนรู ้ครู ควรศึกษาคู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 4 และศึกษาสื่ อการ
เรี ยนรู ้ที่จะใช้ประกอบการเรี ยนการสอน หลังจากนั้นจึงวางแผนเตรี ยมจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ก็จะช่วยให้
การจัดการเรี ยนการสอนของครู เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การจัดการเรี ยนรู ้ ตามแนวทางของคู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 4 เล่มนี้ จะมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลอย่างสูงสุ ดก็ต่อเมื่อครู ได้เตรี ยมการล่วงหน้า และเลือกวิธีการจัดการเรี ยนรู ้
ให้เหมาะสมกับนักเรี ยน ที่ สาคัญสถานศึ กษาแต่ละแห่ งมีสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้และสภาพนักเรี ยนที่
แตกต่ างกัน จึ งเป็ นไปไม่ได้ที่คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เล่มใด ๆ จะเหมาะสมและดี เยี่ยมสาหรั บ
สถานศึ กษา ครู และนักเรี ยนทุกคน ดังนั้น จึ งเป็ นภาระของครู ที่จะต้องเตรี ยมการสอน พิจารณาปรับและ
เลือกสรรแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับสภาพการเรี ยนรู ้จริ งของนักเรี ยนและสถานศึกษา

1.3 สั ญลักษณ์ ลกั ษณะกิจกรรมการเรียนรู้
ในสื่ อการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ทุกเล่มได้มีสัญลักษณ์กากับกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ไว้ทุก
กิ จ กรรมเพื่ อ ช่ ว ยให้ค รู แ ละนัก เรี ย นทราบลัก ษณะของกิ จ กรรมนั้น ๆ จะได้จัด กิ จ กรรมได้ดี ยิ่ ง ขึ้ น
สัญลักษณ์ลกั ษณะกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีดงั นี้
โครงงาน เป็ นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาการคิด การวางแผน และการแก้ปัญหา
การพัฒนากระบวนการคิด เป็ นกิจกรรมให้นกั เรี ยนทาเพื่อพัฒนากระบวนการคิดด้าน
ต่าง ๆ
การประยุกต์ ใช้ ในชีวติ ประจาวัน เป็ นกิจกรรมให้นกั เรี ยนนาความรู ้ ทักษะไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
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การปฏิบัตจิ ริง/ฝึ กทักษะ เป็ นกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิจริ งหรื อฝึ กปฏิบตั ิเพื่อเกิด
ทักษะ อันจะช่วยให้การเรี ยนรู ้เป็ นไปตามเป้ าหมายอย่างสมบูรณ์และติดตัวคงทน
การศึกษาค้ นคว้ า/สื บค้ น เป็ นกิจกรรมให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าหรื อสื บค้นเพื่อสร้างองค์
ความรู ้ดว้ ยตนเอง จนเกิดเป็ นนิสยั
การสารวจ เป็ นกิจกรรมให้นกั เรี ยนสารวจ รวบรวมข้อมูลเพื่อนามาศึกษาวิเคราะห์ หาเหตุ
หาผล ฝึ กความเป็ นผูร้ อบคอบ
การสั งเกต เป็ นกิจกรรมให้นกั เรี ยนรู ้จกั สังเกตสิ่ งที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้จนสร้างองค์ความรู ้ได้
อย่างเป็ นระบบและมีเหตุผล
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
ด้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้
กิจกรรมสาหรับกลุ่มพิเศษ เป็ นกิจกรรมสาหรับให้นกั เรี ยนใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้เพิ่มเติม
เพื่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ
กิจกรรมสาหรับซ่ อมเสริม เป็ นกิจกรรมสาหรับให้นกั เรี ยนใช้เรี ยนซ่อมเสริ มเพื่อให้เกิด
การเรี ยนรู ้ตามตัวชี้วดั
ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ เป็ นกิจกรรมให้นกั เรี ยนใช้พฒั นาทักษะการคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์

2. การออกแบบการเรียนรู้แบบ Backward Design (BwD)
การจัดการเรี ยนรู ้หรื อการสอนเป็ นงานที่ ครู ทุกคนต้องใช้กลวิธีต่าง ๆ มากมายเพื่อให้นกั เรี ยน
สนใจที่จะเรี ยนรู ้และเกิดผลตามที่ครู คาดหวัง การจัดการเรี ยนรู ้จดั เป็ นศาสตร์ที่ตอ้ งใช้ความรู ้ความ
สามารถตลอดจนประสบการณ์อย่างมาก ครู บางคนอาจจะละเลยเรื่ องของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้
หรื อการออกแบบการสอน ซึ่ งเป็ นงานที่ครู จะต้องทาก่อนการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การออกแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้ทาอย่างไร ทาไมจึงต้องออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ครู ทุกคนผ่านการศึกษาและได้เรี ยนรู ้
เกี่ ย วกับ การออกแบบการเรี ย นรู ้ ม าแล้ว ในอดี ต การออกแบบการเรี ย นรู ้ จ ะเริ่ ม ต้น จากการก าหนด
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จุ ด ประสงค์การเรี ย นรู ้ การวางแผนการจัด การเรี ย นรู ้ การด าเนิ นการจัด การเรี ย นรู ้ และการวัด และ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ ปัจจุบนั การเรี ยนรู ้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ซึ่ ง
นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้จากสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที่ มีอยู่รอบตัว ดังนั้นการออกแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้จึงเป็ นกระบวนการสาคัญที่ ครู จาเป็ นต้องดาเนิ นการให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรี ยนแต่ละ
บุคคล
วิกกิ นส์และแมกไท นักการศึ กษาชาวอเมริ กนั ได้เสนอแนวคิ ดเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ ซึ่ งเขาเรี ยกว่า Backward Design ซึ่ งเป็ นการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่ครู จะต้องกาหนดผลลัพธ์
ปลายทางที่ ตอ้ งการให้เกิ ดขึ้ นกับนักเรี ยนก่อน โดยเขาทั้งสองให้ชื่ อว่า ความเข้าใจที่ คงทน (enduring
understandings) เมื่อกาหนดความเข้าใจที่คงทนได้แล้ว ครู จะต้องบอกให้ได้วา่ ความเข้าใจที่คงทนของ
นักเรี ยนนี้เกิดจากอะไร นักเรี ยนจะต้องมีหรื อแสดงพฤติกรรมอะไรบ้าง ครู มีหรื อใช้วิธีการวัดอะไรบ้างที่
จะบอกว่านักเรี ยนมีหรื อแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นแล้ว จากนั้นครู จึงนึ กถึงวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที่จะทาให้
นักเรี ยนเกิดความเข้าใจที่คงทนต่อไป

แนวคิดของ Backward Design
Backward Design เป็ นการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้ผลลัพธ์ปลายทางเป็ นหลัก ซึ่ งผลลัพธ์
ปลายทางนี้ จะเกิ ดขึ้ นกับนักเรี ยนก็ต่อเมื่อจบหน่วยการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ ครู จะต้องออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้กรอบความคิดที่เป็ นเหตุเป็ นผลมีความสัมพันธ์กนั จากนั้นจึงจะลงมือเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ขยายรายละเอียดเพิ่มเติมให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพต่อไป
กรอบความคิดหลักของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้โ ดย Backward Design มีข้ นั 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 ยนและความเข้าใจ
ที่คงทน (Enduring Understanding) ที่ครู ตอ้ งการจัดการเรี ยนรู ้ให้แก่นกั เรี ยนมีอะไรบ้าง
เมื่อจะตอบคาถามสาคัญดังกล่าวข้างต้น ให้ครู นึกถึงเป้ าหมายของการศึกษา มาตรฐานการเรี ยนรู ้
ด้านเนื้อหาระดับชาติที่ปรากฏอยูใ่ นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รวมทั้ง
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มาตรฐานการเรี ยนรู ้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรื อท้องถิ่น การทบทวนความคาดหวังของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากมาตรฐานแต่ละระดับจะมีความสัมพันธ์กบั เนื้อหาสาระต่าง ๆ ซึ่ ง
มีความแตกต่างลดหลัน่ กันไป ด้วยเหตุน้ ีข้ นั ที่ 1 ของ Backward Design ครู จึงต้องจัดลาดับความสาคัญ
และเลือกผลลัพธ์ปลายทางของนักเรี ยน ซึ่ งเป็ นผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดจากความเข้าใจที่คงทนต่อไป

ความเข้ าใจทีค่ งทนของนักเรียน
ความเข้าใจที่ คงทนคื ออะไร ความเข้าใจที่ คงทนเป็ นความรู ้ ที่ลึกซึ้ ง ได้แก่ ความคิ ดรวบยอด
ความสัมพันธ์ และหลักการของเนื้ อหาและวิชาที่ นักเรี ยนเรี ยนรู ้ หรื อกล่าวอี กนัยหนึ่ งเป็ นความรู ้ ที่อิง
เนื้ อหา ความรู ้น้ ี เกิ ดจากการสะสมข้อมูลต่าง ๆ ของนักเรี ยนและเป็ นองค์ความรู ้ที่นกั เรี ยนสร้างขึ้นด้วย
ตนเอง

การเขียนความเข้ าใจทีค่ งทนในการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
ถ้าความเข้าใจที่ คงทนหมายถึ ง สาระสาคัญของสิ่ งที่ จะเรี ยนรู ้แล้ว ครู ควรจะรู ้ ว่าสาระสาคัญ
หมายถึงอะไร คาว่า สาระสาคัญ มาจากคาว่า Concept ซึ่ งนักการศึ กษาของไทยแปลเป็ นภาษาไทยว่า
สาระสาคัญ ความคิดรวบยอด มโนทัศน์ มโนคติ และสังกัปปะ ซึ่ งการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้นิยมใช้
คาว่า สาระสาคัญ
สาระสาคัญเป็ นข้อความที่แสดงแก่นหรื อเป้ าหมายเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ป
รวมและข้อแตกต่างเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง โดยอาจครอบคลุมข้อเท็จจริ ง กฎ ทฤษฎี ประเด็น และการ
สรุ ปสาระสาคัญและข้อความที่มีลกั ษณะรวบยอดอย่างอื่น

ประเภทของสาระสาคัญ
1. ระดับกว้าง (Broad Concept)
ตัวอย่ างสาระสาคัญระดับกว้ าง
 ข้อมูล หมายถึง ข้อความเท็จจริ งที่อาจเป็ นข้อความหรื อตัวเลขที่แสดงคุณลักษณะ หรื อ
คุณสมบัติของสิ่ งต่าง ๆ
2. ระดับการนาไปใช้ (Operative Concept หรื อ Functional Concept)
ตัวอย่ างสาระสาคัญระดับนาไปใช้
 ข้อมูล หมายถึง ข้อความเท็จจริ งที่ อาจเป็ นข้อความหรื อตัวเลขที่ แสดงคุณลักษณะ หรื อ
คุณสมบัติของสิ่ งต่าง ๆ การรวบรวมข้อมูลมี 2 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ เป็ นข้อมูลที่ได้จากต้นตอ
หรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยตรง ข้อมูลทุติยภูมิ เป็ นข้อมูลที่ผรู ้ วบรวมไม่ตอ้ งการเก็บรวบรวมจากข้อมูลโดยตรงแต่
ได้จากข้อมูลที่มีผอู ้ ื่นรวบรวมไว้

แนวทางการเขียนสาระสาคัญ
1. ให้เขี ยนสาระสาคัญของทุ กเรื่ อง โดยแยกเป็ นข้อ ๆ (จานวนข้อของสาระสาคัญจะเท่ ากับ
จานวนเรื่ อง)
2. การเขียนสาระสาคัญที่ดีควรเป็ นสาระสาคัญระดับการนาไปใช้
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3. สาระสาคัญต้องครอบคลุมประเด็นสาคัญครบถ้วน เพราะหากขาดส่ วนใดไปแล้วจะทาให้
นักเรี ยนรับสาระสาคัญที่ผิดไปทันที
4. การเขี ย นสาระสาคัญ ที่ จะให้ค รอบคลุม ประเด็ นส าคัญ วิธี การหนึ่ งคื อ การเขี ย นแผนผัง
สาระสาคัญ

ตัวอย่ างการเขียนแผนผังสาระสาคัญ
ข้อมูลปฐมภูมิ

เป็ นข้อมูลที่ได้จากต้นตอ
หรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยตรง

ข้ อมูล
ข้อมูลทุติยภูมิ

เป็ นข้อมูลที่ผรู ้ วบรวมไม่
ต้องการเก็บรวบรวมจาก
ข้อมูลโดยตรงแต่ได้จาก
ข้อมูลที่มีผอู ้ ื่นรวบรวมไว้

สาระสาคัญของข้ อมูล หมายถึง ข้ อความเท็จจริ งที่ อาจเป็ นข้ อความหรื อตัวเลขที่ แสดงคุณลักษณะ หรื อ
คุณสมบัติของสิ่ งต่ าง ๆ การรวบรวมข้ อมูลมี 2 ประเภท ได้ แก่
„ ข้ อมูลปฐมภูมิ เป็ นข้ อมูลที่ ได้ จากต้ นตอหรื อผู้ให้ ข้อมูลโดยตรง
„ ข้ อมูลทุติยภูมิ เป็ นข้ อมูลที่ ผ้ รู วบรวมไม่ ต้องการเก็บรวบรวมจากข้ อมูลโดยตรงแต่ ได้
จากข้ อมูลที่ มีผ้ อู ื่ นรวบรวมไว้
5. การเขียนสาระสาคัญเกี่ยวกับเรื่ องใดควรเขียนลักษณะเด่นที่มองเห็นได้หรื อนึ กได้ออกมาเป็ น
ข้อ ๆ แล้วจาแนกลักษณะเหล่านั้นเป็ นลักษณะจาเพาะและลักษณะประกอบ
6. การเขียนข้อความที่เป็ นสาระสาคัญ ควรใช้ภาษาที่มีการขัดเกลาอย่างดี เลี่ยงคาที่มีความหมาย
กากวมหรื อฟุ่ มเฟื อย

ขั้นที่ 2 กาหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ า
นักเรียนมีผลการเรียนรู้ ตามทีก่ าหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
เมื่ อครู กาหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ ตอ้ งการให้เกิ ดขึ้ นกับนักเรี ยนแล้ว ก่ อนที่ จะดาเนิ นการขั้น
ต่อไปขอให้ครู ตอบคาถามสาคัญต่อไปนี้
 นักเรี ยนมีพฤติ กรรมหรื อแสดงออกในลักษณะใด จึงทาให้ครู ทราบว่า นักเรี ยนบรรลุผลลัพธ์
ปลายทางตามที่กาหนดไว้แล้ว
 ครู มีหลักฐานหรื อใช้วิธีการใดที่ สามารถระบุได้ว่านักเรี ยนมีพฤติ กรรมหรื อแสดงออกตาม
ผลลัพธ์ปลายทางที่กาหนดไว้

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 4 เล่ม 1 10

การออกแบบการจัด การเรี ย นรู ้ ตามหลัก การของ Backward Design เน้นให้ค รู ร วบรวม
หลักฐานการวัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ที่จาเป็ นและมี หลักฐานเพียงพอที่ จะกล่าวได้ว่า การจัดการ
เรี ยนรู ้ทาให้นกั เรี ยนเกิดผลสัมฤทธิ์ แล้วไม่ใช่ เรี ยนแค่ให้จบตามหลักสู ตรหรื อเรี ยนตามชุ ดของกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้ที่ครู กาหนดไว้เท่านั้น วิธีการของ Backward Design ต้องการกระตุน้ ให้ครู คิดล่วงหน้าว่า ครู
ควรจะกาหนดและรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์อะไรบ้างก่อนที่จะออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหลักฐานดังกล่าวควรจะเป็ นหลักฐานที่ สามารถใช้เป็ นข้อมูลย้อนกลับ ที่ มีประโยชน์สาหรั บ
นักเรี ยนและครู ได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ครู ควรใช้วิธีการวัดและประเมินแบบต่อเนื่องอย่างไม่เป็ นทางการ
และเป็ นทางการ ตลอดระยะเวลาที่ ครู จดั กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ให้แก่ นกั เรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดที่
ต้องการให้ครู ทาการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ ระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่เรี ยกว่า สอนไป
วัดผลไป
จึ งกล่าวได้ว่าขั้นนี้ ครู ควรนึ กถึงพฤติ กรรมหรื อการแสดงออกของนักเรี ยน โดยพิ จารณาจาก
ผลงานหรื อชิ้นงานที่เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่ งแสดงให้เห็นว่านักเรี ยนเกิดผลลัพธ์ปลายทางตามเกณฑ์
ที่กาหนดไว้แล้วและเกณฑ์ที่ใช้ประเมินควรเป็ นเกณฑ์คุณภาพในรู ปของมิติคุณภาพ (Rubrics) อย่างไรก็
ตามครู อาจจะมีหลักฐานหรื อใช้วิธีการอื่น ๆ เช่น การทดสอบก่อนและหลังเรี ยน การสัมภาษณ์ การศึกษา
ค้นคว้า การฝึ กปฏิบตั ิขณะเรี ยนรู ้ประกอบด้วยก็ได้

การกาหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียนมีผล
การเรี ยนรู้ ตามผลลัพธ์ ปลายทางทีก่ าหนดไว้ แล้ ว
หลังจากที่ ครู ได้กาหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ ตอ้ งการให้เกิ ดขึ้ นกับนักเรี ยนแล้ว ครู ควรกาหนด
ภาระงานและวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นหลักฐานที่แสดงว่านักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ตามผลลัพธ์
ปลายทางที่กาหนดไว้แล้ว
ภาระงาน หมายถึง งานหรื อกิจกรรมที่กาหนดให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิ เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์
การเรี ย นรู ้ / ตัวชี้ วัด ชั้น ปี /มาตรฐานการเรี ย นรู ้ ที่ กาหนดไว้ ลัก ษณะส าคัญ ของงานจะต้อ งเป็ นงานที่
สอดคล้องกับชี วิตจริ งในชี วิตประจาวัน เป็ นเหตุ การณ์ จริ งมากกว่ากิ จกรรมที่ จาลองขึ้ นเพื่ อใช้ในการ
ทดสอบ ซึ่ งเรี ยกว่า งานที่ปฏิบตั ิเป็ นงานที่มีความหมายต่อนักเรี ยน (Meaningful Task) นอกจากนี้ งานและ
กิจกรรมจะต้องมีขอบเขตที่ชดั เจน สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้/ตัวชี้ วดั ชั้นปี /มาตรฐานการเรี ยนรู ้
ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน
ทั้งนี้เมื่อได้ภาระงานครบถ้วนตามที่ตอ้ งการแล้ว ครู จะต้องนึ กถึงวิธีการและเครื่ องมือที่จะใช้วดั
และประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนซึ่ งมีอยูม่ ากมายหลายประเภท ครู จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับภาระ
งานที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิ
ตัวอย่างภาระงานเรื่ องสถิติ รวมทั้งการกาหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
ดังตาราง
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ตัวอย่าง ภาระงาน/ผลงาน แผนการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ อง สถิติ
จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการ
เรียนรู้

ภาระงาน/
ผลงาน

1. จาแนก
ประเภท
ของข้อมูล
ได้

1. การ
1. นักเรี ยนทา 1. สังเกตจากการ
รวบรวม แบบทดสอบ ซักถาม การแสดง
ข้อมูล
ก่อนเรี ยน
ความคิดเห็น การ
2. นักเรี ยนทา ให้ขอ้ เสนอแนะ
กิจกรรมใน และการอภิปราย
ใบกิจกรรม ร่ วมกัน
ที่ 1 เรื่ อง 2. ตรวจผลการทา
“การรวบ
แบบทดสอบ
รวมข้อมูล” ก่อนเรี ยน
3. นักเรี ยนทา 3. ตรวจผลการทา
แบบทดสอบ กิจกรรมที่ 1
วัดความรู ้
เรื่ อง “การรวบ
รวมข้อมูล”
4. ตรวจผลการทา
แบบทดสอบวัด
ความรู ้

วิธีการ

การวัดและประเมินผล
เครื่องมือ
1. แบบประเมินผลการ
นาเสนอข้อมูล/การ
อภิปราย/การสร้างแผน
ที่ความคิด

เกณฑ์

 เกณฑ์คุณภาพ 4 ระดับ

2. แบบทดสอบก่อนหลัง  เกณฑ์คุณภาพ 50 %
เรี ยน
3. ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่ อง
“การรวบรวมข้อมูล”

 เกณฑ์คุณภาพ 4 ระดับ

4. แบบทดสอบวัดความรู ้

 เกณฑ์คุณภาพ 4 ระดับ

กิจกรรมการ
เรียนรู้
1. ร่ วมกัน
อภิปรายถึง
ลักษณะของ
ขอบหนังสื อ
หรื อขอบ
เหรี ยญสิ บนั้น
ว่ามีลกั ษณะ
เป็ นอย่างไร
2. นักเรี ยน
ศึกษาเนื้อหา
สื่ อ/แหล่ง
การเรี ยนรู ้

สื่ อการเรียนรู้
1. หนังสื อพิมพ์
2. หนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อ
การเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่
4 (บริ ษทั สานัก
พิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
3. ใบกิจกรรมที่ 1
เรื่ อง “การ
รวบรวมข้อมูล”
4. แบบทดสอบก่อน
เรี ยน
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ความเข้าใจที่คงทนจะเกิดขึ้นได้ นักเรี ยนจะต้องมีความสามารถ 6 ประการ ได้แก่
1. การอธิบาย ชี้แจง เป็ นความสามารถที่ นกั เรี ยนแสดงออกโดยการอธิ บายหรื อชี้ แจงในสิ่ งที่
เรี ยนรู ้ได้อย่างถูกต้อง สอดคล้อง มีเหตุมีผล และเป็ นระบบ
2. การแปลความและตีค วาม เป็ นความสามารถที่ นักเรี ย นแสดงออกโดยการแปลความและ
ตีความได้อย่างมีความหมาย ตรงประเด็น กระจ่างชัด และทะลุปรุ โปร่ ง
3. การประยุกต์ ดัดแปลง และนาไปใช้ เป็ นความสามารถที่นกั เรี ยนแสดงออกโดยการนาสิ่ งที่ได้
เรี ยนรู ้ไปสู่การปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล มีประสิ ทธิ ภาพ และคล่องแคล่ว
4. การมี มุ ม มองที่ ห ลากหลาย เป็ นความสามารถที่ นัก เรี ย นแสดงออกโดยการมี มุ ม มองที่
น่าเชื่อถือ เป็ นไปได้ มีความลึกซึ้ ง แจ่มชัด และแปลกใหม่
5. การให้ ความสาคัญและใส่ ใจในความรู้ สึกของผู้อื่น เป็ นความสามารถที่นกั เรี ยนแสดงออกโดย
การมี ค วามละเอี ย ดรอบคอบ เปิ ดเผย รั บ ฟั งความคิ ด เห็ นของผูอ้ ื่ น ระมัด ระวัง ที่ จะไม่ ใ ห้เ กิ ด ความ
กระทบกระเทือนต่อผูอ้ ื่น
6. การรู้ จักตนเอง เป็ นความสามารถที่ นักเรี ยนแสดงออกโดยการมี ความตระหนักรู ้ สามารถ
ประมวลผลข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลาย ปรับตัวได้ รู ้จกั ใคร่ ครวญ และมีความเฉลียวฉลาด
นอกจากนี้ หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดสมรรถนะ
สาคัญของนักเรี ยนหลังจากสาเร็ จการศึกษาตามหลักสูตรไว้ 5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่ อสาร เป็ นความสามารถของนักเรี ยนในการถ่ายทอดความคิ ด ความรู ้
ความเข้าใจ ความรู ้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ อันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อประนี ประนอม การเลือกที่จะรับ
และไม่ รั บ ข้อมู ลข่ า วสารด้ว ยหลัก เหตุ ผ ลและความถู กต้อง ตลอดจนการเลื อ กใช้วิธี การสื่ อสารที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็ นความสามารถของนักเรี ยนในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์
การคิ ดอย่างมีวิจารณญาณ การคิ ดอย่างสร้างสรรค์ การคิ ดเชิ งคุณธรรม และการคิ ดอย่างเป็ นระบบเพื่อ
นาไปสู่การสร้างองค์ความรู ้หรื อสารสนเทศ เพื่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ ปัญหา เป็ นความสามารถของนักเรี ยนในการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม ประยุกต์ความรู ้มาใช้ในการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหา และมีการตัดสิ นใจที่ มีประสิ ทธิ ภาพโดยคานึ งถึงผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นต่อตนเอง สังคม และ
สิ่ งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ ทักษะกระบวนการและทักษะในการดาเนินชีวิต เป็ นความสามารถของ
นักเรี ยนในด้านการนากระบวนการต่ าง ๆ ไปใช้ในการดาเนิ นชี วิตประจาวัน การทางาน และการอยู่

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 4 เล่ม 1 13

ร่ วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริ มความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างบุคคล การจัดการและหาทางออกที่
เหมาะสมด้านความขัดแย้งและความแตกต่างระหว่างบุคคล การปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและสภาพแวดล้อม การสื บเสาะหาความรู ้ และการรู ้จกั หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
5. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เป็ นความสามารถของนักเรี ยนในการเลือกใช้เทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ ทั้งด้านวัตถุ แนวคิด และวิธีการในการพัฒนาตนเองและสังคมด้านการเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การ
ทางาน การแก้ปัญหา และการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม
นอกจากสมรรถนะสาคัญของนักเรี ยนหลังจากสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรที่กล่าวแล้วข้างต้น
หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดคุณลักษณะที่ พึงประสงค์เพื่อให้
สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างมีความสุ ข ในฐานะเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
2. ซื่ อสัตย์สุจริ ต
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
3. มีวินยั
7. รักความเป็ นไทย
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
8. มีจิตสาธารณะ
ดังนั้นการกาหนดภาระงานให้นกั เรี ยนปฏิ บตั ิ รวมทั้งการเลือกวิธีการและเครื่ องมือประเมินผล
การเรี ยนรู ้น้ นั ครู ควรคานึ งถึงความสามารถของนักเรี ยน 6 ประการ ตามแนวคิดของ Backward Design
สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของนักเรี ยนหลังจากสาเร็ จการศึ กษาตามหลักสู ตรที่ ได้
กล่าวไว้ขา้ งต้น เพื่ อให้ภาระงาน วิธีการ และเครื่ องมื อวัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ มีครอบคลุมสิ่ งที่
สะท้อนผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยนอย่างแท้จริ ง
นอกจากนี้ การออกแบบการเรี ยนรู ้ตามแนวคิ ดของ Backward Design ในขั้นที่ 2 นี้ ครู จะต้อง
คานึ งถึ งภาระงาน วิธีการ เครื่ องมือวัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ที่มีความเที่ ยงตรง ความเชื่ อถื อได้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ 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 ้ตามที่ กาหนดไว้อย่างแท้จริ งแล้ว ขั้นต่ อไปครู ควรนึ กถึงกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที่ จะจัดให้แก่
นักเรี ยน การที่ครู จะนึกถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดให้นกั เรี ยนได้น้ นั ครู ควรตอบคาถามสาคัญ ต่อไปนี้
 ถ้าครู ตอ้ งการจะจัดการเรี ยนรู ้ ให้นักเรี ยนเกิ ดความรู ้ เกี่ ยวกับข้อเท็จจริ ง ความคิ ดรวบยอด
หลักการ และทักษะกระบวนการต่าง ๆ ที่จาเป็ นสาหรับนักเรี ยน ซึ่ งจะทาให้นกั เรี ยนเกิดผลลัพธ์ปลายทาง
ตามที่กาหนดไว้ รวมทั้งเกิดเป็ นความเข้าใจที่คงทนต่อไปนั้น ครู สามารถจะใช้วิธีการง่าย ๆ อะไรบ้าง
 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่จะช่วยเป็ นสื่ อนาให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้และทักษะที่จาเป็ นมีอะไรบ้าง
 สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมและดี ที่สุด ซึ่ งจะทาให้นกั เรี ยนบรรลุตามมาตรฐานของ
หลักสูตรมีอะไรบ้าง
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 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ควรจัดกิจกรรมใดก่อนและควรจัดกิจกรรม
ใดภายหลัง
 กิจกรรมต่าง ๆ ออกแบบไว้เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรี ยนหรื อไม่
เพราะเหตุใด
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ เพื่ อให้นักเรี ยนเกิ ดผลลัพธ์ปลายทางตามแนวคิ ดของ Backward
Design นั้น วิ ก กิ น ส์ แ ละแมกไทได้เ สนอแนะให้ค รู เ ขี ย นแผนการจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้แ นวคิ ด ของ
WHERETO (ไปที่ไหน) ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
W แทน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่จดั ให้น้ นั จะต้องช่วยให้นกั เรี ยนรู ้ว่าหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี จะดาเนิ นไป
ในทิศทางใด (Where) และสิ่ งที่คาดหวังคืออะไร (What) มีอะไรบ้าง ช่วยให้ครู ทราบว่านักเรี ยนมีความรู ้
พื้นฐานและความสนใจอะไรบ้าง
H แทน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ควรดึงดูดความสนใจนักเรี ยนทุกคน (Hook) ทาให้นกั เรี ยนเกิดความ
สนใจในสิ่ งที่จะเรี ยนรู ้ (Hold) และใช้สิ่งที่นกั เรี ยนสนใจเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้
E แทน กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ค วรส่ งเสริ มและจัด ให้ (Equip) นักเรี ย นได้มีประสบการณ์
(Experience) ในแนวคิดหลัก/ความคิดรวบยอด และสารวจ รวมทั้งวินิจฉัย (Explore) ในประเด็นต่าง ๆ ที่
น่าสนใจ
R แทน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ควรเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้คิดทบทวน (Rethink) ปรับ (Revise)
ความเข้าใจในความรู ้และงานที่ปฏิบตั ิ
E แทน กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ควรเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ประเมิน (Evaluate) ผลงานและสิ่ งที่
เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้
T แทน กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ควรออกแบบ (Tailored) สาหรับนักเรี ยนเป็ นรายบุ คคลเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และความสามารถที่แตกต่างกันของนักเรี ยน
O แทน การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ให้เป็ นระบบ (Organized) ตามลาดับการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยนและกระตุน้ ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการสร้างองค์ความรู ้ต้ งั แต่เริ่ มแรกและตลอดไป ทั้งนี้ เพื่อการ
เรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ผล
อย่างไรก็ตาม มีขอ้ สังเกตว่าการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีการกาหนดวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ การ
ลาดับบทเรี ยน รวมทั้งสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่เฉพาะเจาะจงนั้นจะประสบผลสาเร็ จได้ ก็ต่อเมื่อครู ได้
มีการกาหนดผลลัพธ์ปลายทาง หลักฐานและวิธีการวัดและประเมินผลที่แสดงว่านักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้
ตามที่กาหนดไว้อย่างแท้จริ งแล้ว การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เป็ นเพียงสื่ อ ที่จะนาไปสู่ เป้ าหมายความสาเร็ จ
ที่ตอ้ งการเท่านั้น ด้วยเหตุน้ ี ถา้ ครู มีเป้ าหมายที่ชดั เจนก็จะช่วยทาให้การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้และการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สามารถทาให้นกั เรี ยนเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามที่กาหนดไว้ได้
โดยสรุ ปจึงกล่าวได้วา่ ขั้นนี้เป็ นการค้นหาสื่ อการเรี ยนรู ้ แหล่งการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ที่สอดคล้องเหมาะสมกับนักเรี ยน กิจกรรมที่กาหนดขึ้นควรเป็ นกิจกรรมที่จะส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนสามารถ
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สร้ างและสรุ ปเป็ นความคิ ดรวบยอดและหลักการที่ สาคัญของสาระที่ เรี ยนรู ้ ก่ อให้เกิ ดความเข้าใจที่
คงทน รวมทั้งความรู ้สึกและค่านิยมที่ดีไปพร้อม ๆ กับทักษะความชานาญ
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Backward Design Template
การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ท.ี่ ..........................................
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางที่ต้องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ความเข้ าใจที่คงทนของนักเรียน
คาถามสาคัญที่ทาให้ เกิดความเข้ าใจที่คงทน
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า…
1. ....................................................................
1. ....................................................................
2. ....................................................................
2. ....................................................................
ความรู้ ของนักเรียนที่นาไปสู่ ความเข้ าใจที่คงทน
ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่นาไปสู่ ความเข้ าใจที่
นักเรียนจะรู้ ว่า…
คงทน
นักเรียนจะสามารถ...
1. ....................................................................
1. ..........................................................................
2. ....................................................................
2. ..........................................................................
3. ....................................................................
3. ..........................................................................
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้ ตามที่
กาหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานที่ผ้ เู รียนต้ องปฏิบัติ
1. .....................................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................................
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
วิธีการ
เครื่องมือ
1. .....................................................................
1. .........................................................................
2. .....................................................................
2. .........................................................................

3. สิ่ งทีม่ ่ ุงประเมิน
1. ...................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
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ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
1. ..................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
รู ปแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายชัว่ โมงจากการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ตามแนวคิ ดของ
Backward Design เขียนโดยใช้รูปแบบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบเรี ยงหัวข้อ ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อแผน...(ระบุชื่อและลาดับที่ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้)
ชื่อเรื่อง...(ระบุชื่อเรื่ องที่จะทาการจัดการเรี ยนรู ้)
สาระที่...(ระบุสาระที่ใช้จดั การเรี ยนรู ้)
เวลา...(ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ต่อ 1 แผน)
ชั้น...(ระบุช้ นั ที่จดั การเรี ยนรู ้)
หน่ วยการเรียนรู้ ท.ี่ ..(ระบุชื่อและลาดับที่ของหน่วยการเรี ยนรู ้)
สาระสาคัญ...(เขียนความคิดรวบยอดหรื อมโนทัศน์ของหัวเรื่ องที่จะจัดการเรี ยนรู ้)
ตัวชี้วดั ชั้นปี ...(ระบุตวั ชี้วดั ชั้นปี ที่ใช้เป็ นเป้ าหมายของแผนการจัดการเรี ยนรู ้)
จุดประสงค์ การเรียนรู้ ...(กาหนดให้สอดคล้องกับสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันที่พึง
ประสงค์ของนักเรี ยนหลังจากสาเร็ จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่ งประกอบด้วย
ด้านความรู ้ความคิด (Knowledge: K)
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม (Affective: A)
ด้านทักษะกระบวนการ (Performance: P))
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ...(ระบุวิธีการและเครื่ องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ท้ งั 3 ด้าน)
สาระการเรียนรู้ ...(ระบุสาระและเนื้อหาที่ใช้จดั การเรี ยนรู ้ อาจเขียนเฉพาะหัวเรื่ องก็ได้)
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ...(กาหนดให้สอดคล้องกับธรรมชาติของกลุ่มสาระและการ
บูรณาการข้ามสาระ)
กิจกรรมเสนอแนะ...(ระบุรายละเอียดของกิจกรรมที่นกั เรี ยนควรปฏิบตั ิเพิ่มเติม)
แนวทางบูรณาการ...(เสนอแนะและระบุกิจกรรมของกลุ่มสาระอื่นที่บูรณาการร่ วมกัน)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้ ...(ระบุสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรี ยนรู ้ที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้)
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ ...(ระบุรายละเอียดของผลการจัดการเรี ยนรู ้ตามแผนที่
กาหนดไว้ อาจนาเสนอข้อเด่นและข้อด้อยให้เป็ นข้อมูลที่สามารถใช้เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนได้)
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ในส่ วนของการเขี ยนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้น้ นั ให้ครู ที่เขี ยนแผนฯ นาขั้นตอนหลักของ
เทคนิ ค วิธีการของการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เช่ น การเรี ยนแบบแก้ปัญหา การศึกษาเป็ น
รายบุคคล การอภิปรายกลุ่มย่อย/กลุ่มใหญ่ การฝึ กปฏิ บตั ิ การ การสื บค้นข้อมูล ฯลฯ มาเขี ยนในขั้นสอน
โดยให้คานึงถึงธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
การใช้แนวคิดของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของ Backward Design จะช่วยให้
ครู มีความมัน่ ใจในการจัดการเรี ยนรู ้และใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ของ วพ. ในการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพต่อไป

3. เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอน–การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (2) และ (3) ได้ระบุแนวทางการจัดการ
เรี ยนรู ้ โดยเน้นการฝึ กทักษะกระบวนการคิด การฝึ กทักษะการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากแหล่งเรี ยนรู ้
ที่หลากหลาย การฝึ กปฏิ บตั ิ จริ งและการประยุกต์ใช้ความรู ้ เพื่อการป้ องกันและแก้ปัญหา ดังนั้น เพื่อให้
การจัดการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวนี้ การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ในคู่ มือครู แผนการ
จัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชุดนี้ จึงยึดแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ (Child Centered)
เน้นการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง และเน้นการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการที่ผสมผสานเชื่ อมโยงสาระการเรี ยนรู ้
ต่าง ๆ กับหัวข้อเรื่ องหรื อประเด็นที่สอดคล้องกับชี วิตจริ ง เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการพัฒนาในองค์รวม เป็ น
ธรรมชาติ สอดคล้องกับสภาพและปัญหาที่เกิดในวิถีชีวิตของนักเรี ยน
แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ ได้เปลี่ยนแปลงบทบาทของครู จากการเป็ น
ผูช้ ้ ีนาหรื อถ่ายทอดความรู ้ไปเป็ นผูช้ ่วยเหลือ อานวยความสะดวก และส่ งเสริ มสนับสนุนนักเรี ยนโดยใช้
วิธีการต่าง ๆ อย่างหลากหลายรู ปแบบ เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการสร้างสรรค์ความรู ้และนาความรู ้ไปใช้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ชุดนี้ จึงได้นาเสนอทฤษฎีและเทคนิ ควิธีการ
เรี ยนการสอนต่าง ๆ มาเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ เช่น
การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน (Brain-Based Learning–BBL) ที่เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้
ที่อิงผลการวิจยั ทางประสาทวิทยา ซึ่ งได้เสนอแนะไว้ว่า ตามธรรมชาติน้ นั สมองเรี ยนรู ้ได้อย่างไร โดยได้
กล่าวถึงโครงสร้างที่แท้จริ งของสมองและการทางานของสมองมนุ ษย์ที่มีการแปรเปลี่ยนไปตามขั้นของ
การพัฒ นา ซึ่ งสามารถน ามาใช้เ ป็ นกรอบแนวคิ ด ของการสร้ า งสรรค์ก ารจัด การเรี ย นรู ้ ไ ด้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
การจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-Based Learning–PBL) เป็ นวิธีการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ใช้ปัญหาที่ เกิ ดขึ้ นเป็ นจุดเริ่ มต้นและเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิ ดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยให้นกั เรี ยน
ร่ วมกันแก้ปัญหาภายใต้การแนะนาของครู ให้นกั เรี ยนช่วยกันตั้งคาถามและช่วยกันค้นหาคาตอบ โดยใช้
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ความรู ้เดิมมาแก้ปัญหา หรื อศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมสาหรับการแก้ปัญหา นาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามา
สรุ ป เป็ นข้อมูลในการแก้ปั ญหา แล้วช่ วยกันประเมิ นการแก้ปัญ หาเพื่ อใช้ในการแก้ปัญหาครั้ งต่ อไป
สาหรับขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้
การจัดการเรียนรู้ แบบพหุปัญญา (Multiple Intelligences) เป็ นการพัฒนาองค์รวมของนักเรี ยน ทั้ง
สมองด้านซ้ายและสมองด้านขวา บนพื้นฐานความสามารถและสติปัญญาที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล
มุ่งหมายจะให้นกั เรี ยนสามารถแก้ปัญหาหรื อสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ภายใต้ความหลากหลายของวัฒนธรรม
หรื อสภาพแวดล้อม
การจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ (Cooperative Learning) เป็ นการจัดสถานการณ์และบรรยากาศให้
นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ฝึ กให้นกั เรี ยนที่ มีลกั ษณะแตกต่างกันทั้งสติ ปัญญาและความถนัดร่ วมกัน
ทางานเป็ นกลุ่ม ร่ วมกันศึกษาค้นคว้า
การจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ หมวกความคิด 6 ใบ (Six Thinking Hats) ให้นกั เรี ยนฝึ กตั้งคาถามและ
ตอบคาถามที่ใช้ความคิดในลักษณะต่าง ๆ โดยสามารถอธิ บายเหตุผลประกอบ หรื อวิเคราะห์วิจารณ์ได้
การจัดการเรี ยนรู้ สืบสวนสอบสวน (Inquiry Process) เป็ นการฝึ กให้นกั เรี ยนค้นหาความรู ้ดว้ ย
ตนเอง เพื่ออธิ บายสิ่ งต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ มีหลักเกณฑ์ โดยนักเรี ยนจะต้องใช้ความสามารถของตนเอง
คิดค้น สื บเสาะ แก้ปัญหาหรื อคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ดว้ ยตนเอง
การจัดการเรียนรู้ แบบกระบวนการแก้ ปัญหา (Problem Solving) เป็ นการฝึ กให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้จาก
การแก้ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยการท าความเข้า ใจปั ญ หา วางแผนแก้ปั ญหา ด าเนิ น การแก้ปัญ หา และ
ตรวจสอบหรื อมองย้อนกลับ
การจัดการเรียนรู้ แบบโครงงาน (Project Work) ซึ่ งเป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบหนึ่ งที่ส่งเสริ ม
ให้นักเรี ยนเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองจากการลงมื อปฏิ บตั ิ โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู ้ หรื อค้นคว้าห า
คาตอบในสิ่ งที่นกั เรี ยนอยากรู ้หรื อสงสัย ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
การจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นการปฏิบัติ (Active Learning) ให้นกั เรี ยนได้ทดลองทาด้วยตนเอง เพื่อจะ
ได้เรี ยนรู ้ข้ นั ตอนของงาน รู ้จกั วิธีแก้ปัญหาในการทางาน
การจัดการเรี ยนรู้ แบบสร้ างผังความคิด (Concept Mapping) เป็ นการสอนด้วยวิธีการจัดกลุ่ม
ความคิดรวบยอด เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์กนั ระหว่างความคิดหลักและความคิดรองลงไป โดยนาเสนอ
เป็ นภาพหรื อเป็ นผัง
การจัดการเรียนรู้ จากประสบการณ์ (Experience Learning) เป็ นการจัดกิจกรรมหรื อจัด
ประสบการณ์ให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ แล้วกระตุน้ ให้นกั เรี ยนพัฒนาทักษะใหม่ ๆ เจตคติ
ใหม่ ๆ หรื อวิธีการคิดใหม่ ๆ
การเรี ยนรู้ โดยการแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) เป็ นการจัดกิจกรรมที่ให้นกั เรี ยนได้แสดง
บทบาทในสถานการณ์ที่สมมุติข้ ึน โดยอาจกาหนดให้แสดงบทบาทสมมุติที่เป็ นพฤติกรรมของบุคคลอื่ น
หรื อแสดงพฤติกรรมในบทบาทของตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ
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การเรียนรู้ จากเกมจาลองสถานการณ์ (Simulation Gaming) เป็ นเทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้ที่คล้าย
กับการแสดงบทบาทสมมุติ แต่เป็ นการให้เล่นเกมจาลองสถานการณ์ โดยครู นาสถานการณ์จริ งมาจาลอง
ไว้ในห้องเรี ย น โดยการกาหนดกฎ กติ กา เงื่ อ นไขส าหรั บ เกมนั้น ๆ แล้วให้นักเรี ย นไปเล่ นเกมหรื อ
กิจกรรมในสถานการณ์จาลองนั้น
การจัดการเรี ยนรู ้ตอ้ งจัดควบคู่การวัดและการประเมินผลตามภาระงาน หรื อชิ้นงานที่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วดั แผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ ี ได้เสนอการวัดและประเมินผลครบทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู ้ ด้านทักษะ หรื อ
กระบวนการ และด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยม เน้นวิธีการวัดที่ หลากหลายตามสถานการณ์จริ ง
การดูร่องรอยต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการดูกระบวนการทางาน และผลผลิตของงาน โดยออกแบบการประเมิน
เพื่ ออานวยความสะดวกให้ครู พร้ อม ทั้งนี้ ครู อาจเพิ่มเติ มโดยการออกแบบการวัดและประเมินด้วยมิ ติ
คุณภาพ (Rubrics)
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4. ตารางวิเคราะห์ สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วดั ชั้นปี

สาระที่ 1

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วดั

สาระที่ 2

มฐ ค 1.1 มฐ ค 1.2
หน่ วยการเรียนรู้ ที่
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 8

จานวนนับที่มากกว่า 100,000
การบวกและการลบ
รูปเรขาคณิตและการประดิษฐ์ ลวดลาย
การคูณ
การหาร
สถิติและความน่ าจะเป็ นเบือ้ งต้ น
การวัดความยาว ความสู ง และระยะทาง
การชั่งนา้ หนักและการตวง

1

2





1

2

สาระที่ 3

มฐ ค 2.1
1

2

3

มฐ ค 2.2
4

1

2

มฐ ค 3.1
3

1

2

3

สาระที่ 4

สาระที่ 5

มฐ
มฐ ค 4.1 มฐ ค 5.1
ค 3.2
4 5 1 1 2 1 2 3

สาระที่ 6
มฐ ค 6.1
1

2

3

4

5
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5. โครงสร้ างการแบ่ งเวลารายชั่วโมงในการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ป. 4
หน่ วยการเรียนรู้ /
แผนการจัดการเรี ยนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1

เรื่อง

เวลา/
จานวน
ชั่วโมง

จานวนนับที่มากกว่ า 100,000

10

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1

การอ่านและเขียนตัวเลข ตัวหนังสื อแทนจานวนนับที่
มากกว่า 100,000

2

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2

ค่าประจาหลักและการเขียนจานวนในรู ปกระจาย

2

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 3

การเปรี ยบเทียบจานวน

2

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4

การเรี ยงลาดับจานวน

2

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5

การอ่านตัวเลขที่ใช้ในการสื่ อสาร

2

การบวกและการลบ

10

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 6

การบวกจานวนที่มีหลายหลัก

3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 7

การลบจานวนที่มีหลายหลัก

3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 8

โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ

4

รู ปเรขาคณิตและการประดิษฐ์ ลวดลาย

20

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 9

มุม

3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 10

รู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉากและเส้นทแยงมุม

3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 11

ส่ วนของระนาบและเส้นขนาน

3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 12

รู ปวงกลม

4

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 13

รู ปสมมาตร

3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 14

การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปเรขาคณิ ต

4

การคูณ

15

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 15

การคูณจานวนที่มีหนึ่ งหลักกับจานวนที่มีหลายหลัก

3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 16

การคูณจานวนที่มีมากกว่าหนึ่ งหลักกับจานวนที่มีสองหลัก

4

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4
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หน่ วยการเรียนรู้ /
แผนการจัดการเรี ยนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 17

เรื่อง
การคูณจานวนที่มีมากกว่าสองหลักกับจานวนที่มี

เวลา/
จานวนชั่วโมง
4

มากกว่าสามหลัก
โจทย์ปัญหาการคูณ

4

การหาร

15

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 19

การหารที่มีตวั หารหนึ่ งหลัก

3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 20

การหารที่มีตวั หารสองหลัก

4

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 21

การหารที่มีตวั หารสามหลัก

4

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 22

โจทย์ปัญหาการหาร

4

สถิติ

12

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 23

การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ

2

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 24

การอ่านแผนภูมิรูปภาพ

2

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 25

แผนภูมิแท่ง

2

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 26

การเขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง

3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 27

การอ่านตารางข้อมูล

3

การวัดความยาว ความสู ง และระยะทาง

5

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 28

การคะเนความยาว ความสูง หรื อระยะทาง

1

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 29

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัดความยาว

2

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 30

โจทย์ปัญหาและสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการวัดความยาว

2

การชั่งน้าหนักและการตวง

14
2

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 32

การคาดคะเนน้ าหนัก
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชัง่

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 33

โจทย์ปัญหาการชัง่

3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 18
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 8
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 31

2
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หน่ วยการเรียนรู้ /
แผนการจัดการเรี ยนรู้

เรื่อง

เวลา/
จานวนชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 34

การคะเนปริ มาตรหน่วยความจุเป็ นลิตร

2

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 35

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวง

2

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 36

โจทย์ปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับการตวง

3
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ตอนที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 1
จานวนนับที่มากกว่ า 100,000
เวลา 10 ชั่วโมง

การอ่านและเขียนตัวเลข ตัวหนังสื อ
แทนจานวนนับทีม่ ากกว่ า 100,000

ค่ าประจาหลักและการเขียน
จานวนในรู ปกระจาย

จานวนนับทีม่ ากกว่า
100,000

การอ่านตัวเลขที่
ใช้ ในการสื่ อสาร

การเรียงลาดับ
จานวน

การเปรียบเทียบ
จานวน
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ความรู้
1. การอ่านและเขียนตัวเลข ตัวหนังสื อแทนจานวนนับที่มากกว่า 100,000
2. ค่าประจาหลักและการเขียนจานวนในรู ปกระจาย
3. การเปรี ยบเทียบจานวน
4. การเรี ยงลาดับจานวน
5. การอ่านตัวเลขที่ใช้ในการสื่ อสาร

คุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
1. ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเรื่ อง
จานวนนับที่มากกว่า 100,000 ด้วย
ความสนใจความตั้งใจเรี ยนและการ
ทางานกลุ่ม
2. ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ในตนเอง
ในการร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเรื่ อง
จานวนนับที่มากกว่า 100,000
3. มีเจตคติที่ดีต่อการทางาน
คณิ ตศาสตร์

จานวนนับที่
มากกว่ า 100,000

ทักษะ/กระบวนการ
1. การสื่ อสารเพื่ออธิ บายความสาคัญ
ของจานวนนับที่มากกว่า 100,000
2. สามารถนาเสนอจานวนนับที่มากกว่า
100,000
3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาเกี่ยวกับจานวนนับที่มากกว่า
100,000
4. การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มา
ประยุกต์หรื อเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน

1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การอ่านและเขียนตัวเลข ตัวหนังสื อแทนจานวนนับที่มากกว่า
100,000
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ค่าประจาหลักและการเขียนจานวนในรู ปกระจาย
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การเปรี ยบเทียบจานวน
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การเรี ยงลาดับจานวน
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การอ่านตัวเลขที่ใช้ในการสื่ อสาร
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1
7. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
8. แบบบันทึกผลการอภิปราย
9. บันทึกความรู ้
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การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับที่มากกว่ า 100,000
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางที่ต้องการให้ เกิดกับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยแสดงปริ มาณของสิ่ งของหรื อจานวนนับ
ที่ไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์ (ค 1.1 ป. 4/1)
2. เปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับจานวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์ (ค 1.1 ป. 4/2)
3. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการนาเสนอได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม (ค 6.1 ป. 4/4)
4. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (ค 6.1 ป. 4/6)
ความเข้ าใจที่คงทนของนักเรียน
คาถามสาคัญที่ทาให้ เกิดความเข้ าใจที่คงทน
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
– จานวนนับที่มีตวั เลขหกหลัก ตัวเลขที่อยูท่ างซ้าย – นักเรี ยนสามารถนาความรู ้เกี่ยวกับจานวนนับที่
มากกว่า 100,000 ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างไร
สุ ดเป็ นตัวเลขหลักแสน และแสดงจานวนทีละ
แสน
ความรู้ ของนักเรียนที่นาไปสู่ ความเข้ าใจที่คงทน
ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่นาไปสู่ ความ
นักเรียนจะรู้ ว่า...
เข้ าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ...
1. จานวนนับที่มีตวั เลขหกหลัก ตัวเลขที่อยูท่ างซ้าย 1. การสื่ อสารเพื่ออธิ บายความสาคัญของจานวนนับ
ของหลักหมื่นเป็ นตัวเลขหลักแสน
ที่มากกว่า 100,000
2. การเขียนตัวเลขแทนจานวนใด ๆ ในรู ปกระจาย 2. สามารถนาเสนอจานวนนับที่มากกว่า 100,000
เป็ นการเขียนในรู ปการบวกค่าของตัวเลขในหลัก 3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ต่าง ๆ ของจานวนนั้น
เกี่ยวกับจานวนนับที่มากกว่า 100,000
3. จานวนสองจานวน เมื่อนามาเปรี ยบเทียบกัน
4. การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์หรื อ
อาจมีค่าเท่ากัน มากกว่า หรื อน้อยกว่า
เชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง
4. การเรี ยงจานวนหลาย ๆ จานวน ทาได้โดยการ
เปรี ยบเทียบจานวนทีละคู่ แล้วเรี ยงลาดับจาก
จานวนที่มีค่ามากไปหาจานวนที่มีค่าน้อย จาก
จานวนที่มีค่าน้อยไปหาจานวนที่มีค่ามาก
5. เลขบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ รหัสไปรษณี ย ์
ทะเบียนพาหนะ ปี พุทธศักราชและคริ สต์ศกั ราช
เป็ นตัวเลขที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ควรอ่านเขียน
ให้ถกู ต้อง เพื่อให้สื่อสารกับผูอ้ ื่นได้เข้าใจตรงกัน
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ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงว่ านักเรียนมี
ผลการเรียนรู้ ตามที่กาหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานที่นักเรียนต้ องปฏิบัติ
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การอ่านและเขียนตัวเลข ตัวหนังสื อแทนจานวนนับที่
มากกว่า 100,000
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ค่าประจาหลักและการเขียนจานวนในรู ปกระจาย
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การเปรี ยบเทียบจานวน
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การเรี ยงลาดับจานวน
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การอ่านตัวเลขที่ใช้ในการสื่ อสาร
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1
7. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
8. แบบบันทึกผลการอภิปราย
9. บันทึกความรู ้
10. การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.2 เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2) การสนทนาซักถาม
2) แบบบันทึกการสนทนาซักถาม
3) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ น
3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ น
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
4) การประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
4) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยม
และค่านิยม
5) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สิ่ งที่ม่ งุ ประเมิน
3.1 ความเข้าใจ 6 ด้าน ได้แก่ การอธิ บาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การประยุกต์ใช้
ดัดแปลง และนาไปใช้ การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสาคัญในความรู ้สึกของผูอ้ ื่น
และการรู ้จกั ตนเอง
3.2 สมรรถนะสาคัญ เช่น ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทกั ษะชีวิต
และการใช้เทคโนโลยี
3.3 คุณลักษณ์อนั พึงประสงค์ เช่น มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ รัก
ความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ
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ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1

จานวนนับที่มากกว่ า 100,000

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่

2
3
4
5

การอ่านและเขียนตัวเลข ตัวหนังสื อแทนจานวนนับที่
มากกว่า 100,000
ค่าประจาหลักและการเขียนจานวนในรู ปกระจาย
การเปรี ยบเทียบจานวน
การเรี ยงลาดับจานวน
การอ่านตัวเลขที่ใช้ในการสื่ อสาร

เวลา
10 ชั่วโมง
2
2
2
2
2
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่
การอ่านและเขียนตัวเลข ตัวหนังสือแทน
จานวนนับทีม่ ากกว่า 100,000

1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับที่มากกว่ า 100,000
เวลา 2 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
จานวนนับที่มีตวั เลขหกหลัก ตัวเลขที่อยูท่ างซ้ายของหลักหมื่นเป็ นตัวเลขหลักแสน
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 4/1, ค 1.1 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/4, ค 6.1 ป. 4/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสื อแทนจานวนนับที่มากกว่า
100,000 ได้ (K)
2. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์สื่อความหมายได้ (P)
3. นาความรู ้และทักษะทางคณิ ตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ (P)
4. มีความรับผิดชอบและทางานเป็ นระเบียบ รอบคอบ (A)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
1. ตรวจผลการทาแบบทดสอบก่อน
เรี ยน
2. สังเกตจากการซักถาม การแสดง
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
และการอภิปรายร่ วมกัน
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
กิจกรรมที่ 1 ตัวเลขแสดงจานวน
4. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
กิจกรรมที่ 2 ตัวเลขที่ควรรู ้
5. ตรวจผลการทาแบบทดสอบวัด
ความรู ้ประจาหน่วย

เครื่องมือวัดและประเมินผล
– แบบทดสอบก่อนเรี ยน

เกณฑ์ การวัด
–

– แบบบันทึกผลการอภิปราย
– แบบบันทึกความรู ้

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

– ใบกิจกรรมที่ 1 ตัวเลขแสดง
จานวน
– ใบกิจกรรมที่ 2 ตัวเลขที่ควรรู ้

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

– แบบทดสอบวัดความรู ้ประจา
หน่วย

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 1 ตัวเลขแสดง
กิจกรรมที่ 1 ตัวเลขแสดงจานวน จานวน
2. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร – แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
3. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5 สาระการเรียนรู้
1. การอ่านและเขียนตัวเลข ตัวหนังสื อแทนจานวนนับ
2. การอ่านจานวนนับที่มากกว่า 100,000
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
เขียนตัวเลขไทยแทนจานวนนับที่มากกว่า 100,000 ได้
วิทยาศาสตร์
ศึกษาเกี่ยวกับระยะทางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ ฯลฯ
สั งคมศึกษาฯ
ให้นกั เรี ยนค้นคว้าข้อมูลประชากร พื้นที่ ตามภูมิภาคต่าง ๆ
สุ ขศึกษาฯ
ค้นคว้าข้อมูลสถิติเกี่ยวกับสุ ขภาพ
ศิลปะ
การเขียนภาพแสดงจานวนนับและการร้องเพลง
ภาษาต่ างประเทศ
การนับจานวนเป็ นภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน 10 ประเทศ
การงานอาชีพฯ
ศึกษาข้อมูลสถิติดา้ นการเกษตร
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7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 จานวน 8 ข้อ 10 นาที
2. ทบทวนจานวนและตัวเลขที่ไม่เกิน 100,000 โดยอ่านบัตรตัวเลข บัตรภาพ
3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง “มาเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ” เพื่อเตรี ยมความพร้อม
เพลงมาเรียนคณิตศาสตร์
เนือ้ ร้ อง…ราตรี รุ่ งทวีชยั
ทานอง…สามสิ บยังแจ๋ ว
ชัว่ โมงนี้ มาเรี ยน
หนูอย่าเพิ่งเบือนบิด
มาร่ วมมาร้องเพลงกัน
คณิ ตศาสตร์เพริ ศแพร้ว
ขั้นที่ 2

หนูจงพากเพียร เรี ยนวิชาคณิ ต
คณิ ตศาสตร์ ก็มีเรื่ องแจ๋ ว
เพื่อความมุ่งมัน่ มาร้องกันเจื้อยแจ้ว
ได้เรี ยนแล้วช่วยสร้างปัญญา

กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนดูบตั รภาพลูกคิดแสดงจานวน เช่น 43,562 ให้นกั เรี ยนแปลภาพและฝึ ก
เขียนเป็ นตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสื อบนกระดานดา ยกตัวอย่าง
ทานองนี้ อีก 2–3 ตัวอย่าง จนนักเรี ยนเข้าใจ
2. ให้ นั ก เรี ยนแต่ ล ะแถวผลัด กัน ออกมาเขี ย นตัว เลข แสดงจานวนไม่ เ กิ น
100,000 โดยให้ นั ก เรี ยนคนถัด ไปเขี ย นเป็ นตัว เลขไทยและตัว หนั ง สื อ
ตามลาดับ ผลัด กัน เขี ย นจนนั ก เรี ยนในห้ อ งทุ ก คนเกิ ด ความชานาญ
3. ให้ นั ก เรี ยนดู แ ผนภู มิ จานวนนับ ที ล ะ 100,000 ถึ ง 1,000,000 นัก เรี ยนและ
ครู ร่ ว มกัน อภิ ป รายถึ ง การอ่ า นตัว เลขในหลัก ต่ า ง ๆ ตั้ง แต่ ห ลัก หน่ ว ย หลัก
สิ บ หลัก ร้ อ ย หลัก หมื่ น หลัก แสน และหลัก ล้า น
4. ครู นานักเรี ยนศึกษาเนื้อหาการอ่านและเขียนตัวเลข ตัวหนังสื อแทนจานวนนับที่
มากกว่า 100,000 ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นา
พานิช จากัด)
5. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 1 ตัวเลขแสดงจานวน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ อง การอ่านและเขียนตัวเลข ตัวหนังสื อ
แทนจานวนนับที่มากกว่า 100,000 เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความ
พร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
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ครั้งที่ 2

ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. ฝึ กแทนค่าจานวนจากลูกคิดที่มีจานวนมากกว่า 6 หลัก โดยให้นกั เรี ยนแทนค่า
จานวนลูกคิดด้วยตัวเลข พร้อมกับฝึ กอ่านจานวนนั้น
3. ฝึ กอ่านจานวนจากบัตรตัวเลขหรื อลูกคิด
4. นักเรี ยนฝึ กเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสื อจากภาพและหลัก
ลูกคิด
5. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 2 ตัวเลขที่ควรรู ้ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขั้นที่ 4

กำรนำไปใช้
1. อ่านจานวนนับที่มีค่ามากกว่า 100,000 จากแหล่งความรู ้ต่าง ๆ
2. เขียนจานวนนับที่มีค่ามากกว่า 100,000 ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน
3. นาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการซื้ อ ขายในชีวิตจริ ง

ขั้นที่ 5

สรุปควำมคิดรวบยอด

1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปว่า จานวนที่เขียนด้วยตัวเลข 6 หลัก ตัวเลขที่อยูท่ างซ้าย
ของหลักหมื่นเป็ นตัวเลขในหลักแสน
2. ความหมายของแสน คือ สิ บหมื่น และความหมายของหมื่น คือ สิ บพัน
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนสารวจสิ่ งที่เกี่ยวกับจานวน เช่น ใบเสร็ จรับเงิน ตัว๋ รถเมล์ ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ฯลฯ
2. ศึกษาสารวจข้อมูลจานวนนับจากสิ่ งพิมพ์ แล้วฝึ กเขียนเป็ นตัวเลขไทยและตัวหนังสื อ
3. ให้ นักเรียนศึกษาการอ่ านจานวนนับที่มคี ่ ามากกว่ า 100,000 ด้ วยการใช้ ภาษาในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ โดยขอคาปรึกษาจากผู้ปกครองหรือครู
4. ครู ให้ใบงานเรื่ อง ค่าประจาหลักและการเขียนจานวนในรู ปกระจาย เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. หนังสื อพิมพ์
2. บัตรตัวเลข บัตรภาพจานวนต่าง ๆ
3. บัตรภาพลูกคิด
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
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ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. ใบกิจกรรมที่ 1 ตัวเลขแสดงจานวน และใบกิจกรรมที่ 2 ตัวเลขที่ควรรู ้ ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สารานุกรมไทยในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เล่ม 6
2. ข้อมูลจากหนังสื อต่าง ๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ วารสาร
3. ตัวเลข แสดงจานวนนับ
4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
5. อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับประวัติจานวนและตัวเลข จานวนประชากร

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

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่
ค่าประจาหลักและการเขียนจานวนในรูปกระจาย

2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับที่มากกว่ า 100,000
เวลา 2 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การเขียนตัวเลขแทนจานวนใด ๆ ในรู ปกระจาย เป็ นการเขียนในรู ปการบวกค่าของตัวเลขในหลัก
ต่าง ๆ ของจานวนนั้น
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 4/1, ค 1.1 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/4, ค 6.1 ป. 4/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกค่าตัวเลขตามค่าประจาหลักของจานวนนับที่มากกว่า 100,000 และเขียนในรู ปกระจายได้
(K)
2. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์สื่อความหมายได้ (P)
3. นาความรู ้และทักษะทางคณิ ตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ (P)
4. ทางานรอบคอบเป็ นระเบียบและมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง (A)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 3 ค่าของตัวเลข ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 3 ค่าของตัวเลขใน
ในหลักต่าง ๆ
หลักต่าง ๆ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 4 การเขียนรู ป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 4 การเขียนรู ปกระจาย กระจาย
4.ตรวจผลการทาแบบทดสอบวัด – แบบทดสอบวัดความรู ้ประจา ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
ความรู ้ประจาหน่วย
หน่วย
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร – แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5 สาระการเรียนรู้
1. ค่าประจาหลักและการเขียนในรู ปกระจาย
2. การเขียนในจานวนในรู ปกระจาย
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อ่านเขียนตัวเลขไทยแทนจานวนนับที่มากกว่า 100,000 ได้
วิทยาศาสตร์
ศึกษาเกี่ยวกับระยะทางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ ฯลฯ
สั งคมศึกษาฯ
ให้นกั เรี ยนค้นคว้าข้อมูลประชากร พื้นที่ ตามภูมิภาคต่าง ๆ
ศิลปะ
การร้องเพลง การเขียนแผนผังความคิดเรื่ อง จานวนนับที่มากกว่า
100,000
ภาษาต่ างประเทศ
การนับจานวน อ่ าน และเขียนเป็ นภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
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2. ทบทวนจานวนและตัวเลขที่ไม่เกิน 100,000 โดยอ่านบัตรตัวเลข บัตรภาพ
3. ทบทวนการอ่านและเขียนตัวเลขไทย ฮินดูอารบิก และตัวหนังสื อแทนจานวนนับ
จากบัตรตัวเลข โดยสุ่ มนักเรี ยนออกมาอ่านตามที่กาหนด
ขั้นที่ 2

กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ให้นกั เรี ยนดูแผนภูมิชื่อหลักเลข แสดงค่าประจาหลักของจานวนที่มากกว่า
100,000 แล้วให้นกั เรี ยนฝึ กแจกแจงค่าประจาหลัก
2. ให้นกั เรี ยนออกมาจัดลูกคิด แสดงจานวน 458,217 นักเรี ยนและครู ร่วมแสดงความ
คิดเห็นว่าตัวเลขแต่ละตัวอยูใ่ นหลักใด จากนั้นให้นกั เรี ยนออกมาเขียนในรู ป
กระจาย จัดกิจกรรมลักษณะนี้ 2–3 ตัวอย่างจนนักเรี ยนเข้าใจ
3. ครู เขียนโจทย์เลขจานวน 5 ข้อที่มากกว่า 100,000 ที่มีหลักใดหลักหนึ่ งเป็ น 0 สุ่ ม
นักเรี ยนให้ตอบคาถามว่าอยูใ่ นหลักใด มีค่าเท่าไร และจะอ่านจานวนนั้นอย่างไร
4. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหา ค่าประจาหลักและการเขียนจานวนในรู ปกระจาย ในหนังสื อ
เรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 3 ค่าของตัวเลขในหลักต่าง ๆ ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ อง ค่าประจาหลักและการเขียนจานวนในรู ปกระจาย
เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป

ครั้ งที่ 2
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจ
คาตอบจากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนจัดลูกคิดแสดงจานวนที่มากกว่า 100,000 แล้วแสดงการนับหลักต่าง ๆ ที
ละหลัก และส่ งตัวแทนออกมานับ แล้วบอกว่าตัวเลขแต่ละตัวอยูใ่ นหลักใดมีค่า
เท่าไร
3. นักเรี ยนเขียนจานวนต่าง ๆ ให้อยูใ่ นรู ปกระจายโดยใส่ ตารางแสดงเพื่อให้ชดั เจน
ยิ่งขึ้น เช่น 9,902,716
ล้าน
แสน
หมื่น
พัน
ร้อย
สิ บ
หน่วย
9
9
0
2
7
1
6
4. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 4 การเขียนรู ปกระจายในหนังสื อเรี ยน
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รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขั้นที่ 4

กำรนำไปใช้

1. พูดหรื อสื่ อสารเกี่ยวกับตัวเลขที่มากกว่า 100,000 ได้
2. นาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในการซื้ อขายในชีวิตจริ งได้
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปว่า การเขียนตัวเลขแทนจานวนใด ๆ ในรู ปกระจายเป็ นการ
เขียนในรู ปการบวกค่าของตัวเลขในหลักต่าง ๆ ของจานวนนั้น
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. การสารวจสิ่ งของเกี่ยวกับจานวน เช่น ใบเสร็ จรับเงิน ข้อมูลสถิติต่าง ๆ
2. สร้างชิ้นงานด้วยตนเองเกี่ยวกับค่าประจาหลัก โดยอาจวาดภาพแสดงค่าประจาหลักตามความ
ถนัดและความสนใจ อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้นงาน
3. ครู ให้ใบงานเรื่ อง การเปรี ยบเทียบจานวน เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ลูกคิด
2. บัตรตัวเลข
3. แผนภูมิชื่อหลักเลข
4. ใบกิจกรรมที่ 3 ค่าของตัวเลขในหลักต่าง ๆ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. ใบกิจกรรมที่ 4 การเขียนรู ปกระจาย ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
6. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สารานุกรมไทยในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เล่ม 6
2. ข้อมูลจากหนังสื อต่าง ๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ วารสาร
3. ตัวเลขแสดงจานวนนับ
4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
5. อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับประวัติจานวนและตัวเลข จานวนประชากร
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10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปัญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่
การเปรียบเทียบจานวน

3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับที่มากกว่ า 100,000
เวลา 2 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
จานวนสองจานวน เมื่อนามาเปรี ยบเทียบกัน อาจมีค่าเท่ากัน มากกว่า หรื อน้อยกว่า
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 4/1, ค 1.1 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/4, ค 6.1 ป. 4/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เปรี ยบเทียบจานวนนับที่มากกว่า 100,000 และใช้เครื่ องหมายแสดงการเปรี ยบเทียบได้ถูกต้อง
(K)
2. บอกเหตุผลการใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์สื่อความหมายได้ (P)
3. นาความรู ้และทักษะทางคณิ ตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ (P)
4. ทางานเป็ นระเบียบ รอบคอบ และมีวิจารณญาณ (A)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 5 จานวนใด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 5 จานวนใดมากกว่า
มากกว่า
3. ตรวจผลการทาแบบทดสอบวัด – แบบทดสอบวัดความรู ้ประจา ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
ความรู ้ประจาหน่วย
หน่วย
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร – แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5 สาระการเรียนรู้
1. การเปรี ยบเทียบจานวน
2. การเปรี ยบเทียบจานวนที่มีจานวนหลักไม่เท่ากัน
3. การเปรี ยบเทียบจานวนที่มีจานวนหลักเท่ากัน
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สั งคมศึกษาฯ
ศิลปะ
สุ ขศึกษาฯ
ภาษาต่ างประเทศ

ตอบคาถามเกี่ยวกับการเปรี ยบเทียบจานวนที่มากกว่า 100,000 ได้
เปรี ยบเทียบระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์และโลกกับดวงจันทร์
เปรียบเทียบข้ อมูลเกีย่ วกับประชากร พืน้ ที่ประเทศของกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน 10 ประเทศ
เขียนแผนภาพความคิดแสดงจานวนที่มีหลักเท่ากัน และจานวนที่มีหลัก
ไม่เท่ากันได้
ร้องเพลงและเล่นเกมเกี่ยวกับจานวน
อ่านและเขียนจานวนที่มากกว่า 100,000 เป็ นภาษาอังกฤษได้
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7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. ทบทวนการเปรี ยบเทียบจานวนนับสองจานวนที่ไม่เกิน 100,000 โดยให้นกั เรี ยน
บอกจานวนหนึ่ งและให้นกั เรี ยนอีกคนบอกจานวนที่นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากัน โดย
ยกตัวอย่างทั้งจานวนที่มีหลักเท่ากันและจานวนหลักไม่เท่ากัน
3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง “หนูเรี ยนด้ วย”
เพลงหนูเรียนด้ วย
เนือ้ ร้ อง… ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง… ให้ หนูไปด้ วย
พี่จ๋า พี่จ๋าพี่

พี่มาเรี ยนวันนี้ให้หนูเรี ยนด้วย

พี่จะเรี ยนวิชาคณิ ตฯ

หนูกจ็ ะฝึ กคิดให้สละสลวย

ถ้าให้หนูคิดเองก็ยิ่งดี

หนูจะแสดงวิธีละให้พี่งงงวย

หนูจะตั้งใจเรี ยน จะคอยพากเพียร ให้ดีจริ งด้วย
หากหนูไม่เข้าใจ มีปัญหาเรื่ องใด คุณครู โปรดช่วย
จะได้คิดค้นทาเสี ยใหม่ ข้อนี้ทาอย่างไรจึงจะไม่ งง งวย
ขั้นที่ 2

กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ให้นกั เรี ยนสังเกตจานวน 2 จานวนที่มีหลักไม่เท่ากัน จานวนที่มีหลักมากกว่าจะมี
ค่ามากกว่าจานวนที่มีหลักน้อยกว่า
2. ให้นกั เรี ยนสังเกตจานวน 2 จานวนที่มีหลักเท่ากันโดยเปรี ยบเทียบตัวเลขในหลัก
ทางซ้ายมือในหลักสู งสุ ดถ้าตัวใดมากกว่าจานวนนั้นมีค่ามากกว่า ถ้าตัวเลขในหลัก
สูงสุ ดเท่ากันให้เปรี ยบเทียบในหลักรองลงมา
3. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันทาบัตรจานวนเพื่อใช้ในการเปรี ยบเทียบ
ตามความสนใจ โดยเขียนจานวนที่มากกว่า 100,000 แล้วนามาวางคละกัน ให้
นักเรี ยนในกลุ่มผลัดกันหยิบครั้งละ 2 ใบ และแสดงโดยใช้สญ
ั ลักษณ์ =,, >, <
4. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาเรื่ อง การเปรี ยบเทียบจานวน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 5 จานวนใดมากกว่า ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
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ประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ อง การเปรี ยบเทียบจานวน เพื่อฝึ กฝน
ทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 2
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจ
คาตอบจากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนออกมาจัดลูกคิด 2 อัน แสดงจานวนหลักเท่ากัน โดยครู ใช้คาถามกระตุน้ ให้
นักเรี ยนคิดว่าตัวเลขทั้ง 2 จานวน มีหลักเท่ากันหรื อไม่ มีกี่หลัก ตัวเลขแต่ละตัวมีค่า
เท่าไร
3. นักเรี ยนออกมาจัดลูกคิด 2 อัน แสดงจานวนหลักไม่เท่ากัน โดยครู ใช้คาถามกระตุน้
ให้นกั เรี ยนคิดว่าตัวเลขทั้ง 2 จานวน มีจานวนหลักเท่ากันหรื อไม่ มีกี่หลัก ตัวเลข
แต่ละตัวมีค่าเท่าไร จานวนใดมีค่ามากกว่า จานวนใดมีค่าน้อยกว่า เพราะเหตุใด
ขั้นที่ 4

กำรนำไปใช้
1. สื่ อสารเกี่ยวกับตัวเลขที่มากกว่า 100,000 ได้
2. นาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในการซื้ อขายในชีวิตประจาวันได้

ขั้นที่ 5

สรุปควำมคิดรวบยอด

ครู และนักเรี ยนช่วยกันสรุ ปว่า จานวนสองจานวนเมื่อนามาเปรี ยบเทียบกันอาจมี
ค่าเท่ากัน มากกว่า หรื อน้อยกว่า และการเปรี ยบเทียบจานวนให้เปรี ยบเทียบจานวนหลัก
ก่อน จานวนที่มีจานวนหลักมากกว่าเป็ นจานวนที่มีค่ามากกว่า ถ้าจานวนหลักเท่ากันให้
เปรี ยบเทียบค่าของตัวเลขที่อยูใ่ นหลักซ้ายมือสุ ดก่อน ถ้ายังเท่ากันอีกให้เปรี ยบเทียบค่า
ของตัวเลขที่อยู่ในหลักถัด ๆ ไปของทางขวามือ
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ฝึ กทักษะการเปรี ยบเทียบจานวนที่มากกว่า 100,000 โดยค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุด เช่น จานวน
ประชากร พื้นที่
2. ศึกษาและเปรียบเทียบข้ อมูลเกีย่ วกับประชากร พืน้ ที่ประเทศของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซี ยน
10 ประเทศ โดยขอคาปรึกษาจากผู้ปกครองหรือครู
3. ครู ให้ใบงานเรื่ อง การเรี ยงลาดับจานวน เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. บัตรตัวเลข บัตรภาพจานวนต่าง ๆ
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2. ใบกิจกรรมที่ 5 จานวนใดมากกว่า ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อ
การเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
3. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สารานุกรมไทยในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เล่ม 6
2. ตัวอย่างจานวนที่มีค่ามากกว่า 100,000
3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน และญาติ
4. อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับประวัติจานวนและตัวเลข

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

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่
การเรียงลาดับจานวน

4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับที่มากกว่ า 100,000
เวลา 2 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การเรี ยงจานวนหลาย ๆ จานวน ทาได้โดยการเปรี ยบเทียบจานวนทีละคู่ แล้วเรี ยงลาดับจาก
จานวนที่มีค่ามากไปหาจานวนที่มีค่าน้อย จากจานวนที่มีค่าน้อยไปหาจานวนที่มีค่ามาก
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 4/1, ค 1.1 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/4, ค 6.1 ป. 4/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เรี ยงลาดับจานวนทั้งที่มากกว่า 100,000 ได้ (K)
2. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์สื่อความหมายได้ (P)
3. นาความรู ้และทักษะทางคณิ ตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ (P)
4. มีความรับผิดชอบและเชื่อมัน่ ในตนเอง (A)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 6 จัดเรี ยงลาดับ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 6 จัดเรี ยงลาดับ
3.ตรวจผลการทาแบบทดสอบวัด
– แบบทดสอบวัดความรู ้ประจา ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
ความรู ้ประจาหน่วย
หน่วย
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร – แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5 สาระการเรียนรู้
การเรี ยงลาดับจานวน
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
เขียนจานวนที่มากกว่า 100,000 เป็ นตัวเลขไทยได้
วิทยาศาสตร์
เรี ยงลาดับระยะห่างระหว่างโลกดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ ได้
สั งคมศึกษาฯ
เรียงลาดับข้ อมูลเกีย่ วกับประชากร พืน้ ที่ ประเทศของกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ
ศิลปะ
ออกแบบแผ่นพับ ใบความรู ้เกี่ยวกับการเรี ยงลาดับจานวนได้
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมการเรี ยงลาดับจานวน
ภาษาต่ างประเทศ
อ่านและเขียนจานวนที่มากกว่า 100,000 เป็ นภาษาอังกฤษได้
การงานอาชีพฯ
ฝึ กพิมพ์จานวนนับด้วยคอมพิวเตอร์
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
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2. ทบทวนการเปรี ยบเทียบจานวนนับสองจานวนที่ไม่เกิน 100,000 โดยให้นกั เรี ยน
บอกว่ามีจานวนหลักเท่ากันหรื อไม่ มีกี่หลัก ตัวเลขแต่ละตัวมีค่าเท่าไร จานวนใดมี
ค่ามากกว่า จานวนใดมีค่าน้อยกว่า เพราะเหตุใด
3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง “มาเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ”
เพลงมาเรียนคณิตศาสตร์
เนือ้ ร้ อง…ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง…สามสิ บยังแจ๋ ว
ชัว่ โมงนี้ มาเรี ยน หนูจงพากเพียร เรี ยนวิชาคณิ ต
หนูอย่าเพิ่งเบือนบิด คณิ ตศาสตร์ ก็มีเรื่ องแจ๋ ว
มาร่ วมมาร้องเพลงกัน เพื่อความมุ่งมัน่ มาร้องกันเจื้อยแจ้ว
คณิ ตศาสตร์เพริ ศแพร้ว ได้เรี ยนแล้วช่วยสร้างปัญญา
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ครู ยกตัวอย่างจานวนที่มีหกหลัก และเจ็ดหลัก 3–5 จานวน แล้วให้นกั เรี ยน
เรี ยงลาดับจากจานวนที่มีค่ามากไปหาจานวนที่มีค่าน้อย และจานวนที่มีค่าน้อยไป
หาจานวนที่มีค่ามาก โดยเปรี ยบเทียบทีละคู่
2. แบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ครู บอกจานวนที่มากกว่า 100,000 ทีละ
จานวนให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มเขียนใส่ กระดาษไว้ เมื่อครบ 4 แผ่น ให้ส่งตัวแทน
ออกมาเรี ยงลาดับจานวน โดยเรี ยงลาดับจากจานวนที่มีค่ามากไปหาจานวนที่มีค่า
น้อย หรื อเรี ยงลาดับจานวนที่มีค่าน้อยไปหาจานวนที่มีค่ามาก กลุ่มใดตอบถูกมาก
ครั้งที่สุดเป็ นผูช้ นะ
3. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหา การเรี ยงลาดับจานวน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 6 จัดเรี ยงลาดับ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ อง การเรี ยงลาดับจานวน เพื่อฝึ กฝน
ทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 2
ขั้นที่ 3

ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
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2. ครู แสดงบัตรภาพการเรี ยงลาดับจานวน 2 ลักษณะ โดยใช้คาถามกระตุน้ ให้
นักเรี ยนวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความแตกต่างของการเรี ยงลาดับจานวน 2 ลักษณะ
โดยใช้การเปรี ยบเทียบทีละคู่วา่ เรี ยงลาดับอย่างไร เรี ยงลาดับจากจานวนที่มีค่าน้อย
ไปหาจานวนที่มีค่ามาก หรื อจานวนที่มีค่ามากไปหาจานวนที่มีค่าน้อย ยกตัวอย่าง
เช่นนี้ 2–3 ตัวอย่าง จนนักเรี ยนเข้าใจ
3. ให้นกั เรี ยน 5 คน ออกมาเขียนหมายเลขโทรศัพท์คนที่รู้จกั ที่บา้ น หรื อโดยตัดเลข
หน้าออกหนึ่ งตัว แล้วช่วยกันเรี ยบเรี ยงหมายเลขโทรศัพท์จากจานวนที่มีค่ามากไป
หาจานวนที่มีค่าน้อย และจานวนที่มีค่าน้อยไปหาจานวนที่มีค่ามาก
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. สื่ อสารเกี่ยวกับจานวนที่มีค่ามากกว่า 100,000 ได้
2. นาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในการซื้ อขายในชีวิตจริ งได้
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การเรี ยงจานวนหลาย ๆ จานวนทาได้โดยการเปรี ยบเทียบจานวนทีละคู่แล้วเรี ยงลาดับ
จากจานวนที่มีค่ามากไปหาจานวนที่มีค่าน้อย หรื อจานวนที่มีค่าน้อยไปหาจานวนที่มีค่า
มาก
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ประดิษฐ์บตั รตัวเลขตามจินตนาการของนักเรี ยน โดยแสดงจานวนที่มีมากกว่า 100,000
2. สารวจเบอร์โทรศัพท์บา้ นเพื่อน หรื อรหัสประจาตัวของนักเรี ยน แล้วนามาเรี ยงลาดับจานวน
3. ศึกษาและเรียงลาดับจานวนประชากร ขนาดพืน้ ที่ประเทศของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซี ยน
10 ประเทศ โดยขอคาปรึกษาจากผู้ปกครองหรือครู
4. ครู ให้ใบงานเรื่ อง การอ่านตัวเลขที่ใช้ในการสื่ อสาร เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อการเรียนรู้ /แหล่ งการเรียนรู้
1. หลักลูกคิด
2. บัตรตัวเลข บัตรภาพ
3. ใบกิจกรรมที่ 6 จัดเรี ยงลาดับ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สารานุกรมไทยในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เล่ม 6
2. หนังสื อพิมพ์ วารสาร นิตยสาร
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3. แบบรายงานต่าง ๆ ของทางราชการ
4. อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับประวัติจานวนและตัวเลข

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

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่
การอ่ านตัวเลขทีใ่ ช้ ในการสื่ อสาร
5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1
จานวนนับที่มากกว่ า 100,000
เวลา 2 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
เลขบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ รหัสไปรษณี ย ์ ทะเบียนพาหนะ ปี พุทธศักราชและคริ สต์ศกั ราช เป็ น
ตัวเลขที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ควรอ่าน เขียนให้ถูกต้องเพื่อให้สื่อสารกับผูอ้ ื่นได้เข้าใจตรงกัน
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 4/1, ค 1.1 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/4, ค 6.1 ป. 4/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อ่านและเขียนตัวเลขที่ใช้ในการสื่ อสารได้ (K)
2. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์สื่อความหมายได้ (P)
3. นาความรู ้และทักษะทางคณิ ตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ (P)
4. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ (A)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. การทาแบบทดสอบหลังเรี ยน – แบบทดสอบหลังเรี ยน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%
3. ตรวจผลการทาแบบทดสอบวัด – แบบทดสอบวัดความรู ้ประจาหน่วย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
ความรู ้ประจาหน่วย
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร – แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
– แบบบันทึกความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การประเมินชิ้นงานในแฟ้ ม
สะสมผลงาน
– แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5 สาระการเรียนรู้
1. การอ่านหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร (FAX)
2. การค้นรหัสไปรษณี ย ์
3. การอ่านทะเบียนพาหนะ
4. การอ่านบ้านเลขที่
5. การอ่านปี พุทธศักราชและคริ สต์ศกั ราช
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อ่านตัวเลขที่ใช้ในการสื่ อสารได้ถกู ต้องเหมาะสม
วิทยาศาสตร์
สังเกตและเปรี ยบเทียบการอ่านทั้งสองแบบ
สั งคมศึกษาฯ
นาความรู ้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ศิลปะ
ออกแบบป้ ายเลขที่บา้ น ฯลฯ
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมทายใจ ทายบ้านเลขที่ หรื อเบอร์โทรศัพท์
ภาษาต่ างประเทศ
อ่ านตัวเลขที่ใช้ ในการสื่ อสารเป็ นภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์แผ่นป้ ายเลขบ้าน

7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
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ขั้นที่ 1

นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนฝึ กคิดเลขเร็ ว จานวน 10 ข้อ 5 นาที
3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง “คิ ดเลขเร็ ว”
เพลงคิดเลขเร็ว
เนือ้ ร้ อง…ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง…ชวา
มาซิ มาคิดเลขเร็ วกัน
คิดทุกวันสร้างสรรค์ปัญญา
ฝึ กทักษะกระบวนนานา
ตามเวลาคิดเร็ วทันใด
4. ครู ซกั ถามนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลถึงบ้านเลขที่ รหัสไปรษณี ย ์ หมายเลขโทรศัพท์
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ครู นาซองจดหมายที่มีการจ่าหน้าซอง ป้ ายทะเบียนรถ ปฏิทิน และหมายเลข
โทรศัพท์ของโรงเรี ยนมาแสดงให้นกั เรี ยนดูแล้วให้นกั เรี ยนช่วยกันตอบว่าตัวเลข
ต่าง ๆ ที่ครู นามาแสดงอ่านว่าอย่างไร
2. ให้นกั เรี ยนค้นคว้าคาอ่านที่ถูกต้องของหมายเลขโทรศัพท์ รหัสไปรษณี ย ์ ทะเบียน
พาหนะและเลขที่บา้ น จากพจนานุกรมหรื อผูร้ ู ้แล้วช่วยกันสรุ ปวิธีอ่านที่ถกู ต้อง
3. นักเรี ยนแต่ละคนออกมาแนะนาตัวเองเกี่ยวกับชื่อ–นามสกุล บ้านเลขที่
เบอร์โทรศัพท์ที่บา้ น และเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนสนิทอย่างถูกต้องทีละคน
4. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาเรื่ อง การอ่านตัวเลขที่ใช้ในการสื่ อสาร ในสื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
5. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ อง การอ่านตัวเลขที่ใช้ในการสื่ อสาร
เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 2
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. ครู ยกตัวอย่างหมายเลขโทรศัพท์ บ้านเลขที่ รหัสไปรษณี ย ์ ทะเบียนรถ ปี
พุทธศักราช ปี คริ สต์ศกั ราช ให้นกั เรี ยนฝึ กอ่านจนคล่องและเขียนตัวหนังสื อบน
กระดาน
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
นาความรู ้ที่ได้ศึกษาไปใช้ในชี วิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง
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ขั้นที่ 5

สรุปควำมคิดรวบยอด
การอ่านเรี ยงตัวจะใช้กบั หมายเลขโทรศัพท์ รหัสไปรษณี ย ์ ทะเบียนพาหนะ และเลขที่บา้ น
ยกเว้นหมายเลขโทรศัพท์ที่มีเลข 2 ให้อ่านเลข 2 ว่า “โท” แทนคาว่าสอง
การอ่านตามค่าประจาหลักจะใช้กบั ปี พุทธศักราช ปี คริ สต์ศกั ราช
ส่ วนบ้านเลขที่อ่านได้ท้ งั สองแบบ
ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 จานวน 8 ข้อ เวลา 10 นาที

8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ทาประวัติของเพื่อนในห้อง โดยให้ขอ้ มูล ได้แก่ ชื่อ–นามสกุล ที่อยูพ่ ร้อมรหัสไปรษณี ยแ์ ละ
เบอร์โทรศัพท์
2. สารวจตัวเลขที่ใช้ในการสื่ อสารจากหนังสื อ สิ่ งพิมพ์ และเว็บไซต์ต่าง ๆ
3. ครู ให้ใบงานเรื่ อง การบวกจานวนที่มีหลายหลัก เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. สมุดรายนามผูใ้ ช้โทรศัพท์
2. ปฏิทิน สมุดเลขรหัสไปรษณี ย ์
3. ป้ ายทะเบียนรถ
4. สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นา
พานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
2. หนังสื ออ่านอย่างไร–เขียนอย่างไร
3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน และญาติ
4. สมุดรายนามผูใ้ ช้โทรศัพท์
5. ที่ทาการไปรษณี ย ์
6. บันทึกส่ วนตัวของนักเรี ยน
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10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปัญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 4 เล่ม 1 56

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 2
การบวกและการลบ
เวลา 10 ชั่วโมง

การบวกจานวนทีม่ ีหลายหลัก

โจทย์ ปัญหาการ
บวกและการลบ

การบวก
และการลบ

การลบจานวนทีม่ หี ลายหลัก
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ความรู้
1. การบวกจานวนที่มีหลายหลัก
2. การลบจานวนที่มีหลายหลัก
3. โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
คุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
1. ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการบวก
และการลบด้วยความสนใจ ความ
ตั้งใจเรี ยน และการทางานกลุ่ม
2. ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ในตนเอง
ในการร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเรื่ องการ
บวกและการลบ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการทางาน
คณิ ตศาสตร์

การบวกและการลบ

ทักษะ/กระบวนการ
1. สื่ อสารเพื่ออธิ บายความสาคัญของการ
บวกและการลบ
2. สามารถนาเสนอการบวกและการลบ
3. แสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาเกี่ยวกับการบวกและการลบ
4. นาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์
หรื อเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน

1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การบวกจานวนที่มีหลายหลัก
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การลบจานวนที่มีหลายหลัก
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
6. บันทึกผลการอภิปราย
7. บันทึกความรู ้
8. นาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
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การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 การบวกและการลบ
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางที่ต้องการให้ เกิดกับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจานวนนับและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคาตอบ (ค 1.2 ป. 4/1)
2. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจานวนนับและศูนย์
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ และสร้างโจทย์ได้ (ค 1.2 ป. 4/2)
3. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา (ค 6.1 ป. 4/1)
4. ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 4/2)
5. เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ
(ค 6.1 ป. 4/5)
ความเข้ าใจที่คงทนของนักเรียน
คาถามสาคัญที่ทาให้ เกิดความเข้ าใจที่คงทน
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
นักเรี ยนเสนอแนวทางที่จะนาความรู ้การบวก
การบวกหรื อการลบจานวนที่มีหลายหลัก ใช้
การลบ ไปใช้ในชีวิตจริ งได้อย่างไร
วิธีบวกหรื อลบจานวนที่อยูใ่ นหลักเดียวกันเข้า
ด้วยกัน
ความรู้ ของนักเรียนที่นาไปสู่ ความเข้ าใจที่คงทน
ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่นาไปสู่ ความ
นักเรียนจะรู้ ว่า...
เข้ าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ...
1. การบวกจานวนที่มีหลายหลัก ใช้วิธีการบวกที่ 1. สื่ อสารเพื่ออธิ บายความสาคัญของการบวก
อยูใ่ นหลักเดียวกันเข้าด้วยกัน การบวกจะมีการ และการลบ
ทดจากหลักหนึ่งไปอีกหลักหนึ่ งที่ถดั ไปทาง
2. สามารถนาเสนอการบวกและการลบ
ซ้ายมือ เมื่อผลบวกของจานวนในหลักนั้น ๆ
3. แสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เป็ นสองหลัก
เกี่ยวกับการบวกและการลบ
2. การลบจานวนที่มีหลายหลัก คานวณโดยนา 4. นาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์หรื อ
จานวนที่อยูใ่ นหลักเดียวกันมาลบกัน และการ
เชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง
ลบจะมีการกระจายตัวตั้งจากหลักที่อยู่ถดั ไป
ทางซ้ายมือ เมื่อตัวเลขในหลักของตัวตั้งมีค่า
น้อยกว่าตัวเลขในหลักของตัวลบ
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3. การทาโจทย์ปัญหาการบวกหรื อการลบ ควร
อ่านโจทย์ให้เข้าใจ วิเคราะห์โจทย์วา่ กาหนด
อะไรให้ โจทย์ตอ้ งการทราบอะไร ควรคิด
คานวณด้วยวิธีใด แล้วจึงเขียนประโยค
สัญลักษณ์แสดงวิธีทาและหาคาตอบ
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงว่ านักเรียน
มีผลการเรียนรู้ ตามที่กาหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานที่นักเรียนต้ องปฏิบัติ
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การบวกจานวนที่มีหลายหลัก
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การลบจานวนที่มีหลายหลัก
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและ
นาเสนอ
6. บันทึกผลการอภิปราย
7. บันทึกความรู ้
8. นาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้
2.2 เครื่องมือประเมินผลการเรี ยนรู้
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2) การสนทนาซักถาม
2) แบบบันทึกการสนทนาซักถาม
3) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ น
3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ น
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
4) การประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
4) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยม
และค่านิยม
5) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
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3. สิ่ งที่ม่ งุ ประเมิน
3.1 ความเข้าใจ 6 ด้าน ได้แก่ การอธิ บาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การประยุกต์ใช้
ดัดแปลง และนาไปใช้ การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสาคัญในความรู ้สึกของผูอ้ ื่น
และการรู ้จกั ตนเอง
3.2 สมรรถนะสาคัญ เช่น ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทกั ษะชีวิต
และการใช้เทคโนโลยี
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ รัก
ความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2
การบวกและการลบ
เวลา
10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 6 การบวกจานวนที่มีหลายหลัก
3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 7 การลบจานวนที่มีหลายหลัก
3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 8 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
4
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่
การบวกจานวนทีม่ หี ลายหลัก

6

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2
การบวกและการลบ
เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การบวกจานวนที่มีหลายหลัก ใช้วิธีการบวกที่อยูใ่ นหลักเดียวกันเข้าด้วยกัน การบวกจะมีการทด
จากหลักหนึ่งไปอีกหลักหนึ่ งที่ถดั ไปทางซ้ายมือ เมื่อผลบวกของจานวนในหลักนั้น ๆ เป็ นสองหลัก
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 4/1, ค 1.2 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/5
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาผลบวกของจานวนสองจานวนและสามจานวนที่มีการทด และบอกความสมเหตุสมผลของ
คาตอบได้ (K)
2. มีความรอบคอบและเชื่อมัน่ ในตนเอง (A)
3. มีทกั ษะในการแก้ปัญหาและการให้เหตุผล (P)
4. นาเหตุการณ์ในชีวิตประจาวันมาตั้งโจทย์คณิ ตศาสตร์ได้ (P)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. ตรวจผลการทาแบบทดสอบก่อน – แบบทดสอบก่อนเรี ยน
–
เรี ยน
2. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
3. ตรวจผลการทาแบบทดสอบวัด – แบบทดสอบวัดความรู ้ประจา ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
ความรู ้ประจาหน่วย
หน่วย
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร – แบบประเมินด้านทักษะ/
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. การบวกจานวนที่มีหลายหลักสองจานวน
2. การบวกจานวนที่มีหลายหลักสามจานวน
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
เขียนตัวเลข โดยแทนผลลัพธ์ของการบวกจานวนที่มีหลายหลักได้
วิทยาศาสตร์
สังเกตและการเปรี ยบเทียบวิธีบวกเลข การคิดเลขเร็ วหลาย ๆ วิธี
สั งคมศึกษาฯ
นาความรู ้เรื่ อง การบวกจานวนที่มีหลายหลักไปใช้ในการซื้ อขายใน
ชีวิตประจาวัน
ศิลปะ
ออกแบบบัตรโจทย์เลขตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมเกี่ยวกับการบวกเลข
ภาษาต่ างประเทศ
อ่ าน เขียนจานวนเป็ นภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน 10 ประเทศ
การงานอาชีพฯ
ฝึ กพิมพ์จานวนนับและโจทย์เลขด้วยคอมพิวเตอร์
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
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1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 จานวน 7 ข้อ เวลา 10 นาที
3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง “คิ ดเลขเร็ ว”
เพลงคิดเลขเร็ว
เนือ้ ร้ อง…ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง…ชวา
มาซิ มาคิดเลขเร็ วกัน
คิดทุกวันสร้างสรรค์ปัญญา
ฝึ กทักษะกระบวนนานา
ตามเวลาคิดเร็ วทันใด
4. ให้นกั เรี ยนฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1) 7 + 9 + 3 + 6
=
6) 20 + 70 + 30 + 80
2) 8 + 9 + 2 + 1
=
7) 35 + 40 + 65 + 40
3) 3 + 9 + 7 + 6
=
8) 28 + 16 + 24 + 32
4) 17 + 12 + 13 + 18 = 
9) 15 + 34 + 35 + 16
5) 19 + 11 + 13 + 16 = 
10) 21 + 34 + 19 + 26
ขั้นที่ 2

=
=
=
=
=

กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ครู แสดงการบวกเลขหลายหลัก สองจานวนโดยใช้ลูกคิ ด ให้นักเรี ย นแปลภาพ
เป็ นตัวเลขแสดงการบวก ยกตัวอย่าง 2–3 ตัวอย่างจนนักเรี ยนเกิดความชานาญ
2. ให้อาสาสมัครออกไปตั้งโจทย์การบวกจานวนที่มีหลายหลัก 3 จานวน เช่น
13,275 + 21,300 + 7,325 = 
485,473 + 402,158 + 247,562 = 
ฝึ กให้นกั เรี ยนบวกโดยใช้หลักลูกคิด และให้แสดงวิธีการบวกโดยใช้ลกู คิด
3. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป โดยครู เขียนโจทย์การบวกจานวนที่มีหลายหลักบน
กระดานดา 5 ข้อแล้วให้นกั เรี ยนแสดงวิธีหาคาตอบลงในสมุด

ครั้ งที่ 2
4. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจ
คาตอบจากการบ้านของนักเรี ยน
5. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ส่ งตัวแทนไปรับบัตรโจทย์เลขการบวกจานวนที่
มีหลายหลักจากครู แล้วช่วยกันคิด เมื่อทาเสร็ จแล้วส่ งตัวแทนออกไปเขียนคาตอบ
บนกระดานดา นักเรี ยนในห้องเรี ยนช่วยกันตรวจสอบคาตอบบนกระดานดา
6. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเรื่ อง “การบวกจานวนที่มีหลายหลัก” ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
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ประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ อง การบวกจานวนที่มีหลายหลัก
เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 3
ขั้นที่ 3

ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนทาโจทย์การบวกเลขหลายหลักสองจานวนและสามจานวนจากบัตร
โจทย์เลขที่ครู เตรี ยมมาเพื่อให้เกิดความชานาญ
3. เล่นเกมบวกเลข

ขั้นที่ 4

กำรนำไปใช้
1. จัดแข่งขันการบวกเลขเร็ วขึ้นภายในชั้นเรี ยนหรื อระดับโรงเรี ยน
2. นาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

ขั้นที่ 5

สรุปควำมคิดรวบยอด

ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปว่า
1. การบวกจานวนที่มีหลายหลักใช้วิธีบวกจานวนในหลักเดียวกันเข้าด้วยกัน
2. การบวกในหลักใดได้ผลบวกเป็ นจานวนสองหลักจะมีการทดไปยังหลักที่อยูท่ าง
ซ้ายมือ
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ค้นหาวิธีบวกเลขให้ได้คาตอบที่รวดเร็ ว ถูกต้อง และแม่นยา
2. เปรี ยบเทียบวิธีคิดเลขเร็ วหลาย ๆ วิธี
3. ครู ให้ใบงานเรื่ อง การลบจานวนที่มีหลายหลัก เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. บัตรโจทย์เลข
2. หลักลูกคิด
3. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. บัตรโจทย์เลข
2. หนังสื อเกี่ยวกับการคิดเลขเร็ ว
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3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน และญาติ
4. วีซีดีการบวกเลข
5. อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการบวกเลข

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

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่
การลบจานวนทีม่ หี ลายหลัก

7

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 การบวกและการลบ
เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การลบจานวนที่มีหลายหลัก คานวณโดยนาจานวนที่อยูใ่ นหลักเดียวกันมาลบกัน และการลบจะมี
การกระจายตัวตั้งจากหลักที่อยู่ถดั ไปทางซ้ายมือ เมื่อตัวเลขในหลักของตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าตัวเลขในหลัก
ของตัวลบ
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 4/1, ค 1.2 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/5
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาผลลบของจานวนสองจานวนและสามจานวนที่มีการกระจายหลักต่าง ๆ ได้ (K)
2. มีทกั ษะ การให้เหตุผล และการนาความรู ้ไปใช้ (P)
3. ทางานเป็ นระเบียบ และรับผิดชอบงาน (A)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 1 คิดผลลัพธ์
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 1 คิดผลลัพธ์
3. ตรวจผลการทาแบบทดสอบวัด – แบบทดสอบวัดความรู ้ประจา ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
ความรู ้ประจาหน่วย
หน่วย
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 1 คิดผลลัพธ์
กิจกรรมที่ 1 คิดผลลัพธ์
2. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร – แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
3. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5 สาระการเรียนรู้
1. ทบทวนการลบ
2. การลบจานวนที่มีหลายหลักสองจานวน
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
ตอบคาถามในการหาผลลัพธ์ของการลบจานวนที่มีหลายหลัก
วิทยาศาสตร์
สังเกตและการเปรี ยบเทียบวิธีลบเลข การคิดเลขเร็ วหลาย ๆ วิธี
สั งคมศึกษาฯ
นาความรู ้เรื่ อง การลบจานวนที่มีหลายหลักไปใช้ในการซื้ อขายใน
ชีวิตประจาวัน
ศิลปะ
ออกแบบบัตรโจทย์เลขตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมเกี่ยวกับการลบเลข
ภาษาต่ างประเทศ
อ่ าน เขียนจานวนเป็ นภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน 10 ประเทศ
การงานอาชีพฯ
ฝึ กพิมพ์จานวนนับและโจทย์เลขด้วยคอมพิวเตอร์
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7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง “คิ ดเลขเร็ ว”
เพลงคิดเลขเร็ว
เนือ้ ร้ อง…ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง…ชวา
มาซิ มาคิดเลขเร็ วกัน
คิดทุกวันสร้างสรรค์ปัญญา
ฝึ กทักษะกระบวนนานา
ตามเวลาคิดเร็ วทันใด
3. ให้นกั เรี ยนฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1) 6,724 + 3,151 = 
6) 6,726 + 5,376 = 
2) 4,507 + 3,159 = 
7) 4,917 + 4,599 = 
3) 4,966 + 4,353 = 
8) 4,965 + 2,216 = 
4) 4,976 + 4,536 = 
9) 6,734 + 3,256 = 
5) 4,968 + 4,537 = 
10) 7,894 + 4,965 = 
4. ทบทวนการลบด้วยการให้นกั เรี ยนอาสาสมัครออกไปหาผลลบบนกระดานดา เช่น
6,432 – 2,135 =  เพื่อน ๆ และครู สงั เกตการแสดงวิธีทาและช่วยตรวจสอบ
คาตอบว่าถูกต้องหรื อไม่
ขั้นที่ 2

กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ครู ยกตัวอย่างการลบที่มีการกระจายและการลบที่ไม่มีการกระจาย โดยสุ่ มตัวแทน
นักเรี ยนออกมาแสดงวิธีทา เพื่อน ๆ และครู ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง ทา
กิจกรรมดังกล่าวอีก 2–3 ตัวอย่าง จนนักเรี ยนเข้าใจ
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2–3 คน ช่วยกันหาผลลบจากบัตรโจทย์เลขที่ครู แจกให้
แล้วส่ งตัวแทนออกไปแสดงวิธีคิด เพื่อน ๆ และครู ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
3. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป โดยครู เขียนโจทย์การลบจานวนที่มีหลายหลักบน
กระดานดา 5 ข้อแล้วให้นกั เรี ยนแสดงวิธีหาคาตอบลงในสมุด

ครั้ งที่ 2
4. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจ
คาตอบจากการบ้านของนักเรี ยน

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 4 เล่ม 1 69

5. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหา การลบจานวนที่มีหลายหลัก ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 1 คิดผลลัพธ์ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ อง การลบจานวนที่มีหลายหลัก
เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 3
ขั้นที่ 3

ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนทาแบบฝึ กหัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบจานวนที่มีหลายหลักสองจานวน
3. เล่นเกมลบเลข

ขั้นที่ 4

กำรนำไปใช้
1. จัดการแข่งขันการลบเลขเร็ วขึ้นภายในชั้นเรี ยนหรื อระดับโรงเรี ยน
2. สามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในการซื้ อขายในชีวิตประจาวันได้

ขั้นที่ 5

สรุปควำมคิดรวบยอด

1. การหาผลลบจานวนที่มีหลายหลักต้องนาจานวนที่อยู่หลักเดียวกันมาลบกัน
2. เมื่อตัวเลขของตัวตั้งในหลักใดน้อยกว่าตัวลบ จะต้องมีการกระจายตัวตั้งจากหลักที่
อยูถ่ ดั ไปทางซ้ายมือแล้วจึงลบได้
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ค้นหาวิธีการลบเลขให้ได้คาตอบที่รวดเร็ ว ถูกต้อง และแม่นยา
2. เปรี ยบเทียบวิธีคิดเลขเร็ วหลาย ๆ วิธี
3. ครู ให้ใบงานเรื่ อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. บัตรโจทย์เลข
2. หลักลูกคิด
3. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
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ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. ใบกิจกรรมที่ 1 คิดผลลัพธ์ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. บัตรโจทย์เลข
2. หนังสื อคิดเลขเร็ ว หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์
3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ และผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
4. วีซีดีการลบเลข
5. อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการลบเลข

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

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่
โจทย์ ปัญหาการบวกและการลบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 การบวกและการลบ

8
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 4 ชั่วโมง

1 สาระสาคัญ
การทาโจทย์ปัญหาการบวกหรื อการลบ ควรอ่านโจทย์ให้เข้าใจ วิเคราะห์โจทย์วา่ กาหนดอะไรให้
โจทย์ตอ้ งการทราบอะไร ควรคิดคานวณด้วยวิธีใด แล้วจึงเขียนประโยคสัญลักษณ์ แสดงวิธีทาและหา
คาตอบ
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 4/1, ค 1.2 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/5
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เมื่อกาหนดโจทย์ปัญหาการบวกและการลบให้สามารถหาคาตอบได้ (K)
2. วิเคราะห์โจทย์ เขียนประโยคสัญลักษณ์ แสดงวิธีทา และหาคาตอบจากโจทย์ปัญหาการบวก
และการลบได้ (K)
3. มีทกั ษะในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล และนาเหตุการณ์ในชี วิตประจาวันมาตั้งโจทย์
คณิ ตศาสตร์ได้ (P)
4. มีวิจารณญาณในการคิด และมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ (A)
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4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง
– แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
– แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบกิจกรรมที่ 2
– ใบกิจกรรมที่ 2 โจทย์ปัญหาการ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
โจทย์ปัญหาการบวก
บวก
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบกิจกรรมที่ 3
– ใบกิจกรรมที่ 2 โจทย์ปัญหาการ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
โจทย์ปัญหาการลบ
ลบ
4. ตรวจผลการทากิจกรรมแบบทดสอบ
– แบบทดสอบหลังเรี ยน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50 %
หลังเรี ยน
5. ตรวจผลการทาแบบทดสอบวัดความรู ้
– แบบทดสอบวัดความรู ้ประจาหน่วย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75 %
ประจาหน่วย
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
– แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
– แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม จริ ยธรรม และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
– แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
– แบบบันทึกความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การประเมินชิ้นงานในแฟ้ ม
สะสมผลงาน
– แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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5 สาระการเรียนรู้
โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
แต่งโจทย์ปัญหาเป็ นกลอนอย่างง่ายได้อย่างสร้างสรรค์
วิทยาศาสตร์
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล
สั งคมศึกษาฯ
นาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวัน
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมเกี่ยวกับการบวกและการลบเลข
ภาษาต่ างประเทศ
แต่งโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเป็ นภาษาอังกฤษ
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1) (14 + 8) – 7 = 
6) 35 + (16 – 8) = 
2) (99 + 3) – 46 = 
7) 32 + (36 – 28) = 
3) (44 – 8) + 27 = 
8) 45 – (11 + 7) = 
4) (45 – 18) – 19 = 
9) 58 – (15 + 13) = 
5) (89 + 23) – 47 = 
10) 99 + (18 – 5) = 
3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง “โจทย์ ปัญหา”
เพลงโจทย์ ปัญหา
เนือ้ ร้ อง... ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง... เต่ า งู และกา
โจทย์ปัญหา เป็ นปั ญหา
พวกเรามาศึกษากันดู จะได้รู้ช่วยตีความ ให้แม่นยาอย่าทาหน้าเศร้า
อ่านโจทย์พลัน อย่าหวัน่ ไหว โจทย์บอกอะไร ไหนลองตรองดู
จะได้รู้เข้าใจดี บอกวิธีคิดซิ ทนั ใด
แบ่งกลุ่มกัน อ่านเร็ วไว ไม่เข้าใจตรงไปถามครู
เลือกเสาะหาสื่ อมาดู ได้เรี ยนรู ้ชดั เจนแน่นอน
ขั้นที่ 2

กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ให้นกั เรี ยนอ่านเนื้อเพลง “โจทย์ ปัญหา” พร้อมกัน และฝึ กอ่านทีละท่อน และ
อภิปรายเนื้อเพลง พร้อมทั้งเขียนแผนภาพความคิดการแก้โจทย์ปัญหาจากเพลง
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2.

3.

4.

5.

“โจทย์ ปัญหา”
ครู แสดงบัตรโจทย์ปัญหาการบวกและบัตรโจทย์ปัญหาการลบ โดยให้นกั เรี ยนอ่าน
และวิเคราะห์ความสัมพันธ์วา่ โจทย์ปัญหาแต่ละข้อเป็ นโจทย์ปัญหาการบวกหรื อ
การลบ โดยการสุ่ มถามทีละคน
แบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ให้หาคาตอบจากบัตรโจทย์ปัญหาการ
บวกและการลบที่ครู แจกให้แล้วส่ งตัวแทนออกมาแสดงวิธีทาบนกระดานดา
เพื่อน ๆ และครู ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
ครู อธิ บายถึงลาดับขั้นตอนการแก้ปัญหาแล้วให้นกั เรี ยนกลุ่มเดิมสร้างโจทย์ปัญหา
การบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากภาพโฆษณาสิ นค้าต่าง ๆ โดยติดภาพโฆษณา
และตกแต่งให้สวยงามภายในเวลา 10 นาที แล้วให้ตวั แทนกลุ่มนาเสนอผลงานหน้า
ชั้นเรี ยนและช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่สร้างขึ้น จากนั้นครู สุ่มนักเรี ยนออกมา
แสดงวิธีทาบนกระดานดา
ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป โดยครู เขียนโจทย์ปัญหาการบวกและการลบบน
กระดานดา 3 ข้อแล้วให้นกั เรี ยนแสดงวิธีหาคาตอบลงในสมุด

ครั้ งที่ 2
6. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจ
คาตอบจากการบ้านของนักเรี ยน
7. นักเรี ยนศึกษาเนื้ อหาการลบจานวนที่มีหลายหลัก ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
8. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 2 โจทย์ปัญหาการบวก และใบกิจกรรมที่ 3
โจทย์ปัญหาการลบ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นา
พานิช จากัด)
9. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ เพื่อ
ฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 3
ขั้นที่ 3

ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
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2. วิเ คราะห์โ จทย์ปั ญหาและหาค าตอบจากโจทย์ปั ญ หาการบวกและการลบที่
นักเรี ยนช่วยกันแต่งขึ้นจากสิ่ งที่อยูใ่ กล้ ๆ ตัว
3. ให้นกั เรี ยนฝึ กสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจากสถานการณ์ใน
ชีวิตประจาวัน
4. ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทากิจกรรมหรื อโครงงานเกี่ยวกับเรื่ อง โจทย์
ปัญหาการบวกและการลบ เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 4
ขั้นที่ 4

กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนรายงาน
ผลการทากิจกรรมหรื อโครงงาน
2. แก้ปัญหาหรื อสถานการณ์ในชีวิตประจาวันเกี่ยวกับการบวกและการลบได้

ขั้นที่ 5

สรุปควำมคิดรวบยอด

นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปถึงขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา ดังนี้
1. ทาความเข้าใจโจทย์ ตอบคาถามโจทย์วา่ กาหนดอะไรให้บา้ ง และโจทย์ถามอะไร
2. วางแผน/คิดวิธีแก้โจทย์ เลือกวิธี และเขียนประโยคสัญลักษณ์
3. คิดคานวณหาคาตอบ
4. ตรวจสอบคาตอบ
5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 จานวน 7 ข้อ เวลา 10 นาที
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. แต่งโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเป็ นกลอนอย่างง่าย ๆ
2. แต่งโจทย์ปัญหาจากภาพหรื อสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
3. ประดิษฐ์โจทย์ปัญหาจากแผ่นพับ ใบโฆษณา ได้อย่างสวยงามและสร้างสรรค์
4. ครู ให้ใบงานเรื่ อง มุม เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. บัตรโจทย์เลข
2. บัตรโจทย์ปัญหาการบวก การลบ
3. ภาพโฆษณาสิ นค้าต่าง ๆ
4. ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
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ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. ใบกิจกรรมที่ 2 โจทย์ปัญหาการบวก และใบกิจกรรมที่ 3 โจทย์ปัญหาการลบในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. บัตรโจทย์เลข
2. หนังสื อการคิดเลขเร็ ว
3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน และผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์

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

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 3
รู ปเรขาคณิตและการประดิษฐ์ ลวดลาย
เวลา 20 ชั่วโมง
ลวดลายลวดลาย

การประดิษฐ์ ลวดลาย
โดยใช้ รูปเรขาคณิต

มุม

รู ปสี่ เหลีย่ มมุมฉากและ
เส้ นทแยงมุม

รู ปเรขาคณิตและการ
ประดิษฐ์ ลวดลาย
รู ปสมมาตร

ส่ วนของระนาบและ
เส้ นขนาน
รู ปวงกลม
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ความรู้
1. มุม
2. รู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉากและเส้นทแยงมุม
3. ส่ วนของระนาบและเส้นขนาน
4. รู ปวงกลม
5. รู ปสมมาตร
6. การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปเรขาคณิ ต
คุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
1. ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
การคูณด้วยความสนใจ ความ
ตั้งใจเรี ยนและการทางานกลุ่ม
2. ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ในตนเอง
ในการร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเรื่ อง
รู ปเรขาคณิ ตและการประดิษฐ์ลวดลาย
3. มีเจตคติที่ดีต่อการทางานคณิ ตศาสตร์

รู ปเรขาคณิตและการ
ประดิษฐ์ ลวดลาย

ทักษะ/กระบวนการ
1. การสื่ อสารเพื่ออธิ บายความสาคัญ
ของรู ปเรขาคณิ ต และการประดิษฐ์
ลวดลาย
2. สามารถนาเสนอความรู ้รูปเรขาคณิ ต
และการประดิษฐ์ลวดลาย
3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง รู ป
เรขาคณิ ตและการประดิษฐ์ลวดลาย
4. การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มา
ประยุกต์หรื อเชื่อมโยงไปใช้ใน
ชีวิตจริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง มุม
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง รู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉากและเส้นทแยงมุม
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ส่ วนของระนาบและเส้นขนาน
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง รู ปวงกลม
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง รู ปสมมาตร
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปเรขาคณิ ต
7. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3
8. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
9. บันทึกผลการอภิปรายและบันทึกความรู ้
10. ชวนคิด...โครงงาน
11. การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
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การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 รู ปเรขาคณิตและการประดิษฐ์ ลวดลาย
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางที่ต้องการให้ เกิดกับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. บอกชนิดของมุม ชื่อมุม ส่ วนประกอบของมุม และเขียนสัญลักษณ์ (ค 3.1 ป. 4/1)
2. บอกได้วา่ เส้นตรงหรื อส่ วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกัน พร้อมทั้งใช้สญ
ั ลักษณ์แสดงการขนาน
(ค 3.1 ป. 4/2)
3. บอกส่ วนประกอบของรู ปวงกลม (ค 3.1 ป. 4/3)
4. บอกได้วา่ รู ปใดหรื อส่ วนใดของสิ่ งของมีลกั ษณะเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉาก และจาแนกได้วา่ เป็ นรู ป
สี่ เหลี่ยมจัตุรัสหรื อรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า (ค 3.1 ป. 4/4)
5. บอกได้วา่ รู ปเรขาคณิ ตสองมิติรูปใดเป็ นรู ปที่มีแกนสมมาตร และบอกจานวนแกนสมมาตร
(ค 3.1 ป. 4/5)
6. นารู ปเรขาคณิ ตมาประดิษฐ์เป็ นลวดลายต่าง ๆ (ค 3.2 ป. 4/1)
7. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการนาเสนอ
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (ค 6.1 ป. 4/4)
8. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (ค 6.1 ป. 4/6)
ความเข้ าใจที่คงทนของนักเรียน
คาถามสาคัญที่ทาให้ เกิดความเข้ าใจที่คงทน
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
รู ปเรขาคณิ ตและคุณสมบัติต่าง ๆ ช่วย
รู ปเรขาคณิ ต เป็ นรู ปที่มีประโยชน์ต่อชีวิตจริ งของ
คนเรา เราจึงจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้เรื่ อง รู ปเรขาคณิ ตและ สร้างสรรค์ชิ้นงานที่มีประโยชน์ต่อชีวิตจริ งของ
คนเราได้อย่างไร
คุณสมบัติต่างๆ ของรู ปทรงที่มีอยูม่ ากมาย
ความรู้ ของนักเรียนที่นาไปสู่ ความเข้ าใจที่คงทน
ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่นาไปสู่ ความ
นักเรียนจะรู้ ว่า...
เข้ าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ...
1. มุมเกิดจากรังสี ของเส้นที่มีจุดปลายเป็ นจุด
1. การสื่ อสารเพื่ออธิ บายความสาคัญรู ปของ
เดียวกัน เรี ยกรังสี สองเส้นนี้ว่า แขนของมุม การ
เรขาคณิ ตและการประดิษฐ์ลวดลาย
เรี ยกชื่อมุม จะเรี ยกโดยใช้ชื่อ จุด 3 จุด ที่อยูบ่ นรังสี 2. สามารถนาเสนอความรู ้เรื่ อง รู ปเรขาคณิ ตและ
ตัวอักษรที่เป็ นจุดพบกันของรังสี ท้ งั สองจะเป็ นชื่อ การประดิษฐ์ลวดลาย
ของ จุดยอดมุม
3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2. รู ปปิ ดที่มีดา้ น 4 ด้าน และมีมุมภายในทุกมุมเป็ น เกี่ยวกับรู ปเรขาคณิ ตและการประดิษฐ์ลวดลาย
มุมฉาก (90 องศา) เรี ยกว่า รู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉาก
4. การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์หรื อ
เส้นทแยงมุมเป็ นส่ วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่าง เชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง
จุดยอดมุมที่อยูต่ รงข้ามกันของรู ปสี่ เหลี่ยม
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3. พื้นที่ของสิ่ งของใดที่มีลกั ษณะแบนและเรี ยบ
เรี ยกว่า ระนาบ และถ้าต่อส่ วนของระนาบ
ออกไปเรื่ อย ๆ ทุกทิศทางจะยังมีผิวแบนและเรี ยบ
อยูบ่ นระนาบ ถ้าลากเส้นตรง หรื อส่ วนของ
เส้นตรงสองเส้นใด ๆ และวัดระยะทางห่างเท่ากัน
เราจะกล่าวว่าเส้นตรงสองเส้นนั้นขนานกัน
4. รู ปวงกลม คือ รู ปที่มีจุดทุกจุดบนขอบของรู ป
ห่างจากจุดคงที่เป็ นระยะทางเท่ากัน เรี ยกจุดคง
ที่วา่ จุดศูนย์ กลาง เรี ยกระยะคงที่วา่ รั ศมี ส่ วน
ของเส้นตรงที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางและมีจุดปลาย
ทั้งสองข้างอยูบ่ นขอบของรู ปเรี ยกว่า เส้ นผ่ าน
ศูนย์ กลาง และเรี ยกขอบของรู ปว่า เส้ นรอบวงของ
รู ปวงกลม
5. รู ปสมมาตร คือ รู ปที่เมื่อพับครึ่ งแล้ว แต่ละข้าง
ของรอยพับจะทับกันได้สนิทพอดีและเรี ยกรอย
พับนี้วา่ แกนสมมาตร รู ปบางรู ปมีแกนสมมาตรได้
มากกว่า 1 แกน
6. รู ปเรขาคณิ ตและการประดิษฐ์ลวดลายต่าง ๆ
ได้แก่ รู ปสามเหลี่ยม รู ปสี่ เหลี่ยม รู ปหลาย
เหลี่ยม รู ปวงกลม ฯลฯ สามารถนามาประกอบ
เป็ นภาพได้โดยใช้เพียงบางส่ วนของรู ปเรขาคณิ ต
และการประดิษฐ์ลวดลาย ประดิษฐ์เป็ นลวดลายที่
สวยงามและสร้างสรรค์ได้
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงว่ านักเรียนมี
ผลการเรียนรู้ ตามที่กาหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานที่นักเรียนต้ องปฏิบัติ
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง มุม
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง รู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉากและเส้นทแยงมุม
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ส่ วนของระนาบและเส้นขนาน
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง รู ปวงกลม
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง รู ปสมมาตร
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปเรขาคณิ ต
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7. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3
8. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
9. บันทึกผลการอภิปรายและบันทึกความรู ้
10. ชวนคิด...โครงงาน
11. 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 จริ ยธรรม
และค่านิยม
และค่านิยม
5) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สิ่ งที่ม่ งุ ประเมิน
3.1 ความเข้าใจ 6 ด้าน ได้แก่ การอธิ บาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การประยุกต์ใช้
ดัดแปลง และนาไปใช้ การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสาคัญในความรู ้สึกของผูอ้ ื่น
และการรู ้จกั ตนเอง
3.2 สมรรถนะสาคัญ เช่น ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทกั ษะชีวิต
และการใช้เทคโนโลยี
3.3 คุณลักษณ์อนั พึงประสงค์ เช่น มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ เป็ นอยูพ่ อเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ รัก
ความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3
รู ปเรขาคณิตและการประดิษฐ์ ลวดลาย
เวลา
20 ชั่วโมง
มุม
3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 9
รู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉากและเส้นทแยงมุม
3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 10
ส่ วนของระนาบและเส้นขนาน
3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 11
รู ปวงกลม
4
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 12
รู ปสมมาตร
3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 13
การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปเรขาคณิ ต
4
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 14
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
มุม

9

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 รู ปเรขาคณิตและการประดิษฐ์ ลวดลาย
เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
มุมเกิดจากรังสี ของเส้นที่มีจุดปลายเป็ นจุดเดียวกัน เรี ยกรังสี สองเส้นนี้วา่ แขนของมุม การเรี ยกชื่อมุม
จะเรี ยกโดยใช้ชื่อจุด 3 จุดที่อยูบ่ นรังสี ตัวอักษรที่เป็ นจุดพบกันของรังสี ท้ งั สองจะเป็ นชื่อของ จุดยอดมุม
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 3.1 ป. 4/1, ค 3.1 ป. 4/2, ค 3.1 ป. 4/3, ค 3.1 ป. 4/4, ค 3.1 ป. 4/5, ค 3.2 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/4,
ค 6.1 ป. 4/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกชื่อมุม จุดยอดมุม แขนของมุม และให้เหตุผลประกอบการอธิ บายลักษณะของมุมชนิดต่าง ๆ ได้ (K)
2. มีวิจารณญาณและมีความรับผิดชอบ (A)
3. นาเสนองานได้ดีมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ (P)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
– แบบทดสอบก่อนเรี ยน
–
ก่อนเรี ยน
2. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
และการอภิปรายร่ วมกัน
3. ตรวจผลการทากิจกรรมในใบ
– ใบกิจกรรมที่ 1 มีมุมอะไร
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 1 มีมุมอะไร
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตความสนใจ ตั้งใจเรี ยน
– แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
2. ประเมินพฤติกรรมของนักเรี ยน
จริ ยธรรม และค่านิยม
ด้านความรับผิดชอบ และ
วิจารณญาณในการทางาน
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรมขณะเรี ยน – แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
2. สังเกตพฤติกรรมด้านการคิด
กระบวนการ
สร้างสรรค์ และการนาไปใช้
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตามใบงาน – ใบกิจกรรมที่ 1 มีมุมอะไร
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
(ใบกิจกรรมที่ 1 มีมุมอะไร)
5 สาระการเรียนรู้
1. มุม จุดยอดมุม แขนของมุม
2. ชนิดของมุม
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
แต่งเพลงเกี่ยวกับมุมและส่ วนประกอบของมุม
วิทยาศาสตร์
สารวจธรรมชาติและสิ่ งของที่แสดงขนาดของมุม รู ปเรขาคณิ ต และการ
ประดิษฐ์ลวดลาย
ศิลปะ
สร้างสรรค์งานศิลปะที่มีส่วนประกอบของมุม
สุ ขศึกษาฯ
เกมแสดงท่ามุม เพลงมุม
ภาษาต่ างประเทศ
ชื่อภาษาอังกฤษของมุมชนิดต่าง ๆ และส่ วนประกอบของมุม
การงานอาชีพฯ
การสร้างชิ้นงานที่มีความประณี ตที่ตอ้ งอาศัยความรู ้เรื่ องมุม เช่น งานไม้
งานแกะสลัก
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 จานวน 8 ข้อ เวลา 10 นาที
3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง “มุม”
เพลงมุม
เนือ้ ร้ อง…ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง…หั วใจเสริ มใยเหล็ก
เรื่ องมุม หนูอย่ากลุม้ ดวงจิต มีหลายชนิดจดจาเอาไว้
เส้นสองเส้นมาพบกันเมื่อไร จะเกิดมุมมากมายสารพัน
คือมุมฉาก มุมแหลม มุมตรง มุมกลับอย่าหลง อีกทั้งมุมป้ าน
ล้วนมีมากมายดังราพัน หนู ๆ จงหมัน่ ขยันจดจา
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4. นักเรี ยนพิจารณารู ปมุมหลายมุมในลักษณะต่าง ๆ กันแล้วแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับมุมโดยให้นกั เรี ยนบอกจุดยอดมุมและแขนของมุม
5. ทบทวนเรื่ องมุมด้วยการสุ่ มเลขที่ ให้ออกไปวาดมุมพร้อมตั้งชื่อมุมและรังสี ให้บอก
ชื่อจุดยอดมุม และบอกชื่อรังสี ที่เป็ นแขนของมุมทั้งสองข้าง ทบทวน 2–3 ตัวอย่าง
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ให้นกั เรี ยนพิจารณารู ปมุมต่าง ๆ และให้สงั เกตขนาดของมุมว่ามีขนาดใหญ่บา้ ง
เล็กบ้าง จากนั้นให้ใช้กระดาษคนละแผ่นพับตามที่ครู แนะนา 2 ครั้ง ครั้งแรกพับ
ครึ่ งให้เกิดแนวพับเป็ นเส้นตรง ครั้งที่สองพับให้รอยพับเดิมทับกันจะเกิดมุมให้
นักเรี ยนทาเครื่ องหมายไว้ตรงมุม ครู แนะนาว่ามุมใด ๆ ที่มีลกั ษณะหรื อขนาด
เท่ากับมุมนี้เป็ นมุมฉาก
2. นักเรี ยนดูครู สาธิ ตการวัดมุมฉากโดยนากระดาษที่พบั เป็ นมุมฉากไปทาบกับมุมที่
ต้องการวัด เช่น มุมโต๊ะ กระดานดา ถ้าทับกันสนิทแสดงว่ามุมที่วดั นั้นเป็ นมุมฉาก
แบ่งนักเรี ยนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน แข่งขันกันหารายชื่อสิ่ งของที่มีมุมฉาก โดย
การนากระดาษที่พบั เป็ นมุมฉากไปวัดมุม
3. ครู ให้นกั เรี ยนใช้กระดาษที่พบั เป็ นมุมฉากเป็ นหลักในการเปรี ยบเทียบว่ามุมแหลม
คือ มุมที่เล็กกว่ามุมฉาก และมุมป้ านคือ มุมที่ใหญ่กว่ามุมฉาก จากนั้นครู ขออาสา
สมัครนักเรี ยนออกมาวัดรู ปมุมต่าง ๆ บนกระดานว่าเป็ นมุมชนิดใด และให้นกั เรี ยน
ในห้องเรี ยนสังเกตสิ่ งของที่อยู่รอบตัวว่ามีอะไรบ้างที่มีส่วนประกอบเป็ นมุมแหลม
และมุมป้ าน
4. ครู นานักเรี ยนศึกษาเรื่ อง “มุม” ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
5. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 1 มีมุมอะไร ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ อง มุม เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยน
และเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 2
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนตรวจสอบมุมฉากและมุมอื่น ๆ ได้โดยนากระดาษที่พบั เป็ นมุมฉากไปทาบ
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กับมุมของสิ่ งของต่าง ๆ ในห้องเรี ยนที่ตอ้ งการวัด
3. ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทาโครงงานเกี่ยวกับเรื่ อง มุม เพื่อฝึ กฝนทักษะของ
นักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 3
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนรายงาน
ผลการทาโครงงาน
2. ประดิษฐ์งานศิลปะที่มีส่วนประกอบของมุมต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์
3. นาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในการเรี ยนเรื่ องรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉาก รู ปสามเหลี่ยม
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
1. มุมฉากมีขนาด 90 องศา
2. มุมที่ใหญ่กว่ามุมฉากเรี ยกว่า มุมป้ าน และมุมที่เล็กกว่ามุมฉากเรี ยกว่า มุมแหลม
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ใช้จินตนาการพิจารณาสิ่ งของต่าง ๆ ว่าประกอบด้วยมุมชนิดใดบ้าง
2. รวบรวมสิ่ งของที่มีส่วนประกอบของมุมชนิดต่าง ๆ
3. สร้างสรรค์งานศิลปะที่มีมุมเป็ นส่ วนประกอบอย่างน้อย 1 มุม
4. ครู ให้ใบงานเรื่ อง รู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉากและเส้นทแยงมุม เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. รู ปมุมขนาดต่าง ๆ
2. อุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องเรี ยนที่มีส่วนประกอบเป็ นมุมฉาก มุมแหลม มุมป้ าน
3. ใบกิจกรรมที่ 1 มีมุมอะไร ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน และญาติ
2. สิ่ งของเครื่ องใช้ที่มีส่วนประกอบเป็ นรู ปมุมต่าง ๆ
3. อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับรู ปเรขาคณิ ตและการประดิษฐ์ลวดลาย
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10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปัญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่
รูปสี่เหลีย่ มมุมฉากและเส้ นทแยงมุม

10

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 รู ปเรขาคณิตและการประดิษฐ์ ลวดลาย
เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
รู ปปิ ดที่มีดา้ น 4 ด้าน และมีมุมภายในทุกมุมเป็ นมุมฉาก (90 องศา) เรี ยกว่า รู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉาก
เส้นทแยงมุมเป็ นส่ วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดยอดมุมที่อยูต่ รงข้ามกันของรู ปสี่ เหลี่ยม
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 3.1 ป. 4/1, ค 3.1 ป. 4/2, ค 3.1 ป. 4/3, ค 3.1 ป. 4/4, ค 3.1 ป. 4/5, ค 3.2 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/4,
ค 6.1 ป. 4/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกลักษณะรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉาก จาแนกรู ปสี่ เหลี่ยมและเส้นทแยงมุมได้ (K)
2. มีวิจารณญาณและมีความรับผิดชอบ (A)
3. นาเสนองานได้ดี มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และรู ้จกั เชื่อมโยงความรู ้นาไปประยุกต์ใช้ได้ (P)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการทากิจกรรม
การฝึ กเขียนรู ปสี่ เหลี่ยมจากสิ่ ง
ที่พบเห็น
3. ตรวจผลการทากิจกรรมในใบ
– ใบกิจกรรมที่ 2 รู ปสี่ เหลี่ยมมุม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 2 รู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉาก
ฉากและเส้นทแยงมุม
และเส้นทแยงมุม

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 4 เล่ม 1 88

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตความสนใจ ตั้งใจเรี ยน – แบบบันทึกด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความมีระเบียบ และความ
จริ ยธรรม และค่านิยม
มัน่ ใจในตนเอง
2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน – แบบบันทึกด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ด้านความมีวิจารณญาณ และ
จริ ยธรรม และค่านิยม
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบงาน – แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
(ใบกิจกรรมที่ 2 รู ปสี่ เหลี่ยมมุม กระบวนการ
ฉาก และเส้นทแยงมุม)
2. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
การเชื่อมโยงและความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์
3. ตรวจผลงานการสร้างสรรค์
ศิลปะโดยใช้รูปเรขาคณิ ต
และการประดิษฐ์ลวดลาย
5 สาระการเรียนรู้
1. รู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉาก
2. เส้นทแยงมุม
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
เขียนอธิ บายเกี่ยวกับรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉากได้
วิทยาศาสตร์
การสังเกตและการเปรี ยบเทียบมุมที่เกิดจากเส้นทแยงมุมของรู ปสี่ เหลี่ยม
มุมฉากและรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
สั งคมศึกษาฯ
นาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการประดิษฐ์ชิ้นงานที่ใช้สมบัติของเส้นทแยงมุม
เช่น ขาโต๊ะ
ศิลปะ
สร้างสรรค์งานศิลปะที่มีส่วนประกอบของรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉาก
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมต่อรู ปสี่ เหลี่ยมให้เกิดรู ปร่ างตามจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์
ภาษาต่ างประเทศ
อ่ านและเขียนชื่อภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
10 ประเทศ เกีย่ วกับรู ปสี่ เหลีย่ มจัตุรัสและรู ปสี่ เหลีย่ มผืนผ้ า
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การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์ชิ้นงานที่ใช้สมบัติของเส้นทแยงมุม เช่น ขาโต๊ะ ขาเก้าอี้ ฯลฯ
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1) 17 + 5 = 30 – 
6) 9 + 8 + 7 = 15 + 
2) (7 + 8) + 5 = 11 + 
7) 7 + 8 + 9 = 17 + 
3) 5 + 9 + 11 = 10 + 
8) 20 + 30 = 15 + 
4) 6 + 7 + 8 = 20 + 
9) 50 – 15 = 30 + 
5) 20 + 10 = 30 – 
10) 17 – 9 = 20 – 
3. นักเรี ยนทบทวนรู ปเรขาคณิ ตและการประดิษฐ์ลวดลายโดยดูจากรู ปภาพเรขาคณิ ต
และการประดิษฐ์ลวดลายต่าง ๆ เช่น รู ปสามเหลี่ยม รู ปสี่ เหลี่ยม รู ปห้าเหลี่ยม รู ป
วงกลม รู ปวงรี
4. นักเรี ยนร่ วมกันสังเกตและเปรี ยบเทียบรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉากกับรู ปเรขาคณิ ต และการ
ประดิษฐ์ลวดลายอื่น ๆ โดยพิจารณาว่าเหมือนหรื อต่างกันอย่างไร
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ให้นกั เรี ยนวัดมุมของรู ปสี่ เหลี่ยมแบบต่าง ๆ โดยใช้กระดาษที่พบั เป็ นมุมฉาก แล้ว
ช่วยกันสรุ ปว่ารู ปสี่ เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็ นมุมฉาก เรี ยกว่า รู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉาก
2. นักเรี ยนดูรูปสี่ เหลี่ยมมุมฉาก 2 ชนิด จากแผนภูมิรูปสี่ เหลี่ยม สังเกตความแตกต่าง
และช่วยกันหาข้อสรุ ปว่า รู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉากที่มีดา้ นทุกด้านยาวเท่ากันเรี ยกว่า รู ป
สี่ เหลี่ยมจัตรุ ั ส ส่ วนรู ปที่มีดา้ นตรงข้ามยาวเท่ากัน แต่ดา้ นที่อยูต่ ิดกันยาวไม่เท่ากัน
เรี ยกว่า รู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้ า ครู แนะนาว่าด้านที่ยาวกว่า เรี ยกว่า ด้ านยาว ด้านที่ส้ นั กว่า
เรี ยกว่า ด้ านกว้ าง
3. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป โดยให้นกั เรี ยนวาดรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าและรู ปสี่ เหลี่ยม
จัตุรัสที่มีขนาดต่างกันมาอย่างละ 3 รู ปลงในสมุด
ครั้ งที่ 2
4. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจ
ความถูกต้องของการวาดรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าและรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัสจากการบ้าน
ของนักเรี ยน
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5. ครู แจกกระดาษที่ เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าและรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส ให้นกั เรี ยนพับ
กระดาษโดยให้แบ่งรู ปสี่ เหลี่ยมทั้งสองชนิ ดออกเป็ นรู ปสามเหลี่ยมสองรู ป แล้วขีด
เส้นตามรอยพับบนกระดาษจะเกิดเส้นสองเส้นตัดกัน ครู อธิ บายเพิ่มเติมว่าเส้นสอง
เส้นที่เชื่ อมจุดยอดมุมที่อยู่ตรงข้ามของรู ปสี่ เหลี่ยม เรี ยกว่า เส้ นทแยงมุม ส่ วนจุดที่
เส้นทแยงมุมตัดกัน เรี ยกว่า จุดตัด จากนั้นให้นกั เรี ยนวัดมุมที่จุดตัดทั้งสี่ มุมและ
ช่วยกันสรุ ปว่า จุดที่เส้นทแยงมุมทั้งสองของรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัสตัดกัน ทาให้เกิด
มุมฉาก 4 มุม แต่จุดตัดของรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าจะไม่เกิดมุมฉากเลย
6. ครู นานักเรี ยนศึกษาเรื่ อง “รู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉากและเส้นทแยงมุม” ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 2 รู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉากและเส้นทแยงมุม ใน
หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
8. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ อง รู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉากและเส้นทแยงมุม
เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 3
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. เขียนชื่อของรู ปสี่ เหลี่ยม จากสิ่ งที่พบเห็นในชีวิตประจาวันว่าเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมชนิดใด
3. เขียนชื่อสิ่ งของที่มีส่วนหนึ่งส่ วนใดเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉากโดยให้เหตุผลประกอบได้
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. สร้างสรรค์งานศิลปะที่มีส่วนประกอบของรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉากตามจินตนาการ และ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์
2. นาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในการเรี ยนเรื่ อง รู ปสมมาตร และเรื่ อง การหาพื้นที่ได้
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
1. รู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉากที่ มีดา้ นทุกด้านยาวเท่ากันเรี ยกว่า รู ปสี่ เหลี่ยมจั ตุรัส ส่ วนรู ป
สี่ เหลี่ยมมุมฉากที่มีดา้ นตรงข้ามยาวเท่ากัน และด้านที่ติดกันยาวไม่เท่ากัน เรี ยกว่า
รู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้ า
2. เส้นทแยงมุมของรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส 2 เส้น ตัดกันทาให้เกิดมุมฉาก 4 มุม
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. สารวจสิ่ งของที่อยูใ่ นบ้านและโรงเรี ยนที่มีส่วนหนึ่ งส่ วนใดเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉาก
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2. สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีส่วนประกอบของรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉาก
3. ประดิษฐ์ชิ้นงานที่ใช้สมบัติของเส้นทแยงมุม
4. ครู ให้ใบงานเรื่ อง ส่ วนของระนาบและเส้นขนาน เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. กระดาษสาหรับวัดมุม
2. สิ่ งของในห้องเรี ยน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ กล่อง สมุด
3. ใบกิจกรรมที่ 2 รู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉากและเส้นทแยงมุม ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ส่ วนประกอบต่าง ๆ ที่เกิดเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉาก
2. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน และผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์

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

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่
ส่ วนของระนาบและเส้ นขนาน

11

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 รู ปเรขาคณิตและการประดิษฐ์ ลวดลาย
เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
พื้นที่ของสิ่ งของใดที่มีลกั ษณะแบนและเรี ยบเรี ยกว่า ระนาบ และถ้าต่อส่ วนของระนาบออกไป
เรื่ อย ๆ ทุกทิศทางจะยังมีผิวแบนและเรี ยบอยูบ่ นระนาบ ถ้าลากเส้นตรง หรื อส่ วนของเส้นตรงสองเส้น
ใด ๆ และวัดระยะทางห่างเท่ากัน เราจะกล่าวว่าเส้นตรงสองเส้นนั้นขนานกัน
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 3.1 ป. 4/1, ค 3.1 ป. 4/2, ค 3.1 ป. 4/3, ค 3.1 ป. 4/4, ค 3.1 ป. 4/5, ค 3.2 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/4,
ค 6.1 ป. 4/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. ชี้บ่งส่ วนของระนาบและเส้นตรงที่ขนานกันได้ (K)
2. มีวิจารณญาณและมีความรับผิดชอบ (A)
3. นาเสนองานได้ดีและรู ้จกั เชื่อมโยงนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ (P)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น และการให้ขอ้
– แบบบันทึกความรู ้
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
เสนอแนะ
2. ตรวจผลการทากิจกรรมเกี่ยวกับ
ส่ วนของระนาบและเส้นขนาน
3. ตรวจผลการทากิจกรรมในใบ – ใบกิจกรรมที่ 3 ส่ วนของระนาบ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 3 ส่ วนของระนาบ
4. ตรวจผลการทากิจกรรมในใบ – ใบกิจกรรมที่ 4 เส้นขนาน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 4 เส้นขนาน
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
– สังเกตความสนใจ ตั้งใจเรี ยน
– แบบบันทึกด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความรับผิดชอบ และความมัน่ ใจใน
จริ ยธรรม และค่านิยม
ตนเอง
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบงาน
– แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
(ใบกิจกรรมที่ 3–4)
กระบวนการ
2. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
การเชื่อมโยงความรู ้นาไปประยุกต์ใช้
3. สังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรมขณะเรี ยน
5 สาระการเรียนรู้
1. ส่ วนของระนาบ
2. เส้นขนาน
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
แต่งเรื่ องราวเกี่ยวกับเส้นขนานได้
วิทยาศาสตร์
ใช้ความรู ้เรื่ องเส้นขนานกับวิชาวิทยาศาสตร์ในเรื่ องทางเดินของแสง
สั งคมศึกษาฯ
ใช้ประโยชน์เรื่ องเส้นขนาน จากการเขียนหนังสื อลงบนสมุดที่มีเส้น
ศิลปะ
สร้างสรรค์งานศิลปะที่มีส่วนประกอบของเส้นขนาน
สุ ขศึกษาฯ
ฝึ กการทรงตัวขนานกับพื้น
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์ชิ้นงานที่ใช้สมบัติของเส้นขนาน เช่น ออกแบบลวดลายของงาน
จักสาน
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1)  – 100 = 0
4)  – 30 = 60
2) 678 + 322 = 
5)  + 20 = 100
3) 39 – 50 + 21 = 
6) 375 + 286 = 100 + 
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ขั้นที่ 2

7) 53 + 39 = 80 + 
9) 23 + 89 = 100 + 
8) 15 + 35 – 49 = 
10) 70 – 20 –20 = 
3. นักเรี ยนทบทวนเรื่ อง เส้นทแยงมุม โดยสุ่ มนักเรี ยนให้ออกมาเขียนเส้นทแยงมุม
จากรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัสที่ครู กาหนดให้ ครู และเพื่อนช่วยกันตรวจสอบ
4. นักเรี ยนใช้มือลูบปกหนังสื อ ปกสมุด แก้วน้ า ผลไม้จาลองแล้วสังเกตความแตกต่าง
5. นักเรี ยนสังเกตภาพบันไดหรื อทางรถไฟแล้วร่ วมกันอภิปรายลักษณะของสิ่ งที่เห็น
กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ให้นกั เรี ยนหยิบหนังสื อหรื อสมุดคนละ 1 เล่ม สัมผัสบริ เวณปกแล้วสนทนาแสดง
ความคิดเห็นร่ วมกันถึงความรู ้สึกของผิวที่สัมผัส ถามว่าปกหนังสื อหรื อปกสมุด
พื้นผิวเป็ นอย่างไร (แบน) แล้วเปิ ดหนังสื อหรื อสมุดใช้มือลูบไปตามผิวของ
กระดาษ พิจารณาว่าเรี ยบหรื อขรุ ขระ (เรี ยบ) ครู แนะนาว่าพื้นผิวที่แบนและเรี ยบมี
ลักษณะเป็ นส่ วนของระนาบ ส่ วนของระนาบนี้ ถ้าต่อออกไปเรื่ อย ๆ ทุกทิศทาง
แล้ว ยังมีพ้ืนผิวแบนและเรี ยบอยูจ่ ะมีลกั ษณะเป็ นระนาบ
2. ครู ยกตัวอย่างสิ่ งของที่มีส่วนประกอบไม่เป็ นระนาบ เช่น ลูกปิ งปอง แก้วน้ า ผลไม้
จาลอง เป็ นต้น และให้นกั เรี ยนยกตัวอย่างสิ่ งของที่มีส่วนประกอบไม่เป็ นระนาบ
เพิ่มเติม
3. ให้นกั เรี ยนหยิบสมุดที่มีเส้นขึ้นมาแล้ววัดความยาวระหว่างเส้นสมุดบรรทัดแรกกับ
เส้นสมุดบรรทัดที่หา้ ทุก ๆ 5 เซนติเมตร แล้วลากเส้นเชื่อมระหว่างเส้นบรรทัด
สมุดทั้งสองเส้นนักเรี ยนช่วยกันสรุ ปว่า ระยะห่างของเส้นสมุดบรรทัดแรกกับเส้น
สมุดบรรทัดที่หา้ ทุก ๆ 5 เซนติเมตรจะยาวเท่ากัน จากนั้นให้นกั เรี ยนพับกระดาษ
เป็ นมุมฉาก วัดมุมที่เกิดจากเส้นเชื่อมระหว่างเส้นสมุดบรรทัดแรกกับเส้นสมุด
บรรทัดที่หา้ และร่ วมกันสรุ ปอีกครั้งว่าเป็ นมุมฉากทุกมุม ซึ่ งจะสรุ ปได้วา่ เส้นสอง
เส้นมีระยะห่างเท่ากันตลอดเรี ยกว่า เส้ นขนาน
4. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง เส้ นขนาน
เพลงเส้ นขนาน
เนือ้ ร้ อง…ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง…พม่ าราขวาน
เส้นตรงที่ขนานอยูบ่ นระนาบเดียวกัน
แต่ละเส้นไม่มีโอกาสพบกัน เพราะระยะทางระหว่างเส้นนั้นเท่ากัน
ต้องตั้งฉากไว้กบั เส้นตรงเดียวกัน
จงจาให้มนั่ เรื่ องเส้นขนานเอย
5. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป โดยนักเรี ยนวาดรู ปเส้นตรงสองเส้นให้ขนานกันพร้อม
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ทั้งแสดงระยะห่างของเส้นตรงทั้งสองเส้นลงในสมุด
ครั้ งที่ 2
6. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจ
ความถูกต้องของการวาดรู ปเส้นขนานจากการบ้านของนักเรี ยน
7. ครู นานักเรี ยนศึกษาเรื่ อง “ส่ วนของระนาบและเส้นขนาน” ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
8. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 3 ส่ วนของระนาบ ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
9. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ อง ส่ วนของระนาบและเส้นขนาน เพื่อ
ฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 3
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. ตรวจสอบสิ่ งที่อยูร่ อบตัวนักเรี ยนว่าขนานกันหรื อไม่ เช่น ขอบหน้าต่าง ขอบประตู
โดยแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ตรวจสอบ เช่น ตลับเมตร ไม้เมตร
ไม้บรรทัด เป็ นต้น
3. นักเรี ยนวาดภาพส่ วนของเส้นตรงที่ขนานกัน 2 คู่ และส่ วนของเส้นตรงที่ไม่ขนาน
กัน 2 คู่ ครู สุ่มนักเรี ยน 3–4 คน ออกมาเสนอผลงาน
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. สร้างสรรค์งานศิลปะที่มีส่วนประกอบของเส้นขนานตามจินตนาการได้
2. นาความรู ้เรื่ อง เส้นขนาน ไปใช้ในการเรี ยนเรื่ องมุมได้
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
1. พื้นผิวแบนและเรี ยบมีลกั ษณะเป็ นระนาบ
2. เส้นตรงสองเส้นที่อยูบ่ นระนาบเดียวกัน มีระยะห่างเท่ากันเรี ยกว่า “เส้ นขนาน”
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. สารวจส่ วนของพื้นผิวที่เป็ นระนาบ โดยการสัมผัสจริ งและใช้จินตนาการ
2. สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีส่วนประกอบเส้นขนาน โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์
3. สารวจสิ่ งที่พบเห็นในชีวิตประจาวันที่มีส่วนประกอบของเส้นขนาน เช่น รางรถไฟ บันไดไม้
4. ครู ให้ใบงานเรื่ อง รู ปวงกลม เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
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9 สื่ อ / แหล่ งการเรียนรู้
1. บัตรภาพเส้นขนาน
2. อุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องเรี ยน เช่น หนังสื อ สมุด แก้วน้ า ผลไม้จาลอง
3. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. ใบกิจกรรมที่ 3 ส่ วนของระนาบ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. ใบกิจกรรมที่ 4 เส้นขนาน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สารานุกรมไทยในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เล่ม 6
2. หนังสื อเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
3. ส่ วนของพื้นผิวที่เป็ นระนาบ
4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน และผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปัญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่
รูปวงกลม

12

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 รู ปเรขาคณิตและการประดิษฐ์ ลวดลาย
เวลา 4 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
รู ปวงกลม คือ รู ปที่มีจุดทุกจุดบนขอบของรู ปห่างจากจุดคงที่เป็ นระยะทางเท่ากัน เรี ยกจุดคง
ที่วา่ จุดศูนย์ กลาง เรี ยกระยะคงที่วา่ รั ศมี ส่ วนของเส้นตรงที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางและมีจุดปลายทั้ง
สองข้างอยูบ่ นขอบของรู ปเรี ยกว่า เส้ นผ่ านศูนย์ กลาง และเรี ยกขอบของรู ปว่า เส้ นรอบวงของรู ป
วงกลม
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 3.1 ป. 4/1, ค 3.1 ป. 4/2, ค 3.1 ป. 4/3, ค 3.1 ป. 4/4, ค 3.1 ป. 4/5, ค 3.2 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/4,
ค 6.1 ป. 4/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เขียนรู ปวงกลม บอกจุดศูนย์กลาง รัศมี และสมบัติพ้ืนฐานของรู ปวงกลมได้ (K)
2. มีวิจารณญาณ มีความรับผิดชอบ และเชื่อมัน่ ในตนเอง (A)
3. บอกเหตุผลและนาเสนองานได้อย่างมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (P)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการตอบคาถาม การ – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ยกตัวอย่าง และการแสดงความ – แบบบันทึกความรู ้
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
คิดเห็น
2. ตรวจผลการทากิจกรรมเรื่ อง
รู ปวงกลม
3. ตรวจผลการทากิจกรรมในใบ – ใบกิจกรรมที่ 5 วงกลม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 5 วงกลม
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตความสนใจ ตั้งใจเรี ยน – แบบบันทึกด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความมีระเบียบ
จริ ยธรรม และค่านิยม
2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
ด้านความรับผิดชอบ การมี
วิจารณญาณ และความเชื่อมัน่
ในตนเอง
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบงาน
– แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
(ใบกิจกรรมที่ 5 วงกลม)
กระบวนการ
2. สังเกตพฤติกรรมด้านการ
เชื่อมโยง การนาเสนอ และความ
คิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
3. ตรวจผลงานการสร้างสรรค์
ศิลปะโดยใช้รูปวงกลม
5 สาระการเรียนรู้
1. รู ปวงกลม
2. การสร้างรู ปวงกลม
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
แต่งเพลงเกี่ยวกับรู ปวงกลมได้
สั งคมศึกษาฯ
สารวจศิลปวัตถุ ป้ ายเครื่องหมายจราจรของแต่ ละประเทศในอาเซียน
ศิลปะ
สร้างสรรค์งานศิลปะที่มีส่วนประกอบของรู ปวงกลม
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมที่มีลกั ษณะของการจับมือต่อกันหรื อนัง่ ล้อมวง
ภาษาต่ างประเทศ
อ่านและเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับส่ วนประกอบรู ปวงกลม
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์กระทงโดยใช้แบบรู ปวงกลม
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 5 นาที
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ขั้นที่ 2

1)  ÷ 75 = 1
6) + 99 = 200
2)   25 = 25
7)  100 = 0
3)   11 = 440
8)  ÷ 10 = 10
4)  ÷ 9 = 100
9)  – 98 = 200
5)   12 = 1,200
10)  91 = 9,100
3. นักเรี ยนทบทวนเรื่ อง เส้นขนาน โดยสุ่ มนักเรี ยนร้องเพลงเส้นขนาน
เพลงเส้ นขนาน
เนือ้ ร้ อง…ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง…พม่ าราขวาน
เส้นตรงที่ขนานอยูบ่ นระนาบเดียวกัน
แต่ละเส้นไม่มีโอกาสพบกัน เพราะระยะทางระหว่าง
เส้นนั้นเท่ากัน ต้องตั้งฉากไว้กบั เส้นตรงเดียวกัน
จงจาให้มนั่ เรื่ องเส้นขนานเอย
4. ให้นกั เรี ยนบอกชื่อสิ่ งของในห้องเรี ยนที่มีส่วนประกอบเป็ นรู ปวงกลม
กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนออกไปเขียนรู ปบนกระดานโดยใช้สิ่งของต่าง ๆ เป็ นรู ปแบบ เช่น
ไม้บรรทัด แปรงลบกระดาน แก้วน้ า กล่องดินสอ ฝากระป๋ อง ฝากระติกน้ า จากนั้น
ให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นว่ารู ปบนกระดานรู ปใดเป็ นรู ปวงกลมบ้าง
2. นักเรี ยนพิจารณารู ปที่ครู นามาให้ดูวา่ รู ปใดเป็ นรู ปวงกลมเพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปว่ารู ป
วงกลมเป็ นรู ปปิ ด และช่วยกันยกตัวอย่างสิ่ งของต่าง ๆ ที่มีส่วนหนึ่ งส่ วนใดเป็ นรู ป
วงกลม เช่น ล้อรถจักรยาน ล้อรถยนต์ จาน ถ่านไฟฉาย กระบอกใส่ ขา้ วหลาม
3. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน เขียนชื่อสิ่ งของที่มีส่วนประกอบของรู ปวงกลม
กลุ่มใดเขียนได้มากที่สุดเป็ นผูช้ นะ กาหนดเวลา 10 นาที แต่ละกลุ่มส่ งตัวแทน
รายงานหน้าชั้นเรี ยน
4. ครู สาธิ ตการสร้างรู ปวงกลมโดยใช้แถบกระดาษเจาะรู โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1) กาหนดจุด 1 จุด
2) ใช้เป๊ กกดที่ปลายกระดาษข้างหนึ่งของแถบกระดาษตรงจุดที่กาหนดไว้
3) ใส่ ปลายดินสอตรงช่วงใดช่วงหนึ่งของแถบกระดาษลากจนครบรอบจะได้รูป
วงกลม ครู แนะนาวิธีอื่นที่จะใช้สร้างรู ปวงกลม เช่น ใช้เหรี ยญชนิ ดใดชนิดหนึ่ ง
ทาแบบ แล้วขีดล้อมรอบก็จะได้รูปสร้างโดยใช้วงเวียน เป็ นต้น
5. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน เขียนรู ปวงกลมด้วยวิธีการใช้วงเวียน โดยเริ่ ม
จากกาหนดจุด 1 จุด ลงบนกระดาษแล้วลากส่ วนของเส้นตรงจากจุดที่กาหนดไว้ไป
ยังจุดต่าง ๆ บนเส้นรอบวง 2–3 เส้น ให้เปรี ยบเทียบความยาวของส่ วนของเส้นตรง
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เหล่านั้น ครู แนะนาเพิ่มเติมว่า ส่ วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้น
รอบวงเรี ยกว่า รั ศมี ทุกเส้นจะยาวเท่ากัน แล้วให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มลาก
ส่ วนของเส้นตรงจากเส้นรอบวงด้านหนึ่ งไปยังเส้นรอบวงอีกด้านหนึ่ง ส่ วนของ
เส้นตรงนั้นต้องผ่านจุดจุดหนึ่งเราเรี ยกจุดนั้นว่า จุดศูนย์ กลาง
6. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป โดยนักเรี ยนวาดรู ปวงกลมขนาดต่างกัน 3 รู ป พร้อมทั้งแสดง
รัศมีและจุดศูนย์กลางของรู ปวงกลมแต่ละรู ปลงในสมุด
ครั้ งที่ 2
7. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจ
ความถูกต้องของการวาดรู ปวงกลมและบอกรัศมีและจุดศูนย์กลางของรู ป
วงกลมจากการบ้านของนักเรี ยน
8. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเรื่ อง “วงกลม” ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
9. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 5 วงกลม ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
10. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ อง รู ปวงกลม เพื่อฝึ กฝนทักษะของ
นักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 3
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนยกตัวอย่างสิ่ งของต่าง ๆ ที่มีส่วนประกอบของรู ปวงกลม
3. นักเรี ยนวาดรู ปวงกลมด้วยวิธีการต่าง ๆ
4. ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทาโครงงานเกี่ยวกับเรื่ อง รู ปวงกลม เพื่อฝึ กฝน
ทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 4
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนรายงาน
ผลการทาโครงงาน
2. สร้างสรรค์งานศิลปะที่มีส่วนประกอบของรู ปวงกลมตามจินตนาการได้
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3. ประดิษฐ์กระทงใส่ อาหารโดยใช้ชามหรื อถ้วยที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปวงกลมทาแบบ
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
รู ปที่มีจุดทุกจุดอยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็ นระยะทางเท่ากัน เรี ยกว่า รู ปวงกลม
และรู ปวงกลมจะประกอบด้วย จุดศูนย์กลาง เส้นรอบวง และรัศมี
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. สร้างรู ปวงกลมขนาดต่าง ๆ กัน โดยด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น แถบกระดาษเจาะรู ใช้ส่วน
ต่าง ๆ ของเครื่ องใช้ที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปวงกลมทาแบบ หรื อใช้วงเวียน
2. สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีส่วนประกอบของรู ปวงกลม โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์
3. ครู ให้ใบงานเรื่ อง รู ปสมมาตร เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้ง
ต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. สิ่ งของที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปวงกลม เช่น เหรี ยญ ลูกฟุตบอล ผลส้ม
2. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ส่ วนของพื้นผิวที่เป็ นระนาบ 2. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน และผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปัญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
_______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่
รูปสมมาตร

13

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 รู ปเรขาคณิตและการประดิษฐ์ ลวดลาย
เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
รู ปสมมาตร คือ รู ปที่เมื่อพับครึ่ งแล้วแต่ละข้างของรอยพับจะทับกันได้สนิทพอดีและเรี ยกรอย
พับนี้วา่ แกนสมมาตร รู ปบางรู ปมีแกนสมมาตรได้มากกว่า 1 แกน
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 3.1 ป. 4/1, ค 3.1 ป. 4/2, ค 3.1 ป. 4/3, ค 3.1 ป. 4/4, ค 3.1 ป. 4/5, ค 3.2 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/4,
ค 6.1 ป. 4/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกลักษณะของรู ปสมมาตรและแกนสมมาตร (K)
2. มีวิจารณญาณ มีความรับผิดชอบ และมีความรอบคอบในการทางาน (A)
3. บอกเหตุผล นาเสนองานได้ดี รู ้จกั เชื่อมโยงความรู ้นาไปใช้ประโยชน์ (P)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น และการให้ขอ้
– แบบบันทึกความรู ้
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
เสนอแนะ
2. ตรวจผลการทากิจกรรมเรื่ อง
รู ปสมมาตร
3. ตรวจผลการทากิจกรรมในใบ
– ใบกิจกรรมที่ 6 รู ปสมมาตร
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 6 รู ปสมมาตร
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตความสนใจ ตั้งใจเรี ยน – แบบบันทึกด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความมีระเบียบ และความ
จริ ยธรรม และค่านิยม
มัน่ ใจในตนเอง
2. สังเกตพฤติกรรมด้านความ
รับผิดชอบ วิจารณญาณ และ
ความรอบคอบในการทางาน
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบงาน – แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
(ใบกิจกรรมที่ 6)
กระบวนการ
2. สังเกตพฤติกรรมด้านการ
นาเสนองาน และการเชื่อมโยง
นาไปใช้
5 สาระการเรียนรู้
รู ปสมมาตร
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
ตอบคาถามและแสดงความคิดเห็น
วิทยาศาสตร์
สารวจสารหรื อวัตถุที่พบเห็นในชีวิตประจาวันที่เป็ นรู ปสมมาตร
ศิลปะ
สร้างสรรค์งานศิลปะที่ใช้ความรู ้เรื่ อง รู ปสมมาตร เช่น ภาพวาด การพับสี
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมพับกระดาษหาแกนสมมาตร
ภาษาต่ างประเทศ
อ่านและเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรู ปสมมาตร แกนสมมาตร
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์กระดาษเป็ นของประดับ โดยใช้หลักการของรู ปสมมาตร
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1) (33  11) + (33  19) = 
3) (77 + 23)  (49 – 36) = 
2) (44  22) + (44  18) = 
4) (473 – 273)  4 = 
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5) (29 + 34) + (37 + 17) = 
8) (424) + (4 36) = 
6) (54 ÷ 6) – (42 ÷ 6) = 
9) 59  (180 ÷ 18) = 
7) 165 – (13 5) = 
10) 89 + (97 – 89) = 
3. นักเรี ยนหาวิธีพบั ครึ่ งกระดาษที่ตดั เป็ นรู ปร่ างต่าง ๆ โดยให้แต่ละข้างของรอยพับ
ทับกันสนิท
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนดูกระดาษที่ครู ตดั เป็ นรู ปร่ างต่าง ๆ ครู สุ่มตัวแทนนักเรี ยนให้หาวิธีพบั
กระดาษให้แต่ละข้างของกระดาษทับกันสนิทจะเกิดรอยพับ ครู อธิ บายเพิ่มเติมว่า
รู ปที่พบั แล้ว ทุกส่ วนทับกันสนิทพอดีเป็ นรู ปสมมาตร และรอยพับที่เกิดขึ้นเรี ยกว่า
แกนสมมาตร ส่ วนรู ปที่พบั แล้วทับกันไม่สนิท ไม่เป็ นรู ปสมมาตร
2. ตัวแทนนักเรี ยนหาวิธีพบั กระดาษรู ปสมมาตรข้างต้นว่า แต่ละรู ปมีแกนสมมาตร
เพิ่มเติมอีกหรื อไม่ ซึ่ งบางรู ปอาจมีแกนสมมาตรมากกว่า 1 แกนได้
3. ให้นกั เรี ยนพิจารณารู ปภาพต่าง ๆ โดยใช้
3
4
1
2
จินตนาการ และแสดงความคิดเห็นด้วยการ
ตอบคาถามต่อไปนี้รูปใดเป็ นรู ปสมมาตร
6
7
5
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,11)
8
9
11
10
รู ปใดมีแกนสมมาตรมากกว่า 1 แกน
(1, 2, 6, 7, 8, 10)
4. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน วาดรู ปสมมาตรตามจินตนาการของนักเรี ยนให้
ได้มากที่สุด แล้วให้แต่ละกลุ่มนาเสนอรู ปสมมาตรของกลุ่มตนเองหน้าชั้นเรี ยน
5. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป โดยครู เขียนวาดรู ปเรขาคณิ ตชนิดต่าง ๆ บนกระดานดา
แล้วให้นกั เรี ยนบอกจานวนแกนสมมาตรของรู ปเรขาคณิ ตแต่ละรู ปลงในสมุด
ครั้ งที่ 2
6. ครู นานักเรี ยนศึกษาเรื่ อง รู ปสมมาตร ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 6 รู ปสมมาตร ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
8. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ อง รู ปสมมาตร เพื่อฝึ กฝนทักษะของ
นักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
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ครั้ งที่ 3
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนรวบรวมรู ปเรขาคณิ ตและการประดิษฐ์ลวดลายที่มีแกนสมมาตรแกนเดียว
และรู ปที่มีแกนสมมาตรมากกว่า 1 แกน
3. ให้นกั เรี ยนบอกแกนสมมาตรโดยใช้จินตนาการของนักเรี ยนพร้อมเหตุผลประกอบ
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. ออกแบบเกมคณิ ตศาสตร์ที่ใช้ความรู ้เรื่ อง รู ปสมมาตร ได้อย่างสร้างสรรค์
2. ออกแบบและประดิษฐ์สญ
ั ลักษณ์ต่าง ๆ โดยใช้แนวความคิดของรู ปสมมาตร
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
รู ปใด ๆ ที่พบั ครึ่ งแล้วแต่ละข้างทับกันสนิ ทพอดีเรี ยกว่า รู ปสมมาตร รอยพับที่
เกิดขึ้นเรี ยกว่า แกนสมมาตร และรู ปบางรู ปอาจมีแกนสมมาตรมากกว่า 1 แกน
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. วาดรู ปครึ่ งภาพบนกระดาษแล้วให้นกั เรี ยนวาดรู ปเพิ่มเติมให้สมมาตรกับรู ปที่กาหนด
2. ให้นกั เรี ยนพับทบกระดาษ แล้วใช้กรรไกรตัดเป็ นรู ปต่าง ๆ คลี่กระดาษออกจะได้รูปสมมาตร
3. ทดลองพับสี โดยหยดสี น้ าลงบนกระดาษวาดเขียนพอประมาณ พับทบตรงจุดกึ่งกลางพอดี
แล้วคลี่กระดาษออกจะได้รูปสมมาตร
4. ครู ให้ใบงานเรื่ อง การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปเรขาคณิ ต เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. รู ปภาพต่าง ๆ ที่มีส่วนประกอบของรู ปเรขาคณิ ตและการประดิษฐ์ลวดลาย
2. รู ปภาพทัว่ ๆ ไป
3. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. ใบกิจกรรมที่ 6 รู ปสมมาตร ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สารานุกรมไทยในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เล่ม 6
2. หนังสื อเกี่ยวกับสัญลักษณ์เครื่ องหมายต่าง ๆ
3. สัญลักษณ์ร้านค้าและห้างร้านต่าง ๆ ที่นกั เรี ยนพบเห็น
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4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน และผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์

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

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่
การประดิษฐ์ ลวดลายโดยใช้ รูปเรขาคณิต

14

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 รู ปเรขาคณิตและการประดิษฐ์ ลวดลาย
เวลา 4 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
รู ปเรขาคณิ ตและการประดิษฐ์ลวดลายต่าง ๆ ได้แก่ รู ปสามเหลี่ยม รู ปสี่ เหลี่ยม
รู ปหลายเหลี่ยม รู ปวงกลม ฯลฯ สามารถนามาประกอบเป็ นภาพได้ โดยใช้เพียงบางส่ วนของ
รู ปเรขาคณิ ต และประดิษฐ์เป็ นลวดลายที่สวยงามและสร้างสรรค์ได้
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 3.1 ป. 4/1, ค 3.1 ป. 4/2, ค 3.1 ป. 4/3, ค 3.1 ป. 4/4, ค 3.1 ป. 4/5, ค 3.2 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/4,
ค 6.1 ป. 4/6
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. นารู ปเรขาคณิ ตและการประดิษฐ์ลวดลายมาประดิษฐ์ลวดลายต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ (K)
2. มีวิจารณญาณ มีความรับผิดชอบ และมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ (A)
3. นาเสนองานได้ดี รู ้จกั เชื่อมโยงนาไปใช้ และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (P)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการตอบคาถาม การ
– แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
แสดงความคิดเห็น การให้ขอ้
– แบบบันทึกความรู ้
เสนอแนะ และการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 7 ประดิษฐ์
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 7 ประดิษฐ์ลวดลาย
ลวดลาย
3. ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
– แบบทดสอบหลังเรี ยน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50 %
หลังเรี ยน
4. ตรวจผลการทาแบบทดสอบวัด
– แบบทดสอบวัดความรู ้ประจา
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
ความรู ้ประจาหน่วย
หน่วย
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านความรับผิดชอบ การมี
จริ ยธรรม และค่านิยม
วิจารณญาณ และเจตคติต่อ
คณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
1. สังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรม
ขณะเรี ยน
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ตรวจผลงานการประดิษฐ์ลวดลาย
โดยใช้รูปเรขาคณิ ตและการ
ประดิษฐ์ลวดลาย
4. ตรวจแฟ้ มสะสมผลงาน

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เครื่องมือวัดและประเมินผล
– แบบบันทึกความคิดเห็น
เกี่ยวกับการประเมินชิ้นงานใน
แฟ้ มสะสมผลงาน

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

– แบบบันทึกความคิดเห็น
เกี่ยวกับการประเมินชิ้นงานใน
แฟ้ มสะสมผลงาน
– แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5 สาระการเรียนรู้
การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปเรขาคณิ ต
6 แนวทางบูรณาการ
สั งคมศึกษาฯ
ศึกษาสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เป็ นส่ วนประกอบของรู ปเรขาคณิ ต และการ
ประดิษฐ์ลวดลาย เช่น ป้ ายจราจร
ศิลปะ
สร้างสรรค์งานศิลปะที่มีรูปเรขาคณิ ตและการประดิษฐ์ลวดลายเป็ น
ส่ วนประกอบ
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ภาษาต่ างประเทศ
การงานอาชีพฯ

อ่านและเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรู ปเรขาคณิ ตและการ
ประดิษฐ์ลวดลายต่าง ๆ
ประดิษฐ์ชิ้นงานที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจาวัน เช่น กล่อง
ใส่ ของ

7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1) 6,530  6 = 
6) 6,470  4 = 
2) 8,720  7 = 
7) 8,650  3 = 
3) 7,260  2 = 
8) 5,730  9 = 
4) 2,470  5 = 
9) 2,560  7 = 
5) 9,320  8 = 
10) 3,250  4 = 
3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง “มาเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ” เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
4. นักเรี ยนช่วยกันบอกชื่อรู ปเรขาคณิ ตและการประดิษฐ์ลวดลายที่นกั เรี ยนรู ้จกั และ
ลักษณะของรู ปเรขาคณิ ตและการประดิษฐ์ลวดลายนั้น ๆ
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ครู แจกกระดาษรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าให้นกั เรี ยนคนละ 1 แผ่น ให้นกั เรี ยนหาวิธีพบั และ
ตัดเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส รู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า หรื อรู ปสามเหลี่ยม จากนั้นครู แนะนา
วิธีพบั และตัดกระดาษง่าย ๆ ดังนี้

รู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส

รู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส

พับตามแนวเส้นทแยงมุม ตัดตามรอยพับได้รูปสามเหลี่ยม 2 รู ป

พับ

ตัดตามรอยพับได้รูปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า 2 รู ป
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รู ปห้าเหลี่ยม

พับ

ตัดตามรอยพับได้รูปสามเหลี่ยม 1 รู ป
และรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมู 1 รู ป
2. อธิ บายเพิ่มเติมว่าถ้าตัดรู ปเรขาคณิ ตบางส่ วนออกจะเกิดรู ปเรขาคณิ ตได้อีก แล้วให้
พิจารณาผลงานศิลปะจากวารสาร นิตยสาร หรื อของจริ งว่ามีส่วนของรู ปเรขาคณิ ต
หรื อไม่
3. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน นารู ปเรขาคณิ ตที่ได้จากการพับและการตัดรู ปมา
ประดิษฐ์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
4. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป โดยให้นกั เรี ยนวาดรู ปสิ่ งต่าง ๆ ที่พบเห็นชีวิตประจาวัน
โดยมีส่วนประกอบของรู ปเรขาคณิ ตลงในสมุดพร้อมทั้งบอกชนิดของรู ป
เรขาคณิ ตที่เป็ นส่ วนประกอบของรู ป
ครั้ งที่ 2
5. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจ
การบ้านของนักเรี ยน
6. ครู นานักเรี ยนศึกษาเรื่ อง “การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปเรขาคณิ ต” ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 7 ประดิษฐ์ลวดลาย ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
8. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ อง การประดิษฐ์ลวดลาย โดยใช้รูป
เรขาคณิ ตเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้ง
ต่อไป
ครั้ งที่ 3
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นารู ปเรขาคณิ ตและการประดิษฐ์ลวดลายหลาย ๆ แบบให้นกั เรี ยนตัดแบ่งออกเป็ น
รู ปย่อย ๆ
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3. นารู ปเรขาคณิ ตและการประดิษฐ์ลวดลายหลาย ๆ แบบให้นกั เรี ยนประกอบกัน
เป็ นรู ปเรขาคณิ ตและการประดิษฐ์ลวดลายรู ปใหญ่
4. ศึกษารู ปภาพ งานศิลปะ ประติมากรรม หรื อสถาปัตยกรรมจากรู ปถ่ายหรื อสถานที่
จริ ง
5. ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทากิจกรรมหรื อโครงงานเกี่ยวกับเรื่ อง การ
ประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปเรขาคณิ ต เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 4
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนรายงาน
ผลการทากิจกรรมหรื อโครงงาน
2. นาความรู ้ไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรื อสัญลักษณ์ที่มีรูปเรขาคณิ ตและการ
ประดิษฐ์ลวดลาย
3. ประดิษฐ์ภาพหรื องานศิลปะอื่นโดยใช้รูปเรขาคณิ ตและการประดิษฐ์ลวดลายเป็ น
ส่ วนประกอบ
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
รู ปเรขาคณิ ตและการประดิษฐ์ลวดลาย สามารถนามาประดิษฐ์และสร้างชิ้นงาน
ในรู ปแบบต่าง ๆ โดยอาศัยการตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามขึ้นจากนั้นนักเรี ยนทา
แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 จานวน 8 ข้อ เวลา 10 นาที
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. สร้างสรรค์งานศิลปะที่ใช้รูปเรขาคณิ ตและการประดิษฐ์ลวดลายเป็ นส่ วนประกอบ
2. ประดิษฐ์ชิ้นงานที่มีส่วนประกอบของรู ปเรขาคณิ ตและการประดิษฐ์ลวดลายและนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริ งในชีวิตประจาวัน เช่น นาฬิกา
3. ครู ให้ใบงานเรื่ อง การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีหลายหลัก เพื่อให้นกั เรี ยนอ่าน
และเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. รู ปภาพ รู ปเรขาคณิ ตและการประดิษฐ์ลวดลายต่าง ๆ เช่น รู ปสามเหลี่ยม รู ปสี่ เหลี่ยม รู ปหลาย
เหลี่ยม รู ปวงกลม
2. รู ปภาพจิตรกรรมหรื อประติมากรรมที่มีชื่อเสี ยง
3. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. ใบกิจกรรมที่ 7 ประดิษฐ์ลวดลาย ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการ
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เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. หนังสื อเกี่ยวกับการออกแบบและการตกแต่ง
2. หนังสื อเกี่ยวกับสัญลักษณ์เครื่ องหมายต่าง ๆ
3. พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ศิลปวัตถุในชุมชนท้องถิ่น
4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน และผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์

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

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4
การคูณ
เวลา 15 ชั่วโมง

โจทย์ ปัญหาการคูณ

การคูณจานวนทีม่ มี ากกว่ าสอง
หลักกับจานวนทีม่ ากกว่ าสาม
หลัก
มากกว่าสองหลัก

การคูณ

การคูณจานวนทีม่ หี นึ่งหลัก
กับจานวนทีม่ หี ลายหลัก

การคูณจานวนทีม่ มี ากกว่ าหนึ่ง
หลักกับจานวนทีม่ สี องหลัก
มากกว่าสองหลัก
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1.
2.
3.
4.

ความรู้
การคูณจานวนที่มีหนึ่ งหลักกับจานวนที่มีหลายหลัก
การคูณจานวนที่มีมากกว่าหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสองหลัก
การคูณจานวนที่มีมากกว่าสองหลักกับจานวนที่มากกว่าสามหลัก
โจทย์ปัญหาการคูณ

คุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
1. ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการคูณ
ด้วยความสนใจ ความตั้งใจเรี ยนและ
การทางานกลุ่ม
2. ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ในตนเอง
ในการร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเรื่ อง
การคูณ
3. มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

การคูณ

ทักษะ/กระบวนการ
1. การสื่ อสารเพื่ออธิ บายความสาคัญ
ของการคูณ
2. สามารถนาเสนอการคูณ
3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับการคูณ
4. การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มา
ประยุกต์หรื อเชื่อมโยงไปใช้ใน
ชีวิตจริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน

1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีหลายหลัก
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การคูณจานวนที่มีมากกว่าหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสองหลัก
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การคูณจานวนที่มีมากกว่าสองหลักกับจานวนที่มากกว่าสามหลัก
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้โจทย์ปัญหาการคูณ
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
7. แบบบันทึกผลการอภิปราย
8. บันทึกความรู ้
9. การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
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การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 การคูณ
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางที่ต้องการให้ เกิดกับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจานวนนับและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคาตอบ (ค 1.2 ป. 4/1)
2. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจานวนนับและศูนย์
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ และสร้างโจทย์ได้ (ค 1.2 ป. 4/2)
3. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา (ค 6.1 ป. 4/1)
4. ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 4/2)
5. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการนาเสนอได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม (ค 6.1 ป.4/4)
6. เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ (ค 6.1 ป. 4/5)
ความเข้ าใจที่คงทนของนักเรียน
คาถามสาคัญที่ทาให้ เกิดความเข้ าใจที่คงทน
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
นักเรี ยนสามารถนาหลักการการคูณมาใช้
การคูณจานวนที่มีหนึ่ งหลักหรื อมากกว่าหนึ่ ง
หลักกับจานวนที่มีหลายหลัก อาจทาได้โดยนาจานวน ประโยชน์ในดาเนินชีวิตจริ งได้อย่างไร
ที่มีหนึ่งหลักมาคูณกับจานวนที่มีหลายหลัก โดยคูณ
จานวนในหลักหน่วยก่อน แล้วจึงคูณจานวนในหลัก
ถัดไป หรื ออาจอาศัยการกระจายจานวนหนึ่งตามค่า
ประจาหลัก แล้วนาจานวนในแต่ละหลักไปคูณกับอีก
จานวนหนึ่ ง จากนั้นนาผลคูณที่ได้มาบวกกัน
ความรู้ ของนักเรียนที่นาไปสู่ ความเข้ าใจที่คงทน
ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่นาไปสู่ ความ
นักเรียนจะรู้ ว่า...
เข้ าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ...
1. การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีหลาย
1. การสื่ อสารเพื่ออธิ บายความสาคัญของการคูณ
หลัก ทาได้โดยนาจานวนที่มีหลักเดียวมาคูณ
2. สามารถนาเสนอการคูณ
จานวนที่มีหลายหลักโดยคูณจานวนในหลักหน่วย 3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ก่อน แล้วจึงคูณจานวนในหลักถัดไปทางซ้ายมือ
การศึกษาเกี่ยวกับการคูณ
ตามลาดับ
4. การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์หรื อ
เชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง
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2. การคูณจานวนที่มีมากกว่าหนึ่งหลักกับจานวนที่
มีสองหลัก สามารถหาคาตอบได้โดยวิธีต้ งั คูณ
3. การคูณจานวนที่มีมากกว่าสองหลักกับจานวนที่
มีมากกว่าสามหลัก สามารถหาคาตอบได้โดยวิธี
ตั้งคูณหรื อวิธีแจกแจงหาผลคูณด้วยการกระจาย
ตัวคูณ แล้วนาตัวตั้งมาคูณกับตัวคูณทีละหลักแล้ว
นาผลที่ได้ทุกจานวนมาบวกกัน
4. การแก้โจทย์ปัญหาการคูณต้องอ่านโจทย์ให้
เข้าใจ แยกแยะให้ได้วา่ โจทย์กาหนดอะไร ถาม
อะไร แล้วคิดวิธีหาคาตอบ โดยเขียนประโยค
สัญลักษณ์ก่อนแล้วจึงคานวณหาคาตอบ
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงว่ านักเรียนมี
ผลการเรียนรู้ ตามที่กาหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานที่นักเรียนต้ องปฏิวัติ
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีหลายหลัก
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การคูณจานวนที่มีมากกว่าหนึ่งหลักกับจานวนที่มีมากกว่าสองหลัก
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้โจทย์ปัญหาการคูณ
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
6. แบบบันทึกผลการอภิปราย
7. บันทึกความรู ้
8. การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.2 เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2) การสนทนาซักถาม
2) แบบบันทึกการสนทนาซักถาม
3) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ น
3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ น
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
4) การประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
4) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยม
และค่านิยม
5) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
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3. สิ่ งที่ม่ งุ ประเมิน
3.1 ความเข้าใจ 6 ด้าน ได้แก่ การอธิ บาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การประยุกต์ใช้ ดัดแปลงและ
นาไปใช้ การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสาคัญในความรู ้สึกของผูอ้ ื่น และการรู ้จกั ตนเอง
3.2 สมรรถนะสาคัญ เช่น ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทกั ษะชีวิตและการใช้
เทคโนโลยี
3.3 คุณลักษณ์อนั พึงประสงค์ เช่น มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ รักความเป็ นไทย
มีจิตสาธารณะ
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4
การคูณ
เวลา
15 ชั่วโมง
การคูณจานวนที่มีหนึ่ งหลักกับจานวนที่มีหลายหลัก
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 15
3
การคูณจานวนที่มีมากกว่าหนึ่ งหลักกับจานวนที่มีสองหลัก
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 16
4
การคูณจานวนที่มีมากกว่าสองหลักกับจานวนที่มีมากกว่า
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 17
4
สามหลัก
โจทย์ปัญหาการคูณ
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 18
4
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่
การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนทีม่ ีหลายหลัก

15

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 การคูณ
เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การคูณจานวนที่มีหนึ่ งหลักกับจานวนที่มีหลายหลัก ทาได้โดยนาจานวนที่มีหลักเดียวมาคูณ
จานวนที่มีหลายหลัก โดยคูณจานวนในหลักหน่วยก่อน แล้วจึงคูณจานวนในหลักถัดไปทางซ้ายมือ
ตามลาดับ
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 4/1, ค 1.2 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/4, ค 6.1 ป. 4/5
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาผลคูณระหว่างจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีมากกว่าสี่ หลัก และแสดงวิธีทาได้ (K)
2. มีทกั ษะในการให้เหตุผล การนาเสนอ และทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ (P)
3. มีความรับผิดชอบ รอบคอบ และมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ (A)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
– แบบทดสอบก่อนเรี ยน
–
ก่อนเรี ยน
2. ตรวจผลการทากิจกรรมที่ 1
– ใบกิจกรรมที่ 1 การคูณ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การคูณ
3. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
และการอภิปรายร่ วมกัน
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตความสนใจ ตั้งใจเรี ยน – แบบประเมินด้านคุณธรรม
และความมีระเบียบ
จริ ยธรรม และค่านิยม
2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
ด้านความรับผิดชอบ ความ
รอบคอบ และความพอใจในการ
เรี ยน
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบงาน
– แบบประเมินด้านทักษะ/
(ใบกิจกรรมที่ 1 การคูณ)
กระบวนการ
2. สังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรมขณะ
เรี ยน
3. สังเกตพฤติกรรมด้านการแก้
ปัญหา การให้เหตุผล และการ
นาเสนอแนวคิด

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5 สาระการเรียนรู้
1. การคูณจานวนที่มีหลักเดียวกับจานวนที่เป็ นพหุคูณของ 10, 100, 1,000
2. การคูณจานวนที่มีหนึ่ งหลักกับจานวนที่มีมากกว่าสี่ หลัก
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
ท่องสูตรคูณ ตอบคาถาม และแสดงความคิดเห็น
วิทยาศาสตร์
หาจานวนสิ่ งมีชีวิตขนาดเล็กจากการขยายพันธุ์ที่อาศัยหลักการคูณ
สั งคมศึกษาฯ
การซื้ อขายในชีวิตประจาวันและการตัดสิ นใจ
ศิลปะ
การเขียนแผนผังความคิดเรื่ อง การคูณจานวนที่มีหนึ่ งหลักกับจานวนที่มี
หลายหลัก
สุ ขศึกษาฯ
การร้องเพลงการคูณ เล่นเกมปริ ศนาอักษรไขว้การคูณ
ภาษาต่ างประเทศ
การนับจานวนเป็ นภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
10 ประเทศ
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7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 จานวน 10 ข้อ เวลา
15 นาที
3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง “มาเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ” เพื่อเตรี ยมความพร้อม
4. ทบทวนการคูณโดยให้นกั เรี ยนท่องสูตรคูณแม่ 2 ถึงแม่ 12 พร้อมกัน
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนพิจารณาโจทย์การคูณ 6 1, 6  10, 6 100, 6 1,000 ช่วยกัน
หาคาตอบอย่างรวดเร็ ว นักเรี ยนเสนอแนะว่ามีวิธีคิดอย่างไร แล้วช่วยกันสรุ ปว่า
การคูณนาตัวคูณไปคูณกับตัวตั้งเฉพาะส่ วนหน้า ไม่ตอ้ งคานึงถึงตัวเลข 0 ที่อยูท่ า้ ย
ตัวตั้งเมื่อได้เท่าใด แล้วจึงเติมตัวเลขศูนย์เท่ากับจานวนตัวเลขศูนย์ที่อยู่ทา้ ยตัวตั้ง
2. นักเรี ยนร่ วมกันพิจารณาตัวอย่างโจทย์การคูณที่มีหนึ่งหลักกับจานวนที่มีหลายหลัก
เช่น 11,805  3 = 
อาสาสมัครออกไปแสดงวิธีทา แล้วหาคาตอบพร้อมกัน เพื่อนและครู ร่วมกัน
ตรวจสอบคาตอบและตรวจว่าทุกคนหาคาตอบได้ถกู ต้องหรื อไม่ มีข้ นั ตอนอย่างไร
3. นักเรี ยนร่ วมกันแสดงวิธีการหาผลคูณตามขั้นตอนที่ถกู ต้องโดยเริ่ มคูณจากหลัก
หน่วยแล้วทดต่อไปในหลักถัดไป 2–3 ตัวอย่างจนนักเรี ยนเกิดความชานาญ
4. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป โดยครู เขียนโจทย์การคูณจานวนที่มีหนึ่ งหลักกับจานวน
ที่มีหลายหลักบนกระดานดา 5 ข้อแล้วให้นกั เรี ยนแสดงวิธีหาคาตอบลงในสมุด
ครั้ งที่ 2
5. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจ
การบ้านของนักเรี ยน
6. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเรื่ อง การบวกจานวนที่มีหลายหลัก จากหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 1 การคูณ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั
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สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
8. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ อง การคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับ
จานวน
ที่มีหลายหลัก เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 3
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. ฝึ กคานวณโจทย์เลขที่มีหลักเดียวกับจานวนที่เป็ นพหุคูณของ 10, 100, 1,000
3. ฝึ กคานวณโจทย์เลขที่มีหนึ่ งหลักกับจานวนที่มากกว่าสี่ หลัก
4. เล่นเกมปริ ศนาอักษรไขว้เรื่ อง การคูณ
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นาวิธีการคูณไปใช้ในการซื้ อขายในชีวิตประจาวัน
2. ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผลจากโจทย์เลขการคูณ
3. คานวณการใช้จ่ายเงินและการเก็บออมได้
4. นาความรู ้ที่ได้เป็ นพื้นฐานในการเรี ยนเรื่ อง โจทย์ปัญหาการคูณ
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
1. การคูณจานวนที่มีหลักเดียวกับจานวนที่มีหลายหลัก ต้องนาจานวนที่มีหลักเดียว
มาคูณกับจานวนที่มีหลายหลัก โดยคูณในหลักหน่วยก่อน แล้วจึงคูณจานวนใน
หลักถัดไปทางซ้ายมือตามลาดับ
2. การคูณจานวนที่มีหลักเดียวกับจานวนที่เป็ นพหุคูณของ 10, 100, 1,000 ผลคูณได้
จากการนาตัวคูณไปคูณกับตัวตั้งเฉพาะส่ วนหน้าของตัวตั้ง โดยไม่ตอ้ งคานึงถึง
ตัวเลข 0 ที่อยูท่ า้ ยตัวตั้งเมื่อได้เท่าใดแล้วจึงเติมตัวเลขศูนย์เท่ากับจานวนตัวเลขศูนย์
ที่อยูท่ า้ ยตัวตั้ง
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. รวบรวมวิธีการคูณเลขหลาย ๆ วิธีเพื่อใช้ในสถานการณ์แบบต่าง ๆ
2. เล่นเกมปริ ศนาอักษรไขว้เกี่ยวกับการคูณ
3. ออกแบบเกมเกี่ยวกับการคูณโดยใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยน
4. ครู ให้ใบงานเรื่ อง การคูณจานวนที่มีมากกว่าหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสองหลัก เพื่อให้นกั เรี ยน
อ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
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1. บัตรโจทย์การคูณ
2. แผนภูมิตวั อย่างการหาผลคูณ
3. ใบกิจกรรมที่ 1 การคูณ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. บัตรโจทย์เลขการคูณ
2. ตารางสูตรคูณ
3. การซื้ อขายในชีวิตประจาวัน
4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน และผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปัญหา/อุปสรรคในการสอนแนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผนเหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่
การคูณจานวนที่มีมากกว่าหนึ่งหลักกับจานวน
ที่มีสองหลัก

16

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 การคูณ
เวลา 4 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การคูณจานวนที่มีมากกว่าหนึ่ งหลักกับจานวนที่มีสองหลักสามารถหาคาตอบได้โดยวิธีต้ งั คูณ
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 4/1, ค 1.2 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/4, ค 6.1 ป. 4/5
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาผลคูณระหว่างจานวนที่มากกว่าหนึ่ งหลักกับจานวนที่มากกว่าสองหลักและแสดงวิธีทาได้
(K)
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิกิจกรรมทางคณิ ตศาสตร์ และทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ (P)
3. มีความรับผิดชอบ รอบคอบ และมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ (A)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการทากิจกรรม
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตความสนใจ ตั้งใจเรี ยน – แบบบันทึกด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความมีระเบียบ และความ
จริ ยธรรม และค่านิยม
มัน่ ใจในตนเอง
2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
ด้านความรับผิดชอบ ความ
รอบคอบและความพอใจในการ
เรี ยนคณิ ตศาสตร์
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรมขณะเรี ยน – แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
2. สังเกตพฤติกรรมด้านการให้เหตุผล กระบวนการ
การสื่ อสาร การนาเสนอแนวคิด
5 สาระการเรียนรู้
1. การคูณ 10, 20,..., 90 กับจานวนที่มีสองหลัก
2. การคูณจานวนที่มีสองหลักกับจานวนที่มีสองหลัก
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
ท่องสูตรคูณ การตอบคาถาม และแสดงความคิดเห็น
วิทยาศาสตร์
เปรี ยบเทียบวิธีการคูณแบบต่าง ๆ และสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
ศิลปะ
การเขียนแผนผังความคิดเรื่ อง การคูณ
สุ ขศึกษาฯ
การร้องเพลงการคูณ เล่นเกมปริ ศนาอักษรไขว้การคูณ
ภาษาต่ างประเทศ
การนับจานวนเป็ นภาษาอังกฤษภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10
ประเทศ
การงานอาชีพฯ
คานวณแบบโครงสร้างงานช่าง
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1) 370  8 = 
6) 320  4 = 
2) 590  6 = 
7) 760  7 = 
3) 320  2 = 
8) 530  9 = 
4) 760  3 = 
9) 320  5 = 
5) 450  5 = 
10) 450  6 = 
3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง “การคูณ” เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
เพลงการคูณ
เนือ้ ร้ อง…ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง…แม่ สะเรี ยง
มาคูณกันเถิดน้อง สามคูณสองได้เท่าไร
ได้หกนัน่ ยังไง ตอบเร็ วไวไม่รอช้า
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สูตรคูณท่องให้แม่นยา จดจาตอบได้จริ งหนา
ฝึ กคล่องตลอดมา สร้างเสริ มปัญญาให้เข้าใจ
คิดได้เร็ วไว ทันที
ท่องสูตรคูณทุกวัน เพิ่มความเชื่ อมัน่ การคูณให้ดี
ขั้นที่ 2

กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนพิจารณาโจทย์ปัญหาการคูณดังนี้ 1  53 =  10  53 = 
ช่วยกันหาผลคูณ และยกตัวอย่างเพิ่มเติมอีก เช่น
1  60 = 
1  24 = 
10  60 = 
10  24 = 
1  71 = 
1  18 = 
10  71 = 
10  18 = 
2. ครู เขียนผลคูณที่ได้บนกระดาน จากนั้นให้นกั เรี ยนสังเกตผลคูณของ 10  60,
10  24, 10  71 และ 10  18 ว่ามีตวั เลขในหลักหน่วยเป็ นตัวเลขใดและตัวเลข
ถัดไปทางซ้ายมือเป็ นตัวเลขใดสัมพันธ์กบั ตัวตั้งอย่างไร (หลักหน่ วยตัวเลขเป็ น 0
ตัวเลขถัดไปทางซ้ ายมือ หาได้ จากการนา 1 ไปคูณกับตัวเลขหลักหน่ วยของตัวคูณ)
3. พิจารณาการหาผลคูณของ 20, 30, …, 90 กับจานวนที่มีสองหลัก โดยครู ให้
นักเรี ยนหาผลคูณจากตัวอย่างต่อไปนี้
4 50 = 
40  50 = 
3  18 = 
30  18 = 
7  16 = 
70  16 = 
5  43 = 
50  43 = 
แล้วร่ วมกันอภิปรายผลคูณของ 40  50, 30  18, 70  16 และ 50  43
ว่าหามาได้อย่างไร (หลักหน่ วยเติมตัวเลข 0 ตัวเลขถัดไปทางซ้ ายมือหาได้ จากการ
นาหลักหน่ วยของตัวตั้งไปคูณกับตัวคูณ)
4. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป โดยครู เขียนโจทย์การคูณจานวนที่มีมากกว่าหนึ่ งหลักกับ
จานวนที่มีสองหลักบนกระดานดา 5 ข้อแล้วให้นกั เรี ยนแสดงวิธีหาคาตอบ
ลงในสมุด

ครั้ งที่ 2
5. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจ
คาตอบจากการบ้านของนักเรี ยน
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6. ครู นาแผนภูมิตวั อย่างการหาผลคูณจานวนที่มีสองหลักกับจานวนที่มีสองหลัก
ให้นกั เรี ยนศึกษาและหาผลคูณจานวนที่มีสองหลักกับจานวนที่มีสองหลักอีก 2–3
ตัวอย่างจนนักเรี ยนเข้าใจ
7. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเรื่ อง การคูณจานวนที่มีมากกว่าหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสอง
หลัก ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
8. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ อง การคูณจานวนที่มีมากกว่าหนึ่งหลัก
กับจานวนที่มีสองหลัก เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 3
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. ฝึ กคานวณโจทย์การคูณ 10, 20… 90 กับจานวนที่มีสองหลัก
3. ฝึ กคานวณโจทย์เลขที่มีสองหลักกับจานวนที่มีสองหลัก
4. เล่นเกมปริ ศนาอักษรไขว้เรื่ อง การคูณ
5. ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทากิจกรรมหรื อโครงงานเกี่ยวกับเรื่ อง การคูณ
จานวนที่มีมากกว่าหนึ่งหลักกับจานวนที่มีสองหลัก เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยน
และเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 4
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนรายงาน
ผลการทากิจกรรมหรื อโครงงาน
2. การซื้ อขายในชีวิตประจาวัน การใช้จ่ายเงินและการเก็บออม
3. ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผลจากโจทย์เลขการคูณ
4. นาความรู ้ที่ได้เป็ นพื้นฐานในการเรี ยนเรื่ อง โจทย์ปัญหาการคูณ
ขั้นที่ 5

สรุปควำมคิดรวบยอด
1. การคูณ 10, 20,…, 90 กับจานวนต่าง ๆ ให้คูณเฉพาะตัวหน้าแล้วเติม 0
2. การคูณจานวนที่มีที่มีสองหลักกับจานวนที่มีสองหลัก ให้นาผลคูณที่ได้จากตัวตั้ง
คูณกับหลักหน่วย และตัวตั้งคูณกับหลักสิ บมาบวกกัน
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. รวบรวมวิธีการคูณเลขหลาย ๆ วิธีเพื่อใช้ในสถานการณ์แบบต่าง ๆ
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2. เล่นเกมปริ ศนาอักษรไขว้เกี่ยวกับการคูณ
3. ออกแบบเกมเกี่ยวกับการคูณโดยใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยน
4. ครู ให้ใบงานเรื่ อง การคูณจานวนที่มีมากกว่าสองหลักกับจานวนที่มีมากกว่าสามหลัก เพื่อให้
นักเรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แผนภูมิตวั อย่างการหาผลคูณ
2. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. บัตรโจทย์เลขการคูณ
2. ตารางสูตรคูณ
3. การซื้ อขายในชีวิตประจาวัน
4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน และผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์

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

.

________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่
การคูณจานวนที่มีมากกว่าสองหลักกับจานวน
ที่มีมากกว่าสามหลัก

17

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 การคูณ
เวลา 4 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การคูณจานวนที่มีมากกว่าสองหลักกับจานวนที่มีมากกว่าสามหลัก สามารถหาคาตอบได้โดยวิธี
ตั้งคูณหรื อวิธีแจกแจงหาผลคูณด้วยการกระจายตัวคูณ แล้วนาตัวตั้งมาคูณกับตัวคูณทีละหลักแล้วนาผลที่
ได้ทุกจานวนมาบวกกัน
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 4/1, ค 1.2 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/4, ค 6.1 ป. 4/5
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาผลคูณระหว่างจานวนที่มากกว่าสองหลักกับจานวนที่มากกว่าสามหลัก และแสดงวิธีทาได้ (K)
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิกิจกรรมทางคณิ ตศาสตร์และทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ (P)
3. มีความรับผิดชอบ รอบคอบ และมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ (A)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการทาใบกิจกรรม
– ใบกิจกรรมที่ 2 การคูณหลายหลัก
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
ที่ 2 การคูณหลายหลัก
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตความสนใจ ตั้งใจเรี ยน
– แบบบันทึกด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความมีระเบียบ และความมัน่ ใจ
จริ ยธรรม และค่านิยม
ในตนเอง
2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
ด้านความรับผิดชอบ ความรอบคอบ
และความพอใจในการเรี ยน
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบงาน
– แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
(ใบกิจกรรมที่ 2 การคูณหลายหลัก) กระบวนการ
2. ตรวจผลงานการปฏิบตั ิงานตาม
ใบงาน (ใบกิจกรรมที่ 2 การคูณ
หลายหลัก)
3. สังเกตพฤติกรรมการให้เหตุผล
การนาเสนอ และการเชื่อมโยง
นาไปใช้
5 สาระการเรียนรู้
1. การคูณจานวนที่มีสองหลักกับจานวนที่มีสามหลัก
2. การคูณจานวนที่มีสามหลักกับจานวนที่มีสามหลัก
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
การตอบคาถามและการแสดงความคิดเห็น
วิทยาศาสตร์
เปรี ยบเทียบวิธีการคูณแบบต่าง ๆ และสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
ศิลปะ
การเขียนแผนผังความคิดการคูณจานวนที่ มีมากกว่าสองหลักกับจานวน
ที่มีมากกว่าสองหลัก
สุ ขศึกษาฯ
การร้องเพลงการคูณ เล่นเกมปริ ศนาอักษรไขว้การคูณ
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1) 4,901 3 = 
6) 1,738  6 = 
2) 9,302  4 = 
7) 7,822  8 = 
3) 6,037  7 = 
8) 3,928  7 = 
4) 5,472  6 = 
9) 1,498  7 = 
5) 2,873  4 = 
10) 6,079  7 = 
3. ทบทวนการคูณ 10, 20…90 กับจานวนที่มีสองหลัก โดยให้นกั เรี ยนหาผลคูณ
จากตัวอย่างต่อไปนี้
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41  10 = 
32  60 = 
59  40 = 
ขั้นที่ 2

43  50 = 
74  30 = 
51  90 = 

38  20 = 
76  70 = 
61  80 = 

กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนพิจารณาตัวอย่างแสดงการคูณจานวนที่มีสองหลักกับจานวนที่มีสามหลัก
โดยวิธีต้ งั คูณ และวิธีแจกแจงหาผลคูณโดยการกระจายตัวคูณจากตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่ ำง 256  47 = 
วิธีทา 256 
วิธีแจกแจงหาผลคูณ
47
256  47 = 256  (40 + 7)
1,792 +
7  256
= (256 40) + (256 7)
10,240
40  256
= 10,240 + 1,792
12,032
= 12,032
ตอบ ๑๒,๐๓๒
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ให้แต่ละกลุ่มหาคาตอบและแสดงวิธีการคูณจาก
บัตรโจทย์การคูณจานวนที่มีสองหลักกับจานวนที่มีสามหลัก 5 ข้อ แล้วให้ตวั แทน
กลุ่มออกมาแสดงวิธีทาบนกระดาน เพื่อนและครู ช่วยกันตรวจสอบคาตอบ
3. ครู จดั แข่งขันการคิดเลขเร็ วจากบัตรโจทย์เลขการคูณจานวนที่มีสองหลักกับจานวน
ที่มีสามหลัก และการคูณจานวนที่มีสามหลักกับจานวนที่มีสามหลัก 10 ข้อ ผูท้ ี่
ตอบได้เร็ วและถูกต้องที่สุดได้ขอ้ ละ 1 คะแนน นักเรี ยนคนใดมีคะแนนมากที่สุดจะ
ได้รับรางวัล ส่ วนคนอื่น ๆ ให้พยายามหาโจทย์เลขทาเพิ่มเติมขึ้นอีก
4. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป โดยครู เขียนโจทย์จานวนที่มากกว่าสองหลักกับจานวนที่
มากกว่าสามหลักบนกระดานดา 5 ข้อแล้วให้นกั เรี ยนแสดงวิธีหาคาตอบลง
ในสมุด

ครั้ งที่ 2
5. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจ
การบ้านของนักเรี ยน
6. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเรื่ อง จานวนที่มากกว่าสองหลักกับจานวนที่มากกว่าสามหลัก
จากหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 2 การคูณหลายหลัก ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
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ประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
8. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ อง การคูณจานวนที่มีมากกว่าสองหลัก
กับจานวนที่มีมากกว่าสามหลัก เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความ
พร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 3
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. ฝึ กคานวณโจทย์การคูณจานวนที่มีสองหลักกับจานวนที่มีสามหลัก
3. ฝึ กคานวณโจทย์การคูณจานวนที่มีสามหลักกับจานวนที่มีสามหลัก
4. เล่นเกมปริ ศนาอักษรไขว้เรื่ อง การคูณ
5. ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทากิจกรรมหรื อโครงงานเกี่ยวกับเรื่ อง การคูณ
จานวนที่มีมากกว่าสองหลักกับจานวนที่มีมากกว่าสามหลัก เพื่อฝึ กฝนทักษะของ
นักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 4
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนรายงาน
ผลการทากิจกรรมหรื อโครงงาน
2. นาหลักการคิดไปใช้ในการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจาวัน และการเก็บออม
3. ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผลจากโจทย์เลขการคูณ
4. นาความรู ้ที่ได้เป็ นพื้นฐานในการเรี ยนเรื่ อง โจทย์ปัญหาการคูณ
ขั้นที่ 5

สรุปควำมคิดรวบยอด

1. การคูณจานวนที่มีสองหลักกับจานวนที่มีสามหลักให้ทาเช่นเดียวกับการคูณจานวน
ที่มีสองหลักกับจานวนที่มีสองหลัก
2. การคูณจานวนที่มีสามหลักกับจานวนที่มีสามหลัก สามารถหาคาตอบได้โดยวิธี
ตั้งคูณหรื อแจกแจงหาผลคูณ ด้วยการกระจายตัวคูณ และนาตัวตั้งมาคูณตัวคูณทีละ
หลัก แล้วนาผลที่ได้ทุกจานวนมาบวกกัน
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. รวบรวมวิธีการคูณเลขหลาย ๆ วิธีเพื่อใช้ในสถานการณ์แบบต่าง ๆ
2. ฝึ กสมรรถภาพทางสมองโดยการแข่งขันคิดเลขเร็ ว
3. เล่นเกมปริ ศนาอักษรไขว้เกี่ยวกับการคูณ
4. ออกแบบเกมเกี่ยวกับการคูณโดยใช้จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยน

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 4 เล่ม 1 132

5. ครู ให้ใบงานเรื่ อง โจทย์ปัญหาการคูณ เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
2. ใบกิจกรรมที่ 2 การคูณหลายหลัก ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
3. บัตรโจทย์การคูณ
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. บัตรโจทย์เลขการคูณ
2. ตารางสูตรคูณ
3. การซื้ อขายในชีวิตประจาวัน
4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน และผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์

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

.

________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
โจทย์ ปัญหาการคูณ

18

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 การคูณ
เวลา 4 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การแก้โจทย์ปัญหาการคูณต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจ แยกแยะให้ได้วา่ โจทย์กาหนดอะไร ถามอะไร
แล้วคิดวิธีหาคาตอบ โดยเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนแล้วจึงคานวณหาคาตอบ
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 4/1, ค 1.2 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/4, ค 6.1 ป. 4/5
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เขียนประโยคสัญลักษณ์ แสดงวิธีทา และหาคาตอบจากโจทย์ปัญหาการคูณระหว่างจานวนที่มี
สองหลักกับจานวนที่มีสองหลัก หรื อมากกว่าสองหลักได้ (K)
2. นาเหตุการณ์ในชีวิตประจาวันมาตั้งโจทย์ปัญหาได้ (K)
3. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิกิจกรรมทางคณิ ตศาสตร์ และทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ (P)
4. มีความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวิจารณญาณ และมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ (A)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
– แบบทดสอบหลังเรี ยน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%
หลังเรี ยน
3. ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
– แบบทดสอบวัดความรู ้
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
วัดความรู ้ประจาหน่วย
ประจาหน่วย
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน – แบบบันทึกด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ด้านความรับผิดชอบ ความ
จริ ยธรรม และค่านิยม
รอบคอบ การมีวิจารณญาณ และ
ความพอใจในการเรี ยน
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบบันทึกด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
จริ ยธรรม และค่านิยม
ประสงค์
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบงาน – แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
(ใบกิจกรรม)
กระบวนการ
2. สังเกตพฤติกรรมด้านการแก้
ปัญหา การให้เหตุผล และ
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
3. ตรวจแฟ้ มสะสมผลงาน
– แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
4. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ กระบวนการ
5 สาระการเรียนรู้
โจทย์ปัญหาการคูณ
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
ใช้ภาษาไทยในการแต่งโจทย์ได้อย่างรัดกุม ชัดเจนและเข้าใจง่าย
สั งคมศึกษาฯ
แก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันได้อย่างมีหลักการ
และมีเหตุผล
ศิลปะ
การเขียนแผนผังความคิดเรื่ อง โจทย์ปัญหาการคูณ
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 5 นาที
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ขั้นที่ 2

1) 90  30 = 
6) 80  90 = 
2) 70  20 = 
7) 70  50 = 
3) 40  50 = 
8) 30  80 = 
4) 70  40 = 
9) 60  20 = 
5) 60  60 =  10) 20  90 = 
3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง “มาเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ”
เพลงมาเรียนคณิตศาสตร์
เนือ้ ร้ อง…ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง…สามสิ บยังแจ๋ ว
ชัว่ โมงนี้ มาเรี ยน หนูจงพากเพียร เรี ยนวิชาคณิ ต
หนูอย่าเพิ่งเบือนบิด คณิ ตศาสตร์ ก็มีเรื่ องแจ๋ ว
มาร่ วมมาร้องเพลงกัน เพื่อความมุ่งมัน่ มาร้องกันเจื้อยแจ้ว
คณิ ตศาสตร์เพริ ศแพร้ว ได้เรี ยนแล้วช่วยสร้างปัญญา
กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนแต่ละคนฝึ กเขียนโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณโดยยกตัวอย่างจากสิ่ งรอบ ๆ
ตัว จากนั้นครู ให้นกั เรี ยนตรวจสอบว่าโจทย์ที่นกั เรี ยนเขียนขึ้นนั้นสมเหตุสมผล
หรื อไม่ โดยสุ่ มนักเรี ยนออกมาเขียนโจทย์บนกระดานดา เพื่อน ๆ และครู ช่วยกัน
เพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
2. ให้นกั เรี ยนศึกษาแผนภูมิการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและวิธีการหาคาตอบอีก 2–3
ตัวอย่างจนนักเรี ยนเข้าใจ
3. หลังจากที่ทุกคนตรวจสอบโจทย์เรี ยบร้อยแล้วให้นกั เรี ยนเลือกโจทย์ปัญหาการคูณ
ของเพื่อน 5 ข้อ มาวิเคราะห์โจทย์ คิดวิธีหาคาตอบและแสดงวิธีทา
4. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป โดยครู เขียนโจทย์ปัญหาการคูณบนกระดานดา 5 ข้อแล้ว
ให้นกั เรี ยนแสดงวิธีหาคาตอบลงในสมุด

ครั้ งที่ 2
5. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจ
การบ้านของนักเรี ยน
6. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเรื่ อง โจทย์ปัญหาการคูณ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 3 แก้ปัญหากัน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั
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สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
8. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ อง โจทย์ปัญหาการคูณ เพื่อฝึ กฝน
ทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 3
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนแต่ละคนแต่งโจทย์ปัญหาการคูณจากรู ป แผ่นพับ ใบโฆษณาของร้านค้า
หรื อห้างสรรพสิ นค้า โดยตัดรู ปแล้วติดลงบนกระดาษตกแต่งให้สวยงามและ
สร้างสรรค์
3. เขียนแผนภาพความคิดจากโจทย์ที่นกั เรี ยนแต่งขึ้น แล้วแสดงวิธีทา
4. แลกเปลี่ยนโจทย์ปัญหาการคูณที่นกั เรี ยนสร้างสรรค์ข้ ึนกับเพื่อน แล้วฝึ กหาคาตอบ
5. ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทากิจกรรมหรื อโครงงานเกี่ยวกับเรื่ อง โจทย์
ปัญหาการคูณ เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้ง
ต่อไป
ครั้ งที่ 4
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนรายงาน
ผลการทากิจกรรมหรื อโครงงาน
2. การซื้ อขายในชีวิตประจาวัน การใช้จ่ายเงินและการเก็บออม
3. ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผลจากโจทย์ปัญหาการคูณ
4. เชื่อมโยงวิชาคณิ ตศาสตร์กบั วิชาอื่น ๆ
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
โจทย์ปัญหาการคูณ ต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจ แยกแยะให้ได้วา่ โจทย์กาหนดอะไร
ถามอะไร แล้วคิดวิธีหาคาตอบ โดยเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนแล้วจึงคานวณหา
คาตอบ และตรวจคาตอบ
นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 จานวน 10 ข้อ เวลา 15 นาที
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. แต่งโจทย์ปัญหาการคูณจากประสบการณ์ในชีวิตประจาวัน และคานวณหาคาตอบ
2. แต่งโจทย์ปัญหาการคูณจากแผ่นพับ ใบโฆษณาจากร้านค้า และคานวณหาคาตอบ
3. ออกแบบแผ่นพับ ใบโฆษณา พร้อมแต่งโจทย์ปัญหาการคูณ และคานวณหาคาตอบโดยคอมพิวเตอร์
4. ครู ให้ใบงานเรื่ อง การหารที่มีตวั หารหนึ่งหลัก เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อม
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ในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แผ่นพับ ใบโฆษณาของร้านค้าหรื อห้างสรรพสิ นค้า
2. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
3. ใบกิจกรรมที่ 3 แก้ปัญหากัน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. การใช้คณิ ตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน เช่น การซื้ อขาย การแบ่งสิ่ งของ การนับ
2. แผ่นพับ ใบโฆษณาจากร้านค้าหรื อห้างสรรพสิ นค้า
3. ตารางสูตรคูณ
4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน และผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
5. สถานการณ์ในชีวิตประจาวัน ข้อมูลต่าง ๆ ในชุมชน

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

.

________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 5
การหาร
เวลา 15 ชั่วโมง

โจทย์ ปัญหา
การหาร

การหาร
การหารทีม่ ตี วั หารไม่
เกินสามหลัก

การหารทีม่ ตี วั หาร
หนึ่งหลัก

การหารทีม่ ตี วั หาร
สองหลัก

การหารทีม่ ตี วั หาร
สามหลัก
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1.
2.
3.
4.

ความรู้
การหารที่มีตวั หารหนึ่งหลัก
การหารที่มีตวั หารสองหลัก
การหารที่มีตวั หารสามหลัก
โจทย์ปัญหาการหาร

คุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
1. ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการหาร
ด้วยความสนใจ ความตั้งใจเรี ยน และ
การทางานกลุ่ม
2. ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ในตนเอง
ในการร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเรื่ อง
การหาร
3. มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

การหาร

ทักษะ/กระบวนการ
1. การสื่ อสารเพื่ออธิ บายความสาคัญ
ของการหาร
2. สามารถนาเสนอการหาร
3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับการหาร
4. การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มา
ประยุกต์หรื อเชื่อมโยงไปใช้ใน
ชีวติ จริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การหารที่มีตวั หารหนึ่งหลัก
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การหารที่มีตวั หารสองหลัก
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การหารที่มีตวั หารสามหลัก
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้โจทย์ปัญหาการหาร
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ แสดงความหมายและนาเสนอ
7. บันทึกผลการอภิปรายและบันทึกความรู ้
8. ชวนคิด...โครงงาน
9. การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
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การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 การหาร
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางที่ต้องการให้ เกิดกับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจานวนนับและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคาตอบ (ค 1.2 ป. 4/1)
2. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจานวนนับและศูนย์
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ และสร้างโจทย์ได้ (ค 1.2 ป. 4/2)
3. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา (ค 6.1 ป. 4/1)
4. ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 4/2)
5. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการนาเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม (ค 6.1 ป. 4/4)
6. เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ (ค 6.1 ป. 4/5)
ความเข้ าใจที่คงทนของนักเรียน
คาถามสาคัญที่ทาให้ เกิดความเข้ าใจที่คงทน
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
การหารเพื่อหาผลลัพธ์ มีประโยชน์ในชีวิตจริ ง
การหารที่มีตวั หารหลายหลักทาได้หลายวิธี
โดยเริ่ มต้นจากหลักทางซ้ายมือไปขวาทีละหลัก ถ้า ของนักเรี ยนอย่างไร
การหารลงตัวคือ มีเศษเป็ นศูนย์ การหารไม่ลงตัว
คือ มีเศษต้องน้อยกว่าตัวหารเสมอ
ความรู้ ของนักเรียนที่นาไปสู่ ความเข้ าใจที่คงทน
ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่นาไปสู่ ความ
นักเรียนจะรู้ ว่า...
เข้ าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ...
1. การหาผลหารที่ตวั ตั้งเป็ นจานวนที่มีหลายหลัก 1. การสื่ อสารเพื่ออธิ บายความสาคัญของการหาร
และตัวหารเป็ นจานวนที่มีหนึ่งหลัก สามารถคิด 2. สามารถนาเสนอการหาร
คานวณได้โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณ 3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
และการหารตั้งหารโดยการประมาณผลลัพธ์
เกี่ยวกับการหาร
หรื อใช้การตั้งหาร โดยวิธีการหารทีละหลัก
4. การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์หรื อ
(วิธีลดั )
เชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง
2. การหารที่ตวั หารมีสองหลัก ผลหารเป็ นจานวนที่
มีไม่เกินสองหลัก คานวณคาตอบโดยใช้วิธี
เดียวกับการหารที่ตวั ตั้งเป็ นจานวนที่มีหลายหลัก
และตัวหารมีหลักเดียว
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3. การหารที่ตวั หารมีสามหลักและผลหารไม่เกิน
สามหลัก ใช้หลักการเดียวกับการหารที่มีตวั หาร
เป็ นจานวนที่มีสองหลัก
4. การทาโจทย์ปัญหาการหารต้องอ่านโจทย์ให้
เข้าใจ คิดหาวิธีแก้โจทย์ ก่อนเปลี่ยนโจทย์ปัญหา
เป็ นประโยคสัญลักษณ์แล้วจึงคานวณหาคาตอบ
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงว่ านักเรียนมี
ผลการเรียนรู้ ตามที่กาหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานที่นักเรียนต้ องปฏิบัติ
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การหารที่มีตวั หารหนึ่งหลัก
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การหารที่มีตวั หารสองหลัก
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การหารที่มีตวั หารสามหลัก
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้โจทย์ปัญหาการหาร
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ แสดงความหมายและนาเสนอ
7. บันทึกผลการอภิปรายและบันทึกความรู ้
8. ชวนคิด...โครงงาน
9. 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 จริ ยธรรม
และค่านิยม
และค่านิยม
5) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สิ่ งที่ม่ งุ ประเมิน
3.1 ความเข้าใจ 6 ด้าน ได้แก่ การอธิ บาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การประยุกต์ใช้
ดัดแปลง และนาไปใช้ การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสาคัญในความรู ้สึกของผูอ้ ื่น
และการรู ้จกั ตนเอง
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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 ์ รัก
ความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5
การหาร
เวลา
15 ชั่วโมง
การหารที่มีตวั หารหนึ่ งหลัก
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 19
3
การหารที่มีตวั หารสองหลัก
4
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 20
การหารที่มีตวั หารสามหลัก
4
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 21
โจทย์ปัญหาการหาร
4
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 22
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่
การหารทีม่ ตี ัวหารหนึ่งหลัก

19

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 การหาร
เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การหาผลหารที่ตวั ตั้งเป็ นจานวนที่มีหลายหลักและตัวหารเป็ นจานวนที่มีหนึ่งหลัก สามารถคิด
คานวณได้โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหาร ตั้งหารโดยการประมาณผลลัพธ์ หรื อใช้การ
ตั้งหารโดยวิธีการหารทีละหลัก (วิธีลดั )
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 4/1, ค 1.2 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/4, ค 6.1 ป. 4/5
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาผลหารจากโจทย์ที่มีตวั หารหนึ่งหลักได้ (K)
2. มีทกั ษะในการบอกเหตุผล การเชื่อมโยงสื่ อสาร และทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ (P)
3. มีความรับผิดชอบและความรอบคอบในการทางาน (A)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
– แบบทดสอบก่อนเรี ยน
–
ก่อนเรี ยน
2. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
และการอภิปรายร่ วมกัน
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตความสนใจ ตั้งใจเรี ยน
– แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
และความมีระเบียบ
จริ ยธรรม และค่านิยม
2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
ด้านความรับผิดชอบ ความรอบคอบ
และความพอใจในการเรี ยน
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามกิจกรรม
– แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ระหว่างเรี ยน
กระบวนการ
2. สังเกตพฤติกรรมด้านการแก้
ปัญหา การให้เหตุผล และการ
นาเสนอแนวคิด
5 สาระการเรียนรู้
1. การหารที่มีตวั ตั้งเป็ นเลขสี่ หลักหรื อมากกว่าสี่ หลักโดยวิธีหารยาว
2. การหารสั้น
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
แต่งกลอนเกี่ยวกับขั้นตอนการหาร วิธีการหาร การตอบคาถาม
สั งคมศึกษาฯ
การซื้ อขายในชีวิตประจาวันและการตัดสิ นใจ
ศิลปะ
การร้องเพลงการหาร การเขียนแผนผังความคิดเรื่ อง การหาร
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมปริ ศนาอักษรไขว้การหาร
การงานอาชีพฯ
การคานวณเครื่ องปรุ งอาหาร การสร้างแบบงานประดิษฐ์
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 จานวน 10 ข้อ เวลา 15 นาที
3. ทบทวนการคูณโดยให้นกั เรี ยนท่องสูตรคูณแม่ 2 ถึงแม่ 12 พร้อมกัน
เพลงการหาร
เนือ้ ร้ อง…ราตรี รุ่ งทวีชัย ทานอง…หนุ่มนาข้ าวสาวนาเกลือ
ความหมายคาว่าหาร คือ การลบออกเรื่ อย ๆ ไป
จนหมดที่กาหนดไว้ ลบออกไปนับได้กี่หน
เช่น แปดหารด้วยสองลบ ทีละสอง เป็ นต้น
ลบหมดได้กี่หน นัน่ คือผลหารที่ได้
4. นักเรี ยนร่ วมกันร้องเพลง “การหาร”
5. ทบทวนการใช้สญ
ั ลักษณ์การหารแทนการหาร โดยยกตัวอย่าง 45  9 = 
สุ่ มนักเรี ยนหาผลหาร จากนั้นเขียนแสดงวิธีการหารยาว
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ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนหาคาตอบของโจทย์เลขต่อไปนี้
1) 4  20 = 
6) 250  50 = 
2) 80  20 = 
7) 80  6 = 
3) 3  60 = 
8) 480  80 = 
4) 180  6 = 
9) 60  7 = 
5) 505 = 
10) 420  60 = 
2. นักเรี ยนพิจารณาโจทย์ที่หาคาตอบทั้ง 10 ข้อ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการคูณและ
การหาร เช่น จะหาผลหารของ 80 ÷ 20 ก็ให้หาว่าอะไรคูณกับ 20 ได้ 80 ซึ่ งจะได้
4  20 = 80 ดังนั้น 80 ÷ 20 = 4 (ครู ยกตัวอย่างเพิ่มเติม 2–3 ตัวอย่างจนนักเรี ยน
เข้าใจ)
3. ครู ให้ใบงานเกี่ยวกับแผนภูมิตวั อย่างการหารยาว และแผนภูมิตวั อย่างการหารสั้น
เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 2
4. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
5. ครู แสดงแผนภูมิตวั อย่างการหารยาว และแผนภูมิตวั อย่างการหารสั้น โดยให้
นักเรี ยนตรวจสอบคาตอบของผลหารจาก (ผลหาร  ตัวหาร) + เศษ = ตัวตั้ง
6. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันกาหนดโจทย์การหารที่มีตวั ตั้งเป็ นเลข
4 หลัก และตัวหารเป็ นเลขหนึ่งหลัก หาคาตอบตามวิธีที่นกั เรี ยนแต่ละคนถนัด แล้ว
ตรวจสอบ
7. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเนื้อหาการหารหัวข้อ “การหารที่มีตวั หารหนึ่งหลัก” ในหนังสื อ
เรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
8. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ อง การหารที่มีตวั หารหนึ่งหลัก เพื่อ
ฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 3
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู
ตรวจสอบคาตอบจากการทาโจทย์ของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนฝึ กทักษะการหาผลหารจากโจทย์ที่มีตวั หารหนึ่ งหลัก โดยใช้วิธีการหารทั้ง
สองวิธี ตรวจสอบคาตอบที่ได้ฝึกคิดอีก 2–3 ตัวอย่าง จนเกิดความชานาญ
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3. นักเรี ยนเปรี ยบเทียบวิธีหารทั้งสองวิธีจากโจทย์เลขข้อเดียวกันว่ามีขอ้ จากัด
อย่างไร และได้คาตอบเหมือนกันทุกครั้งหรื อไม่
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นาหลักการหารไปใช้ในการซื้ อขายในชีวิตประจาวัน
2. ฝึ กทักษะการคิดคานวณทางคณิ ตศาสตร์เรื่ อง การหาร
3. นาความรู ้ที่ได้เป็ นพื้นฐานในการเรี ยนเรื่ อง โจทย์ปัญหาการหาร
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
1. การหารยาวเป็ นการตั้งหารหาผลหารและเศษ โดยตรวจสอบคาตอบได้จาก
(ผลหาร  ตัวหาร) = ตัวตั้ง และในกรณี มีเศษให้ใช้ (ผลหาร  ตัวหาร) + เศษ
= ตัวตั้ง
2. การหารสั้นเป็ นการหารที่ไม่แสดงวิธีทา ใช้วิธีคิดเช่นเดียวกับวิธีหารยาว โดยเขียน
ผลหารไว้ใต้ตวั ตั้ง ซึ่ งต่างจากการหารยาวที่เขียนผลหารบนตัวตั้ง แต่วิธีการหาร
เหมือนกัน
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. แข่งขันคิดเลขเร็ วเรื่ อง การหาร
2. เล่มเกมปริ ศนาอักษรไขว้เกี่ยวกับการหาร
3. รวบรวมวิธีการหารเลขหลาย ๆ วิธีเพื่อใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
4. แบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 4 กลุ่ม ๆ ให้นกั เรี ยนคิดท่าทางประกอบท่องสูตรคูณ หรื อประกอบเพลง
“การหาร”
5. ครู ให้ใบงานเรื่ อง การหารที่มีตวั หารสองหลัก เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แผนภูมิตวั อย่างการหารยาว
2. แผนภูมิตวั อย่างการหารสั้น
3. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. บัตรโจทย์เลขการหาร
2. ตารางสูตรคูณ
3. การซื้ อขายในชีวิตประจาวัน
4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน และผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
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10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปัญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.

________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่
การหารทีม่ ตี ัวหารสองหลัก

20

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 การหาร
เวลา 4 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การหารที่ตวั หารมีสองหลัก ผลหารเป็ นจานวนที่มีไม่เกินสองหลัก คานวณคาตอบโดยใช้วิธี
เดียวกับการหารที่ตวั ตั้งเป็ นจานวนที่มีหลายหลักและตัวหารมีหลักเดียว
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 4/1, ค 1.2 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/4, ค 6.1 ป. 4/5
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาผลหารจากโจทย์ที่มีตวั หารสองหลักได้ (K)
2. มีทกั ษะในการให้เหตุผล เชื่อมโยง และสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ (P)
3. ทางานเป็ นระเบียบ รอบคอบ และรับผิดชอบงาน (A)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการทากิจกรรมเกี่ยว
กับการหารที่มีตวั หารสองหลัก
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตความสนใจ ตั้งใจเรี ยน – แบบบันทึกด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความมีระเบียบ และความมัน่ ใจ จริ ยธรรม และค่านิยม
ในตนเอง
2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
ด้านความรอบคอบและความ
รับผิดชอบในการทางาน
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตการนาเสนอกิจกรรมท่า – แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ทางประกอบการท่องสูตรคูณ
กระบวนการ
หรื อประกอบเพลง การหาร
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตามใบ
กิจกรรม
3. สังเกตพฤติกรรมด้านการ
สื่ อสาร การให้เหตุผล และการ
เชื่อมโยงความคิด
5 สาระการเรียนรู้
1. การหารที่ตวั ตั้งเป็ นเลขสี่ หลัก ตัวหารเป็ นพหุคูณของ 10
2. การหารที่มีตวั หารสองหลัก และผลหารมีไม่เกินสองหลัก
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
แต่งกลอนเกี่ยวกับขั้นตอนการหาร วิธีการหาร
วิทยาศาสตร์
การผสมสารเคมีเพื่อใช้ในการทดลอง
สั งคมศึกษาฯ
การซื้ อขายในชีวิตประจาวันและการตัดสิ นใจ
ศิลปะ
การเขียนแผนผังความคิดเรื่ อง การหาร
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมปริ ศนาอักษรไขว้การหาร
การงานอาชีพฯ
การใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ช่วยคิดคานวณ
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนหาคาตอบของโจทย์เลขต่อไปนี้
1) 40  2 = 
6) 25  5 = 
2) 60  10 = 
7) 40  3 = 
3) 9  20 = 
8) 48  8 = 
4) 90  3 = 
9) 30 14 = 
5) 20  25 = 
10) 210 30 = 

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 4 เล่ม 1 150

3. ครู ให้นกั เรี ยนนาเสนอกิจกรรมท่าทางประกอบการท่องสูตรคูณ หรื อประกอบ
เพลง การหาร และนักเรี ยนที่เหลือช่วยท่องสูตรคูณร่ วมกันหรื อร้องเพลง “การ
หาร”
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ครู สุ่มนักเรี ยนออกมาจัดฝาขวดน้ าอัดลม 110 ฝา โดยจัดให้เป็ นกอง กองละ 10 ฝา
จะได้กี่กอง (11 กอง) เสร็ จแล้วให้นกั เรี ยนเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดง
วิธีการหารยาวหรื อหารสั้น เพื่อน ๆ ช่วยกันตรวจสอบคาตอบ โดยที่ครู เน้นการ
ตรวจสอบคาตอบที่ได้จากการหารโดยใช้ความสัมพันธ์ (ผลหาร  ตัวหาร) + เศษ
= ตัวตั้ง จัดกิจกรรมทานองนี้ 2–3 ตัวอย่างจนนักเรี ยนเข้าใจ
2. นักเรี ยนพิจารณาโจทย์การหารที่มีตวั หารเป็ นพหุคูณของ 10 และผลหารเป็ น
จานวนที่มีสองหลัก เช่น 840  40 =  แนะนาให้นกั เรี ยนใช้ความรู ้เดิม คือ วิธี
ลบออกครั้งละเท่า ๆ กัน หรื อการหารยาว ครู เน้นให้ตรวจสอบคาตอบของผลหาร
จาก (ผลหาร  ตัวหาร) + เศษ = ตัวตั้ง
3. ให้นกั เรี ยนอาสาสมัครเพื่อคิดโจทย์เลขแสดงการหารเมื่อตัวหารเป็ นจานวนที่มีสอง
หลักและผลหารเป็ นจานวนไม่เกินสองหลัก โดยใช้วิธีการเช่นเดียวกับการหา
ผลหารที่มีตวั ตั้งเป็ นจานวนหลายหลัก และตัวหารเป็ นจานวนที่มีหลักเดียว เช่น
1,071  51 =  ยกตัวอย่างอีก 2–3 ตัวอย่างจนนักเรี ยนเกิดความเข้าใจ ครู เน้น
ให้ตรวจสอบคาตอบของผลหารจาก (ผลหาร  ตัวหาร) + เศษ = ตัวตั้ง
4. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป โดยครู เขียนโจทย์การหารที่มีตวั หารสองหลักบน
กระดานดา 5 ข้อแล้วให้นกั เรี ยนแสดงวิธีหาคาตอบลงในสมุด
ครั้ งที่ 2
5. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจ
การบ้านของนักเรี ยน
6. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเนื้อหาการหารหัวข้อ “การหารที่ตวั หารมีสองหลัก” ในหนังสื อ
เรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน แต่ละกลุ่มช่วยกันกาหนดโจทย์ที่ตวั หารมีสอง
หลัก และผลหารมีสามหลัก คิดคานวณคาตอบ และตรวจสอบคาตอบของผลหาร
จาก (ผลหาร  ตัวหาร) + เศษ = ตัวตั้ง

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 4 เล่ม 1 151

8. ให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบการหารเมื่อตัวหารเป็ นจานวนที่มีสองหลัก และผลหาร
เป็ นจานวนไม่เกินสองหลัก และการหารเมื่อตัวหารมีสองหลักและผลหารมีสาม
หลัก ว่าใช้วิธีการอย่างไร เหมือนกันหรื อไม่
9. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ อง การหารที่มีตวั หารสองหลัก เพื่อ
ฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 3
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนฝึ กทักษะการหาผลหารที่มีตวั หารเป็ นพหุคูณของ 10 และการหารที่ตวั หาร
มีสองหลัก และผลหารมีไม่เกินสองหลัก แล้วให้นกั เรี ยนตรวจสอบคาตอบที่ได้ทุก
ครั้ง ทาอีก 2–3 ตัวอย่าง จนนักเรี ยนเกิดความชานาญ
3. นักเรี ยนคิดค้นเกมคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับการหารที่มีตวั หารเป็ นพหุคูณของ 10 และ
การหารที่ตวั หารมีสองหลักและผลหารมีไม่เกินสองหลัก
4. ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทากิจกรรมหรื อโครงงานเกี่ยวกับเรื่ อง การหารที่มี
ตัวหารสองหลัก เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 4
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนรายงาน
ผลการทากิจกรรมหรื อโครงงาน
2. นาหลักการคิดไปใช้ในการซื้ อขายในชีวิตประจาวัน
3. ฝึ กทักษะการคิดคานวณทางคณิ ตศาสตร์เรื่ อง การหาร
4. นาความรู ้ที่ได้เป็ นพื้นฐานในการเรี ยนเรื่ อง โจทย์ปัญหาการหาร
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การหาผลหารที่มีตวั ตั้งเป็ นจานวนที่มีสามหลักหรื อสี่ หลัก ตัวหารเป็ นจานวน
สองหลัก ผลหารจะเป็ นจานวนไม่เกินสองหลัก ใช้วิธีการเดียวกับการหาผลหารที่มี
ตัวตั้งเป็ นจานวนที่มีหลายหลักและตัวหารเป็ นจานวนที่มีหลักเดียว
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. แข่งขันคิดเลขเร็ วเรื่ อง การหาร
2. เล่นเกมปริ ศนาอักษรไขว้เกี่ยวกับการหาร
3. รวบรวมวิธีการหาผลหารหลาย ๆ วิธีเพื่อใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
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4. ครู ให้ใบงานเรื่ อง การหารที่มีตวั หารสามหลัก เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ฝาขวดน้ าอัดลมหรื อฝาขวดผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
2. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. บัตรโจทย์เลขการหาร
3. การซื้ อขายในชีวิตประจาวัน
2. ตารางสูตรคูณ
4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน และผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์

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

.

________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 4 เล่ม 1 153

แผนการจัดการเรียนรู้ที่
การหารที่มีตวั หารสามหลัก

21

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 การหาร
เวลา 4 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การหารที่ตวั หารมีสามหลักและผลหารไม่เกินสามหลัก ใช้หลักการเดียวกับการหารที่มีตวั หารเป็ น
จานวนที่มีสองหลัก
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 4/1, ค 1.2 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/4, ค 6.1 ป. 4/5
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาผลหารที่ตวั หารมีสามหลักและผลหารไม่เกินสามหลักได้ (K)
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิกิจกรรมทางคณิ ตศาสตร์ (P)
3. มีความรับผิดชอบ รอบคอบ และมีวิจารณญาณในการคิดคานวณ (A)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการทากิจกรรมเกี่ยวกับ – ใบกิจกรรมที่ 1 การหาร
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
การหารที่มีตวั หารสามหลัก
และผลหารไม่เกินสามหลัก
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตความสนใจ ตั้งใจเรี ยน – แบบบันทึกด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความมีระเบียบ และความมัน่ ใจ จริ ยธรรม และค่านิยม
ในตนเอง
2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
ด้านความรับผิดชอบ ความ
รอบคอบและการมีวิจารณญาณ
ในการคิดคานวณ
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตการนาเสนอกิจกรรมท่า – แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ทางประกอบการท่องสูตรคูณ
กระบวนการ
หรื อประกอบเพลง การหาร
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบงาน
(ใบกิจกรรมที่ 1 การหาร)
3. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
การให้เหตุผลและการเชื่อมโยง
นาไปใช้
5 สาระการเรียนรู้
การหารที่มีตวั หารสามหลักและผลหารไม่เกินสามหลัก
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
แต่งกลอนเกี่ยวกับการหาร
สั งคมศึกษาฯ
การซื้ อขายในชีวิตประจาวันและการตัดสิ นใจ
ศิลปะ
การเขียนแผนผังความคิดเรื่ อง การหาร
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมปริ ศนาอักษรไขว้การหาร
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
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2. นักเรี ยนฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1) 104  8 = 
6) 70  2 = 
2) 126  60 = 
7) 180  15 = 
3) 45  70 = 
8) 160  40 = 
4) 110  33 = 
9) 9,090  10 = 
5) 2,020  5 = 
10) 2,220  20 = 
3. ครู ให้นกั เรี ยนกลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 นาเสนอกิจกรรมท่าทางประกอบการท่อง
สูตรคูณ หรื อประกอบเพลง การหาร ตามลาดับ นักเรี ยนที่เหลือช่วยท่องสูตรคูณ
หรื อร่ วมกันร้องเพลง “การหาร” ตามกลุ่มที่ออกมานาเสนอ
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ครู แบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 2 กลุ่ม ให้หาคาตอบของการหารที่ตวั หารมีสามหลัก โดย
กลุ่มแรกใช้วิธีหารยาว กลุ่มที่สองใช้วิธีหารสั้น แล้วนาเสนอวิธีหาคาตอบบน
กระดานหน้าชั้นเรี ยน เพื่อน ๆ และครู ช่วยกันตรวจสอบคาตอบทั้งสองวิธี โดยครู
เน้นการตรวจสอบคาตอบที่ได้จากการหาผลหาร โดยใช้ความสัมพันธ์
(ผลหาร  ตัวหาร) + เศษ = ตัวตั้ง จัดกิจกรรมทานองนี้ดว้ ยโจทย์ 2–3 ตัวอย่างจน
นักเรี ยนเข้าใจ
2. นักเรี ยนพิจารณาโจทย์การหารและแสดงความคิดเห็นในการแสดงวิธีทา
3. นักเรี ยนหาคาตอบของการหารที่มีตวั หารเป็ นจานวนที่มีสามหลักแต่เป็ นพหุคูณ
ของ 100 จากโจทย์ที่ครู กาหนดให้โดยใช้วิธีหารยาว การหารโดยวิธีลดั หรื อหาร
สั้น ยกตัวอย่างอีก 2–3 ตัวอย่างจนนักเรี ยนเกิดความเข้าใจ ครู เน้นให้ตรวจสอบ
คาตอบของผลหารจาก (ผลหาร  ตัวหาร) + เศษ = ตัวตั้ง
4. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป โดยครู เขียนโจทย์การหารที่มีตวั หารสามหลักบน
กระดานดา 5 ข้อแล้วให้นกั เรี ยนแสดงวิธีหาคาตอบลงในสมุด
ครั้ งที่ 2
5. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจ
การบ้านของนักเรี ยน
6. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเนื้อหาการหารหัวข้อ “การหารที่มีตวั หารสามหลัก” ใน
หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 1 การหาร ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
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(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
8. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ อง การหารที่มีตวั หารสามหลัก เพื่อ
ฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 3
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันตั้งโจทย์เลขที่ตวั หารมีสามหลัก และ
ผลลัพธ์เป็ นจานวนใด ๆ หรื อผลลัพธ์เป็ น 25, 50 และ 100
3. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนโจทย์เลขซึ่ งกันและกัน และคิดหาคาตอบ
4. ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทากิจกรรมหรื อโครงงานเกี่ยวกับเรื่ อง การหารที่มี
ตัวหารสามหลัก เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 4
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนรายงาน
ผลการทากิจกรรมหรื อโครงงาน
2. นาหลักการคิดไปใช้ในการซื้ อขายในชีวิตประจาวัน
3. ฝึ กทักษะการคิดคานวณทางคณิ ตศาสตร์เรื่ อง การหาร
4. นาความรู ้ที่ได้เป็ นพื้นฐานในการเรี ยนเรื่ อง โจทย์ปัญหาการหาร
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การหาผลหารที่มีตวั หารเป็ นจานวนสามหลักและผลหารเป็ นจานวนไม่เกินสาม
หลัก ใช้วิธีการเดียวกับการหาผลหารที่ตวั หารมีสองหลัก
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. แข่งขันคิดเลขเร็ วเรื่ อง การหาร
2. เล่นเกมปริ ศนาอักษรไขว้เกี่ยวกับการหาร
3. รวบรวมวิธีการหาผลหารหลาย ๆ วิธีเพื่อใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
4. ครู ให้ใบงานเรื่ อง โจทย์ปัญหาการหาร เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. บัตรโจทย์เลขการหาร
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2. แผนภูมิข้ นั ตอนการหารยาว การหารสั้น
3. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. ใบกิจกรรมที่ 1 การหาร ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. บัตรโจทย์เลขการหาร
2. ตารางสูตรคูณ
3. การซื้ อขายในชีวิตประจาวัน
4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน และผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์

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

.

________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่
โจทย์ ปัญหาการหาร

22

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 การหาร
เวลา 4 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การทาโจทย์ปัญหาการหารต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจ คิดหาวิธีแก้โจทย์ ก่อนเปลี่ยนโจทย์ปัญหาเป็ น
ประโยคสัญลักษณ์แล้วจึงคานวณหาคาตอบ
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 4/1, ค 1.2 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/4, ค 6.1 ป. 4/5
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. วิเคราะห์โจทย์ เขียนประโยคสัญลักษณ์ หาคาตอบ และแสดงวิธีทาจากโจทย์ปัญหาการหารที่
มีตวั หารไม่เกินสามหลักได้ (K)
2. สร้างโจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์จากสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน (K)
3. มีทกั ษะในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล และมีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ (P)
4. มีความเชื่อมัน่ ในตนเองและพอใจในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ (A)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการตอบคาถาม การ – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
แสดงความคิดเห็น
– แบบบันทึกความรู ้
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
2. ตรวจผลการทาใบกิจกรรม
– ใบกิจกรรมที่ 2 โจทย์ปัญหา
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
ที่ 2 โจทย์ปัญหาการหาร
การหาร
3. ตรวจผลการทาแบบทดสอบ – แบบทดสอบหลังเรี ยน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%
หลังเรี ยน
4. ตรวจผลการทาแบบทดสอบ – แบบทดสอบวัดความรู ้ประจา
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
วัดความรู ้ประจาหน่วย
หน่วย
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
– แบบบันทึกด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
จริ ยธรรม และค่านิยม
ด้านความรับผิดชอบ ความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง การมีวิจารณญาณ
และเจตคติต่อคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
– แบบบันทึกด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จริ ยธรรม และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรมตาม – แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 2 โจทย์ปัญหา
กระบวนการ
การหาร
2. สังเกตพฤติกรรมด้านการแก้
ปัญหา การให้เหตุผล และ
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
3. ตรวจแฟ้ มสะสมผลงาน
– แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
4. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ กระบวนการ
5 สาระการเรียนรู้
1. โจทย์ปัญหาการหาร
2. โจทย์ปัญหาระคน
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
แต่งโจทย์ปัญหาการหารเป็ นคากลอนง่าย ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์
วิทยาศาสตร์
การนาข้อมูลด้านทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมมาสร้างโจทย์ปัญหา
สั งคมศึกษาฯ
การซื้ อขายในชีวิตประจาวันและการตัดสิ นใจ
ศิลปะ
การร้องเพลงโจทย์ปัญหา การเขียนแผนผังความคิดเรื่ อง การวิเคราะห์
โจทย์ปัญหาการหาร
สุ ขศึกษาฯ
เกมแข่งขันสร้างโจทย์ปัญหาระคน
การงานอาชีพฯ
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยคิดคานวณ
สื่ อการเรียนรู้
1. ใบกิจกรรมที่ 2 โจทย์ปัญหาการหาร
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2. แผ่นพับ ใบโฆษณาสิ นค้า รู ปภาพ
3. หนังสื อสื่ อการเรี ยนรู ้ สมบูรณ์แบบ คณิ ตศาสตร์ ป. 4
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนหาคาตอบของโจทย์เลขต่อไปนี้
1) 2  40 = 
6) 750  50 = 
2) 40  40 = 
7) 40 ÷ 8 = 
3) 2  90 = 
8) 480 ÷ 80 = 
4) 135 ÷ 5 = 
9) 120  14 = 
5) 125 ÷ 25 = 
10) 180 ÷ 30 = 
3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง “การหาร” และให้นกั เรี ยนทั้ง 4 กลุ่มส่ งตัวแทนมาแสดง
ท่าทางประกอบการท่องสูตรคูณ หรื อประกอบเพลง การหาร พร้อมกัน
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ครู ให้นกั เรี ยนพิจารณาโจทย์บนกระดาน แล้วให้นกั เรี ยนอ่านโจทย์ให้เข้าใจ
มีทุเรี ยน 72 ลูกจัดเป็ นกอง กองละ 6 ลูก จะได้กี่กอง มีทุเรี ยนเหลือหรื อไม่
ครู ถามนักเรี ยนโจทย์กาหนดอะไรมาให้ โจทย์ถามอะไร นักเรี ยนมีวิธีการหา
คาตอบอย่างไร แล้วให้นกั เรี ยนอาสาสมัครออกมาเขียนประโยคสัญลักษณ์ จะได้
72 ÷ 6 =  จากนั้นครู แสดงวิธีทา จัดกิจกรรมทานองนี้ 2–3 ตัวอย่าง โดยให้
นักเรี ยนวิเคราะห์โจทย์ แสดงวิธีทาด้วยตนเองจากโจทย์ที่ครู กาหนด
2. นักเรี ยนสรุ ปการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาด้วยการช่วยกันร้องเพลง “โจทย์ ปัญหา”
3. ให้นกั เรี ยนอ่านบทกลอนแล้วตอบคาถาม
1) โจทย์กาหนดอะไรมาให้บา้ ง 3) ใช้จ่ายอะไรไปบ้าง
2) โจทย์ตอ้ งการทราบอะไร
4) จะหาได้อย่างไรว่ามีเงินเท่าไร
ให้นกั เรี ยนสรุ ปโจทย์ปัญหาข้อนี้ใช้วิธีใดในการหาคาตอบ (นักเรี ยนพิจารณา
ตัวอย่ างเพิ่มเติมอีก 2–3 ตัวอย่ าง)
4. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป โดยครู เขียนโจทย์ปัญหาการหารบนกระดานดา 5 ข้อแล้ว
ให้นกั เรี ยนแสดงวิธีหาคาตอบลงในสมุด
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ครั้ งที่ 2
5. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจ
การบ้านของนักเรี ยน
6. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเนื้อหาการหารหัวข้อเรื่ อง “โจทย์ปัญหาการหาร” ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิ ช จากัด)
7. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 2 โจทย์ปัญหาการหาร ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
8. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ อง โจทย์ปัญหาการหาร เพื่อฝึ กฝน
ทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 3
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. ให้นกั เรี ยนฝึ กแต่งโจทย์ปัญหาการหารจากประโยคสัญลักษณ์ที่ครู กาหนด
3. นักเรี ยนแต่งโจทย์ปัญหาการหารเป็ นคากลอนอย่างง่าย ๆ และสร้างสรรค์
4. ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทากิจกรรมหรื อโครงงานเกี่ยวกับเรื่ อง โจทย์
ปัญหาการหาร เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้ง
ต่อไป
ครั้ งที่ 4
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนรายงาน
ผลการทากิจกรรมหรื อโครงงาน
2. นาหลักการคิดไปใช้ในการซื้ อขายในชีวิตประจาวัน
3. ฝึ กทักษะการคิดคานวณทางคณิ ตศาสตร์เรื่ อง โจทย์ปัญหาการหาร
4. นาความรู ้ที่ได้มาแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
5. ฝึ กการตัดสิ นใจ การให้เหตุผล และเป็ นคนรอบคอบ โดยการฝึ กแก้โจทย์ปัญหา
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
1. การทาโจทย์ปัญหาการหารต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจ คิดหาวิธีแก้โจทย์ ก่อนเปลี่ยน
โจทย์ปัญหาเป็ นประโยคสัญลักษณ์แล้วจึงคานวณหาคาตอบ
2. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 จานวน 10 ข้อ เวลา 15 นาที
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8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนช่วยกันแต่งโจทย์ปัญหาจากประสบการณ์ในชี วิตประจาวัน
2. ครู นานักเรี ยนทากิจกรรมเสนอแนะในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
3. ครู ให้ใบงานเรื่ อง การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แผ่นพับ ใบโฆษณาสิ นค้า รู ปภาพ
2. ใบกิจกรรมที่ 2 โจทย์ปัญหาการหาร ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อ
การเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
3. ใบกิจกรรมเสนอแนะ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สถานการณ์ในชีวิตประจาวัน 2. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน และผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์

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

.
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 6
สถิติ
เวลา 12 ชั่วโมง

การรวบรวมข้ อมูลต่ าง ๆ

การอ่ านตารางข้ อมูล

สถิติ

การอ่ านแผนภูมริ ู ปภาพ

การเขียนแผนภูมริ ู ปภาพ
และแผนภูมแิ ท่ ง
แผนภูมิแท่ ง
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ความรู้
การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
การอ่านแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
การเขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
การอ่านตารางข้อมูล

คุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
1. ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการคูณ
ด้วยความสนใจ ความตั้งใจเรี ยนและ
การทางานกลุ่ม
2. ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ในตนเอง
ในการร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเรื่ อง การ
คูณ
3. มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

สถิติ

ทักษะ/กระบวนการ
1. สื่ อสารเพื่ออธิ บายความสาคัญ
ของสถิติ
2. นาเสนอความรู ้ทางสถิติ
3. แสดงทักษะการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับสถิติ
4. นาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มา
ประยุกต์หรื อเชื่อมโยงไปใช้ใน
ชีวิตจริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน

1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การอ่าน การเขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การอ่านตารางข้อมูล
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 6
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
6. บันทึกผลการอภิปรายและบันทึกความรู ้
7. ชวนคิด...โครงงาน
8. นาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
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การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 สถิติ
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางที่ต้องการให้ เกิดกับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. รวบรวมและจาแนกข้อมูล (ค 5.1 ป. 4/1)
2. อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่งและตาราง (ค 5.1 ป. 4/2)
3. เขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง (ค 5.1 ป. 4/3)
4. ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 4/1)
5. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการนาเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม (ค 6.1 ป. 4/4)
6. เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ (ค 6.1 ป. 4/5)
ความเข้ าใจที่คงทนของนักเรียน
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
ข้อมูล เป็ นข้อความหรื อตัวเลขแสดงคุณลักษณะ
หรื อคุณสมบัติของสิ่ งต่าง ๆ การแสดงข้อมูลเป็ น
แผนภูมิจะทาให้อ่านข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ ว
ยิง่ ขึ้น อีกทั้งยังแสดงการเปรี ยบเทียบได้ชดั เจน

คาถามสาคัญที่ทาให้ เกิดความเข้ าใจที่คงทน

ความรู้ ของนักเรียนที่นาไปสู่ ความเข้ าใจที่คงทน
นักเรียนจะรู้ ว่า...
1. ข้อมูล เป็ นข้อความหรื อตัวเลขแสดงคุณลักษณะ
หรื อคุณสมบัติของสิ่ งต่าง ๆ
2. แผนภูมิรูปภาพเป็ นการแสดงจานวนของสิ่ งต่าง ๆ
ด้วยรู ปภาพ ซึ่ งพบเห็นทัว่ ๆ ไปในชีวิตจริ ง
จึงจาเป็ นต้องศึกษารายละเอียดของแผนภูมิ
3. แผนภูมิแท่งเป็ นการแสดงจานวนของสิ่ งต่าง ๆ
ด้วยแท่งสี่ เหลี่ยม ซึ่ งพบเห็นทัว่ ๆ ไปในชีวิตจริ ง
4. การเขียนแผนภูมิรูปภาพจะต้องกาหนดรู ปภาพ
แทนจานวนของสิ่ งต่าง ๆ โดยรู ปภาพที่เหมือน
กันและมีขนาดเท่ากัน

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่นาไปสู่ ความ
เข้ าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ...
1. สื่ อสารเพื่ออธิ บายความสาคัญของสถิติ
2. นาเสนอความรู ้ทางสถิติ
3. แสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เกี่ยวกับสถิติ
4. นาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์หรื อ
เชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง

นักเรี ยนสามารถเปรี ยบเทียบข้อมูลต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริ งได้อย่างไร
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5. การเขียนแผนภูมิแท่งจะใช้แท่งสี่ เหลี่ยมมุมฉาก
แสดงจานวนของสิ่ งต่าง ๆ โดยแต่ละแท่ง
ต้องกว้างเท่ากันและเริ่ มต้นที่ระดับเดียวกัน
6. สิ่ งต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กบั จานวน สามารถ
แสดงความสัมพันธ์ได้ในรู ปตาราง ซึ่ งทาให้อ่าน
และเปรี ยบเทียบได้ง่ายขึ้น
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงว่ านักเรียนมี
ผลการเรียนรู้ ตามที่กาหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานที่นักเรียนต้ องปฏิบัติ
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การอ่าน การเขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การอ่านตารางข้อมูล
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 6
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
6. บันทึกผลการอภิปรายและบันทึกความรู ้
7. ชวนคิด...โครงงาน
8. นาเสนอแฟ้ 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 จริ ยธรรม
และค่านิยม
และค่านิยม
5) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สิ่ งที่ม่ งุ ประเมิน
3.1 ความเข้าใจ 6 ด้าน ได้แก่ การอธิ บาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การประยุกต์ใช้
ดัดแปลง และนาไปใช้ การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสาคัญในความรู ้สึกของผูอ้ ื่น
และการรู ้จกั ตนเอง
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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
สถิติ
เวลา
12 ชั่วโมง
การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 23
2
การอ่านแผนภูมิรูปภาพ
2
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 24
แผนภูมิแท่ง
2
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 25
การเขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 26
การอ่านตารางข้อมูล
3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 27
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การรวบรวมข้ อมูลต่ าง ๆ

23

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 สถิติ
เวลา 2 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
ข้อมูล เป็ นข้อความหรื อตัวเลขแสดงคุณลักษณะหรื อคุณสมบัติของสิ่ งต่าง ๆ
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 5.1 ป. 4/1, ค 5.1 ป. 4/2, ค 5.1 ป. 4/3, ค 6.1 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/4, ค 6.1 ป. 4/5
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ได้ (K)
2. เชื่อมโยงความรู ้เกี่ยวกับข้อมูลสถิติกบั วิชาอื่น ๆ และสื่ อสารได้ (P)
3. มีความรับผิดชอบและมีวิจารณญาณในการทางานเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ (A)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
– แบบทดสอบก่อนเรี ยน
–
ก่อนเรี ยน
2. ตรวจผลการทากิจกรรมตาม
– ใบกิจกรรมที่ 1 ข้อมูล
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 1 ข้อมูล
3. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
และการอภิปรายร่ วมกัน
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตความสนใจ ตั้งใจเรี ยน – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความมีระเบียบ และความมัน่ ใจ จริ ยธรรม และค่านิยม
ในตนเอง
2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
ด้านความรับผิดชอบและการ
มีวิจารณญาณในการทางาน
คณิ ตศาสตร์
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรมขณะ
– แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
เรี ยน
กระบวนการ
2. สังเกตพฤติกรรมด้านการ
นาเสนอและการเชื่อมโยงนาไปใช้
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตามใบ
กิจกรรมที่ 1 ข้อมูล
5 สาระการเรียนรู้
การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อ่านข้อมูล แปลความหมายของข้อมูล
วิทยาศาสตร์
ฝึ กสังเกต เก็บรวบรวมข้อมูล และค้นหาความจริ งในเรื่ องที่สนใจ
สั งคมศึกษาฯ
ฝึ กการเป็ นคนช่างสังเกต นักพูด และนักฟังที่ดี
ศิลปะ
นาเสนอข้อมูลที่ใช้การวาดภาพ และตกแต่งด้วยศิลปะ
สุ ขศึกษาฯ
สารวจข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร โรค และอุบตั ิเหตุ
ภาษาต่ างประเทศ
ศึกษาคาศัพท์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ
การงานอาชีพฯ
รวบรวมข้อมูลด้านอาหาร การเกษตร และเทคโนโลยี
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
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2. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 6 จานวน 10 ข้อ เวลา 15
นาที
3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง “มาเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ” เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
เพลงมาเรียนคณิตศาสตร์
เนือ้ ร้ อง…ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง…สามสิ บยังแจ๋ ว
ชัว่ โมงนี้ มาเรี ยน หนูจงพากเพียร เรี ยนวิชาคณิ ต
หนูอย่าเพิ่งเบือนบิด คณิ ตศาสตร์ ก็มีเรื่ องแจ๋ ว
มาร่ วมมาร้องเพลงกัน เพื่อความมุ่งมัน่ มาร้องกันเจื้อยแจ้ว
คณิ ตศาสตร์เพริ ศแพร้ว ได้เรี ยนแล้วช่วยสร้างปัญญา
4. ครู สนทนาถึงจานวนนักเรี ยนในห้องว่ามีนกั เรี ยนชายกี่คน นักเรี ยนหญิงกี่คน
ขั้นที่ 2

กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ให้นกั เรี ยนช่วยกันนับจานวนนักเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิง แล้วให้ตวั แทน
นักเรี ยนชายออกไปเขียนจานวนนักเรี ยนชาย ตัวแทนนักเรี ยนหญิงออกไปเขียน
จานวนนักเรี ยนหญิงบนกระดานดา ครู อธิ บายเพิ่มเติมว่ากิจกรรมที่ให้นกั เรี ยนนับ
จานวนนักเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิงเป็ นการเก็บข้อมูลเบื้องต้น
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ทดลองเก็บข้อมูลเบื้องต้นจากเหตุการณ์ต่าง ๆ
เช่น จานวนเพื่อนในห้องที่เกิดในวันต่าง ๆ จานวนคนที่ นาอาหารกลางวันมาจาก
บ้าน เหตุการณ์ที่นกั เรี ยนสนใจ
3. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันหาวิธีนาเสนอข้อมูลที่ได้มาว่านาเสนออย่างไรจึงจะเข้าใจ
ง่ายและถูกต้อง แล้วให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนออกมานาเสนอ เช่น
วัน
จานวนคน
จันทร์
8
อังคาร
7
พุธ
4
พฤหัสบดี
8
ศุกร์
6
เสาร์
5
อาทิตย์
3
การเดินทางมาโรงเรียนของเพื่อน ๆ
เดิน
13 คน
ขี่จกั รยาน
11 คน
ขึ้นรถโดยสาร
6 คน
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ลงเรื อ
5 คน
4. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเรื่ อง สถิติ จากหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อ
การเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
5. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 1 ข้อมูล ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ อง การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อฝึ กฝน
ทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 2
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันรวบรวมข้อมูลตามหัวข้อที่ตกลงกัน
ภายในกลุ่ม และร่ วมกันอภิปรายถึงวิธีการสร้างแบบเก็บข้อมูล และการนาเสนอ
ข้อมูล
3. นักเรี ยนแต่ละคนรวบรวมข้อมูลที่นกั เรี ยนสนใจจากหนังสื อพิมพ์ หนังสื อ วารสาร
แล้วนาเสนอในชั้นเรี ยน
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. ฝึ กทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
2. ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจาวันได้
3. นาความรู ้ที่ได้รับไปเป็ นพื้นฐานในการเรี ยนเรื่ อง แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
ข้อมูล หมายถึง ความเท็จจริ งที่อาจเป็ นข้อความหรื อตัวเลขที่แสดงคุณลักษณะ
หรื อคุณสมบัติของสิ่ งต่าง ๆ การรวบรวมข้อมูลมี 2 ประเภท ได้แก่ ข้ อมูลปฐมภูมิ เป็ น
ข้อมูลที่ได้จากต้นตอหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยตรง ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ เป็ นข้อมูลที่ผรู ้ วบรวมไม่
ต้องเก็บรวบรวมจากข้อมูลโดยตรง แต่ได้จากข้อมูลที่มีผอู ้ ื่นรวบรวมไว้
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. สารวจข้ อมูลที่นักเรียนสนใจเป็ นพิเศษหรือสารวจข้ อมูลเกีย่ วกับประเทศสมาชิกอาเซียน
10 ประเทศที่นักเรียนสนใจมา 1 ประเทศ และคิดค้ นหาคาตอบ
2. นาเสนอข้อมูลต่าง ๆ ด้วยความคิดสร้างสรรค์และสวยงาม
3. สร้างแบบเก็บข้อมูลและการนาเสนอข้อมูล
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4. ครู ให้ใบงานเรื่ อง การอ่านแผนภูมิรูปภาพ เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. หนังสื อพิมพ์
2. วารสาร หนังสื อรวบรวมสถิติต่าง ๆ
3. ใบกิจกรรมที่ 1 ข้อมูล ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ห้องสมุด สารสนเทศ
2. ข้อมูลจากหนังสื อ วารสารที่รวบรวมสถิติต่าง ๆ
3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน และผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์

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

.

________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่
การอ่ านแผนภูมริ ูปภาพ

24

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 สถิติ
เวลา 2 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
แผนภูมิรูปภาพเป็ นการแสดงจานวนของสิ่ งต่าง ๆ ด้วยรู ปภาพ ซึ่ งพบเห็นทัว่ ๆ ไปในชีวิตจริ ง จึง
จาเป็ นต้องศึกษารายละเอียดของแผนภูมิ
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 5.1 ป. 4/1, ค 5.1 ป. 4/2, ค 5.1 ป. 4/3, ค 6.1 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/4, ค 6.1 ป. 4/5
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อ่านข้อมูลแล้วอภิปรายหรื อตอบคาถามจากแผนภูมิรูปภาพได้ (K)
2. สื่ อสารและเชื่อมโยงความรู ้เกี่ยวกับข้อมูลสถิติกบั วิชาอื่น ๆ ได้ (P)
3. มีความรอบคอบและมัน่ ใจในตนเองในการอ่าน เขียนแผนภูมิ (A)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น และการอภิปราย – แบบบันทึกความรู ้
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกันที่เกี่ยวกับการอ่านแผนภูมิ
2. ตรวจผลการทากิจกรรมตาม
– ใบกิจกรรมที่ 2 อ่านแผนภูมิ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 2 อ่านแผนภูมิ
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตความสนใจ ตั้งใจเรี ยน – แบบบันทึกด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความมีระเบียบ และความมัน่ ใจ จริ ยธรรม และค่านิยม
ในตนเอง
2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
ด้านความรับผิดชอบ ความ
รอบคอบ และความเชื่อมัน่ ใน
การทางาน
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบงาน
– แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
(ใบกิจกรรมที่ 2 อ่านแผนภูมิ)
กระบวนการ
2. สังเกตพฤติกรรมด้านการ
นาเสนอและการเชื่อมโยงนาไปใช้
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตามใบ
กิจกรรมที่ 2 อ่านแผนภูมิ
5 สาระการเรียนรู้
การอ่านแผนภูมิรูปภาพ
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
ฝึ กทักษะการสื่ อสารโดยใช้แผนภูมิรูปภาพ
วิทยาศาสตร์
เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพืช สัตว์ เครื่ องใช้ในบ้าน และนาเสนอเรื่ องที่
นักเรี ยนสนใจ
สั งคมศึกษาฯ
รับฟังข่าวสารหรื ออ่านหนังสื อที่มีแผนภูมิรูปภาพปรากฏอยู่
สุ ขศึกษาฯ
ศึกษาข้อมูลด้านสุ ขภาพ โรค และอุบตั ิเหตุ
การงานอาชีพฯ
อ่านข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
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2. นักเรี ยนฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1) 3,024 ÷ (4 3) = 
6) (11 + 5)  8 = 
2) 725 – (25 15) = 
7) (145 – 54)  3 = 
3) 8  (175 ÷ 5) = 
8) (216 ÷ 48)  4 = 
4) (80  90) ÷ 120 = 
9) 16,161 ÷ 3 = 
5) (108 – 12)  7 = 
10) 27+ (309 3) = 
3. ครู และนักเรี ยนช่วยกันทบทวนความรู ้เดิมจากใบกิจกรรมที่ 1 ข้อมูล
4. ครู ชกั ชวนนักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง “มาเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ” เพื่อเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยน
ขั้นที่ 2

กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ให้นกั เรี ยนช่วยกันเตรี ยมอุปกรณ์ 4 ชนิด ให้มีจานวนต่างกัน เช่น ดินสอ 7 แท่ง
ยางลบ 4 ก้อน ไม้บรรทัด 3 อัน ปากกา 2 ด้าม
2. อาสาสมัครนักเรี ยน 3 คน ออกไปจัดอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็ นกลุ่ม ๆ แล้วซักถามนักเรี ยน
ว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้าง ชนิดใดมีมากที่สุด จานวนเท่าไร อุปกรณ์ชนิดใดมีนอ้ ยที่สุด
จานวนเท่าไร
3. นักเรี ยนนาอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ มาติดเป็ นแผนภูมิรูปภาพ แล้วร่ วมกันแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแผนภูมิ ครู ช้ ีแนะว่าถ้ากาหนดให้รูปภาพ 1 รู ป แทนอุปกรณ์ 5 อัน
นักเรี ยนจะหาได้หรื อไม่วา่ มียางลบกี่กอ้ น มีดินสอกี่แท่ง จากนั้นอภิปรายร่ วมกัน
เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปถึงการวางรู ปในแผนภูมิรูปภาพว่า อาจวางตามแนวนอนหรื อ
แนวตั้งก็ได้ และรู ปภาพแทนสิ่ งที่เป็ นอย่างเดียวกัน ต้องเป็ นรู ปภาพที่เหมือนและมี
ขนาดเท่ากัน
4. นักเรี ยนพิจารณาแผนภูมิรูปภาพ แล้วแสดงความคิดเห็นดังตัวอย่าง
แผนภูมริ ู ปภาพแสดงจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ขายได้ ใน 1 สั ปดาห์ ของร้ านแห่ งหนึ่ง

กาหนดให้รูปภาพ 1 รู ปแทนเครื่ องคอมพิวเตอร์ 10 เครื่ อง
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จากนั้นนักเรี ยนช่วยกันตั้งคาถามจากแผนภูมิรูปภาพ แลกเปลี่ยนกันถาม แล้ว
ช่วยกันสรุ ปว่าแผนภูมิรูปภาพมีส่วนประกอบ 3 ส่ วน คือ ชื่อแผนภูมิ ตัวแผนภูมิ
และข้อกาหนด
5. ครู นานักเรี ยนศึกษาเรื่ อง อ่านแผนภูมิ จากหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์
/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
6. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 2 อ่านแผนภูมิ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ อง การอ่านแผนภูมิรูปภาพ เพื่อฝึ กฝน
ทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 2
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน เปลี่ยนสถานการณ์ที่กาหนดให้จากแผนภูมิ
รู ปภาพ เช่น กาหนดให้รูปภาพ 1 รู ปแทน 5 รู ป ร่ วมกันหาจานวนจริ งด้วยการนา
จานวนรู ปภาพคูณกับสถานการณ์ที่กาหนด
3. ให้นกั เรี ยนฝึ กอ่านแผนภูมิรูปภาพในแนวนอน แนวตั้ง และเขียนแผนภูมิรูปภาพ
จากข้อมูลที่กาหนดให้ได้
ขั้นที่ 4

กำรนำไปใช้
1. อ่านแผนภูมิรูปภาพที่พบเห็นในชีวิตประจาวันได้
2. นาเสนอข้อมูลของตนเองหรื อรวบรวมเป็ นแผนรู ปภาพได้
3. นาความรู ้ท่ีได้รับไปเป็ นพื้นฐานในการเรี ยนเรื่ อง การเขียนแผนภูมิรูปภาพและ
แผนภูมิแท่ง

ขั้นที่ 5

สรุปควำมคิดรวบยอด

แผนภูมิรูปภาพเป็ นการแสดงจานวนของสิ่ งต่าง ๆ ด้วยรู ปภาพ ซึ่ งพบเห็นทัว่ ๆ
ไปในชีวิตประจาวัน มีส่วนประกอบ 3 ส่ วน คือ ชื่อแผนภูมิ ตัวแผนภูมิ และข้อกาหนด
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. อ่านและเขียนแผนภูมิรูปภาพจากข้อมูลที่กาหนดให้ได้
2. ศึกษาแผนภูมิรูปภาพที่ประกอบอยูใ่ นหนังสื อเรี ยนและจากสื่ อต่าง ๆ ที่นกั เรี ยนพบเห็น
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3. ครู ให้ใบงานเรื่ อง แผนภูมิแท่ง เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. หนังสื อพิมพ์
2. วารสาร หนังสื อรวบรวมสถิติต่าง ๆ
3. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. ใบกิจกรรมที่ 2 อ่านแผนภูมิ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ห้องสมุด
2. ข้อมูลจากวารสาร หนังสื อที่รวบรวมสถิติต่าง ๆ
3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน และผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์

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

.

________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่
แผนภูมแิ ท่ ง

25

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 สถิติ
เวลา 2 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
แผนภูมิแท่งเป็ นการแสดงจานวนของสิ่ งต่าง ๆ ด้วยแท่งสี่ เหลี่ยม ซึ่ งพบเห็นทัว่ ๆ ไปใน
ชีวิตประจาวัน
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 5.1 ป. 4/1, ค 5.1 ป. 4/2, ค 5.1 ป. 4/3, ค 6.1 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/4, ค 6.1 ป. 4/5
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อ่านข้อมูลแล้วอภิปรายหรื อตอบคาถามจากแผนภูมิแท่งได้ (K)
2. เชื่อมโยงความรู ้เกี่ยวกับข้อมูลสถิติกบั วิชาอื่น ๆ และนาเสนอได้ (P)
3. มีความรับผิดชอบและทางานเป็ นระเบียบ (A)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการตอบคาถาม การ – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
แสดงความคิดเห็น และการให้ – แบบบันทึกความรู ้
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ข้อเสนอแนะ
2. ตรวจผลการทากิจกรรมต่าง ๆ
เกี่ยวกับแผนภูมิแท่ง
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตความสนใจ ตั้งใจเรี ยน – แบบบันทึกด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความมีระเบียบและความมัน่ ใจ จริ ยธรรม และค่านิยม
ในตนเอง
2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
ด้านความรับผิดชอบ และการ
ทางานเป็ นระเบียบ
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตขณะปฏิบตั ิกิจกรรม
– แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ต่าง ๆ เกี่ยวกับแผนภูมิแท่ง
กระบวนการ
2. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
ความคิดทางคณิ ตศาสตร์
5 สาระการเรียนรู้
แผนภูมิแท่ง
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
ฝึ กทักษะการสื่ อสารโดยใช้แผนภูมิแท่ง
วิทยาศาสตร์
เก็บรวบรวมข้อมูล และนาเสนอเรื่ องที่นกั เรี ยนสนใจด้วยแผนภูมิแท่ง
สั งคมศึกษาฯ
รับฟังข่าวสารหรื ออ่านหนังสื อที่มีแผนภูมิแท่งปรากฏอยู่
ศิลปะ
ตกแต่งแผนภูมิแท่งให้สวยงาม
สุ ขศึกษาฯ
รวบรวมข้อมูลด้านสุ ขภาพ อุบตั ิเหตุ และการแข่งขันกีฬา
ภาษาต่ างประเทศ
ศึกษาคาศัพท์ที่เกี่ยวกับข้อมูลสถิติ
การงานอาชีพฯ
ศึกษาข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1) (5 × 99) ÷ 33 = 
6) (54 – 9) × 9 = 
2) (35÷ 7) + 312 = 
7) (3,232 ÷ 4) – 104 = 
3) 1,840 ÷ 40 = 
8) 7 × (16 + 11) = 
4) 81 + (51 – 41) = 
9) (13 × 16) + (6 × 17) = 
5) (149 – 59) ÷ 45 = 
10) (132 ÷ 12) × 3 = 
3. ครู และนักเรี ยนช่วยกันทบทวนความรู ้เดิมจากใบกิจกรรมที่ 2 อ่านแผนภูมิ
4. ครู ชกั ชวนนักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง “มาเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ” เพื่อเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยน
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ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนพิจารณาแผนภูมิแท่งแล้วแสดงความคิดเห็น ดังตัวอย่าง
แผนภูมแิ ท่ งแสดงจานวนไอศกรีมรสต่ าง ๆ ที่นักเรียนรับประทานในวันขึน้ ปี ใหม่
แผนภูมิแสดงจานวนไอศกรี
รสต่าง ๆ มทีรสต่
่นกั าเรีงๆยนรั
ประทานในวั
นขึ้นปี ใหม่
แผนภูม ิ แสดงจม
านวนไอศครี
ทีน
่ บ
ักเรี
ยนร ับประทานในโรงเรี
ยน
160

140

120

จานวน (คน)

จานวน (คน)

100

ขนุน
ถั่วแดง
เงาะ
ระกา
ส ้ม

80

ทุเรียน
มะพร ้าว

60

40

20

0
ขนุน

ถั่วแดง

เงาะ

ระกา
ชนิดไอศคริม

ชนิดไอศกรี ม

ส ้ม

ทุเรียน

มะพร ้าว

จากแผนภูมิแท่งดังกล่าว นักเรี ยนและครู อ่านข้อมูลได้ดงั นี้
1) ชื่อแผนภูมิ คือ จานวนไอศกรี มรสต่าง ๆ ที่นกั เรี ยนรับประทานในวันขึ้นปี ใหม่
2) เส้นแนวนอนแสดงชนิดของไอศกรี มที่นกั เรี ยนรับประทาน 7 ชนิด คือ
ขนุน ถัว่ แดง เงาะ ระกา ส้ม ทุเรี ยน มะพร้าว
3) เส้นในแนวตั้งแสดงจานวนไอศกรี มที่นกั เรี ยนรับประทาน
4) จานวนนักเรี ยนที่รับประทานไอศกรี มรสต่าง ๆ แสดงด้วยรู ปสี่ เหลี่ยม ดังนี้
ขนุน 15 คน ถัว่ แดง 45 คน เงาะ 115 คน ระกา 35 คน ส้ม 145 คน
ทุเรี ยน 75 คน มะพร้าว 55 คน
5) แท่งสี่ เหลี่ยมแต่ละแท่งมีความกว้างเท่ากัน เริ่ มต้นเขียนจากระดับเดียวกัน และ
มีระยะห่างระหว่างแท่งเท่ากัน
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2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน หาความรู ้เรื่ อง แผนภูมิแท่ง จากหนังสื อพิมพ์
วารสาร หนังสื อต่าง ๆ ในห้องสมุด แล้วนาเสนอว่าค้นพบอะไรบ้าง และมี
ส่ วนประกอบอย่างไร
3. ครู นานักเรี ยนศึกษาเรื่ อง แผนภูมิแท่ง จากหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ อง แผนภูมิแท่ง เพื่อฝึ กฝนทักษะ
ของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 2
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. ให้นกั เรี ยนบอกรายละเอียดของแผนภูมิแท่ง เช่น เป็ นแผนภูมิที่แสดงเกี่ยวกับอะไร
อ่านข้อมูลได้อย่างไร ฝึ กทักษะการตั้งคาถามโดยให้นกั เรี ยนจับคู่กบั เพื่อนตั้งคาถาม
และหาคาตอบจากแผนภูมิที่ครู กาหนดให้
3. ให้นกั เรี ยนฝึ กสังเกตแผนภูมิแท่งที่เป็ นแนวนอนและแนวตั้ง โดยให้นกั เรี ยนฝึ ก
อ่านและสังเกต จากนั้นร่ วมกันอภิปรายถึงวิธีการเขียนแผนภูมิแท่ง
ขั้นที่ 4

กำรนำไปใช้
1. อ่านแผนภูมิแท่งที่พบเห็นในชี วิตประจาวันได้
2. นาเสนอข้อมูลที่รวบรวมไว้เป็ นแผนภูมิแท่งได้
3. นาความรู ้ท่ีได้รับเป็ นพื้นฐานในการเรี ยนเรื่ อง การเขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิ
แท่ง

ขั้นที่ 5

สรุปควำมคิดรวบยอด
แผนภูมิแท่งเป็ นการใช้แท่งสี่ เหลี่ยมมุมฉากแทนข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วยชื่อ
แผนภูมิ ตัวแผนภูมิ และการใช้แท่งสี่ เหลี่ยมมุมฉากแต่ละแท่งต้องมีความกว้างเท่ากัน
เริ่ มต้นเขียนจากระดับเดียวกัน และมีระยะห่างระหว่างแท่งเท่ากัน
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. อ่านและเขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลที่พบจากแหล่งความรู ้ต่าง ๆ
2. ศึกษาแผนภูมิแท่งที่ประกอบอยูใ่ นหนังสื อเรี ยน และสื่ อต่าง ๆ ที่นกั เรี ยนพบเห็น
3. ครู ให้ใบงานเรื่ อง การเขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
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9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ตัวอย่างแผนภูมิแท่ง
2. หนังสื อพิมพ์ หนังสื อรวบรวมสถิติต่าง ๆ
3. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ห้องสมุด
2. ข้อมูลจากวารสารหนังสื อที่รวบรวมสถิติต่าง ๆ
3. บุคคลต่าง ๆ เช่น นักสถิติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์

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

.

________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การเขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ ง

26

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 สถิติ
เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การเขียนแผนภูมิรูปภาพ จะต้องกาหนดรู ปภาพแทนจานวนของสิ่ งต่าง ๆ โดยรู ปภาพที่เหมือนกัน
และมีขนาดเท่ากัน
ส่ วนการเขียนแผนภูมิแท่งจะใช้แท่งสี่ เหลี่ยมมุมฉากแสดงจานวนของสิ่ งต่าง ๆ โดยแต่ละแท่งต้อง
กว้างเท่ากันและเริ่ มต้นที่ระดับเดียวกัน
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 5.1 ป. 4/1, ค 5.1 ป. 4/2, ค 5.1 ป. 4/3, ค 6.1 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/4, ค 6.1 ป. 4/5
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. นาเสนอข้อมูลในรู ปแผนภูมิรูปภาพและจากแผนภูมิแท่งได้ (K)
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิกิจกรรมทางคณิ ตศาสตร์ (P)
3. มีความรอบคอบและมัน่ ใจในตนเองในการนาเสนอข้อมูลแผนภูมิ (A)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลงานการเขียนแผนภูมิ – ใบกิจกรรมที่ 3 เขียนแผนภูมิ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
จากการทากิจกรรม การเขียน
นาเสนอข้อมูล
แผนภูมิ
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
– สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน – แบบบันทึกด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ด้านความสนใจ ความตั้งใจเรี ยน จริ ยธรรม และค่านิยม
ความมีระเบียบ ความรับผิดชอบ
และความมัน่ ใจในตนเอง
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตขณะปฏิบตั ิและตรวจผล – แบบประเมินโครงงานทัว่ ไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การปฏิบตั ิกิจกรรมชวนคิด...
โครงงาน
2. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
– แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การนาเสนอ และการเชื่อมโยง
กระบวนการ
ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
5 สาระการเรียนรู้
1. การเขียนแผนภูมิรูปภาพ
2. การเขียนแผนภูมิแท่ง
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
ฝึ กทักษะการอ่าน การเขียน และการสื่ อสารโดยใช้แผนภูมิรูปภาพและ
แผนภูมิแท่ง
วิทยาศาสตร์
เก็บรวบรวมข้อมูล และนาเสนอเรื่ องที่นกั เรี ยนสนใจด้วยแผนภูมิรูปภาพ
และแผนภูมิแท่ง
สั งคมศึกษาฯ
รับฟังข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบนั ที่มีแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
ปรากฏอยูไ่ ด้อย่างเข้าใจ
ศิลปะ
ตกแต่งแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งด้วยความคิดสร้างสรรค์และ
ศิลปะ
สุ ขศึกษาฯ
สารวจข้ อมูลเกีย่ วกับสุ ขภาพ โรค การแข่ งขันกีฬา อุบัตเิ หตุที่เกิดขึน้ ของ
ประชากรในแต่ ละประเทศที่เป็ นสมาชิกในอาเซียน 10 ประเทศ
ภาษาต่ างประเทศ
ศึกษาคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล สถิติ
การงานอาชีพฯ
บันทึกข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1) (572 ÷ 4) – 43 = 
3) 319 – (295 ÷ 5) = 
2) (39 + 59) – 9 = 
4) (3,232 ÷ 4) – 104 = 
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5) 162 + 338 = 
8) (150 × 9) × 2 = 
6) 2,257 + 3,986 = 
9) (13 × 16) + (6 × 17) = 
7) (62 – 47) × 19 = 
10) (132 ÷ 12) × (4 – 3) = 
3. ครู และนักเรี ยนช่วยกันทบทวนความรู ้เดิมจากฝึ กสังเกตแผนภูมิแท่งที่เป็ นแนวนอน
และแนวตั้ง
4. ครู ชกั ชวนนักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง “มาเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ” เพื่อเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยน
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ครู ยกตัวอย่างแผนภูมิรูปภาพ แล้วสอบถามถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนภูมิ โดย
ให้นกั เรี ยนตอบเป็ นรายบุคคลบ้าง ตอบพร้อมกันบ้าง เช่น
– แผนภูมิรูปภาพที่ครู นามาแสดงมีชื่อว่าอะไร
– รู ป 1 รู ป แทนจานวนเท่าไร
จากนั้นทดลองให้นกั เรี ยนติดรู ปภาพแทนจานวนที่แตกต่างกันออกไป แล้วร่ วมกัน
อภิปรายจนได้ขอ้ สรุ ปว่า ภาพแต่ละภาพจะต้องมีขนาดเท่ากัน และกาหนดเท่าไรก็
ได้ตามความเหมาะสม
2. ยกตัวอย่างแผนภูมิแท่งให้นกั เรี ยนบอกรายละเอียด โดยตอบคาถาม เช่น
– แผนภูมิแท่งที่ครู นามาแสดงมีชื่อว่าอะไร
– เส้นแนวนอนแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไร
– เส้นในแนวตั้งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไร
นักเรี ยนและครู ร่วมกันอภิ ปรายจนได้ขอ้ สรุ ปว่า แท่ งสี่ เหลี่ ยมแต่ ละแท่ งมี ความ
กว้างเท่ากัน เริ่ มต้นเขียนจากระดับเดียวกัน และมีระยะห่างระหว่างแท่งเท่ากัน
3. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันเขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
ตามข้อมูลที่ครู กาหนด เสร็ จแล้วช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง และตกแต่ง
แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งที่ช่วยกันเขียนให้สวยงาม และนามาจัดแสดง
หน้าชั้นเรี ยน
4. ครู นานักเรี ยนศึกษาเรื่ อง การนาเสนอข้อมูล จากหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 3 เขียนแผนภูมินาเสนอข้อมูล ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ อง การเขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิ
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แท่ง เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 2
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. ครู ให้นกั เรี ยนค้นคว้าข้อมูลจากหนังสื อหรื อแหล่งข้อมูลอื่น ๆ แล้วนามาเขียนเป็ น
แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง โดยกาหนดเงื่อนไขตามความเหมาะสม เช่น วันที่
เป็ นวันเกิดของนักเรี ยนในชั้น น้ าหนัก ส่ วนสูงของเพื่อนในชั้นเรี ยน เป็ นต้น
3. ฝึ กตั้งคาถามจากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งที่นกั เรี ยนได้พบเห็นใน
ชีวิตประจาวัน
4. ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทากิจกรรมหรื อโครงงานเกี่ยวกับแผนภูมิรูปภาพ
หรื อแผนภูมิแท่ง เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 3
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนรายงาน
ผลการทากิจกรรมหรื อโครงงาน
2. อ่านแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน
3. นาเสนอข้อมูลตนเอง หรื อรวบรวมข้อมูลเป็ นแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งได้
4. นาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในการนาเสนอข้อมูลประกอบการพูด และการแสดง
ความคิดเห็น
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
แผนภูมิรูปภาพใช้รูปภาพแทนสิ่ งต่าง ๆ โดยรู ปภาพทุกรู ปต้องมีขนาดเท่ากัน
แผนภูมิแท่งใช้รูปสี่ เหลี่ยมมุมฉากแทนจานวนสิ่ งของต่าง ๆ โดยรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉาก
ทุกรู ปต้องมีความกว้างเท่ากัน
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. เขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งจากข้อมูลที่กาหนดให้หรื อข้อมูลที่นกั เรี ยนสนใจ
2. ให้นกั เรี ยนอธิ บาย โต้ตอบเกี่ยวกับแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
3. ครู นานักเรี ยนจัดทาชวนคิด...โครงงาน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นา
พานิช จากัด)
4. ครู ให้ใบงานเรื่ อง การอ่านตารางข้อมูล เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมใน
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การเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ตัวอย่างแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
2. หนังสื อพิมพ์ วารสาร หนังสื อรวบรวมสถิติต่าง ๆ
3. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. ใบกิจกรรมที่ 3 เขียนแผนภูมินาเสนอข้อมูล ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ห้องสมุด
2. ข้อมูลจากวารสาร หนังสื อที่รวบรวมสถิติต่าง ๆ
3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน และผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์

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

.

________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่
การอ่านตารางข้ อมูล

27

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 สถิติ
เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
สิ่ งต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กบั จานวน สามารถแสดงความสัมพันธ์ได้ในรู ปตาราง ซึ่ งทาให้อ่าน
และเปรี ยบเทียบได้ง่ายขึ้น
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 5.1 ป. 4/1, ค 5.1 ป. 4/2, ค 5.1 ป. 4/3, ค 6.1 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/4, ค 6.1 ป. 4/5
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อ่านข้อมูลและอภิปรายประเด็นต่าง ๆ จากตารางได้ (K)
2. มีทกั ษะในการนาเสนอ และเชื่อมโยงความรู ้เกี่ยวกับข้อมูลสถิติกบั วิชาอื่น ๆ ได้ (P)
3. มีวิจารณญาณและมีความมัน่ ใจในการอ่านข้อมูล (A)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการทาใบกิจกรรมที่ 4 – ใบกิจกรรมที่ 4 การอ่านตาราง
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
เรื่ อง การอ่านตารางข้อมูล
ข้อมูล
3. ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
– แบบทดสอบหลังเรี ยน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%
หลังเรี ยน
4. ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
– แบบทดสอบวัดความรู ้ประจา
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
วัดความรู ้ประจาหน่วย
หน่วย
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
– สังเกตความสนใจ ความตั้งใจ – แบบบันทึกด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
เรี ยน ความมัน่ ในตนเอง และ
จริ ยธรรม และค่านิยม
การมีวิจารณญาณ
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรมขณะ – แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
เรี ยน
กระบวนการ
2. สังเกตพฤติกรรมด้านการแก้
ปัญหา การให้เหตุผล และความ
คิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
3. ตรวจแฟ้ มสะสมผลงาน
– แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
4. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ กระบวนการ
5 สาระการเรียนรู้
การอ่านตารางข้อมูล
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
ฝึ กทักษะการเขียนการสื่ อสารโดยใช้ตารางข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
วิทยาศาสตร์
เก็บรวบรวมข้อมูล และนาเสนอเรื่ องที่นกั เรี ยนสนใจด้วยตารางข้อมูล
สั งคมศึกษาฯ
รับฟังข่าวสารหรื ออ่านหนังสื อที่มีตารางปรากฏอยูไ่ ด้อย่างเข้าใจ
ศิลปะ
นาเสนอข้อมูลด้วยตารางได้อย่างสร้างสรรค์
สุ ขศึกษาฯ
จัดกิจกรรมตอบถามเกี่ยวกับตารางข้อมูล
ภาษาต่ างประเทศ
ศึกษาคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสถิติ
การงานอาชีพฯ
อ่านข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1) 3,201 + 2,031 = 
6) (115 + 54) ÷ 13 = 
2) 999 – 876 = 
7) (4 × 18) × 25 = 
3) 97 × 9 × 2 = 
8) (8 × 7) – (4 × 14) = 
4) 77 × (7 ÷ 7) = 
9) (24 × 75) ÷ 15 = 
5) (303 ÷ 3) + (303 ÷ 3) = 
10) (942 – 492) + 50 = 
3. ครู และนักเรี ยนช่วยกันทบทวนความรู ้เดิมจากใบกิจกรรมที่ 3 เรื่ อง เขียนแผนภูมิ
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นาเสนอข้อมูล
4. ครู ชกั ชวนนักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง “มาเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ” เพื่อเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยน
ขั้นที่ 2

กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนพิจารณาแผนภูมิ 2 แผ่น ซึ่ งมีเนื้ อหาเหมือนกันแต่นาเสนอต่างกัน คือ
แผนภูมแิ ผ่ นแรกเสนอข้ อมูลตามความเรียง
ปริ มาณการส่ งออกข้าวไทย ปี 2550–2551 (ม.ค.–ต.ค.) ดังนี้
ญี่ปุ่น
ปี 2550 สัง่ 119,301.06 ตัน ปี 2551 สัง่ 193,683.51 ตัน
จีน
ปี 2550 สัง่ 320,431.38 ตัน ปี 2551 สัง่ 169,858.22 ตัน
บรู ไนฯ ปี 2550 สัง่ 24,231.78 ตัน ปี 2551 สัง่ 29,812.02 ตัน
เกาหลีใต้ ปี 2550 สัง่ 30,906.00 ตัน ปี 2551 สัง่ 42,231.00 ตัน
เกาหลีเหนือ ปี 2550 สัง่ 200,159.94 ตัน ปี 2551 สัง่ 11.00 ตัน
แผนภูมทิ ี่สองเสนอข้ อมูลในรู ปตาราง ดังนี้
ประเทศ
ญี่ปุ่น
จีน
บรู ไนฯ
เกาหลีใต้
เกาหลีเหนือ

2.
3.
4.

5.

พ.ศ. 2550 (ม.ค.–ต.ค.)
119,301.06 ตัน
320,431.38 ตัน
24,231.78 ตัน
30,906.00 ตัน
200,159.94 ตัน

พ.ศ. 2551 (ม.ค.–ต.ค.)
193,683.51 ตัน
169,858.22 ตัน
29,812.02 ตัน
42,231.00 ตัน
11.00 ตัน

ที่มาของข้ อมูล http://www.dft.moc.go.th
ครู นาอภิปรายเพื่อให้นกั เรี ยนเห็นว่า แผนภูมิท้ งั สองมีเนื้อหาเหมือนกัน แต่มีวิธีการ
เขียนที่ต่างกัน เนื้อหาในแผนภูมิที่สองเขียนในรู ปตาราง ช่วยให้อ่านได้สะดวก
นักเรี ยนช่วยกันรวบรวมตารางที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน เช่น ตารางสอน ตาราง
เวรประจาวัน แล้วสุ่ มนักเรี ยนออกมาอธิ บายตารางดังกล่าว
นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน หาความรู ้เรื่ อง ตารางข้อมูล จากหนังสื อพิมพ์
วารสาร หนังสื อต่าง ๆ ในห้องสมุด แล้วนาเสนอสิ่ งที่คน้ พบว่ามีอะไรบ้างหน้าชั้นเรี ยน
ครู นานักเรี ยนศึกษาเรื่ อง การอ่านตารางข้อมูล จากหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐานคณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 4 การอ่านตารางข้อมูล ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
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ประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ อง การอ่านตารางข้อมูล เพื่อฝึ กฝน
ทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 2
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. ให้นกั เรี ยนสารวจตารางที่นกั เรี ยนพบเห็นในชีวิตประจาวัน เช่น ตารางการเดินรถ
ตารางค่าโดยสารรถประจาทาง และตารางข้อมูลอื่นที่เป็ นประโยชน์ แล้วรวบรวม
ข้อมูลที่ได้จดั ทาเป็ นป้ ายนิเทศ
3. ให้นกั เรี ยนรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาฝึ กสร้างตารางข้อมูล เช่น รายการอาหารที่เพื่อน
ในกลุ่มชอบรับประทาน หรื อข้อมูลอื่นที่สนใจ แล้วนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน
ครู อธิ บายเพิ่มเติมแล้วให้นกั เรี ยนฝึ กอ่านตาราง
4. ครู นานักเรี ยนทา “ชวนคิด...โครงงาน” ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทากิจกรรมหรื อโครงงานเกี่ยวกับตารางข้อมูล
เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 3
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนรายงาน
ผลการทากิจกรรมหรื อโครงงาน
2. อ่านตารางที่พบเห็นในชีวิตประจาวันจากหนังสื อและสื่ อต่าง ๆ
3. ใช้ประโยชน์จากตารางข้อมูล เช่น การเลือกซื้ อเสื้ อผ้าจากตารางขนาดเสื้ อผ้า การ
เลือกซื้ อรองเท้าจากตารางขนาดรองเท้า การจ่ายเงินค่าโดยสารตามระยะทางจาก
ตารางราคาค่าโดยสาร เป็ นต้น
4. นาความรู ้ที่ได้รับไปเป็ นพื้นฐานในการเรี ยนเรื่ อง ความน่าจะเป็ นเบื้องต้น
5. วางแผนการอ่านหนังสื อจากตารางสอบและตารางเรี ยน
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
ตารางเป็ นรู ปแบบการนาเสนอความสัมพันธ์ระหว่างจานวนกับสิ่ งต่าง ๆ
ประกอบด้วยชื่อตารางและช่องตาราง โดยจัดตัวเลขแสดงจานวนตามหัวข้อรายการ
ที่กาหนด ช่วยให้เราอ่านและเปรี ยบเทียบข้อมูลได้ง่ายขึ้น
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นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 6 จานวน 10 ข้อ เวลา 15 นาที
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. เขียนตารางเวลาการทากิจกรรมของตนเองในแต่ละวัน
2. รวบรวมตารางข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น ตารางเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิ น ฯลฯ
3. จัดทาตารางแผนงานในการปฏิบตั ิกิจกรรมให้คุม้ ค่าและเหมาะสมกับเวลามากที่สุด
4. ครู นานักเรี ยนทากิจกรรมเสนอแนะ
5. ครู ให้ใบงานเรื่ อง การคะเนความยาว ความสูง หรื อระยะทาง เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ตารางสอน ตารางแสดงการทาเวรประจาวันของนักเรี ยน
2. หนังสื อพิมพ์ วารสาร หนังสื อรวบรวมสถิติต่าง ๆ
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ห้องสมุด
2. ข้อมูลจากหนังสื อ วารสารที่รวบรวมสถิติต่าง ๆ

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

.

________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 7
การวัดความยาว ความสู ง และระยะทาง
เวลา 5 ชั่วโมง

การคะเนความยาว
ความสู ง หรือระยะทาง

การวัดความยาว ความสู ง
และระยะทาง

ความสั มพันธ์ ระหว่ าง
หน่ วยการวัดความยาว

โจทย์ ปัญหาและ
สถานการณ์ ที่เกีย่ วกับการวัดความยาว
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ความรู้
1. การคะเนความยาว ความสูง หรื อระยะทาง
2. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัดความยาว
3. โจทย์ปัญหาและสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการวัดความยาว

คุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
1. ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการวัด
ความยาว ความสูง และระยะทางด้วย
ความสนใจ ความตั้งใจเรี ยนและการ
ทางานกลุ่ม
2. ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ในตนเอง
ในการร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเรื่ องการ
วัดความยาว ความสูง และระยะทาง
3. มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

การวัดความยาว
ความสู ง และ
ระยะทาง

ทักษะ/กระบวนการ
1. การสื่ อสารเพื่ออธิ บายความสาคัญ
ของการวัดความยาว ความสูง และ
ระยะทาง
2. สามารถนาเสนอความรู ้การวัด
ความยาว ความสูง และระยะทาง
3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับการวัดความ
ยาว ความสูง และระยะทาง
4. การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มา
ประยุกต์หรื อเชื่อมโยงไปใช้ใน
ชีวิตจริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การคะเนความยาว ความสูง หรื อระยะทาง
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัดความยาว
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้โจทย์ปัญหาและสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการวัดความยาว
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 7
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
6. บันทึกผลการอภิปรายและบันทึกความรู ้
7. ชวนคิด...โครงงาน
8. การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 4 เล่ม 1 195

การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7 การวัดความยาว ความสู ง และระยะทาง
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางที่ต้องการให้ เกิดกับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. บอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาว น้ าหนัก ปริ มาตรหรื อความจุ และเวลา (ค 2.1 ป. 4/1)
2. คาดคะเนความยาว น้ าหนัก ปริ มาตร หรื อความจุ (ค 2.1 ป. 4/4)
3. แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชัง่ การตวง เงิน และเวลา (ค 2.2 ป. 4/1)
4. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา (ค 6.1 ป. 4/1)
5. ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 4/2)
6. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจและสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 4/3)
7. เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ (ค 6.1 ป. 4/5)
ความเข้ าใจที่คงทนของนักเรียน
คาถามสาคัญที่ทาให้ เกิดความเข้ าใจที่คงทน
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
ในสถานการณ์จริ งนักเรี ยนสามารถใช้วิธีการ
การคะเนความยาว ความสูง หรื อระยะทางเป็ น
คะเนความยาว ความสูง หรื อระยะทางได้อย่างไร
การหาความยาวให้ได้ใกล้เคียงความเป็ นจริ งโดย
การฝึ กการประมาณด้วยสายตาบ่อย ๆ
ความรู้ ของนักเรียนที่นาไปสู่ ความเข้ าใจที่คงทน
ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่นาไปสู่ ความ
นักเรียนจะรู้ ว่า...
เข้ าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ...
1. การคะเนความยาว ความสูง หรื อระยะทาง เป็ น 1. การสื่ อสารเพื่ออธิ บายความสาคัญของการวัด
การหาความยาวให้ได้ใกล้เคียงความเป็ นจริ ง
ความยาว ความสูง และระยะทาง
โดยไม่ใช้เครื่ องมือ แต่ใช้การประมาณด้วยสายตา 2. สามารถนาเสนอความรู ้การวัดความยาว ความสูง
2. หน่วยการวัดความยาวที่เป็ นมาตรฐานมีความ
และระยะทาง
สัมพันธ์กนั
3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3. โจทย์ปัญหาและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
เกี่ยวกับการวัดความยาว ความสูง และระยะทาง
วัดความยาว การบวก และการคูณต้องเปลี่ยน
4. การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์หรื อ
หน่วยย่อยให้เป็ นหน่วยใหญ่ การลบจานวนใน
เชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง
หน่วยย่อยที่ลบกันไม่ได้ตอ้ งกระจาย การหารถ้า
หารหน่วยแรกไม่ลงตัวต้องมีการกระจายจาก
จานวนในหน่วยใหญ่
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ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงว่ านักเรียนมี
ผลการเรียนรู้ ตามที่กาหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานที่นักเรียนต้ องปฏิบัติ
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การคะเนความยาว ความสูง หรื อระยะทาง
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัดความยาว
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้โจทย์ปัญหาและสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการวัดความยาว
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 7
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
6. บันทึกผลการอภิปรายและบันทึกความรู ้
7. ชวนคิด...โครงงาน
8. 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 งที่ม่ งุ ประเมิน
3.1 ความเข้าใจ 6 ด้าน ได้แก่ การอธิ บาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การประยุกต์ใช้ ดัดแปลงและ
นาไปใช้ การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสาคัญในความรู ้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 นไทย
มีจิตสาธารณะ
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7
การวัดความยาว ความสู ง และระยะทาง
เวลา 5 ชั่วโมง
การคะเนความยาว ความสูง หรื อระยะทาง
1
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 28
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัดความยาว
2
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 29
โจทย์ปัญหาและสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการวัดความยาว
2
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 30
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่
การคะเนความยาว ความสู ง หรือระยะทาง

28

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7 การวัดความยาว ความสู ง และระยะทาง
เวลา 1 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การคะเนความยาว ความสูง หรื อระยะทาง เป็ นการหาความยาวให้ได้ใกล้เคียงความเป็ นจริ ง
โดยไม่ใช้เครื่ องมือ แต่ใช้การประมาณด้วยสายตา
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป. 4/1, ค 2.1 ป. 4/4, ค 2.2 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/3,
ค 6.1 ป. 4/5
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. คะเนความยาวเป็ นเมตรและเซนติเมตรได้ (K)
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิกิจกรรมทางคณิ ตศาสตร์ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ (P)
3. มีวิจารณญาณ รอบคอบ และมัน่ ใจในการวัด (A)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
– แบบทดสอบก่อนเรี ยน
–
ก่อนเรี ยน
2. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอ
– แบบบันทึกความรู ้
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
แนะและการอภิปรายร่ วมกัน
3. ตรวจผลการทากิจกรรมทดลอง – แบบทดลองปฏิบตั ิ คะเนความ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
ปฏิบตั ิ คะเนความยาว
ยาว
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตความสนใจ ตั้งใจเรี ยน แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความมีระเบียบ และความมัน่ ใจ จริ ยธรรม และค่านิยม
ในตนเอง
2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
ด้านความรอบคอบ การมี
วิจารณญาณในการทางาน
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามกิจกรรม
แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ระหว่างทดลองปฏิบตั ิคะเน
กระบวนการ
ความยาว
2. สังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนด้าน
การให้เหตุผล การสื่ อสาร และ
การเชื่อมโยงนาไปใช้
5 สาระการเรียนรู้
การคะเนความยาว ความสูง หรื อระยะทาง
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
เขียนอักษรย่อมาตราวัด
วิทยาศาสตร์
คาดคะเนความสูงของต้นไม้ในบริ เวณโรงเรี ยน
สั งคมศึกษาฯ
การคาดคะเนระยะทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง
ศิลปะ
การตัดกระดาษที่อาศัยการคาดคะเน
สุ ขศึกษาฯ
คาดคะเนความยาวของเครื่ องเล่นในสนามเด็กเล่น
ภาษาต่ างประเทศ
อ่านและเขียนคาศัพท์ที่เกี่ยวกับการวัด
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์ของเล่นหรื อของใช้ที่มีความยาวหน่วยเป็ นเซนติเมตร
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 5 นาที
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1) 72  25 = 
6) (7  44) + (7 6) = 
2) 3,115 – (276 + 324) = 
7) (8  22) + (8  18) = 
3) (46  75) + (46 25) =  8) (12 5) + (25 18) = 
4) (33  75) + (33 25) =  9) (40 7) + (5 7) = 
5) (43  70) + (43  30) =  10) (25  4) + (25 16) = 
3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง “มาเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ” เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
4. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 7 จานวน 8 ข้อ เวลา 15 นาที
เพลงมาเรียนคณิตศาสตร์
เนือ้ ร้ อง…ราตรี รุ่ งทวีชัย

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3

ทานอง…สามสิ บยังแจ๋ ว

ชัว่ โมงนี้ มาเรี ยน หนูจงพากเพียร เรี ยนวิชาคณิ ต
หนูอย่าเพิ่งเบือนบิด คณิ ตศาสตร์ ก็มีเรื่ องแจ๋ ว
มาร่ วมมาร้องเพลงกัน เพื่อความมุ่งมัน่ มาร้องกันเจื้อยแจ้ว
คณิ ตศาสตร์เพริ ศแพร้ว ได้เรี ยนแล้วช่วยสร้างปัญญา
กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ให้นกั เรี ยนใช้ไม้บรรทัดลากส่ วนของเส้นตรงขนาดต่าง ๆ เช่น 3 เซนติเมตร
5 เซนติเมตร 7 เซนติเมตร 10 เซนติเมตร แล้วสังเกต จากนั้นให้นกั เรี ยนหาสิ่ งของ
ที่อยูร่ อบ ๆ ตัวให้มีขนาดใกล้เคียงส่ วนของเส้นตรงที่นกั เรี ยนลากขึ้นมา
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันรวบรวมสิ่ งของดังต่อไปนี้ แก้วน้ า กล่อง
ดินสอ หนังสื อ สมุด นาฬิกาข้อมืออย่างละ 1 ชิ้น โดยให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคะเน
ด้วยสายตาว่า สิ่ งของเหล่านี้ มีความสูงหรื อความยาวเท่าไร แล้วจดบันทึกไว้
3. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจสอบข้อมูลที่บนั ทึกไว้ แล้วคานวณหาความ
คลาดเคลื่อนจากการคาดคะเน โดยการนาความยาวที่คะเนไว้มาลบออกจาก
ความยาวจริ งที่วดั ได้
4. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเรื่ อง การคะเนความยาว ความสูง หรื อระยะทาง จากหนังสื อ
เรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนแต่ละคนรวบรวมสิ่ งของที่มีความยาว 1 เซนติเมตร 5 เซนติเมตร และ
10 เซนติเมตร อย่างละ 1 ชิ้น
2. ให้นกั เรี ยนคะเนความกว้าง ความยาว ความสูงของกล่องชอล์กด้วยสายตาโดยคะเน
ความยาวเทียบกับสิ่ งที่นกั เรี ยนรวบรวมไว้ในข้อ 1
3. ครู นานักเรี ยนทดลองปฏิบตั ิ คะเนความยาว แล้ววัดความจริ งของสิ่ งของที่
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กาหนดให้ตามแบบทดลองปฏิบตั ิ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนคะเนสิ่ งของต่าง ๆ รอบตัวด้วยสายตา
2. ใช้ความรู ้เรื่ องการคะเนในการตัดกระดาษ วาดรู ปที่เป็ นรู ปเรขาคณิ ต
3. ฝึ กคาดคะเนระยะทาง เช่ น คาดคะเนระยะทางการเดินทางจากกรุ งเทพฯ ไปยัง
เมืองหลวงของแต่ ละประเทศในอาเซียน
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การคะเนความยาว ความสูง หรื อระยะทาง เป็ นการบอกความยาวให้ได้ใกล้เคียง
ความเป็ นจริ งโดยใช้สายตา หรื อวิธีอื่นแทนการใช้เครื่ องมือ
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนคะเนความยาวโดยการคาดคะเนเทียบกับสิ่ งของจริ ง
2. ให้นกั เรี ยนคะเนความยาวของระยะทาง โดยเทียบกับระยะทางจริ ง
3. ครู ให้ใบงานเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัดความยาว เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. สิ่ งของที่มีความยาว เช่น นาฬิกาข้อมือ ไม้บรรทัด เชือก กล่องดินสอ
2. เครื่ องมือวัดความยาว เช่น ไม้บรรทัด ไม้เมตร
3. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. แบบทดลองปฏิบตั ิ คะเนความยาว ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สารานุกรมไทยในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เล่ม 6
2. เครื่ องมือที่ใช้วดั ความยาว เช่น ไม้บรรทัด ไม้เมตร เป็ นต้น
3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ช่างสารวจ ช่างก่อสร้าง ช่างตัดเสื้ อ
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10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปัญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

.

________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่
ความสัมพันธ์ ระหว่างหน่ วยการวัดความยาว

29

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7 การวัดความยาว ความสู ง และระยะทาง
เวลา 2 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
หน่วยการวัดความยาวที่เป็ นมาตรฐานมีความสัมพันธ์กนั คือ
ความยาว
10 มิลลิเมตร เท่ากับความยาว 1 เซนติเมตร
ความยาว
100 เซนติเมตร เท่ากับความยาว 1 เมตร
ความยาว 1,000 เมตร
เท่ากับความยาว 1 กิโลเมตร
และหน่วยการวัดความยาวของไทย ได้แก่ คืบ ศอก วา เส้น มีความสัมพันธ์กนั คือ
12 นิ้ว = 1 คืบ
2 คืบ = 1 ศอก
4 ศอก = 1 วา
20 วา = 1 เส้น
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป. 4/1, ค 2.1 ป. 4/4, ค 2.2 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/3, ค 6.1 ป. 4/5
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัดความยาวได้ (K)
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิกิจกรรมทางคณิ ตศาสตร์ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ (P)
3. มีความรับผิดชอบและมีวิจารณญาณในการวัดความยาว (A)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการทากิจกรรมเกี่ยว
– ใบกิจกรรมที่ 1 วัดถูกหรื อผิด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
กับการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยการวัดความยาว
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตความสนใจ ตั้งใจเรี ยน – แบบบันทึกด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความมีระเบียบ และความมัน่ ใจ
และค่านิยม
ในตนเอง
2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
ด้านความรับผิดชอบและความ
รอบคอบ และมีวิจารณญาณใน
การวัด
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 1 วัดถูกหรื อผิด
กระบวนการ
2. สังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนด้าน
การให้เหตุผล การสื่ อสาร และ
การเชื่อมโยงนาไปใช้
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตามใบ – ใบกิจกรรมที่ 1 วัดถูกหรื อผิด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
กิจกรรมที่ 1 วัดถูกหรื อผิด
5 สาระการเรียนรู้
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัดความยาว
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
เล่าประสบการณ์ในการวัดความยาว ความสูง
วิทยาศาสตร์
คาดคะเนผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและมีหลักการ
สั งคมศึกษาฯ
คานวณระยะทางการเดินทางในชีวิตประจาวัน
ศิลปะ
ตัดกระดาษด้วยวิธีคาดคะเนความยาว ความกว้าง
สุ ขศึกษาฯ
วัดส่ วนสูงของนักเรี ยนแล้วนามาเปรี ยบเทียบกัน
ภาษาต่ างประเทศ
อ่านและเขียนคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดความยาว
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์ของเล่นหรื อของใช้ที่มีความยาวขนาดต่าง ๆ
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
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2. นักเรี ยนฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1) 72  25 = 
6) (7 44) + (7  6) = 
2) 3,115 – (276 + 324) = 
7) (8  22) + (8 18) = 
3) (46  75) + (46  25) = 
8) (12  5) + (2518) = 
4) (33  75) + (33  25) = 
9) (40  7) + (57) = 
5) (43  70) + (43  30) = 
10) (25  4) + (25  16) = 
3. ครู และนักเรี ยนช่วยกันทบทวนความรู ้เดิมจากทดลองปฏิบตั ิ คะเนความยาว
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ให้นกั เรี ยนศึกษาแผนภูมิหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริ ก โดยสังเกตจาก
ไม้บรรทัดของนักเรี ยน ซักถามจนได้ขอ้ สรุ ปว่า ความยาว 10 มิลลิเมตร เท่ากับ
ความยาว 1 เซนติเมตร จากนั้นครู อธิ บายเพิ่มเติมว่า ความยาว 100 เซนติเมตร
เท่ากับความยาว 1 เมตร และความยาว 1,000 เมตร เท่ากับความยาว 1 กิโลเมตร
2. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันพิจารณาหน่วยวัดความยาวของไทย จากนั้นครู อธิ บายเพิ่มเติมว่า
2 เมตร = 1 วา แนะให้นาแผนภูมิท้ งั สองแบบมาเชื่อมโยงกันจะได้วา่
1 กิโลเมตร เท่ากับ 500 วา
3. ให้นกั เรี ยนพิจารณาโจทย์ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัดความยาว เช่น
ผ้าชิ้นหนึ่งยาว 3 เมตร 25 เซนติเมตร คิดเป็ นกี่เซนติเมตร
ครู ต้ งั คาถามให้นกั เรี ยนหาคาตอบว่า เมตร กับ เซนติเมตร หน่วยใดมีความยาว
มากกว่ากัน (เมตร) พร้อมกับแสดงวิธีคิด และบอกเหตุผล
วิธีคิด ความยาว 1 เมตร
= 100 เซนติเมตร
ผ้ายาว 3 เมตร 25 เซนติเมตร = (3  100) + 25 เซนติเมตร
= 325 เซนติเมตร
จากนั้นครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปว่าการทาหน่วยการวัดที่ใหญ่กว่าให้เป็ นหน่วย
เล็ก เราใช้วิธีคูณ
4. ให้นกั เรี ยนพิจารณาโจทย์ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัดความยาว เช่น
ระยะทาง 5,000 เมตร คิดเป็ นกี่กิโลเมตร
ครู ต้ งั คาถามถามนักเรี ยนดังนี้ เมตร กับ กิโลเมตรหน่วยไหนเล็กกว่ากัน (เมตร)
จากนั้นแสดงวิธีคิด
วิธีคิด ความยาว 1,000 เมตร = 1 กิโลเมตร
ระยะทาง 5,000 เมตร = 5,000 ÷ 1,000 กิโลเมตร
= 5 กิโลเมตร
จากนั้นร่ วมกันสรุ ปว่า การทาหน่วยการวัดหน่วยเล็กให้เป็ นหน่วยใหญ่ เราใช้วิธีหาร
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5. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัดความยาว จากหนังสื อ
เรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 1 วัดถูกหรื อผิด ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัด
ความยาว เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้ง
ต่อไป
ครั้ งที่ 2
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มช่วยกันแต่งโจทย์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัด
ความยาวแล้วให้เพื่อนกลุ่มอื่นคิดฝึ กคานวณคาตอบ
3. ให้นกั เรี ยนออกแบบตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยกับการวัดความยาวที่
สาคัญ เช่น คะเนความกว้าง ความยาว ความสูง ของกล่องชอล์กด้วยสายตา
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นาหลักการคาดคะเนไปใช้ในการเดินทาง
2. ใช้ความรู ้เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัดความยาวในการเรี ยน เรื่ อง
มาตราส่วน
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การหาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัดความยาว ถ้าทาหน่วยการวัดหน่วยใหญ่ให้
เป็ นหน่วยเล็กใช้วิธีคูณ ถ้าทาหน่วยการวัดหน่วยเล็กให้เป็ นหน่วยใหญ่ใช้วิธีหาร
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนฝึ กสร้างโจทย์ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัดความยาว
2. ให้นกั เรี ยนสารวจการใช้หน่วยการวัดความยาวที่พบเห็นจากหนังสื อต่าง ๆ ในห้องสมุด
3. ครู ให้ใบงานเรื่ อง โจทย์ปัญหาและสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการวัดความยาว เพื่อให้นกั เรี ยน
อ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัดความยาว
2. แผนภูมิหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริ ก แผนภูมิหน่วยวัดความยาวของไทย
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3. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัดความยาว หนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 1 วัดถูกหรื อผิด ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. แผนภูมิหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริ ก แผนภูมิหน่วยวัดความยาวของไทย
2. เครื่ องมือที่ใช้วดั ความยาว เช่น ไม้บรรทัด ไม้เมตร เป็ นต้น

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

.

________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่
โจทย์ ปัญหาและสถานการณ์ ที่เกีย่ วกับ
การวัดความยาว

30

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7 การวัดความยาว ความสู ง และระยะทาง
เวลา 2 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
โจทย์ปัญหาและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดความยาว การบวก และการคูณต้อง
เปลี่ยนหน่วยย่อยให้เป็ นหน่วยใหญ่ การลบจานวนในหน่วยย่อยที่ลบกันไม่ได้ตอ้ งกระจายจานวน
การหาร ถ้าหารหน่วยแรกไม่ลงตัวต้องมีการกระจายจากจานวนในหน่วยใหญ่
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป. 4/1, ค 2.1 ป. 4/4, ค 2.2 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/3, ค 6.1 ป. 4/5
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. วิเคราะห์โจทย์ปัญหา หาคาตอบ และแสดงวิธีทาเกี่ยวกับการวัดความยาว ความสูง หรื อ
ระยะทาง (K)
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิกิจกรรมทางคณิ ตศาสตร์ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ (P)
3. มีความมัน่ ใจในการแก้โจทย์ปัญหา และมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ (A)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการทากิจกรรมในใบ – ใบกิจกรรมที่ 2 ช่วยกันคิด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
กิจกรรมที่ 2 ช่วยกันคิด
3. ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
– แบบทดสอบหลังเรี ยน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%
หลังเรี ยน
4. ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
– แบบทดสอบวัดความรู ้ประจา
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
วัดความรู ้ประจาหน่วย
หน่วย
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตความสนใจ ตั้งใจเรี ยน – แบบบันทึกด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความมีระเบียบ และความมัน่ ใจ จริ ยธรรม และค่านิยม
ในตนเอง
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบบันทึกด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
จริ ยธรรม และค่านิยม
ประสงค์
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรมตาม – แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 2 ช่วยกันคิด
กระบวนการ
2. สังเกตพฤติกรรมด้านการแก้
ปัญหา การให้เหตุผล และ
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
3. ตรวจแฟ้ มสะสมผลงาน
– แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
4. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ – แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ กระบวนการ
5 สาระการเรียนรู้
โจทย์ปัญหาและสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการวัดความยาว
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
ฝึ กทักษะการอ่าน การเขียน และการแต่งโจทย์ปัญหา
สั งคมศึกษาฯ
เปรี ยบเทียบส่ วนสู ง ความยาว น้ าหนักของสารและวัตถุต่าง ๆ
ศิลปะ
เขียนแผนภาพความคิดเกี่ยวกับการวัดความยาวในชีวิตประจาวัน
สุ ขศึกษาฯ
วัดความยาวของอุปกรณ์กีฬา แล้วสร้างโจทย์ปัญหา
ภาษาต่ างประเทศ
แต่งโจทย์ปัญหาการวัดความยาว ความสูง หรื อระยะทาง
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 5 นาที
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1) 275 ซม. =  ม.  ซม.
6) 5 ม. =  ซม.
2) 2,150 ม. =  กม.  ม.
7) 3 กม. 75 ม. =  ม.
3) 56 มม. =  ซม.  มม.
8) 6 ซม. 5 มม. =  มม.
4) 450 ซม. =  ม.  ซม.
9) 15 ม. 25 ซม. =  ซม.
5) 6,207 ซม. =  กม.  ม.
10) 18 กม. =  ม.
3. ครู และนักเรี ยนช่วยกันทบทวนความรู ้เดิมจากใบกิจกรรมที่ 1 วัดถูกหรื อผิด
4. ครู ชกั ชวนนักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง “มาเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ” เพื่อเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยน
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน บอกความสูงของแต่ละคนเป็ นเซนติเมตร แล้ว
ช่วยกันเปลี่ยนหน่วยให้เป็ น 2 หน่วย เช่น 120 เซนติเมตร เปลี่ยนเป็ น 1 เมตร
20 เซนติเมตร เป็ นต้น จากนั้นให้นกั เรี ยนช่วยกันจัดลาดับความสูงในกลุ่มว่า
ใครสูงที่สุด ใครเตี้ยที่สุด แล้วส่ งตัวแทนออกมานาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
2. ให้นกั เรี ยนช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหาว่าสิ่ งที่โจทย์ถามคืออะไร มีวิธีการหา
คาตอบอย่างไร ครู แสดงวิธีการหาคาตอบให้นกั เรี ยนสังเกตอีก 2–3 ตัวอย่าง
3. นักเรี ยนกลุ่มเดิมช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับการวัดความยาว
ความสูง หรื อระยะทาง พร้อมทั้งหาคาตอบ ส่ งตัวแทนนาเสนอหน้าชั้น และสรุ ป
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาด้วยเพลง “โจทย์ ปัญหา”
เพลงโจทย์ ปัญหา
เนือ้ ร้ อง…ราตรี รุ่ งทวีชัย

ทานอง…เต่ า งู และกา

โจทย์ปัญหา เป็ นปัญหา พวกเรามาศึกษากันดู
ได้เรี ยนรู ้ เข้าใจดี บอกวิธีคิดซิ ทนั ใด
อ่านโจทย์พลัน อย่าหวัน่ ไหว
โจทย์บอกอะไร ถามอะไรตรองดู
แก้ปัญหาได้เชิดชู ได้เรี ยนรู ้ชดั เจนแน่นอน
4. ครู นานักเรี ยนศึกษาเนื้อหา “โจทย์ปัญหาและสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการวัด
ความยาว” ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
5. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 2 ช่วยกันคิด ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
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6. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ อง โจทย์ปัญหาและสถานการณ์ที่
เกี่ยวกับการวัดความยาว เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความ
พร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 2
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ร่ วมกันอภิปรายหัวข้อ “การวัดความยาวที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน” แล้วช่วยกันแต่งโจทย์ปัญหา และคิดหาคาตอบ
3. ฝึ กเปรี ยบเทียบสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่ องการวัดความยาว เช่น การเปรี ยบเทียบ
ส่ วนสูงของตนกับเพื่อน การเปรี ยบสิ่ งของสองสิ่ ง เป็ นต้น
4. ครู อาจให้นกั เรี ยนทากิจกรรมเสนอแนะในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
แก้ไขสถานการณ์เกี่ยวกับการวัดความยาว ความสูง หรื อระยะทางได้
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
โจทย์ปัญหาและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดความยาว การทาโจทย์เกี่ยวกับ
การบวก การลบ และการคูณภายใน 2 หน่วย ให้บวกลบหรื อคูณในหน่วยเดียวกันก่อน
ถ้าผลบวกในหน่วยเล็กมีค่ามากกว่าให้ทาเป็ นหน่วยใหญ่ก่อนแล้วจึงตอบ สาหรับการ
ลบถ้าหน่วยเล็กลบไม่ได้ให้กระจายหน่วยใหญ่มารวมกัน แล้วจึงลบออก ส่ วนการทา
โจทย์ปัญหาการหารจะต้องหารตัวตั้งที่เป็ นหน่วยใหญ่ก่อน ถ้ามีเศษเหลือให้กระจาย
เป็ นหน่วยเล็ก แล้วนาไปรวมกับตัวตั้งในหน่วยเล็กแล้วหารด้วยเศษ
นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 7 จานวน 8 ข้อ เวลา 15 นาที
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนฝึ กวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับการวัดความยาวด้วยโจทย์ปัญหาต่าง ๆ
2. ครู ให้ใบงานเรื่ อง การคาดคะเนน้ าหนัก เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แผนภูมิตวั อย่างการแก้โจทย์ปัญหาต่าง ๆ
2. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
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3. ใบกิจกรรมที่ 2 ช่วยกันคิด ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
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 ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์

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

.

________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 8
การชั่งน้าหนักและการตวง
เวลา 14 ชั่วโมง
ความสั มพันธ์ ระหว่ าง
หน่ วยการชั่ง
โจทย์ ปัญหาการชั่ง

การคาดคะเนนา้ หนัก

การชั่งนา้ หนัก
และการตวง
โจทย์ ปัญหาและสถานการณ์
เกีย่ วกับการตวง

การคะเนปริมาตร
หน่ วยความจุเป็ นลิตร
ความสั มพันธ์ ระหว่ าง
หน่ วยการตวง
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความรู้
การคาดคะเนน้ าหนัก
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชัง่
โจทย์ปัญหาการชัง่
การคะเนปริ มาตรหน่วยความจุเป็ นลิตร
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวง
โจทย์ปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับการตวง

คุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
1. ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการชัง่
น้ าหนักและการตวงด้วยความสนใจ
ความตั้งใจเรี ยนและการทางานกลุ่ม
2. ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ในตนเอง
ในการร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเรื่ อง การ
ชัง่ น้ าหนักและการตวง
3. มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

การชั่งนา้ หนัก
และการตวง

ทักษะ/กระบวนการ
1. สื่ อสารเพื่ออธิ บายความสาคัญ
ของการชัง่ และการตวง
2. นาเสนอความรู ้การชัง่ และการตวง
3. แสดงทักษะการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับการชัง่ และ
การตวง
4. นาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มา
ประยุกต์ หรื อเชื่อมโยงไปใช้ใน
ชีวิตจริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การคาดคะเนน้ าหนัก
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชัง่
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้โจทย์ปัญหาการชัง่
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การคะเนปริ มาตรหน่วยความจุเป็ นลิตร
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวง
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้โจทย์ปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับการตวง
7. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 8
8. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
9. บันทึกผลการอภิปรายและบันทึกความรู ้
10. ชวนคิด...โครงงาน
11. นาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
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การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 8 การชั่งน้าหนักและการตวง
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางที่ต้องการให้ เกิดกับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. บอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาว น้ าหนัก ปริ มาตรหรื อความจุ และเวลา (ค 2.1 ป. 4/1)
2. คาดคะเนความยาว น้ าหนัก ปริ มาตร หรื อความจุ (ค 2.1 ป. 4/4)
3. แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชัง่ การตวง เงิน และเวลา (ค 2.2 ป. 4/1)
4. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา (ค 6.1 ป. 4/1)
5. ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 4/2)
6. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 4/3)
7. เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ (ค 6.1 ป. 4/5)
ความเข้ าใจที่คงทนของนักเรียน
คาถามสาคัญที่ทาให้ เกิดความเข้ าใจที่คงทน
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
ในสถานการณ์จริ งนักเรี ยนสามารถใช้วิธีการ
การคาดคะเนน้ าหนักและปริ มาตร เป็ นการบอกน้ าหนัก
คาดคะเนน้ าหนักและปริ มาตรให้ใกล้เคียงความ
หรื อปริ มาตรให้ใกล้เคียงความจริ งโดยไม่ใช้เครื่ องมือ และ
จริ งมากที่สุดได้อย่างไร
การฝึ กประมาณด้วยบ่อย ๆ จะสามารถคาดคะเนน้ าหนักได้
ใกล้เคียงความจริ ง
ความรู้ ของนักเรียนที่นาไปสู่ ความเข้ าใจที่คงทน
ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่นาไปสู่ ความ
นักเรียนจะรู้ ว่า...
เข้ าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ...
1. การคาดคะเนน้ าหนัก เป็ นการบอกน้ าหนักให้ใกล้เคียง 1. สื่ อสารเพื่ออธิ บายความสาคัญของการชัง่ และ
ความจริ งโดยไม่ใช้เครื่ องชัง่
การตวง
2. กรัม กิโลกรัม เมตริ กตัน เป็ นหน่วยมาตรฐานซึ่ งใช้บอก 2. นาเสนอความรู ้การชัง่ และการตวง
น้ าหนัก
3. แสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3. การแก้โจทย์ปัญหาการชัง่ จะแสดงวิธีการหาคาตอบได้
เกี่ยวกับการชัง่ และการตวง
ต้องรู ้เกี่ยวกับหน่วยการชัง่ ที่สมั พันธ์กนั และวิเคราะห์
4. นาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์หรื อ
โจทย์ หาสิ่ งที่โจทย์กาหนดให้ สิ่ งที่โจทย์ถาม โดยใช้
เชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง
ความสัมพันธ์การบวก ลบ คูณ หรื อหาร
4. เมื่อมีทกั ษะการตวงบ่อยครั้งจะสามารถคะเนปริ มาตรของ
สิ่ งของหรื อความจุของภาชนะหรื อปริ มาตรของสิ่ งของ
ต่าง ๆ ได้ใกล้เคียงความเป็ นจริ ง
5. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวง
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6. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวงต้องอ่านโจทย์ให้
เข้าใจว่า โจทย์กาหนดอะไร ให้หาอะไร ต้องใช้
ความสัมพันธ์แบบใด จะต้องกระจายหรื อทอนหน่วย
หรื อไม่ จึงจะต้องรู ้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวง
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงว่ านักเรียนมี
ผลการเรียนรู้ ตามที่กาหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานที่นักเรียนต้ องปฏิบัติ
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การคาดคะเนน้ าหนัก
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชัง่
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้โจทย์ปัญหาการชัง่
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้การคะเนปริ มาตรหน่วยความจุเป็ นลิตร
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวง
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้โจทย์ปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับการตวง
7. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 8
8. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
9. บันทึกผลการอภิปรายและบันทึกความรู ้
10. ชวนคิด...โครงงาน
11. นาเสนอแฟ้ 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 จริ ยธรรม
และค่านิยม
และค่านิยม
5) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สิ่ งที่ม่ งุ ประเมิน
3.1 ความเข้าใจ 6 ด้าน ได้แก่ การอธิ บาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การประยุกต์ใช้
ดัดแปลง และนาไปใช้ การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสาคัญในความรู ้สึกของผูอ้ ื่น
และการรู ้จกั ตนเอง
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3.2 สมรรถนะสาคัญ เช่น ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทกั ษะชีวิตและการใช้
เทคโนโลยี
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ เป็ นอยู่พอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ รักความเป็ นไทย
มีจิตสาธารณะ
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 8
การชั่งนา้ หนักและการตวง
เวลา 14 ชั่วโมง
การคาดคะเนน้ าหนัก
2
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 31
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชัง่
2
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 32
โจทย์ปัญหาการชัง่
3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 33
การคะเนปริ มาตรหน่วยความจุเป็ นลิตร
2
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 34
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวง
2
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 35
โจทย์ปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับการตวง
3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 36
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่
การคาดคะเนนา้ หนัก

31

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 8 การชั่งน้าหนักและการตวง
เวลา 2 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การคาดคะเนน้ าหนัก เป็ นการบอกน้ าหนักให้ใกล้เคียงความจริ งโดยไม่ใช้เครื่ องชัง่
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป. 4/1, ค 2.1 ป. 4/4, ค 2.2 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/3, ค 6.1 ป. 4/5
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. คาดคะเนน้ าหนักของสิ่ งต่าง ๆ ได้ (K)
2. มีทกั ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และนาความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ (P)
3. มีวิจารณญาณและมีความมัน่ ใจในการคะเนน้ าหนัก (A)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
– แบบทดสอบก่อนเรี ยน
–
ก่อนเรี ยน
2. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
และการอภิปรายร่ วมกัน
3. ตรวจผลการทากิจกรรมเกี่ยวกับ
การคะเนความยาว ความสูง
และระยะทาง
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตความสนใจ ตั้งใจเรี ยน – แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความมีระเบียบ และความมัน่ ใจ จริ ยธรรม และค่านิยม
ในตนเอง
2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
ด้านความรอบคอบ การมี
วิจารณญาณในการทางาน
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรมขณะ – แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
เรี ยน
กระบวนการ
2. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
การเชื่อมโยง และการให้เหตุผล
5 สาระการเรียนรู้
การคาดคะเนน้ าหนัก และการหาค่าความคลาดเคลื่อน
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อธิ บายวิธีการคาดคะเนการชัง่
วิทยาศาสตร์
ชัง่ สิ่ งของที่ใช้ในการทดลองวิทยาศาสตร์
ศิลปะ
วาดภาพเครื่ องชัง่ มาตรฐาน
สุ ขศึกษาฯ
ร้องเพลง “การชั่ง” แข่งขันเกมชัง่ น้ าหนัก
ภาษาต่ างประเทศ
อ่าน เขียนคาศัพท์เกี่ยวกับการชัง่
การงานอาชีพฯ
คาดคะเนน้ าหนักของเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ที่จะนามาประกอบอาหาร
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 8 จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
3. นักเรี ยนฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ วจานวน 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1) (2 × 9) ÷ (6 × 3) = 100 – 
3) (60 – 18) – 12 = 150 ÷ 
2) 3,542 ÷ 7 = 500 + 
4) (56 + 24) – 29 = 102 ÷ 
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5) (72 ÷ 9) + 56 = 8 × 
8) 70 – 26 = 2,000 – 
6) 6 + (120 ÷ 4) = 6 × 
9) (9 × 75) × 2 = 75 × 
7) (109 – 42) × 11 = 37 + 
10) (35 × 2) – 2 = 500 – 
4. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง “การชั่ง”
เพลงการชั่ง
เนือ้ ร้ อง…ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง…ม้ าย่ อง
ฟัง ฟัง ฟัง เรื่ องของการชัง่ เป็ นการวัดน้ าหนัก
หน่วยการชัง่ ก็มกั จะเปรี ยบเทียบกันได้ทุกมาตรา
ทั้งของไทยและต่างประเทศ ทัว่ เขตนานา
ชัง่ ได้ทุกครา เทียบมาตรากันได้มากมาย
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนอาสาสมัคร 3–4 คน ยกสิ่ งของที่ครู เตรี ยมไว้ มีน้ าหนัก 1,000 กรัม 500 กรัม
1 กิโลกรัม และ 2 กิโลกรัม แล้วให้นกั เรี ยนอาสาสมัครและนักเรี ยนในชั้นเรี ยน ทายว่า
สิ่ งของที่ตนยกมีน้ าหนักเท่าไรบ้าง จากนั้นนาสิ่ งของทั้งหมดตรวจสอบด้วยการชัง่ จริ ง
บนเครื่ องชัง่ แบบสปริ ง และให้นกั เรี ยนทุกคนออกมายกสิ่ งของที่ครู เตรี ยมมาเพื่อให้
คุน้ เคยกับน้ าหนักดังกล่าว
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน แข่งกันหาสิ่ งของซึ่ งอาจเป็ นสิ่ งเดี ยวกันหรื อ
หลายสิ่ งให้มีน้ าหนักตามที่ ครู กาหนด เช่น 2 ขีด ครึ่ งกิโลกรัม 600 กรัม แล้ว
ตรวจสอบด้วยเครื่ องชัง่ พร้อมทั้งคานวณหาความคลาดเคลื่อนว่าคะเนผิดไปจาก
ความเป็ นจริ งเท่าไร กลุ่มที่คลาดเคลื่อนน้อยกว่าเป็ นฝ่ ายชนะ
3. ให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการคาดคะเน โดยอาศัยการเปรี ยบเทียบกับ
สิ่ งของที่ทราบน้ าหนักอยู่แล้ว เช่น ชูหนังสื อ 2 เล่ม เล่มหนึ่ งเล็ก เล่มหนึ่ งใหญ่กว่า
ครู บอกน้ าหนักหนังสื อบางเล่ม แล้วให้นกั เรี ยนออกมายกหนังสื อทั้งสองเล่ม คะเน
ว่าหนังสื อเล่มใหญ่หนักเท่าไร แล้วตรวจสอบด้วยการชัง่ จริ ง และคานวณหาความ
คลาดเคลื่อน นักเรี ยนปฏิบตั ิโดยหาสิ่ งของมาชัง่ เพื่อเปรี ยบเทียบ จนสามารถคะเน
น้ าหนักได้ใกล้เคียงความจริ งมากที่สุด หรื อมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
4. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ อง การคาดคะเนน้ าหนัก เพื่อฝึ กฝนทักษะของ
นักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 2
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
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2. ครู เลือกนักเรี ยน 1 คน ออกมายืนหน้าชั้นเรี ยนให้นกั เรี ยนคนอื่น ๆ คะเนน้ าหนัก
ของเพื่อน ถามนักเรี ยน 4–5 คน ว่าเพื่อนที่ยืนหน้าชั้นเรี ยนหนักประมาณเท่าไร แล้ว
ตรวจสอบด้วยการชัง่ ว่ามีความใกล้เคียงหรื อไม่ จากนั้นให้ฝึกคะเนน้ าหนักจนครบ
ทุกคน
3. ร่ วมกันอภิ ปรายวิธีการเปรี ยบเที ยบน้ าหนักของคน และสรุ ปว่าการเปรี ยบเที ยบ
รู ปร่ างจะทาให้การคะเนสะดวกขึ้น และมีความใกล้เคียงมากยิง่ ขึ้น
4. นักเรี ยนยกสิ่ งของที่ครู เตรี ยมไว้หนัก 1, 2, 3,…, 10 กิโลกรัม เรี ยนรู ้น้ าหนักจริ งกับ
ความรู ้สึกที่ยกด้วยมือ แล้วคะเนน้ าหนักของสิ่ งของที่ครู เตรี ยมไว้อีก 3–4 อย่าง จน
เกิดความชานาญ
ขั้นที่ 4

กำรนำไปใช้
1. การชัง่ น้ าหนักตัว การเปรี ยบเทียบน้ าหนักสิ่ งของต่าง ๆ
2. นาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการซื้ อขายและการประมาณน้ าหนักในชีวิตประจาวัน

ขั้นที่ 5

สรุปควำมคิดรวบยอด
การชัง่ เป็ นการหาน้ าหนักของสิ่ งของต่าง ๆ โดยใช้เครื่ องชัง่ ซึ่ งเลือกให้
เหมาะสมกับสิ่ งของที่ชงั่ และชัง่ ให้ถูกวิธีจึงจะได้น้ าหนักที่ถกู ต้อง

หน่วยการชัง่ มาตรฐานที่ใช้บอกน้ าหนักในระบบเมตริ ก ได้แก่ กรัม ขีด กิโลกรัม
และเมตริ กตัน
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนคาดคะเนน้ าหนักด้วยการเปรี ยบเทียบสิ่ งของที่มีรูปร่ างใกล้เคียงกัน
2. ให้นกั เรี ยนคาดคะเนน้ าหนักด้วยการเปรี ยบเทียบกับสิ่ งของที่มีน้ าหนักใกล้เคียงกัน โดยการ
สัมผัส และตรวจสอบด้วยการชัง่ จริ ง
3. ครู ให้ใบงานเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชัง่ เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. เครื่ องชัง่ สองแขน เครื่ องชัง่ น้ าหนักตัว เครื่ องชัง่ สปริ ง
2. ภาพเครื่ องชัง่ ประเภทต่าง ๆ
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สารานุกรมไทยในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เล่ม 6
2. เครื่ องชัง่ ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่ องชัง่ สองแขน เครื่ องชัง่ น้ าหนักตัว เครื่ องชัง่ สปริ ง
3. สิ่ งของที่มีน้ าหนัก ฉลากสิ นค้าที่ระบุน้ าหนักกากับไว้
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4. พ่อค้า แม่คา้ แม่ครัว ช่างก่อสร้าง
5. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์

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

.

________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่
ความสัมพันธ์ ระหว่างหน่ วยการชั่ง

32

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 8 การชั่งน้าหนักและการตวง
เวลา 2 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
กรัม กิโลกรัม เมตริ กตัน เป็ นหน่วยมาตรฐานซึ่ งใช้บอกน้ าหนัก
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป. 4/1, ค 2.1 ป. 4/4, ค 2.2 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/3, ค 6.1 ป. 4/5
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ าหนัก และหน่วยของปริ มาตรหรื อความจุได้ (K)
2. มีทกั ษะกระบวนทางคณิ ตศาสตร์ และนาความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ (P)
3. มีวิจารณญาณและมีความมัน่ ใจในการทางานคณิ ตศาสตร์ (A)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการทากิจกรรมเกี่ยว
กับการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยการชัง่ และหน่วยปริ มาตร
3. ตรวจผลการทากิจกรรมในใบ – ใบกิจกรรมที่ 1 คลาดเคลื่อน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 1 คลาดเคลื่อนเท่าไร
เท่าไร
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตความสนใจ ตั้งใจเรี ยน – แบบบันทึกด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความมีระเบียบ และความมัน่ ใจ จริ ยธรรม และค่านิยม
ในตนเอง
2. สังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนด้าน
การมีวิจารณญาณ มีความมัน่ ใจ
ในการชัง่ และปริ มาตรหรื อความจุ
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรมขณะ แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
เรี ยน
กระบวนการ
2. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
การเชื่อมโยง และการให้เหตุผล
3. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5 สาระการเรียนรู้
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชัง่
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อภิปรายเกี่ยวกับคาหรื อข้อความที่มีความหมายเหมือนกัน
วิทยาศาสตร์
ฝึ กทักษะการแก้ปัญหาและการเปรี ยบเทียบโดยหาความสัมพันธ์
ศิลปะ
ออกแบบเครื่ องชัง่
สุ ขศึกษาฯ
ร้องเพลง “การชั่ง” ชัง่ น้ าหนักตัวและอุปกรณ์กีฬา
ภาษาต่ างประเทศ
อ่ านเขียนคาศัพท์ เกีย่ วกับการชั่งด้ วยภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ
การงานอาชีพฯ
ชัง่ สิ่ งของเพื่อซื้ อขาย
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1)  ÷ 75 = 1
6)  + 99 = 200
2)  × 25 = 25
7)  × 100 = 0
3)  × 11 = 440
8)  ÷ 10 = 10
4)  ÷ 9 = 100
9)  – 98 = 200
5)  × 12 = 1,200
10)  × 91 = 9,100
3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง “การชั่ง” เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
เพลงการชั่ง
เนือ้ ร้ อง…ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง…ม้ าย่ อง
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ฟัง ฟัง ฟัง เรื่ องของการชัง่ เป็ นการวัดน้ าหนัก
หน่วยการชัง่ ก็มกั จะเปรี ยบเทียบกันได้ทุกมาตรา
ทั้งของไทยและต่างประเทศ ทัว่ เขตนานา
ชัง่ ได้ทุกครา เทียบมาตรากันได้มากมาย
ขั้นที่ 2

กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนร่ วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน่วยการชัง่ ซึ่ งได้แก่ กรัม ขีด กิโลกรัม
เมตริ กตัน ที่พบเห็นในชีวิตประจาวันจากหนังสื อพิมพ์ โทรทัศน์ ข่าวเศรษฐกิจ
หรื อข่าวเกษตร โดยครู แนะนาเพิ่มเติมว่าขีดเป็ นหน่วยการชัง่ ที่เป็ นภาษาพูด
ส่ วนกรัม กิโลกรัม เมตริ กตัน เป็ นหน่วยการชัง่ ในระบบเมตริ ก
2. ให้นกั เรี ยนชัง่ สิ่ งของต่าง ๆ บนเครื่ องชัง่ สปริ ง แล้วอ่านน้ าหนักบนหน้าปัดของ
เครื่ องชัง่ เป็ นกิโลกรัม กรัม และขีด สังเกตจากการตอบคาถามว่านักเรี ยนมีความ
เข้าใจในเรื่ องหน่วยการชัง่ มากน้อยเพียงใด จากนั้นนาแผนภูมิหน่วยการชัง่ ที่เป็ น
มาตรฐานให้ร่วมแสดงความคิดเห็นจนได้ขอ้ สรุ ปว่า ตันหรื อเมตริ กตันเป็ นหน่วย
การชัง่ ที่ใหญ่ที่สุด และหน่วยที่เล็กที่สุดคือ กรัม นักเรี ยนบอกความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยการชัง่ ในระบบเมตริ ก ดังนี้
น้ าหนัก 100 กรัม
เท่ากับน้ าหนัก 1 ขีด
น้ าหนัก
10 ขีด
เท่ากับน้ าหนัก 1 กิโลกรัม
น้ าหนัก 1,000 กรัม
เท่ากับน้ าหนัก 1 กิโลกรัม
น้ าหนัก 1,000 กิโลกรัม เท่ากับน้ าหนัก 1 เมตริ กตัน
3. ครู นานักเรี ยนศึกษาเรื่ อง “การคาดคะเนน้ าหนักและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย
การชัง่ ” ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
4. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 1 คลาดเคลื่อนเท่าไร ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชัง่
เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป

ครั้ งที่ 2
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
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2. นักเรี ยนพิจารณาตารางที่กาหนดหน่วยการชัง่ แล้วร่ วมกันแสดงความคิดเห็นและ
หาน้ าหนักที่เท่ากับน้ าหนักที่กาหนดให้และเติมลงในตารางต่อไปนี้
กรัม

ขีด

100
200

กรัม
1
2

3
800
100
ขั้นที่ 4

ขีด

กรัม
1
2

40
50
7

ขีด

ขีด
1,000

5,000
7,000
10

กรัม
4
6

8,000
20

กำรนำไปใช้
1. นาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการซื้ อขายในชีวิตประจาวัน
2. สร้างเกมคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับการหาความสัมพันธ์ของหน่วยการชัง่
3. สามารถสื่ อสารเกี่ยวกับหน่วยการชัง่ ได้อย่างเข้าใจ และใช้หน่วยการชัง่ ได้อย่าง
ถูกต้อง

ขั้นที่ 5

สรุปควำมคิดรวบยอด

หน่วยการชัง่ ที่เป็ นมาตรฐานมีความสัมพันธ์กนั คือ น้ าหนัก 1,000 กรัม เท่ากับ
1 กิโลกรัม, 1,000 กิโลกรัม เท่ากับ 1 เมตริ กตัน, 100 กรัม เท่ากับ 1 ขีด, 1,000 กรัม
เท่ากับ 1 กิโลกรัม
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ฝึ กทักษะการแก้ปัญหาเรื่ อง หน่วยการชัง่ ที่เป็ นมาตรฐาน จากตัวอย่างที่ครู กาหนดให้
2. สร้างโจทย์ปัญหาการเปลี่ยนหน่วยการชัง่ เพื่อใช้ในการสื่ อสารให้เข้าใจง่ายยิง่ ขึ้น
3. ครู ให้ใบงานเรื่ อง โจทย์ปัญหาการชัง่ เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร วารสาร หรื อหนังสื อมาตราชัง่ น้ าหนัก
2. แผนภูมิหน่วยการชัง่ ที่เป็ นมาตรฐาน
3. แผนภูมิตวั อย่างการหาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชัง่
4. ใบกิจกรรมที่ 1 คลาดเคลื่อนเท่าไร ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
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แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สารานุกรมไทยในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เล่ม 6
2. แผนภูมิหน่วยการชัง่ ที่เป็ นมาตรฐาน
3. การซื้ อขายในชีวิตประจาวัน
4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน พ่อค้า แม่คา้ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์

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

.

________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
โจทย์ ปัญหาการชั่ง

33

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 8 การชั่งน้าหนักและการตวง
เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การแก้โจทย์ปัญหาการชัง่ จะแสดงวิธีการหาคาตอบได้ ต้องรู ้เกี่ยวกับหน่วยการชัง่ ที่สมั พันธ์กนั
และวิเคราะห์โจทย์ หาสิ่ งที่โจทย์กาหนดให้ สิ่ งที่โจทย์ถาม โดยใช้ความสัมพันธ์การบวก ลบ คูณ
หรื อหาร
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป. 4/1, ค 2.1 ป. 4/4, ค 2.2 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/3, ค 6.1 ป. 4/5
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. วิเคราะห์โจทย์ปัญหา หาคาตอบและแสดงวิธีทาจากโจทย์เกี่ยวกับการชัง่ ได้ (K)
2. มีทกั ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และนาความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ (P)
3. มีวิจารณญาณในการแก้โจทย์ปัญหา และพอใจในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ (A)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการทากิจกรรมเกี่ยวกับ
โจทย์ปัญหา
3. ตรวจผลการทากิจกรรมตาม
– ใบกิจกรรม 2 ช่วยกันคิด
ใบกิจกรรม 2 ช่วยกันคิด
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตความสนใจ ตั้งใจเรี ยน – แบบบันทึกด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความมีระเบียบ และความมัน่ ใจ จริ ยธรรม และค่านิยม
ในตนเอง
2. สังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนด้าน – แบบบันทึกด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การมีวิจารณญาณในการแก้
จริ ยธรรม และค่านิยม
โจทย์ปัญหา
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรม 2 ช่วยกันคิด
กระบวนการ
2. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
ทางคณิ ตศาสตร์
3. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5 สาระการเรียนรู้
โจทย์ปัญหาการชัง่
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการชัง่ สิ่ งต่าง ๆ
วิทยาศาสตร์
ฝึ กทักษะการแก้ปัญหาและการเปรี ยบเทียบ โดยหาความสัมพันธ์
สั งคมศึกษาฯ
ซื้ อขายในชีวิตประจาวัน
ศิลปะ
เขียนแผนภาพความคิดโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชัง่
สุ ขศึกษาฯ
ร้องเพลง “มาเรี ยนโจทย์ ปัญหา”
ภาษาต่ างประเทศ
แต่งโจทย์ปัญหาการชัง่ เป็ นภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพฯ
ชัง่ ผลผลิตทางการเกษตร แล้วนามาสร้างเป็ นโจทย์ปัญหา
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
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2. นักเรี ยนทบทวนเรื่ องการชัง่ ด้วยการทาแบบฝึ กหัดจานวน 10 ข้อ เวลา 5 นาที โดย
เติมเครื่ องหมาย >, < หรื อ = ลงในช่องว่าง
1) 1 กิโลกรัม 300 กรัม

.

1 กิโลกรัม 3 กรัม

2) 500 กรัม

.

5 กิโลกรัม

3) 1 กิโลกรัม 3 ขีด

.

2 กิโลกรัม 300 กรัม

4) 1,150 กรัม

.

1,510 กรัม

5) 2, 500 กรัม

.

2 กิโลกรัม 300 กรัม

6) 6 กิโลกรัม

.

600 กรัม

7) 5 ขีด

.

500 กรัม

8) 1 เมตริ กตัน

.

800 กิโลกรัม 500 กรัม

9) 300 กรัม

.

3 ขีด

10) 3,250 กิโลกรัม

.

3 ตัน 250 กิโลกรัม

3. ครู นาหนังสื อหรื อสมุด 5 เล่ม ที่มีขนาดเท่ากันมาให้นกั เรี ยนลองชัง่ ว่าหนังสื อหนึ่ ง
เล่มหนักเท่าไร แล้วตั้งคาถามถามนักเรี ยนว่า 5 เล่ม จะหนักเท่าไร นักเรี ยนมีวิธีคิด
อย่างไร ยกตัวอย่างจากสิ่ งของที่อยูร่ อบตัวนักเรี ยน 2–3 ตัวอย่าง
ขั้นที่ 2

กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง “มาเรี ยนโจทย์ ปัญหา”
เพลงมาเรียนโจทย์ ปัญหา
เนือ้ ร้ อง…ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง…แว่ วเสี ยงแคน
มาเรี ยนโจทย์ปัญหา มาเถิดหนาไม่ยากเย็น
ขั้นตอนที่จาเป็ น อ่านโจทย์แล้วต้องวิเคราะห์
แยกแยะสิ่ งที่โจทย์ถาม ข้อความโจทย์บอกที่เห็น
ฝึ กคิดที่ประเด็น สมควรแสดงวิธีใด
บวก ลบ หรื อไร หรื อใช้ คูณ หาร
ต้องฝึ กพิจารณาทบทวนซิ วา่ ควรทาอย่างไร (ซา้ )
2. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน แต่ละกลุ่มร่ วมกันพิจารณาเพลงมาเรี ยนโจทย์ปัญหา และ
ช่วยกันเขียนแผนภาพความคิดในการแก้โจทย์ปัญหาจากเนื้อเพลง
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3. ให้นกั เรี ยนพิจารณาแผนภูมิตวั อย่างการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการชัง่ 2–3 ตัวอย่าง
จนนักเรี ยนเข้าใจ จากนั้นแข่งขันแต่งโจทย์ปัญหาลักษณะเดียวกัน ร่ วมกันแสดง
ความคิดเห็นวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และแสดงวิธีคิดหาคาตอบ
4. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป โดยครู เขียนโจทย์ปัญหาการชัง่ บนกระดานดา 3 ข้อแล้ว
ให้นกั เรี ยนแสดงวิธีหาคาตอบลงในสมุด
ครั้ งที่ 2
5. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจ
การบ้านของนักเรี ยน
6. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเรื่ อง “โจทย์ปัญหาการชัง่ ” ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 2 ช่วยกันคิด ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิ ช จากัด)
8. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ อง โจทย์ปัญหาการชัง่ เพื่อฝึ กฝนทักษะ
ของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 3
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการชัง่ ในชีวิตประจาวัน และช่วยกัน
แต่งโจทย์ปัญหาพร้อมกับหาคาตอบ
3. เขียนแผนภาพความคิดแสดงการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการชัง่
ขั้นที่ 4

กำรนำไปใช้
1. แก้ไขสถานการณ์ในชีวิตประจาวันเกี่ยวกับเรื่ องการชัง่ ได้
2. นาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการซื้ อขายในชีวิตประจาวัน

ขั้นที่ 5

สรุปควำมคิดรวบยอด
การทาโจทย์ปัญหาการชัง่ ควรอ่านโจทย์ให้เข้าใจว่าโจทย์ตอ้ งการถามอะไร
แล้วจึงแยกหน่วยของน้ าหนักหรื อทาให้เป็ นหน่วยเดียวกัน โดยใช้วิธีเทียบ

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 4 เล่ม 1 231

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชัง่ เพื่อคิดคานวณคาตอบ
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ฝึ กทักษะการแก้ปัญหาเรื่ อง โจทย์ปัญหาการชัง่ จากโจทย์ที่นกั เรี ยนสร้างขึ้น
2. สร้างโจทย์ปัญหาการชัง่ จากสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
3. ฝึ กทักษะการสื่ อสาร การใช้ภาษาไทยให้ถกู ต้องจากการแต่งโจทย์ปัญหาการชัง่
4. ครู ให้ใบงานเรื่ อง การคะเนปริ มาตรหรื อความจุเป็ นลิตร เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แผนภูมิหน่วยการชัง่ ที่เป็ นมาตรฐาน
2. แผนภูมิตวั อย่างการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการชัง่
3. ใบกิจกรรมที่ 2 ช่วยกันคิด ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างการชัง่ 2. การซื้ อขายในชีวิตประจาวัน

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

.

________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 4 เล่ม 1 232

แผนการจัดการเรียนรู้ที่
การคะเนปริมาตรหรือความจุเป็ นลิตร

34

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 8 การชั่งน้าหนักและการตวง
เวลา 2 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
เมื่อมีทกั ษะการตวงบ่อยครั้งจะสามารถคะเนปริ มาตรของสิ่ งของ หรื อความจุของภาชนะหรื อ
ปริ มาตรของสิ่ งของต่าง ๆ ได้ใกล้เคียงความเป็ นจริ ง
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป. 4/1, ค 2.1 ป. 4/4, ค 2.2 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/3, ค 6.1 ป. 4/5
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. คะเนปริ มาตรหรื อความจุของสิ่ งของต่าง ๆ ได้ (K)
2. มีทกั ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และนาความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน (P)
3. ทางานเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และมัน่ ใจในการคะเนความจุ (A)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการทากิจกรรม การฝึ ก
คาดคะเนปริ มาตรจากสิ่ งที่พบเห็น
3. ตรวจผลการทากิจกรรมในใบ
– ใบกิจกรรมที่ 3 คะเนถูกหรื อ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 3 คะเนถูกหรื อผิด
ผิด
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตความสนใจ ตั้งใจเรี ยน – แบบบันทึกด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความมีระเบียบ และความมัน่ ใจ
จริ ยธรรม และค่านิยม
ในตนเอง
2. สังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนด้าน
การมีวิจารณญาณ มีความมัน่ ใจ
ในการชัง่ และปริ มาตรหรื อความจุ
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรมขณะ แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
เรี ยน
กระบวนการ
2. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
การเชื่อมโยงและการให้เหตุผล
3. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5 สาระการเรียนรู้
การคะเนปริ มาตรหรื อความจุเป็ นลิตร
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการตวง
วิทยาศาสตร์
ฝึ กทักษะการคาดคะเนและการตรวจสอบโดยอาศัยการตวง
สั งคมศึกษาฯ
การตวงในชีวิตประจาวัน เช่น การปรุ งอาหาร
ศิลปะ
ออกแบบเครื่ องตวง
สุ ขศึกษาฯ
ช่วยกันคิดวิธีระมัดระวังในการตวงสิ่ งของที่มีน้ าหนักมาก
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์เครื่ องตวงไว้ใช้
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ วจานวน 10 ข้อ เวลา 5 นาที
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1) 6,024 ÷ 6 = 
6) 600 × 11= 
2) 150 ÷ 30 = 
7) 140 – (44 + 56) = 
3) 42 ÷ 2 = 
8) 63 – (72 – 59) = 
4) (24 ÷ 4) × 4 = 
9) 32 × (24 ÷ 12) = 
5) 10 × 4 × 5 = 
10) (7 × 18) – (7 × 6) = 
3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง “การตวง”
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
4. นักเรี ยนตวงน้ าปริ มาตร 1 ลิตร แล้วเทใส่ ภาชนะโปร่ งใสบรรจุน้ า เช่น กล่อง
พลาสติกหรื อขวดโหล สังเกตปริ มาตรน้ าในภาชนะต่าง ๆ ให้นกั เรี ยนคะเนว่า ถ้า
จะตวงน้ าจนเต็มภาชนะจะต้องเติมน้ าอีกกี่ลิตร จากนั้นทดสอบด้วยการตวงและหา
ความคลาดเคลื่อน
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. แบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน เตรี ยมกล่องพลาสติกใสที่มีขนาดเท่ากัน
ทุกกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มคะเนว่า ถ้าใช้แก้วน้ าขนาดเท่ากันตวงน้ าใส่ กล่องให้เต็ม ต้อง
ใช้น้ ากี่แก้ว
2. ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกไปตวงน้ าใส่ กล่องพลาสติกใสทีละแก้ว และให้เพื่อน ๆ
ในกลุ่มของตนร่ วมกันคะเน และหาความคลาดเคลื่อน
3. ครู นานักเรี ยนศึกษาเรื่ อง “การคะเนปริ มาตรหน่วยความจุเป็ นลิตร” ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 3 คะเนถูกหรื อผิด ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ อง การคะเนปริ มาตรหรื อความจุเป็ นลิตร
เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 2
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
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1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. ฝึ กทักษะการคะเนโดยให้นกั เรี ยนคะเนปริ มาตรน้ าที่จะตวงใส่ ภาชนะต่าง ๆ แล้ว
ตรวจสอบด้วยการตวง และคานวณหาความคลาดเคลื่อน ครู เน้นให้นกั เรี ยนเห็น
ความสาคัญของการฝึ กคะเนว่า จะช่วยให้สามารถคะเนได้ใกล้เคียงความเป็ นจริ ง
มากขึ้น
3. ให้นกั เรี ยนฝึ กคะเนว่าภาชนะที่มีขนาดต่าง ๆ กันนั้นมีความจุเท่าไร เขียนจานวนที่
ตนคะเนไว้ โดยการเปรี ยบเทียบกับความจุของภาชนะใบแรก จากนั้นตรวจสอบค่า
ของการตวง และคานวณหาความคลาดเคลื่อน
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นาหลักการคะเนปริ มาณความจุไปใช้แก้ไขสถานการณ์ในชีวิตประจาวันได้
2. การปรุ งอาหารโดยไม่ใช้เครื่ องตวง และได้สดั ส่ วนที่เหมาะสม
3. การคะเนสิ่ งของให้มีน้ าหนักใกล้เคียงกับปริ มาตรที่ตอ้ งการ เช่น การเลือกซื้ อส้ม
1 กิโลกรัม
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การคะเนปริ มาตรโดยความจุ เป็ นการบอกปริ มาตรหรื อความจุได้ใกล้เคียงกับ
ความเป็ นจริ ง โดยใช้สายตาสังเกต กะประมาณ แล้วจึงตรวจสอบโดยใช้เครื่ องตวง
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ฝึ กทักษะการคาดคะเนโดยการฝึ กตวงสิ่ งของต่าง ๆ ให้ใกล้เคียงกับปริ มาตรที่กาหนด
2. เปรี ยบเทียบปริ มาตรของสิ่ งของในภาชนะบรรจุวา่ มีปริ มาตรตรงตามที่กาหนดหรื อไม่
3. ครู ให้ใบงานเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวง เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาชนะบรรจุน้ า
2. เครื่ องตวงน้ า 1 ลิตร
3. ภาชนะขนาดความจุ 1 ลิตร เช่น กล่องนม ขวดน้ ามันพืช
4. ใบกิจกรรมที่ 3 คะเนถูกหรื อผิด ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ภาชนะรู ปร่ างต่าง ๆ กัน ขนาดความจุ 1 ลิตร
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2. เครื่ องตวงมาตรฐาน
3. บุคคลต่าง ๆ ครู เพื่อน และญาติ
4. ข้อมูลจากหนังสื อต่าง ๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ วารสาร

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

.

________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่
ความสัมพันธ์ ระหว่างหน่ วยการตวง

35

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 8 การชั่งน้าหนักและการตวง
เวลา 2 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวง มีดงั นี้
1,000 มิลลิลิตร (มล.)
เท่ากับ 1 ลิตร
1 มิลลิลิตร
เท่ากับ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร (ลบ.ซม.)
1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร (ลบ.ซม.) เท่ากับ 1 ลิตร
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป. 4/1, ค 2.1 ป. 4/4, ค 2.2 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/3, ค 6.1 ป. 4/5
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ าหนัก และหน่วยของปริ มาตรหรื อความจุได้ (K)
2. มีทกั ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และนาความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน (P)
3. ทางานเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และมีวิจารณญาณในการคิดคานวณ (A)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ – แบบบันทึกความรู ้
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการทากิจกรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการ
ตวง
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตความสนใจ ตั้งใจเรี ยน – แบบบันทึกด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความมีระเบียบ และความมัน่ ใจ จริ ยธรรม และค่านิยม
ในตนเอง
2. สังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนด้าน
มีวิจารณญาณในการหาความ
สัมพันธ์ และความมีระเบียบ
ในการทางาน
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรมขณะ – แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
เรี ยน
กระบวนการ
2. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
การนาเสนอ การเชื่อมโยงหลัก
การความรู ้เพื่อนาไปใช้
3. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5 สาระการเรียนรู้
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวง
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการตวง
วิทยาศาสตร์
ตวงสารเคมีในการทดลองได้อย่างถูกต้อง
ศิลปะ
ออกแบบเกมปริ ศนาอักษรไขว้ เกมโดมิโนการตวง
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมเกี่ยวกับการตวง
ภาษาต่ างประเทศ
ชื่อภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ
เกีย่ วกับเครื่องตวงต่ าง ๆ
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์เครื่ องตวง
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
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ขั้นที่ 2

ครั้ งที่ 2
ขั้นที่ 3

อ่านมา
2. นักเรี ยนฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ วจานวน 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1) 6,024 ÷ 6 = 
6) 600 × 11 = 
2) 150 ÷ 30 = 
7) 140 – (44 + 56) = 
3) 42 ÷ 2 = 
8) 63 – (72 – 59) = 
4) (24 ÷ 4) × 4 = 
9) 32 × (24 ÷ 12) = 
5) 10 × 4 × 5 = 
10) (7 × 18) – (7 × 6) = 
3. ทบทวนหน่วยของการตวงด้วยการตอบคาถาม และช่วยกันร้องเพลง “มาเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ ”
กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนพิจารณาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมิลลิลิตรกับลูกบาศก์เซนติเมตร จะ
ได้วา่
1 มิลลิลิตร เท่ากับ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
จากนั้นให้นกั เรี ยนช่วยกันกาหนดปริ มาณเป็ นมิลลิลิตรและลูกบาศก์เซนติเมตร
บนกระดานดาจานวน 10 ข้อ แล้วขออาสาสมัครออกไปเปลี่ยนหน่วยจากมิลลิลิตร
เป็ นลูกบาศก์เซนติเมตร หรื อลูกบาศก์เซนติเมตรเป็ นมิลลิลิตร เช่น
15 มิลลิลิตร
เป็ นกี่ลกู บาศก์เซนติเมตร
20 ลูกบาศก์เซนติเมตร เป็ นกี่มิลลิลิตร
2. นักเรี ยนบอกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยลิตรกับมิลลิลิตร คือ
1 ลิตร
เท่ากับ 1,000 มิลลิลิตร
จากนั้นให้นกั เรี ยนช่วยกันกาหนดปริ มาณ เช่น ลิตร มิลลิลิตรบนกระดานดา
จานวน 10 ข้อ ให้อาสาสมัครออกไปเปลี่ยนหน่วยจากลิตรเป็ นมิลลิลิตร หรื อ
มิลลิลิตรเป็ นลิตร
3. นักเรี ยนพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวงในระบบเมตริ กกับหน่วยการ
ตวงของไทย แล้วช่วยกันกาหนดปริ มาณหน่วยการตวงในระบบเมตริ ก เปลี่ยนให้
เป็ นหน่วยการตวงของไทย
4. ครู และนักเรี ยนช่วยกันสรุ ปความรู ้เรื่ อง หน่วยการตวงในระบบเมตริ กกับหน่วยการ
ตวงของไทย
5. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวง
เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
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จากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. ครู ให้นกั เรี ยนเตรี ยมอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ ขวดน้ า หรื อขวดน้ าอัดลม ขนาด 1 ลิตร
1.5 ลิตร และ 2 ลิตร
3. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน นาเครื่ องตวงขนาด 100 ลบ.ซม. ตวงน้ าให้เต็มขวด
ขนาด 1 ลิตร 1.5 ลิตร และ 2 ลิตร นับจานวนครั้งที่ตวงด้วยเครื่ องตวงมาตรฐาน
ขนาด 100 ลบ.ซม. (ได้ 10 ถ้ วยพอดีแสดงว่ า 1,000 ลบ.ซม. เท่ ากับ 1 ลิตร) ทดลอง
ปฏิบตั ิกิจกรรมทานองนี้ กบั เครื่ องตวงมาตรฐานขนาดต่าง ๆ และขวดน้ าขนาดต่าง ๆ
4. ครู และนักเรี ยนช่วยกันสรุ ปผลการทดลองด้วยแผนภูมิหน่วยการตวง
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. เชื่อมโยงหน่วยการตวงระบบเมตริ กที่มีหน่วยต่างกัน
2. เปรี ยบเทียบหน่วยการตวงระบบเมตริ กกับหน่วยการตวงของไทย
3. สร้างเครื่ องตวงที่มีปริ มาตรต่าง ๆ อย่างง่ายได้
4. การซื้ อขายในชีวิตประจาวันที่อาศัยการตวงสิ่ งของต่าง ๆ
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
สรุ ปความรู ้ที่ได้รับจากการทดลองและกิจกรรมการเรี ยนได้ว่า
1,000 มิลลิลิตร
เท่ากับ 1 ลิตร
1 มิลลิลิตร
เท่ากับ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ 1 ลิตร
8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนจับคู่เปลี่ยนหน่วยการตวงจนชานาญ
2. ช่วยกันสร้างเกมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยต่าง ๆ เช่น เกมอักษรไขว้ โจทย์การ
เปลี่ยน หน่วยการตวง เกมโดมิโนการตวง
3. ศึกษาการเรียกหน่ วยตวงด้ วยภาษาของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ โดยขอ
คาปรึกษาจากผู้ปกครองหรือครู
4. ครู ให้ใบงานเรื่ อง โจทย์ปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับการตวง เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แผนภูมิความสัมพันธ์หน่วยการตวงในระบบเมตริ ก
2. แผนภูมิหน่วยการตวงในระบบเมตริ กกับหน่วยการตวงของไทย
3. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
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แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. เครื่ องตวง
2. สิ่ งของที่ตวงได้
3. แผ่นพับ โฆษณา
4. สิ นค้าและภาชนะต่าง ๆ
5. บุคคลต่าง ๆ ครู เพื่อน ญาติ

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

.

________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่
โจทย์ ปัญหาและสถานการณ์ เกีย่ วกับการตวง

36

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 8 การชั่งนา้ หนักและการตวง
เวลา 3 ชั่วโมง
1 สาระสาคัญ
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวงต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจว่า โจทย์กาหนดอะไร ให้หาอะไร
ต้องใช้ความสัมพันธ์แบบใด จะต้องกระจายหรื อทอนหน่วยหรื อไม่ จึงจะต้องรู ้ความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยการตวง
2 ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป. 4/1, ค 2.1 ป. 4/4, ค 2.2 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/1, ค 6.1 ป. 4/2, ค 6.1 ป. 4/3, ค 6.1 ป. 4/5
3 จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. วิเคราะห์โจทย์ปัญหา หาคาตอบและแสดงวิธีทาจากโจทย์เกี่ยวกับการวัดปริ มาตรหรื อความจุ
ได้ (K)
2. มีทกั ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และนาความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน (P)
3. มีความรอบคอบ มีวิจารณญาณในการแก้โจทย์ปัญหา และพอใจเรี ยนคณิ ตศาสตร์ (A)
4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการตอบคาถาม การ
– แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
แสดงความคิดเห็น การให้ขอ้
– แบบบันทึกความรู ้
เสนอแนะ และการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
– ใบกิจกรรมที่ 4 การตวง
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 4 การตวง
3. ตรวจผลการทากิจกรรมแบบ
– แบบทดสอบหลังเรี ยน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50 %
ทดสอบหลังเรี ยน
4. ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
– แบบทดสอบวัดความรู ้ประจา
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
วัดความรู ้ประจาหน่วย
หน่วย
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตความสนใจ ตั้งใจเรี ยน
– แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความมีระเบียบ และความมัน่ ใจ
จริ ยธรรม และค่านิยม
ในตนเอง
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรมขณะ
– แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
เรี ยน
กระบวนการ
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ตรวจแฟ้ มสะสมผลงาน
– แบบบันทึกความคิดเห็นเกี่ยว
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กับการประเมินชิ้นงานในแฟ้ ม
สะสมผลงาน
– แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
4. ประเมินโครงงาน ลองค้นหา
– แบบประเมินโครงงานทัว่ ไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
คาตอบ
5 สาระการเรียนรู้
โจทย์ปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับการตวง
6 แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
เขียนโจทย์ปัญหาการตวงได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม
สั งคมศึกษาฯ
แก้ไขสถานการณ์ในชีวิตประจาวันเรื่ อง การตวง
ศิลปะ
เขียนแผนภาพความคิดสรุ ปความรู ้เกี่ยวกับการตวง
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมแข่งขันกันตวง ทดลองตวงยา
ภาษาต่ างประเทศ
แต่งโจทย์ปัญหาการตวงเป็ นภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพฯ
ตวงเครื่ องปรุ ง แล้วประกอบอาหาร
7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรี ยน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
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อ่านมา
2. นักเรี ยนฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ วจานวน 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1) 5,025 ÷ 5 = 
6) 250 × 2 = 
2) 140 ÷ 20 = 
7) 140 – (64 + 36) = 
3) 44 ÷ 4 = 
8) 46 – (74 – 58) = 
4) (21÷ 7) × 3 = 
9)12 × (15 ÷ 5) = 
5) 10 × 4 × 3 = 
10) (6 × 17) – (6 × 7) = 
3. ทบทวนหน่วยการตวงด้วยการตอบคาถามและช่วยกันร้องเพลง “มาเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ ”
เพลงมาเรียนคณิตศาสตร์
เนือ้ ร้ อง…ราตรี รุ่ งทวีชยั
ทานอง…สามสิ บยังแจ๋ ว

ขั้นที่ 2

ชัว่ โมงนี้ มาเรี ยน หนูจงพากเพียร เรี ยนวิชาคณิ ต
หนูอย่าเพิ่งเบือนบิด
คณิ ตศาสตร์ ก็มีเรื่ องแจ๋ ว
มาร่ วมมาร้องเพลงกัน เพื่อความมุ่งมัน่ มาร้องกันเจื้อยแจ้ว
คณิ ตศาสตร์เพริ ศแพร้ว ได้เรี ยนแล้วช่วยสร้างปัญญา
กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
1. ให้นกั เรี ยนลองเทน้ าใส่ กระป๋ องที่มีความจุประมาณ 24 ลิตร ครั้งละ 250 มิลลิลิตร
จะได้กี่ครั้ง ทากิจกรรมทานองนี้ 2–3 ตัวอย่าง จนนักเรี ยนเกิดความชานาญ
2. ให้นกั เรี ยนวิเคราะห์โจทย์ปัญหา สิ่ งที่โจทย์กาหนดให้ สิ่ งที่โจทย์ถาม วิธีการหา
คาตอบ แล้วช่วยกันแก้โจทย์โดยการคานวณ และให้ตวั แทนนักเรี ยนลองตวงจริ งจะ
พบว่ามีคาตอบตรงกับที่คานวณหรื อไม่ ทากิจกรรมทานองนี้ 2–3 ตัวอย่าง นักเรี ยน
จะเกิดความเข้าใจ
3. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป โดยครู เขียนโจทย์ปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับการตวง
3 ข้อ บนกระดานดา แล้วให้นกั เรี ยนแสดงวิธีหาคาตอบลงในสมุด

ครั้ งที่ 2
4. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจ
คาตอบจากการบ้านของนักเรี ยน
5. นักเรี ยนสรุ ปผลการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วร้องเพลง “โจทย์ ปัญหา”
เพลงโจทย์ ปัญหา
เนือ้ ร้ อง…ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง…เต่ า งู และกา
โจทย์ปัญหา เป็ นปัญหา พวกเรามาศึกษากันดู
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ได้เรี ยนรู ้ เข้าใจดี บอกวิธีคิดซิ ทนั ใด
อ่านโจทย์พลัน อย่าหวัน่ ไหว
โจทย์บอก อะไร ถามอะไรตรองดู
แก้ปัญหาได้เชิดชู ได้เรี ยนรู ้ชดั เจนแน่นอน
6. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเรื่ อง “โจทย์ปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับการตวง” ใน
หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ อง โจทย์ปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับ
การตวง เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 3
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. ครู เขียนโจทย์ปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับการตวงแบบต่าง ๆ ทั้งการบวก การ
ลบ การคูณ และการหาร ให้นกั เรี ยนฝึ กวิเคราะห์โจทย์และแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ที่กาหนดให้
3. ให้นกั เรี ยนฝึ กสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง โดยใช้เครื่ องตวงและหน่วยการ
ตวงในระบบเมตริ กและหน่วยการตวงของไทยหลาย ๆ สถานการณ์
4. นักเรี ยนทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 4 การตวง ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. นักเรี ยนทากิจกรรมโครงงาน ลองค้น หาคาตอบ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขั้นที่ 4 กำรนำไปใช้
1. แก้ไขปัญหาในชีวิตประจาวันเกี่ยวกับเรื่ องการตวงได้
2. การซื้ อ ขายที่ตอ้ งใช้การตวงในชีวิตประจาวัน
ขั้นที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปวิธีการแก้โจทย์ปัญหาการตวง ซึ่ งมีข้ นั ตอนสาคัญ
คือวิเคราะห์โจทย์ปัญหา หาสิ่ งที่โจทย์กาหนด สิ่ งที่โจทย์ถาม และวิธีการหาคาตอบ
แล้วแสดงวิธีทา โดยอาศัยเรื่ องหน่วยการตวง จากนั้นนักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 8 จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
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8 กิจกรรมเสนอแนะ
1. ช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการตวงและศึกษาคาตอบ
2. แต่งโจทย์ปัญหาแล้วช่วยกันแก้โจทย์ปัญหาการตวง
3. เขียนแผนภาพความคิด สรุ ปความรู ้เกี่ยวกับการตวง
4. นักเรี ยนทากิจกรรมแนะนาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. ครู ให้ใบงานเรื่ อง การหาพื้นที่จากการนับตาราง เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แผนภูมิการตวงระบบเมตริ ก
2. แผนภูมิหน่วยการตวงของไทย
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. โจทย์ปัญหาการตวง 3. ประสบการณ์หรื อสถานการณ์เกี่ยวกับการตวงในชีวิตประจาวัน
2. บัตรตัวเลข
4. บุคคลต่าง ๆ ครู เพื่อน พ่อค้า แม่คา้ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์

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

.

________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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ตอนที่ 3
เอกสาร/ความรู้เสริมสาหรับครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 4 เล่ม 1 248

ตอนที่ 3.1
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ช่ วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
สาระที่ 1 จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้จานวนในชีวิตจริ ง
ตัวชี้วดั ชั้นปี : 1. เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสื อแสดงจานวนนับ ศูนย์ เศษส่ วน
และทศนิยมหนึ่ งตาแหน่ง
2. เปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับจานวนนับ ศูนย์ เศษส่ วน และทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการของจานวนและความสัมพันธ์ระหว่างการดาเนินการ
ต่าง ๆ และสามารถใช้การดาเนินการในการแก้ปัญหา
ตัวชี้วดั ชั้นปี : 1. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจานวนนับและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคาตอบ
2. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจานวนนับและ
ศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ และสร้างโจทย์ได้
3. บวกและลบเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนเท่ากัน
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. บอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาว น้ าหนัก ปริ มาตร หรื อความจุ และเวลา
2. หาพื้นที่ของรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉาก
3. บอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา อ่านและเขียนเวลาโดยใช้จุด และบอกระยะเวลา
4. คาดคะเนความยาว น้ าหนัก ปริ มาตร หรื อความจุ
มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
ตัวชี้วดั ชั้นปี : 1. แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชัง่ การตวง เงิน และเวลา
2. เขียนบันทึกรายรับ รายจ่าย
3. อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรื อเหตุการณ์ที่ระบุเวลา
สาระที่ 3 เรขาคณิ ต
มาตรฐาน ค 3.1 อธิ บายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
ตัวชี้วดั ชั้นปี : 1. บอกชนิดของมุม ชื่อมุม ส่ วนประกอบของมุม และเขียนสัญลักษณ์

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 4 เล่ม 1 249

2. บอกได้วา่ เส้นตรงหรื อส่ วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกัน พร้อมทั้งใช้สญ
ั ลักษณ์แสดงการขนาน
3. บอกส่ วนประกอบของรู ปวงกลม
4. บอกได้วา่ รู ปใดหรื อส่ วนใดของสิ่ งของมีลกั ษณะเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉาก และจาแนกได้วา่ เป็ น
รู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัสหรื อรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
5. บอกได้วา่ รู ปเรขาคณิ ตสองมิติรูปใดเป็ นรู ปที่มีแกนสมมาตรและบอกจานวนแกนสมมาตร
มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริ ภูมิ (spatial reasoning) และใช้แบบจาลองทาง
เรขาคณิ ต (geometric model) ในการแก้ปัญหา
ตัวชี้วดั ชั้นปี : 1. นารู ปเรขาคณิ ตมาประดิษฐ์เป็ นลวดลายต่าง ๆ
สาระที่ 4 พีชคณิ ต
มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรู ป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชนั
ตัวชี้วดั ชั้นปี : 1. บอกจานวนและความสัมพันธ์ในแบบรู ปของจานวนที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลงทีละเท่ากัน
2. บอกรู ปและความสัมพันธ์ในแบบรู ปของรู ปที่กาหนดให้
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. รวบรวมและจาแนกข้อมูล
2. อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่งและตาราง
3. เขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
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 และมีความคิดเริ่ มสร้างสรรค์
ตัวชี้วดั ชั้นปี : 1. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
2. ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
4. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการ
นาเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
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5. เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ
6. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
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ตอนที่ 3.2 แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
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แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1
จานวนนับที่มากกว่ า 100,000

คะแนน
ก่ อนเรียน

หลังเรียน

คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบที่ถูกต้ อง
1. จานวน 9 ล้ าน 1 แสน 8 หมืน่ 7 พัน 9 ร้ อย 7
5. ข้ อใดถูกต้ อง
สิ บ 2 หน่ วย เขียนแทนด้ วยตัวเลขได้
ก 549,542 < 549,452
อย่ างไร
ข 9,270,824 < 9,271,030

ก ๙๑๘,๙๗๒
ค 425,562 > 425,652
ข ๗,๑๘๗,๙๗๒
ง 999,892 > 1,000,999
ค ๙,๑๘๗,๙๒๗
6. 630,490 เขียนอยู่ในรู ปกระจายได้ อย่ างไร
ง ๙,๑๘๗,๙๗๒
ก 600,000 + 30,000 + 400+ 90

2. หนึ่งล้ านสามแสนหกพันสามร้ อย เขียนแทน
ข 600,000 + 30,000 + 40+ 9
ด้ วยตัวเลขได้ อย่ างไร
ค 600,000 + 30,000 +400 + 90

ก 1,360,300 ค 1,300,630
ง 600,000 + 3,0000 +4,000 + 90
ข 1,306,300 ง 1,036,300
7. 3,224,507, 546,954, ? , 5,840 เป็ นการ

3. 840,253 ตัวเลขในหลักพันมีค่าเท่ าไร
เรียงลาดับจากมากไปหาน้ อย จานวนที่อยู่ใน
ก0
ค 40,000
ช่ องว่ างเป็ นจานวนใด

ข 253
ง 40,253
ก 5,904
ค 624,002

4. 5,438,997 ตัวเลขที่อยู่ในหลักหมืน่ มีค่าเท่ าไร
ข 564,954
ง 224,000
ก 8,000
ค 33,000
8. รหัสไปรษณีย์ 10310 อ่ านว่ าอย่ างไร
ข 30,000
ง 38,997
ก หนึ่งพันสามร้อยสิ บ

ข หนึ่งพันสามร้อยสิ บ
ค หนึ่ งศูนย์สามหนึ่งสิ บ
ง หนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์
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แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2
การบวกและการลบ

คะแนน
ก่ อนเรียน

คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบที่ถูกต้ อง
1. 65,083 + 4,608 = 
4. 28,615 – 7,134 =
ก 69,675
ค 69,681
ก 20,481
ค 21,486
ข 69,691
ง 69,685
ข 21,481
ง 22,418


2. 5,964,072 + 2,888,959 = 
5. 988,779 – 299,889 = 
ก 3,075,113 ค 8,853,021
ก 698,890 ค 688,990
ข 3,075,123 
ง 8,853,031
ข 698,890 
ง 688,890
3. 4 5, 9  6
6. แดงมีเงิน 40,200 บาท ดามีเงินมากกว่ า
+
3 4, 2 3 4
แดง 1,024 บาท ขาว มีเงินมากกว่ าดา
8 0, 2 2 0
2,080 บาท ขาวมีเงินกีบ่ าท
 แทนตัวเลขใด
ก 37,096 ค 43,204
ก 1
ค 8
ข 37,196 
ง 43,304

ข 2
ง 9
คาชี้แจง เขียนประโยคสั ญลักษณ์ และแสดงวิธีทา
7. พ่ อมีเงิน 28,750 บาท และมีรายได้ จากบ้ านเช่ าเดือนละ 7,850 บาท แต่ ละเดือนพ่ อมีรายได้
เท่ าไร
ประโยคสั ญลักษณ์
28,750 + 7,850 = 
วิธีทำ
พ่ อมีเงิน
28,750
บาท
+
มีรายได้ จากค่ าเช่ า
7,850
บาท
พ่ อมีเงินทั้งหมด
36,600
บาท
ตอบ ๓๖,๖๐๐ บาท

หลังเรียน
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แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน

คะแนน
ก่ อนเรียน

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3
รู ปเรขาคณิตและการประดิษฐ์ ลวดลาย

หลังเรียน

คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบที่ถูกต้ อง
1. สิ่ งของในข้ อใดมีลกั ษณะของระนาบ
5. ข้ อ ใดมีเส้ นทแยงมุมของรู ปสี่ เหลีย่ มมุมฉาก
ก
ค
ก
ค

ข
ข

ง

2. ข้ อใดแสดงถึงเส้ นและสั ญลักษณ์
ของรังสี ได้ ถูกต้ อง
ก
•ย ค
•ย
•ม มย
มย
•ม
ย
ย
•
•
ข
มย ง
มย

ม
•ม
•
3.

ง


6. เส้ นตรงข้ อใดขนานกัน
ก
ค


ข
7.

จ•

ถ

บ

ง

ข

ช•

จากรู ปเป็ นมุมชนิดใด
ก มุมแหลม ค มุมตรง
ข มุมฉาก
ง มุมป้ าน

4. ชื่อมุมของรู ปในข้ อ 3 คือมุมใด
ก จชฉ
ค จฉช


จ

ฉ

ด
ฉ

ข ชจฉ

ง

ต
ช

ปธ
จากรู ปรัศมีของวงกลมนีม้ กี เี่ ส้ น
ก 2 เส้น
ค 5 เส้น

ข 3 เส้น
ง 6 เส้น
8. รู ปใดมีแกนสมมาตรได้ มากที่สุด
ก

ค


ข

ง

ง ฉจช
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แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4
การคูณ

คะแนน
ก่ อนเรียน

หลังเรียน

คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบที่ถูกต้ อง
1. 32,516 × 7 เท่ ากับเท่ าใด
7. บริษทั แห่ งหนึ่งมีพนักงาน 370 คน แต่ ละ
ก 214,572
ค 224,612
คนได้ รับเงินเดือนคนละ 6,360 บาท เมือ่
ข 227,572 
ง 227,612
ทางานครบเดือนบริษทั จะต้ องจ่ ายเงินให้
2. ผลคูณของ 76 × 24 เท่ ากับเท่ าใด
พนักงานทั้งหมดเท่ าใด
ก 456
ค 1,704
ก 235,320 บาท
ข 1,804
ง 1,824
ข 231,920 บาท

3. 720 × 63 มีค่าเท่ ากับเท่ าใด
ค 2,33,200 บาท
ก 4,536
ค 25,920
ง 2,353,200 บาท

ข 45,360
ง 16,360
8. ลูกฟุตบอลราคาลูกละ 465 บาท ซื้อมา

4. 501 × 248 มีค่าเท่ ากับเท่ าใด
ทั้งหมด 244 ลูก เป็ นเงินกีบ่ าท
ก 7,010
ค 124,248
ก 104,160 บาท ค 102,144 บาท

ข 126,728
ง 508,248
ข 113,460 บาท ง 140,160 บาท

5. หนังสื อเล่ มละ 220 บาท ซื้อมา 50 เล่ ม ต้ อง
9. โรงงานผลิตเสื้อได้ วันละ 1,280 ตัว ในเวลา
จ่ ายเงินทั้งหมดกีบ่ าท
209 วัน จะผลิตเสื้อได้ กตี่ วั
ก 1,000 บาท 
ค 11,000 บาท
ก 26,752 ตัว ค 255,820 ตัว
ข 10,000 บาท ง 11,100 บาท
ข 45,120 ตัว 
ง 267,520 ตัว
6. ไข่ 1 แผงมี 30 ฟอง ซื้อมา 65 แผงจะมีไข่ กี่
10. ขายที่ดนิ 1,200 ตารางวา ราคาตารางวาละ
ฟอง
7,000 บาท ขายที่ดนิ ได้ เงินเท่ าไร
ก 1,344 ฟอง 
ค 1,950 ฟอง
ก 8,400 บาท
ข 1,560 ฟอง ง 2,730 ฟอง
ข 84,000 บาท
ค 840,000 บาท
ง 8,400,000 บาท
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แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5
การหาร

คะแนน
ก่ อนเรียน

หลังเรียน

คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบที่ถูกต้ อง
1. 1,787 ÷ 22 =
6. ข้ อใดคือผลลัพธ์ ของ 32,802 ÷ 213
ก 81 เศษ 3 ค 80 เศษ 3
ก 105
ค 145
ข 81 เศษ 5 ง 80 เศษ 5
ข 135
ง 154


2. 5,568 ÷ 58 =
7. มีนักเรียน 432 คน จัดเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ
ก 68
ค 87
36 คน จะได้ ท้ งั หมดกีก่ ลุ่ม
ข 76
ง 96
ก 10 กลุ่ม
ค 18 กลุ่ม

3. 15,246 ÷ 9 มีค่าเท่ ากับข้ อ ใด
ข 12 กลุ่ม
ง 22 กลุ่ม

ก 1,672
ค 1,694
8. มีมะพร้ าว 4 กอง กองละ 10 ผล 15 ผล 12 ผล

ข 1,805
ง 2,694
และ 19 ผล เฉลีย่ ให้ มมี ะพร้ าวกองละเท่ า ๆ กัน
4. 2,188 ÷ 64 มีค่าเท่ ากับข้ อ ใด
ได้ กองละกีผ่ ล
ก 32 เศษ 40 
ค 34 เศษ 12
ก 11 ผล
ค 13 ผล
ข 35 เศษ 48 ง 47 เศษ 26
ข 12 ผล
ง 14 ผล

5. 8) 1 2 6 
9. ค่ าเฉลีย่ ของ 35, 41, 38, 45, 43 และ 50 ตรง
1 8
กับข้ อ ใด
จากวิธีการหารสั้ น ตัวเลขที่อยู่ใน  และ
ก 32
ค 42

รวมกันได้ เท่ าไร
ข 35
ง 45
ก9
ค 13
10. เดือนเมษายน ดารณีเก็บเงินได้ 720 บาท

ข 14
ง 18
เฉลีย่ แล้ วดารณีเก็บเงินวันละเท่ าใด
ก 23 บาท
ค 25 บาท
ข 24 บาท
ง 26 บาท
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แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6
สถิติ
คาชี้แจง ตอบคาถามต่ อไปนี้
ดูแผนภูมนิ ีแ้ ล้ วตอบคาถาม ข้ อ 1–5
แผนภูมิแสดงจานวนรถที่ขายได้ในแต่ละเดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
กาหนดให้รูป 1 รู ปแทนรถ 1 คัน
ดูแผนภูมนิ ีแ้ ล้ วตอบคาถาม ข้ อ 6–10
แผนภูมิแสดงจานวนผลไม้ที่ขายได้ในแต่ละชนิด
จานวนผลไม้ (กิโลกรัม)
80

70
60
50
40
30
20
10
0

ชนิดผลไม้

คะแนน
ก่ อนเรียน

1. แผนภูมิน้ ีเป็ นแผนภูมิชนิดใด
แผนภูมิรูปภาพ
2. เดือนใดขายรถได้มากที่สุด
เดือนกุมภาพันธ์
3. เดือนกุมภาพันธ์ขายรถได้มากกว่าเดือน
เมษายนกี่คนั
2 คัน
4. ระยะเวลา 4 เดือน ขายรถได้รวมกี่คนั
11 คัน
5. เดือนใดขายรถได้เท่ากัน
มกราคมและเมษายน
6. ผลไม้ชนิดใดขายได้นอ้ ยที่สุด
ขนุน
7. ผลไม้ชนิดใดขายได้มากกว่าขนุน
35 กิโลกรัม
ชมพู่
8. ขายผลไม้รวมทั้งหมดกี่กิโลกรัม
260 กิโลกรัม
9. ผลไม้ชนิดใดที่คนนิยมรับประทาน
ทุเรี ยน
10. ขายทุเรี ยนได้มากกว่าขนุนเท่าไร
60 กิโลกรัม

หลังเรียน
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แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7
การวัดความยาว ความสู ง และระยะทาง

คะแนน
ก่ อนเรียน

หลังเรียน

คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบที่ถูกต้ อง
1. สิ่ งของในข้ อใดควรใช้ หน่ วยความยาวเป็ น
3. ก
ข
เมตร
ก โต๊ะ เก้าอี้ ตูเ้ สื้ อผ้า
ข รั้วบ้าน เสาธง เตียงนอน
ค
ง

ค ตูเ้ สื้ อผ้า ตูเ้ ย็น สมุด
จากรู ป รู ปสี่ เหลีย่ ม กขงค มีความยาวรอบรู ป
ง ประตู หน้าต่าง ความสูงของคน
เท่ าใด
2. วิไลสู ง 1 เมตร 65 เซนติเมตร น้ องสู ง 1 เมตร
ก 10 เซนติเมตร

30 เซนติเมตร วิไลสู งกว่ าน้ องเท่ าไร
ข 11 เซนติเมตร
ก 35 เซนติเมตร ค 1 เมตร 35 เซนติเมตร
ค 12 เซนติเมตร

ข 95 เซนติเมตร ง 2 เมตร 35 เซนติเมตร
ง 13 เซนติเมตร
คาชี้แจง เติมคาตอบลงในช่ องว่ าง
4. ถ้าต้องการวัดความยาวรอบเอว ควรใช้เครื่ องมือวัดใด
สายวัด
.
5. ความยาว 10 เมตร 8 เซนติเมตร มีค่าเท่ากับกี่มิลลิเมตร
10,080 มิลลิเมตร
6. ความยาว 4,800 เซนติเมตร เท่ากับกี่วา
24 วา
7. นักวิ่ง 3 คน วิ่งได้ระยะทางรวมกัน 10 กิโลเมตร 8 เมตร เฉลี่ยแล้ววิ่งได้คนละเท่าไร
3 กิโลเมตร 336 เมตร
8. เติมน้ ามัน 1 ลิตร รถยนต์วิ่งได้ระยะทาง 2 กิโลเมตร 850 เมตร ถ้าเติมน้ ามัน 5 ลิตร จะวิ่งได้ไกลเท่าไร
14 กิโลเมตร 250 เมตร
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9. รู ปสี่ เหลีย่ มจัตุรัสรู ปหนึ่งมีด้านยาวด้ านละ 2 เมตร 10 เซนติเมตร รู ปสี่ เหลีย่ มผืนผ้ ารู ปหนึ่งมีเส้ นรอบ
รูปยาวเท่ ากับเส้ นรอบรู ปสี่ เหลีย่ มจัตุรัส ถ้ าด้ านกว้ างยาว 1 เมตร 70 เซนติเมตร ด้ านยาวจะยาวเท่ าไร
วิธีทา
เมตร เซนติเมตร
รู ปสี่ เหลีย่ มจัตุรัสรู ปหนึ่งมีด้านยาวด้ านละ
2
10
×
รู ปสี่ เหลีย่ มจัตุรัสมี
4
ด้ าน
เส้ นรอบรู ปของรู ปสี่ เหลีย่ มจัตุรัสยาว
8
40
ครึ่งหนึ่งของเส้ นรอบรู ป
2 )8
40
4
20
–
ด้ านกว้ างของรู ปสี่ เหลีย่ มผืนผ้ ายาว
1
70
ด้ านยาวของรู ปสี่ เหลีย่ มผืนผ้ ายาว
2
50
ตอบ ๒ เมตร ๕๐ เซนติเมตร
10. อาคารหลังหนึ่งมี 8 ชั้น แต่ ละชั้นสู ง 2 เมตร 80 เซนติเมตร อาคารนีส้ ู งเท่ าไร
วิธีทา
เมตร
เซนติเมตร
อาคารแต่ ละชั้นสู ง
2
80
×
อาคารมี
8
ชั้น
อาคารสู ง
16
640
คิดเป็ น
22
40
ตอบ ๒๒ เมตร ๔๐ เซนติเมตร
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แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 8
การชั่งนา้ หนักและการตวง

คะแนน
ก่อนเรียน

หลังเรียน

คาชี้แจง เติมคาตอบลงในช่ องว่ าง
1. เครื่ องชัง่ ชนิดใดสามารถชัง่ สิ่ งของได้น้ าหนักมากที่สุด เครื่ องชัง่ แบบตุม้ เลื่อน
2. สมชายคาดคะเนว่าประชาหนัก 53 กิโลกรัม แต่เมื่อชัง่ นาหนักปรากฏว่าประชาหนัก 49 กิโลกรัม สมชาย
คะเนน้ าหนักเพื่อนคลาดเคลื่อนไปเท่าไร 4 กิโลกรัม
3. ข้าว 1,000 ลิตร เท่ากับกี่ถงั 50 ถัง
4. เหยือก 1 ใบ มีความจุ 405 มิลลิลิตร เหยือก 9 ใบ จุน้ าได้ท้ งั หมดกี่ลิตร 3 ลิตร 645 มิลลิลิตร
5. วันดีน้ าหนักมากกว่าเพื่อน 7 กิโลกรัม 350 กรัม ถ้าเพื่อนหนัก 41 กิโลกรัม 955 กรัม วันดีมีน้ าหนัก
เท่าไร 49 กิโลกรัม 305 กรัม
คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบที่ถูกต้ อง
6. ดนัยซื้อทรายไปสร้ างบ้ านจานวน 6 .......
9. ข้ อใดเป็ นการเปลีย่ นหน่ วยการตวงจาก
ควรเลือกหน่ วยใดเติมลงในช่ องว่ าง
หน่ วยใหญ่ เป็ นหน่ วยย่ อย
ก ถัง
ค ซี ซี
ก 120,000 ÷ 1,000 = 120 ลิตร
ข คิว
ง เกวียน
ข 120 ÷ 12 = 10 ถัง

7. หน่ วยการตวงหน่ วยใดไม่ นิยมใช้ กบั การ
ค 25 × 50 = 1,250 ลิตร
ตวงข้ าวสาร
ง 5 × 100 = 500 ถัง

ก ถัง
ค มิลลิลิตร
10. ซื้อส้ มมาจานวน 85 กิโลกรัม 110 กรัม แบ่ ง

ข กระสอบ ง กิโลกรัม
ใส่ ถุง 6 ถุง จะได้ ถุงละเท่ าใด
8.
จากรู ป แตงโมมีน้าหนัก
ก 14 กิโลกรัม 18 กรัม
เท่ าใด
ข 14 กิโลกรัม 185 กรัม

ค 15 กิโลกรัม 850 กรัม
ง 15 กิโลกรัม 185 ก
ก 21 ขีด 8 กรัม
ข 21 กรัม 8 ขีด

ค 2 กิโลกรัม 800 กรัม

ง 1 กิโลกรัม 800 ขีด
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ตัวอย่ างตารางบันทึกการพัฒนาการเรียนรู้ ก่อน–หลังเรียน
โรงเรียน
ตารางคะแนนพัฒนานักเรียนก่ อน–หลังการจัดการเรียนรู้ วชิ าคณิตศาสตร์
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ ...... แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ ..............
ชั้น................................ ห้ อง........ ครู ผ้ สู อน ..............................
เลขที่

ชื่อ–นามสกุล

ก่ อน

หลัง

ผลต่ าง

ส่ วน
พัฒนาฯ

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

100

= (ร้อยละของการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน)
X = ผลการทดสอบก่อนเรี ยน
Y = ผลการทดสอบหลังเรี ยน
N = คะแนนเต็ม

หมายเหตุ
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ตอนที่ 3.3
ตัวอย่ างแบบทดสอบกลางปี
คาชี้แจง

เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบที่ถูกต้ อง

1. จานวน 9 ล้ าน 1 แสน 8 หมื่น 7 พัน 9 ร้ อย
7 สิ บ 2 หน่ วย เขียนแทนด้ วยตัวเลขได้
อย่ างไร
ก ๙๑๘,๙๗๒
ข ๗,๑๘๗,๙๗๒
ค ๙,๑๘๗,๙๒๗
ง ๙,๑๘๗,๙๗๒

2. หนึ่งล้ านสามแสนหกพันสามร้ อย เขียนแทน
ด้ วยตัวเลขได้ อย่ างไร
ก 1,360,300 ค 1,300,630
ข 1,306,300 ง 1,036,300

3. 5,438,997 ตัวเลขที่อยู่ในหลักหมืน่ มีค่า
เท่ าไร
ก 8,000
ค 33,000
ข 30,000
ง 38,997

4. ข้ อใดถูกต้ อง
ก 549,542 < 549,452
ข 9,270,824 < 9,271,030

ค 425,562 > 425,652
ง 999,892 > 1,000,999
5. 3,224,507, 546,954, ? , 5,840 เป็ นการ
เรียงลาดับจากมากไปหาน้ อย จานวนที่อยู่ใน
ช่ องว่ างเป็ นจานวนใด
ก 5,904
ค 624,002

ข 564,954
ง 224,000

6. รหัสไปรษณีย์ 10310 อ่ านว่ าอย่ างไร
ก หนึ่งพันสามร้อยสิ บ
ข หนึ่งพันสามร้อยสิ บ
ค หนึ่งศูนย์สามหนึ่งสิ บ
ง หนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์
7. 65,083 + 4,608 = 
ก 69,675
ค 69,681
ข 69,691
ง 69,685

8. 5,964,072 + 2,888,959 = 
ก 3,075,113 ค 8,853,021
ข 3,075,123 ง 8,853,031
9. 4 5, 9  6
+
3 4, 2 3 4
8 0, 2 2 0
 แทนตัวเลข ใด
ก 1
ค 8

ข 2
ง 9
10. 28,615 – 7,134 =
ก 20,481
ค 21,486
ข 21,481
ง 22,418

11. แดงมีเงิน 40,200 บาท ดามีเงินมากกว่ า
แดง 1,024 บาท ขาวมีเงินมากกว่ าดา
2,080 บาท ขาวมีเงินกีบ่ าท
ก 37,096
ค 43,204
ข 37,196 
ง 43,304
12. 32,516 × 7 เท่ ากับเท่ าใด
ก 214,572
ค 224,612
ข 227,572 
ง 227,612
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13. ผลคูณของ 76 × 24 เท่ ากับเท่ าใด
ก 456
ค 1,704
ข 1,804
ง 1,824

14. 501 × 248 มีค่าเท่ ากับเท่ าใด
ก 7,010
ค 124,248

ข 126,728
ง 508,248
15. ไข่ 1 แผงมี 30 ฟอง ซื้อมา 65 แผงจะมีไข่ กี่
ฟอง
ก 1,344 บาท
ค 1,950 บาท

ข 1,560 บาท
ง 2,730 บาท
16. บริษทั แห่ งหนึ่งมีพนักงาน 370 คน แต่ ละ
คนได้ รับเงินเดือนคนละ 6,360 บาท เมือ่
ทางานครบเดือนบริษทั จะต้ องจ่ ายเงินให้
พนักงานทั้งหมดเท่ าใด
ก 235,320 บาท
ข 231,920 บาท
ค 2,33,200 บาท
ง 2,353,200 บาท

17. โรงงานผลิตเสื้อได้ วนั ละ 1,280 ตัวใน
เวลา 209 วัน จะผลิตเสื้อได้ กี่ตวั
ก 26,752
ค 255,820
ข 45,120
ง 267,520

18. ขายที่ดนิ 1,200 ตารางวา ราคาตารางวาละ
7,000 บาท ขายที่ดนิ ได้ เงินเท่ าไร
ก 8,400 บาท
ข 84,000 บาท
ค 840,000 บาท
ง 8,400,000 บาท

19. 15,246 ÷ 9 มีค่าเท่ ากับข้ อ ใด
ก 1,672
ค 1,694

ข 1,805
ง 2,694

20. มีนักเรียน 432 คน จัดเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ
36 คน จะได้ ท้ งั หมดกีก่ ลุ่ม
ก 10 กลุ่ม
ค 18 กลุ่ม
ข 12 กลุ่ม
ง 22 กลุ่ม

21. มีมะพร้ าว 4 กอง กองละ 10 ผล 15 ผล
12 ผล และ 19 ผลเฉลีย่ ให้ มมี ะพร้ าวกองละ
เท่ า ๆ กันได้ กองละกีผ่ ล
ก 11 ผล
ค 13 ผล
ข 12 ผล
ง 14 ผล

22. ค่ าเฉลีย่ ของ 35, 41, 38, 45, 43 และ 50 ตรง
กับข้ อ ใด
ก 32
ค 42

ข 35
ง 45
23. เดือนเมษายน ดารณีเก็บเงินได้ 720 บาท
เฉลีย่ แล้ วดารณีเก็บเงินวันละเท่ าใด
ก 23 บาท
ค 25 บาท
ข 24 บาท
ง 26 บาท

ดูแผนภูมนิ ีแ้ ล้ วตอบคาถามข้ อ 24–25
จานวนผลไม้
(กิโลกรัม)

ส้ม ทุเรี ยน มังคุด ชมพู่ ขนุน แตงโม

ชนิดผลไม้
24. ผลไม้ ชนิดใดขายได้ มากกว่ าขนุน
35 กิโลกรัม
ก ชมพู่
ค ส้ม

ข ทุเรี ยน
ง มังคุด
25. ขายทุเรียนได้ มากกว่ าขนุนเท่ าไร
ก 60 กิโลกรัม
ค 64 กิโลกรัม

ข 62 กิโลกรัม
ง 66 กิโลกรัม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ
สาหรับครู

สั งเกตพฤติกรรม/ผลงานตามใบกิจกรรมประกอบพิจารณา

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

ระดับคุณภาพ
4 3 2 1

ความสามารถของผู้เรียน
ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาและคานวณคาตอบ
สรุ ปผลและบอกเหตุผลการสรุ ปได้
ใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมาย และนาเสนอได้
ถูกต้อง
นาความรู้ไปใช้ในการเรี ยนวิชาอื่นและในชีวิตจริ ง
มีแนวความคิดใหม่ ๆ ในการทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ควรปรับปรุ ง
คะแนนที่ได้

คะแนนเฉลีย่

.

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
สาหรับครู

สั งเกตพฤติกรรม/ผลการทางาน/อุปนิสัย

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

สรุ ปคะแนน

ระดับคุณภาพ
4 3 2 1

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

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

ด้ านความรู้

ด้ านทักษะ/
กระบวนการ

คะแนนที่ได้

คะแนนเฉลีย่
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่ านิยม

.

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

แบบบันทึกความรู้
โรงเรียน
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ เรื่อง
..
ชื่อ–นามสกุล (ผูบ้ นั ทึก)
ชั้น เลขที่
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

เกณฑ์ การประเมินผลการบันทึกความรู้
กาหนดเกณฑ์การประเมินผลการบันทึกความรู ้โดยใช้มาตราส่ วนประเมินค่า 4 ระดับ ดังนี้
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
– บันทึกความรู ้ได้ถกู ต้องตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกได้ชดั เจน แนวคิดหลัก
4
ถูกต้อง มีประเด็นสาคัญครบถ้วน ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม คาศัพท์ถกู ต้อง
– บันทึกความรู ้ได้ตรงตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกที่มีบางส่ วนยังไม่ชดั เจน แนวคิด
3
หลักถูกต้อง มีประเด็นสาคัญครบถ้วน ใช้ภาษา คาศัพท์ไม่ถกู ต้องในบางส่ วน
– บันทึกความรู ้ยึดตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชดั เจน แนวคิดหลักบางส่ วนไม่
ถูกต้อง ส่ วนที่เป็ นประเด็นสาคัญมีไม่ครบถ้วน ใช้ภาษา คาศัพท์ไม่ถกู ต้องใน
2
บางส่ วน
– บันทึกความรู ้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชดั เจน และแนวคิด
1
หลักส่ วนใหญ่ไม่ถกู ต้อง ใช้ภาษา คาศัพท์ไม่ถกู ต้อง
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ตัวอย่ างแบบบันทึกผลการอภิปราย

แบบบันทึกผลการอภิปราย
โรงเรียน
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ เรื่อง
.
ชื่อ–นามสกุล (ผูบ้ นั ทึก)
ชั้น เลขที่
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

เกณฑ์ การประเมินผลการบันทึกผลการอภิปราย
กาหนดเกณฑ์การประเมินผล การบันทึกผล การอภิปรายโดยใช้มาตราส่ วนประเมินค่า 4 ระดับ ดังนี้
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
– บันทึกการอภิปรายได้ถกู ต้องตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกได้ชดั เจน แนวคิดหลัก
4
ถูกต้อง มีประเด็นสาคัญครบถ้วน ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม คาศัพท์ถกู ต้อง
– บันทึกการอภิปรายได้ตรงตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกที่มีบางส่ วนยังไม่ชดั เจน
แนวคิดหลักถูกต้อง มีประเด็นสาคัญครบถ้วน ใช้ภาษา คาศัพท์ไม่ถูกต้องใน
3
บางส่ วน
– บันทึกการอภิปรายยึดตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชดั เจน แนวคิดหลักบางส่ วน
ไม่ถกู ต้อง ส่ วนที่เป็ นประเด็นสาคัญมีไม่ครบถ้วน ใช้ภาษา คาศัพท์ไม่ถกู ต้องใน
2
บางส่ วน
– บันทึกการอภิปรายไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชดั เจน และแนวคิด
1
หลักส่ วนใหญ่ไม่ถกู ต้อง ใช้ภาษา คาศัพท์ไม่ถกู ต้อง
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

เกณฑ์ การประเมิน
รายการที่ 1 ความสาคัญของการจัดทาโครงงาน
รายการประเมิน
– มีการทางานเป็ นกระบวนการกลุ่ม มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ สอดคล้องกับเนื้อหา
และมีประโยชน์ในชีวิตจริ ง
– มีการทางานเป็ นกระบวนการกลุ่ม มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ บางส่ วนไม่
สอดคล้องกับเนื้อหา แต่มีประโยชน์ในชีวิตจริ ง
– มีการทางานเป็ นกระบวนการกลุ่ม มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ไม่สอดคล้องกับ
เนื้อหาและไม่มีประโยชน์ในชีวิตจริ ง
– มีการทางานเป็ นกระบวนการกลุ่ม แต่ขาดความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ไม่สอดคล้องกับ
เนื้อหา และไม่มีประโยชน์ในชีวิตจริ ง

ระดับคุณภาพ
4
3
2
1

ไม่ผา่ น

สรุปผล

ผ่าน

กระบวนการทางาน

เนื้อหาของโครงงาน

ชื่อ–สกุล

ความสาคัญของ
การจัดทาโครงงาน

เลขที่

รายการประเมิน

การนาเสนอ
โครงงาน
รวมจานวนรายการที่ผา่ น
เกณฑ์ข้นั ต่า

ตัวอย่ างแบบประเมินโครงงานทั่วไป
เรื่อง...............................................................................................กลุ่มที่...........
ภาคเรียนที่.......................ชั้น...................................................
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รายการที่ 2 เนือ้ หาของโครงงาน
รายการประเมิน
– เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน ใช้แนวคิดและข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม และมีการสรุ ปได้ดี
– เนื้อหาเกือบทั้งหมดถูกต้อง ใช้แนวคิดที่เหมาะสม มีขอ้ มูลข่าวสารบางเรื่ องไม่
เหมาะสม และการสรุ ปต้องแก้ไข
– เนื้อหาบางส่ วนถูกต้อง แนวคิดและข้อมูลข่าวสารบางส่ วนต้องแก้ไข และการสรุ ป
ต้องแก้ไข
– เนื้อหาส่ วนใหญ่ไม่ถูกต้อง แนวคิดและข้อมูลข่าวสารส่ วนใหญ่ตอ้ งแก้ไข และการ
สรุ ปต้องแก้ไขทั้งหมด

ระดับคุณภาพ
4
3
2
1

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

ระดับคุณภาพ
4
3
2
1

รายการที่ 4 การนาเสนอโครงงาน
4 หมายถึง สื่ อความหมายได้ชดั เจน ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ใช้รูปแบบที่เหมาะสม และข้อสรุ ป
ของโครงงานบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
3 หมายถึง สื่ อความหมายได้ชดั เจน ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ใช้รูปแบบที่ไม่ค่อยเหมาะสม แต่
ข้อสรุ ปของโครงงานบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
2 หมายถึง สื่ อความหมายไม่ค่อยชัดเจน ข้อมูลบางส่ วนขาดสมบูรณ์ ใช้รูปแบบที่ไม่เหมาะสม
ข้อสรุ ปของโครงงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ท้ งั หมด
1 หมายถึง สื่ อความหมายไม่ชดั เจน ข้อมูลส่ วนใหญ่ไม่สมบูรณ์ ใช้รูปแบบที่ไม่เหมาะสม และ
ข้อสรุ ปของโครงงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
เกณฑ์ การประเมิน
นักเรี ยนต้องมีพฤติกรรมอย่างน้อยระดับ 3 ขึ้นไป ในแต่ละรายการ จานวน 3 ใน 4 รายการ
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ตอนที่ 3.5 แฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio)
แฟ้ มสะสมผลงาน หมายถึง แหล่งรวบรวมเอกสาร ผลงาน หรื อหลักฐาน เพื่อใช้สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์
ความสามารถ ทักษะ และพัฒนาการของนักเรี ยน มีการจัดเรี ยบเรี ยงผลงานไว้อย่างมีระบบ โดยนาความรู ้ ความคิด
และการนาเสนอมาผสมผสานกัน ซึ่ งนักเรี ยนเป็ นผูค้ ดั เลือกผลงานและมีส่วนร่ วมในการประเมิน แฟ้ มสะสมงานจึง
เป็ นหลักฐานสาคัญที่จะทาให้นกั เรี ยนสามารถมองเห็นพัฒนาการของตนเองได้ตามสภาพจริ ง รวมทั้งเห็น
ข้อบกพร่ อง และแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึนต่อไป
ลักษณะสาคัญของการประเมินผลโดยใช้ แฟ้ มสะสมผลงาน
1. ครู สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการติดตามความก้าวหน้าของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลได้เป็ นอย่างดี
เนื่องจากมีผลงานสะสมไว้ ครู จะทราบจุดเด่น จุดด้อยของนักเรี ยนแต่ละคนจากแฟ้ มสะสมผลงาน และสามารถ
ติดตามพัฒนาการได้อย่างต่อเนื่ อง
2. มุ่งวัดศักยภาพของนักเรี ยนในการผลิตหรื อสร้างผลงาน มากกว่าการวัดความจาจากการทาแบบทดสอบ
3. วัดและประเมินโดยเน้นนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง คือ นักเรี ยนเป็ นผูว้ างแผน ลงมือปฏิบตั ิงาน รวมทั้ง
ประเมินและปรับปรุ งตนเอง ซึ่ งมีครู เป็ นผูช้ ้ ีแนะ เน้นการประเมินผลย่อยมากกว่าการประเมินผลรวม
4. ฝึ กให้นกั เรี ยนรู ้จกั การประเมินตนเอง และหาแนวทางปรับปรุ 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 แฟ้ มสะสมผลงาน
การจัดทาแฟ้ มสะสมผลงานมี 10 ขั้นตอน ซึ่ งแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้
1. การวางแผนจัดทาแฟ้ มสะสมผลงาน การจัดทาแฟ้ มสะสมผลงานต้องมีส่วนร่ วมระหว่างครู นักเรี ยน
และผูป้ กครอง
ครู การเตรี ยมตัวของครู ตอ้ งเริ่ มจากการศึกษา และวิเคราะห์หลักสูตร คู่มือครู คาอธิ บายรายวิชา วิธีการวัด
และประเมินผลในหลักสูตร รวมทั้งครู ตอ้ งมีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินโดยใช้แฟ้ มสะสมผลงาน จึง
สามารถวางแผนกาหนดชิ้นงานได้
นักเรียน ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้อหาสาระ การประเมินผลโดยใช้แฟ้ มสะสม
ผลงาน การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การกาหนดชิ้นงาน และบทบาทในการทางานกลุ่ม โดยครู ตอ้ งแจ้งให้
นักเรี ยนทราบล่วงหน้า
ผู้ปกครอง ต้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการคัดเลือกผลงาน การแสดงความคิดเห็น และรับรู ้พฒั นาการของ
นักเรี ยนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นก่อนทาแฟ้ มสะสมผลงาน ครู ตอ้ งแจ้งให้ผปู ้ กครองทราบหรื อขอความร่ วมมือ รวมทั้ง
ให้ความรู ้ในเรื่ องการประเมินผลโดยใช้แฟ้ มสะสมผลงานแก่ผปู ้ กครองเมื่อมีโอกาส
2. การรวบรวมผลงานและจัดระบบแฟ้ ม ในการรวบรวมผลงานต้องออกแบบการจัดเก็บหรื อแยก
หมวดหมู่ของผลงานให้ดี เพื่อสะดวกและง่ายต่อการนาข้อมูลออกมาใช้ แนวทางการจัดหมวดหมู่ของผลงาน เช่น
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– จัดแยกตามลาดับ วัน เวลา ที่สร้างผลงานขึ้นมา
– จัดแยกตามความซับซ้อนของผลงาน เป็ นการแสดงถึงทักษะหรื อพัฒนาการของนักเรี ยนที่มากขึ้น
– จัดแยกตามวัตถุประสงค์ เนื้อหา หรื อประเภทของผลงาน
ผลงานที่อยูใ่ นแฟ้ มสะสมงานอาจมีหลายเรื่ อง หลายวิชา 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 มสะสมผลงาน หรื อมีส่วน
ร่ วมกับครู เพื่อน และผูป้ กครอง
ผลงานที่เลือกเข้าแฟ้ มสะสมผลงานควรมีลกั ษณะดังนี้
– สอดคล้องกับเนื้อหา และวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู ้
– เป็ นผลงานชิ้นที่ดีที่สุด มีความหมายต่อนักเรี ยนมากที่สุด
– สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของนักเรี ยนในทุกด้าน
– เป็ นสื่ อที่จะช่วยให้นกั เรี ยนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครู ผูป้ กครอง และเพื่อน ๆ
ส่ วนจานวนชิ้นงานนั้นให้กาหนดตามความเหมาะสม ไม่ควรมีมากเกินไป เพราะอาจจะทาให้ผลงานบาง
ชิ้นไม่มีความหมาย แต่ถา้ มีนอ้ ยเกินไปจะทาให้การประเมินไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
4. สร้ างสรรค์ แฟ้ มสะสมผลงานให้ มเี อกลักษณ์ ของตนเอง โครงสร้างหลักของแฟ้ มสะสมผลงานอาจ
เหมือนกัน แต่นกั เรี ยนสามารถตกแต่งรายละเอียดย่อยให้แตกต่างกันตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล โดย
อาจใช้ภาพ สี สติกเกอร์ ตกแต่งให้สวยงาม เน้นเอกลักษณ์ของเจ้าของแฟ้ มสะสมผลงาน
5. การแสดงความคิดเห็นหรือความรู้ สึกต่ อผลงาน ในขั้นตอนนี้นกั เรี ยนจะได้รู้จกั การวิพากษ์วิจารณ์ หรื อ
สะท้อนความคิดเกี่ยวกับผลงานของตนเอง ตัวอย่างข้อความที่ใช้แสดงความรู ้สึกต่อผลงาน เช่น
– ได้แนวคิดจากการทาผลงานชิ้นนี้มาจากไหน
– เหตุผลที่เลือกผลงานชิ้นนี้คืออะไร
– จุดเด่น จุดด้อยของผลงานชิ้นนี้คืออะไร
– รู ้สึกพอใจกับผลงานชิ้นนี้ มากน้อยเพียงใด
– ได้ขอ้ คิดอะไรจากการทาผลงานชิ้นนี้
6. ตรวจสอบความสามารถของตนเอง เป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ประเมินความสามารถของตนเอง
โดยพิจารณาตามเกณฑ์ยอ่ ย ๆ ที่ครู และนักเรี ยนช่วยกันกาหนดขึ้น เช่น นิสยั การทางาน ทักษะทางสังคม การทางาน
เสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนด การขอความช่วยเหลือเมื่อมีความจาเป็ น เป็ นต้น นอกจากนี้ การตรวจสอบ
ความสามารถตนเองอีกวิธีหนึ่ง คือ การให้นกั เรี ยนเขียนวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง และสิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง
แก้ไข
7. การประเมินผลงาน เป็ นขั้นตอนที่สาคัญเนื่องจากเป็ นการสรุ ปคุณภาพของงานและความสามารถหรื อ
พัฒนาการของนักเรี ยน การประเมินแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ การประเมินโดยไม่ให้ระดับคะแนน และการ
ประเมินโดยให้ระดับคะแนน
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การประเมินโดยไม่ ให้ ระดับคะแนน ครู กลุ่มนี้ มีความเชื่อว่า แฟ้ มสะสมผลงานมีไว้เพื่อศึกษากระบวนการ
ทางาน ศึกษาความคิดเห็น ความรู ้สึกของนักเรี ยนที่มีต่อผลงานของตนเอง ตลอดจนดูพฒั นาการหรื อความก้าวหน้า
ของนักเรี ยนอย่างไม่เป็ นทางการ ครู ผูป้ กครอง และเพื่อนสามารถให้คาชี้แนะแก่นกั เรี ยนได้ ซึ่ งวิธีการนี้จะทาให้
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ โดยไม่ตอ้ งกังวลว่าจะได้คะแนนมากน้อยเท่าไร
การประเมินโดยให้ ระดับคะแนน มีท้ งั การประเมินตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ การประเมินระหว่างภาค
เรี ยน และการประเมินปลายภาค ซึ่ งจะช่วยในวัตถุประสงค์ดา้ นการปฏิบตั ิเป็ นหลัก การประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
ต้องกาหนดมิติการให้คะแนน (Scoring rubrics) ตามเกณฑ์ที่ครู และนักเรี ยนร่ วมกันกาหนดขึ้น การให้ระดับ
คะแนนมีท้ งั การให้คะแนนเป็ นรายชิ้นก่อนเก็บเข้าแฟ้ มสะสมผลงาน และการให้คะแนนแฟ้ มสะสมผลงานทั้งแฟ้ ม
ซึ่ งมาตรฐานคะแนนนั้นต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดทาแฟ้ มสะสมผลงาน และมุ่งเน้นพัฒนาการของ
นักเรี ยนแต่ละคนมากกว่าการนาไปเปรี ยบเทียบกับบุคคลอื่น
8. การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ กบั ผู้อนื่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้รับฟั งความคิดเห็น
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 ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่ งจะเป็ น
ประโยชน์ในการปรับปรุ งงานของตนเอง ตัวอย่างคาถาม เช่น
– ท่านคิดอย่างไรกับผลงานชิ้นนี้
– ท่านคิดว่าควรปรับปรุ งแก้ไขส่ วนใดอีกบ้าง
– ผลงานชิ้นใดที่ท่านชอบมากที่สุดเพราะอะไร ฯลฯ
9. การปรับเปลีย่ นผลงาน หลังจากที่นกั เรี ยนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้รับคาแนะนาจากผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้องแล้ว จะนามาปรับปรุ งผลงานให้ดีข้ ึน นักเรี ยนสามารถนาผลงานที่ดีกว่าเก็บเข้าแฟ้ มสะสมงานแทนผลงาน
เดิม ทาให้แฟ้ มสะสมงานมีผลงานที่ดี ทันสมัย และตรงตามจุดประสงค์ในการประเมิน
10. การประชาสั มพันธ์ ผลงานของนักเรียน เป็ นการแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรี ยน โดยนาแฟ้ ม
สะสมผลงานของนักเรี ยนทุกคนมาจัดแสดงร่ วมกัน และเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครอง ครู และนักเรี ยนทัว่ ไปได้เข้าชม
ผลงาน ทาให้นกั เรี ยนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
ผูท้ ี่เริ่ มต้นทาแฟ้ มสะสมงานอาจไม่ตอ้ งดาเนินการทั้ง 10 ขั้นตอนนี้ อาจใช้ข้ นั ตอนหลัก ๆ คือ การรวบรวม
ผลงานและการจัดระบบแฟ้ ม การคัดเลือกผลงาน และการแสดงความคิดเห็นหรื อความรู ้สึกต่อผลงาน
องค์ ประกอบสาคัญของแฟ้ มสะสมผลงาน มีดงั นี้
1. ส่ วนนา ประกอบด้วย ปก คานา สารบัญ ประวัติส่วนตัว จุดมุ่งหมายของการทาแฟ้ มสะสมผลงาน
2. ส่ วนเนือ้ หาแฟ้ ม ประกอบด้วย ผลงาน ความคิดเห็นที่มีต่อผลงาน และ Rubrics ประเมินผลงาน
3. ส่ วนข้ อมูลเพิ่ มเติม ประกอบด้วย ผลการประเมินการเรี ยนรู ้ การรายงานความก้าวหน้าโดยครู และความ
คิดเห็นของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เพื่อน ผูป้ กครอง
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แฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็ นแหล่งรวบรวมผลงานของนักเรี ยนอย่างเป็ นระบบ ที่นามาใช้ประเมิน
สมรรถภาพของนักเรี ยน เพื่อช่วยให้นกั เรี ยน ครู ผูป้ กครองหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจและมองเห็นอย่างเป็ น
รู ปธรรมได้วา่ การปฏิบตั ิงานและผลงานของนักเรี ยนมีคุณภาพมาตรฐานอยูใ่ นระดับใด
แฟ้ มสะสมงานเป็ นเครื่ องมือประเมินผลตามภาพจริ งที่ให้โอกาสนักเรี ยนได้ใช้ผลงานจากที่ได้ปฏิบตั ิจริ ง
สื่ อสารให้ผอู ้ ื่นเข้าใจถึงความสามารถที่แท้จริ งของตน ซึ่ งผลงานที่เก็บสะสมในแฟ้ มสะสมงานมีหลายลักษณะ เช่น
การเขียนรายงาน บทความ การศึกษาค้นคว้า สิ่ งประดิษฐ์ การทาโครงงาน บันทึกการบรรยาย บันทึกการทดลอง
บันทึกการอภิปราย บันทึกประจาวัน แบบทดสอบ
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ตอนที่ 3.6
ตัวอย่ าง
แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
เรื่อง...............................................................................................กลุ่มที่...........
ภาคเรียนที่.......................ชั้น...................................................
ระดับคุณภาพ
รายการประเมิน
4
3
2
1. โครงสร้างและองค์ประกอบ
2. แนวความคิดหลัก
3. การประเมินผล
4. การนาเสนอ

1

เกณฑ์ การประเมิน แยกตามองค์ ประกอบย่ อย 4 ด้ าน
รายการโครงสร้ างและองค์ ประกอบ
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
ผลงานมีองค์ประกอบที่สาคัญครบถ้วนและจัดเก็บได้อย่างเป็ นระบบ
4
ผลงานมีองค์ประกอบที่สาคัญเกือบครบถ้วนและส่ วนใหญ่จดั เก็บอย่างเป็ นระบบ
3
ผลงานมีองค์ประกอบที่สาคัญเป็ นส่ วนน้อย แต่บางชิ้นงานมีการจัดเก็บที่เป็ นระบบ
2
ผลงานขาดองค์ประกอบที่สาคัญและการจัดเก็บไม่เป็ นระบบ
1
รายการแนวความคิดหลัก
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
ผลงานสะท้อนแนวความคิดหลักของนักเรี ยนที่ได้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ มีหลักฐาน
4
แสดงว่ามีการนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ได้มาก
ผลงานสะท้อนแนวความคิดหลักของนักเรี ยนที่ได้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ มีหลักฐาน
3
แสดงว่าสามารถนาความรู ้ไปใช้ในสถานการณ์ตวั อย่างได้
ผลงานสะท้อนแนวความคิดหลักของนักเรี ยนว่าได้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์บา้ ง มีหลักฐาน
2
แสดงถึงความพยายามที่จะนาไปใช้ประโยชน์
ผลงานจัดไม่เป็ นระบบ มีหลักฐานแสดงว่ามีความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์นอ้ ยมาก
1
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รายการแนวการประเมินผล
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
มีการประเมินความสามารถและประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานและผลงาน รวมทั้งมีการ
4
เสนอแนะโครงการที่เป็ นไปได้ที่จะจัดทาต่อไปไว้อย่างชัดเจนหลายโครงการ
มีการประเมินความสามารถและประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานและผลงาน รวมทั้งการ
3
เสนอแนะโครงการที่ควรจัดทาต่อไป
มีการประเมินความสามารถและประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานและผลงานบ้าง รวมทั้งมี
2
การเสนอแนะโครงการที่จะทาต่อไปแต่ไม่ชดั เจน
มีการประเมินประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานและผลงานน้อยมากและไม่มีขอ้ เสนอแนะใด ๆ
1
รายการการนาเสนอ
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
เขียนบทสรุ ปและรายงานที่มีระบบดี มีข้ นั ตอน มีขอ้ มูลครบถ้วน มีการประเมินผล
4
ครบถ้วน แสดงออกถึงความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
เขียนบทสรุ ปและรายงานแสดงให้เห็นว่ามีข้ นั ตอนการจัดเก็บผลงาน มีการประเมินผล
3
งานเป็ นส่ วนมาก
เขียนบทสรุ ปและรายงานแสดงให้เห็นว่ามีข้ นั ตอนการจัดเก็บผลงาน มีการประเมินผล
2
เป็ นบางส่ วน
เขียนบทสรุ ปและรายงานแสดงให้เห็นว่ามีข้ นั ตอนการจัดเก็บผลงาน แต่ไม่มีการ
1
ประเมินผล
เกณฑ์ การประเมินโดยภาพรวม
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
ผลงานมีรายละเอียดมากเพียงพอ ไม่มีขอ้ ผิดพลาดหรื อแสดงถึงความไม่เข้าใจ มีความ
เข้าใจในเรื่ องที่ศึกษาโดยมีการบูรณาการหรื อเชื่อมโยงแนวความคิดหลักต่าง ๆ เข้า
4
ด้วยกัน
ผลงานมีรายละเอียดมากเพียงพอและไม่มีขอ้ ผิดพลาดหรื อแสดงถึงความไม่เข้าใจ แต่
ข้อมูลต่าง ๆ เป็ นลักษณะของการนาเสนอที่ไม่ได้บูรณาการระหว่างข้อมูลกับ
3
แนวความคิดหลักของเรื่ องที่ศึกษา
ผลงานมีรายละเอียดที่บนั ทึกไว้ แต่พบว่าบางส่ วนมีความผิดพลาดหรื อไม่ชดั เจน หรื อ
2
แสดงถึงความไม่เข้าใจเรื่ องที่ศึกษา
ผลงานมีขอ้ มูลน้อย ไม่มีรายละเอียดบันทึกไว้
1

