
 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร ์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
หน่วยการเรยีนรู้  1 จ านวนนับไม่เกิน 100,000  
เรื่อง   จ ำนวนนับไม่เกิน 100,000                                  เวลา   2          ชั่วโมง 
อาจารย์ผู้สอน อำจำรยจ์ำรุณ ี ศุภชำต 
............................................................................................................................................................................ 
1. สาระส าคัญ 
 ตัวเลขเป็นจ ำนวนที่ใช้บอกสิ่งต่ำง ๆ ว่ำมีเท่ำไรโดยเขียนในรูปของตัวเลขฮินดูอำรบิก ตวัเลขไทยหรือ
ตัวหนังสือกำรอ่ำน ให้อ่ำนตำมชื่อหลักโดยไมต่้องอ่ำนเครื่องหมำยจุลภำค (,) ที่คั่นไว้ 

 
2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 ค 1.1 ป. 3/1 

 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อ่ำนและเขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก ตวัเลขไทยและตัวหนังสือแทนจ ำนวนได้ (K)  

2. เรียนคณิตศำสตร์ด้วยควำมสนใจสนุกสนำนและรับผิดชอบงำน (A)  
3. มีทักษะในกำรอำ่นเขียนจ ำนวนอย่ำงถูกต้องคล่องแคล่ว (P) 

 
4. สาระการเรยีนรู ้
         1.กำรบอกจ ำนวนนับไม่เกิน 100,000 

2.กำรอำ่นและเขียนตัวเลข ตัวหนังสือแทนจ ำนวน 
 

5. กระบวนการจัดการเรียนรู ้
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1.นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียน จ ำนวน 10 ข้อเวลำ 10 นำที 

2.นักเรียนช่วยกันร้องเพลง นับเรียงล ำดับจ ำนวน 
         
   ขั้นสอน 

1. ครูใช้ลูกคดิแสดงคำ่ประจ ำหลัก เช่น 



   
 
ครูยกตัวอย่ำงจ ำนวนอื่น ๆ โดยอธิบำยกำรอ่ำนและกำรเขียนตัวเลขไม่ เกิน 100,000 โดยเริ่มอ่ำนที่

หลักหมื่นก่อนแล้วตำมด้วยหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยตำมล ำดับ 
2. นักเรียนแต่ละคนผลัดกันออกมำจัดหลักลูกคิดแสดงจ ำนวนไม่เกิน 100,000 โดยให้นักเรียนคน

ถัดไปเขียนเป็นตัวเลขไทย ตัวเลขฮินดูอำรบิก และตัวหนังสือ บนกระดำนด ำยกตัวอย่ำงท ำนองนี้ 2–3 
ตัวอย่ำงจนนักเรียนเข้ำใจ 

3. ให้นักเรียนดูแผนภูมิจ ำนวนนับทีละ 10,000 ถึง 100,000 นักเรียนและครู ร่วมกันอภิปรำยถึงกำร
อ่ำนตัวเลขในหลักต่ำง ๆ ตั้งแต่หลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย หลักพัน หลักหมื่น และหลักแสน โดยให้อ่ำน
ตำมชื่อหลัก เริ่มจำกหลักที่มีค่ำมำกที่สุดเรียงล ำดับไปทีละหลักจนถึงหลักหน่วยโดยไม่ต้องอ่ำนเครื่องหมำย
จุลภำค 

4. นักเรียนศึกษำเน้ือหำ “กำรอ่ำนและกำรเขียนจ ำนวนนับ” ในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำน
คณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปที่ 3  

5. นักเรียนท ำใบกิจกรรมที่ 1 กำรอ่ำนและกำรเขียนจ ำนวนนับในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้
พื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปที่ 3  
 
          ขั้นฝึกฝนผู้เรียน 

1.ฝึกแทนค่ำจ ำนวนจำกลูกคิดที่มีจ ำนวนไม่ถึง 100,000 โดยให้นักเรียนแทนค่ำลูกคิดด้วยตัวเลข
พร้อมกับฝึกอำ่นจ ำนวนนั้น 

2.ฝึกอ่ำนจ ำนวนจำกบัตรตัวเลขหรือลูกคิด 
3.นักเรียนฝึกเขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือจำกภำพและหลักลูกคิด 
 
ขั้นการน าไปใช้ 
1.เขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก ตวัเลขไทยแทนจ ำนวน 
2.เขียนตัวหนังสือแทนจ ำนวน 
3.อ่ำนและเลือกซื้อสินค้ำจำกป้ำยรำคำได้ถูกตอ้ง 
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด 
1.กำรอำ่นและกำรเขียนตัวเลขตัวหนังสือแทนจ ำนวนนับไม่เกิน 100,000 เริ่มอ่ำนที่หลักหมื่นก่อน

แล้วตำมดว้ยหลักพันหลกัร้อยหลักสิบและหลักหน่วยตำมล ำดับ 



2.กำรอำ่นจ ำนวนนับให้อ่ำนตำมชื่อหลักเริ่มจำกหลักที่มีค่ำมำกที่สุดเรียงล ำดับลดลงไปทีละหลัก
จนถึงหลักหน่วยโดยไม่ต้องอ่ำนเครื่องหมำยจุลภำคที่คั่นไว้           
         
6. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
        1.เพลงนับเรียงล ำดับจ ำนวน 

2.บัตรจ ำนวนเลข ตำรำงร้อย ตำรำงสิบ ตำรำงหน่วย 
3.แผนภูมิตำรำงหลักเลข (หลักหน่วยถึงหลักแสน) หลักลูกคิด 
4.หนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำน คณติศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู ้คณิตศำสตร ์สมบูรณ์แบบชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 3 
5.ใบกิจกรรมที่ 1 กำรอำ่นและกำรเขียนจ ำนวนนับในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรูพ้ื้นฐำน

คณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณิตศำสตรส์มบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
 

7. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
ด้านความรู ้(K) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.ตรวจผลกำรท ำแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 

– แบบทดสอบก่อนเรียนกำรอำ่น 
และกำรเขียนจ ำนวนนับ 

– 

2.สังเกตจำกกำรซักถำมกำรแสดง 
ควำมคดิเห็นกำรให้ข้อเสนอ 
แนะและกำรอภิปรำยรว่มกัน 

– แบบบันทึกผลกำรอภปิรำย 
– แบบบันทึกควำมรู ้

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

3.สังเกตขณะปฏิบัติตำม 
ใบกิจกรรมที ่1 กำรอ่ำนและ 
กำรเขียนจ ำนวนนับ 

– ใบกิจกรรมที1่กำรอ่ำนและ 
กำรเขียนจ ำนวนนับ 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยม (A) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมขณะท ำงำน
ร่วมกับกลุ่ม 

– แบบประเมินพฤติกรรมขณะ 
ท ำงำนรว่มกับกลุ่ม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยม 

– แบบประเมินด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมและค่ำนิยม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.ตรวจผลกำรปฏิบัติตำม – ใบกิจกรรมที่ 1 ตัวเลขแสดง ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 



ใบกิจกรรมที ่1 ตัวเลขแสดงจ ำนวน จ ำนวน 
2.สังเกตพฤติกรรมกำรสือ่สำร 
กำรเชื่อมโยงหลักกำรควำมรู ้
ทำงคณิตศำสตร์ 

– แบบประเมินด้ำนทักษะ/ 
กระบวนกำร 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

3.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร 
ประเมินด้ำนทักษะ/กระบวนกำร 
 
 
 
 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
        1. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรจัดกำรเรียนรู้
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................      
............................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
        2. แนวทำงกำรแก้ปัญหำเพื่อพัฒนำกำรจดักำรเรียนรู้         
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................     
............................................................................................................................................................................ 

 
            ลงชื่อ ..........................................................  
 (อำจำรย์จำรุณี  ศุภชำต)  ผู้สอน                                      

9. กำรตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

             ลงชื่อ ..........................................................             ลงชื่อ ..........................................................  
                (อำจำรย์...................)  ผู้ตรวจ 



 
 
แนวทางบูรณาการ 
ภำษำไทย   เขียนตัวเลขไทยแทนจ ำนวนนับที่มีค่ำไม่เกิน100,000 
วิทยำศำสตร ์   ศึกษำระยะทำงระหว่ำงประเทศจำกแผนที่โลกและข้อมูลจำกกำร 

เดินทำง 
สังคมศึกษำฯ    นักเรียนค้นคว้ำข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกรตำมพื้นที่และ 

ภูมิภำคต่ำงๆ 
สุขศึกษำฯ    ค้นคว้ำข้อมูลเกี่ยวกับสุขภำพเช่นอัตรำกำรเต้นของหัวใจชีพจร 
ศิลปะ     เขียนแผนภำพลูกคิดแสดงจ ำนวนที่มีคำ่ไม่เกิน100,000 
ภำษำตำ่งประเทศ   กำรอำ่นจ ำนวนที่มคี่ำไม่เกิน100,000เป็นภำษำอังกฤษ 
กำรงำนอำชพีฯ    ศึกษำข้อมูลสถิติด้ำนกำรเกษตรผลผลิตของพืชและผลิตภัณฑ์ 

ต่ำงๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
หน่วยการเรยีนรู้  2 คาประจ าหลัก  
เรื่อง   จ ำนวนนับไม่เกิน 100,000                                  เวลา   2          ชั่วโมง 
อาจารย์ผู้สอน อำจำรยจ์ำรุณ ี ศุภชำต 
............................................................................................................................................................................ 
1. สาระส าคัญ 
 จ ำนวนตำ่งๆจะมีค่ำมำกหรือน้อยข้ึนอยู่กับจ ำนวนหลักและค่ำของตัวเลขในแต่ละหลักที่จะท ำให้
จ ำนวนมีค่ำแตกตำ่งกัน 
 
2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 ค 1.1 ป. 3/1 

ค 1.1 ป. 3/2 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เมื่อก ำหนดจ ำนวนนับไม่เกิน 100,000 ให้สำมำรถบอกค่ำของตัวเลขแต่ละหลักได้ (K)  

2. ร่วมตอบค ำถำมและท ำกิจกรรมคณติศำสตรด์้วยควำมสนใจและสนุกสนำน (A)  
3. สรุปผลและบอกเหตุผลประกอบได้อย่ำงถูกต้องคล่องแคล่ว (P) 
 

4. สาระการเรยีนรู ้
         1.บอกค่ำของตัวเลขในแต่ละหลักไม่เกิน 100,000 

2.กำรใช้เพื่อยึดต ำแหน่งของหลัก 
 

5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

 1.ทบทวนจ ำนวนและตัวเลขไม่เกิน 100,000 โดยกำรอำ่นบัตรตวัเลข บัตรภำพ 
2.ทบทวนกำรอ่ำนและเขียนตัวเลขไทยตัวเลขฮินดูอำรบิกและตวัหนังสือแทนจ ำนวนนับจำกบัตร

ตัวเลข โดยสุ่มนักเรียนออกมำอ่ำนตำมที่ก ำหนด 
3.นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 3–5 คนศึกษำภำพสญัลักษณ์ที่ก ำหนดให้แลว้ช่วยกันเขียนภำพแทน

จ ำนวนดว้ยตัวเลขไทยและค ำอ่ำนที่มีค่ำมำกกว่ำ 10,000 แต่ไม่เกิน 100,000 ให้ได้มำกที่สุดภำยในเวลำ 10 
นำที 



 
ขั้นกิจกรรมการเรียนรู ้
1.ให้นักเรียนดูแผนภูมิชื่อหลักเลขแสดงค่ำประจ ำหลักของจ ำนวนที่มีค่ำไม่เกิน 100,000 แล้วให้

นักเรียนฝึกแจกแจงค่ำประจ ำหลัก เช่น 
2.อำสำสมัครนักเรียนออกมำจัดลกูคิดแสดงจ ำนวนที่มีค่ำไม่เกิน 100,000 เช่น 58 , 721 โดย 

ชื่อหลัก หมื่น พัน ร้อย สิบ หน่วย 
ค่าประจ า
หลัก 

6 0 5 4 3 

นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงควำมคดิเห็นว่ำ ตัวเลขแต่ละตัวอยู่ในหลักใดจดักิจกรรมท ำนองนี้ 2–3 
ตัวอย่ำงจนนักเรียนเข้ำใจ 

3.ครูเขียนโจทย์เลขจ ำนวน 5 ข้อที่มีค่ำไม่เกิน 100,000 ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนแผนภำพควำมคิด
ว่ำตวัเลขแต่ละตัวอยู่ในหลักใดและมีค่ำเท่ำไร โดยครูสุ่มนักเรียนออกมำเขียนแสดงจ ำนวนที่ก ำหนดให้บน
กระดำนด ำ โดยให้เพื่อนในชั้นเรียนตรวจสอบควำมถูกต้อง เช่น 

 
4.นักเรียนศึกษำเน้ือหำในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้

คณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 (บริษัท ส ำนักพิมพ์วัฒนำพำนิช จ ำกัด) 
5.นักเรียนท ำใบกิจกรรมที่ 2 ค่ำของตัวเลขในหลักต่ำงๆในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำน

คณิตศำสตร/์สื่อกำรเรียนรู้คณิตศำสตรส์มบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปีที่ 3(บริษัท ส ำนักพิมพ์วัฒนำพำนิช 
จ ำกัด) 

ขั้นฝึกฝนผู้เรียน 
1.นักเรียนผลัดกันออกมำจัดลูกคิดแสดงจ ำนวนทีม่ีค่ำไม่เกิน 100,000 แล้วบอกว่ำตัวเลขแต่ละหลัก

อยู่ในหลักใดมีค่ำเทำ่ไร 
2.นักเรียนเขียนจ ำนวนต่ำง ๆ ลงในตำรำงแจกแจงค่ำประจ ำหลักเพื่อให้เห็นภำพชัดเจนยิ่งข้ึนคนละ 

3–4 จ ำนวนจนเข้ำใจ 
ขั้นการน าไปใช้ 
1.พูดและสื่อสำรเกี่ยวกับตัวเลขที่มีค่ำไม่เกิน 100,000 ได้ 
2.น ำควำมรู้ที่ได้ไปใชใ้นกำรซื้อขำยกำรเปรียบเทียบในชีวิตประจ ำวันได้ 



ขั้นสรุปความคิดรวบยอด 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่ำจ ำนวนต่ำง ๆ จะมคี่ำมำกหรือน้อยขึ้นอยู่กบัจ ำนวนหลักและค่ำของ

ตัวเลขในแต่ละหลักที่จะท ำให้จ ำนวนมีค่ำแตกต่ำงกัน 
         
6. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
        1.เพลงนับเรียงล ำดับจ ำนวน 

2.บัตรจ ำนวนเลข ตำรำงร้อย ตำรำงสิบ ตำรำงหน่วย 
3.แผนภูมิตำรำงหลักเลข (หลักหน่วยถึงหลักแสน) หลักลูกคิด 
4.หนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำน คณติศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู ้คณิตศำสตร ์สมบูรณ์แบบชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 3 
5.ใบกิจกรรมที่ 1 กำรอำ่นและกำรเขียนจ ำนวนนับในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรูพ้ื้นฐำน

คณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณิตศำสตรส์มบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
 

7. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
ด้าน ความรู ้(K) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตจำกกำรซักถำมกำรแสดง
ควำมคดิเห็นกำรให้ข้อเสนอแนะ
และกำรอภิปรำยร่วมกัน 

– แบบบันทึกผลกำรอภปิรำย 
– แบบบันทึกควำมรู ้

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.สังเกตขณะปฏิบัติตำม 
ใบกิจกรรมที่ 2 ค่ำของตัวเลข 
ในหลักต่ำงๆ 

– ใบกิจกรรมที่ 2 ค่ำของตัวเลข 
ในหลักต่ำงๆ 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

3.สังเกตขณะปฏิบัติตำม 
ใบกิจกรรมที่ 4 กำรเขียน 
รูปกระจำย 

– ใบกิจกรรมที่ 4 กำรเขียน 
รูปกระจำย 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

 



ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม (A) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมขณะท ำงำน
ร่วมกับกลุ่ม 

– แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ท ำงำนรว่มกับกลุ่ม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
และค่ำนิยม 

– แบบประเมินด้ำนคุณธรรม 
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและ 
ค่ำนิยม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมกำรสือ่สำร 
กำรเชื่อมโยงหลักกำรควำมรู ้
ทำงคณิตศำสตร์ 

– แบบประเมินด้ำนทักษะ/ 
กระบวนกำร 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ประเมินด้ำนทักษะ/ 
กระบวนกำร 

– แบบประเมินด้ำนคุณธรรม 
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและ 
ค่ำนิยม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
        1. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรจัดกำรเรียนรู้
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................      
............................................................................................................................................................................ 
        2. แนวทำงกำรแก้ปัญหำเพื่อพัฒนำกำรจดักำรเรียนรู้         
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................     
............................................................................................................................................................................ 

 
            ลงชื่อ ..........................................................  
 
 (อำจำรย์จำรุณี  ศุภชำต)  ผู้สอน                                      

9. กำรตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 



 
ภำษำไทย    อ่ำนและเขียนตัวเลขไทยที่มีค่ำไม่เกิน100,000 
วิทยำศำสตร ์   ศึกษำเกี่ยวกับระยะทำงระหว่ำงจังหวดัต่ำงๆภำยในประเทศและ 

ต่ำงประเทศ 
สังคมศึกษำฯ    นักเรียนค้นคว้ำข้อมูลเกี่ยวกับประชำกรในพื้นที่ตำมภูมิภำค 

ต่ำงๆ 
สุขศึกษำฯ    ค้นคว้ำข้อมูลเกี่ยวกับสุขภำพจ ำนวนผู้ป่วยที่รกัษำใน 

โรงพยำบำล 
ศิลปะ     เขียนแผนภำพควำมคดิแสดงค่ำจ ำนวนไม่เกิน100,000 
ภำษำตำ่งประเทศ   กำรอำ่นและกำรเขียนจ ำนวนที่มีค่ำไม่เกิน100,000 
กำรงำนอำชพีฯ    ประดิษฐ์เกมที่ใช้ควำมรู้เรื่องที่เรียนมำแล้วและควำมรู้เกี่ยวกับค่ำ 

ของตัวเลขในหลักต่ำงๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
หน่วยการเรยีนรู้  3  การเขียนจ านวน ในรูปกระจาย     
เรื่อง   จ ำนวนนับไม่เกิน 100,000                                  เวลา   2          ชั่วโมง 
อาจารย์ผู้สอน อำจำรยจ์ำรุณ ี ศุภชำต 
............................................................................................................................................................................ 
1. สาระส าคัญ 
 กำรเขียนจ ำนวนในรูปกระจำยเป็นกำรเขียนผลบวกของจ ำนวนตำมค่ำประจ ำหลัก 
 
2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 ค 1.1 ป. 3/1 

ค 1.1 ป. 3/2 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.เพื่อก ำหนดจ ำนวนนับไม่เกิน 100,000 ให้สำมำรถเขียนในรูปกระจำยได้ (K) 

2.สนใจเรียนเต็มใจท ำงำนและเรียนคณิตศำสตร์อย่ำงมีควำมสุข (A) 
3.ใช้วิธกีำรที่เหมำะสมในกำรแก้ปัญหำหำค ำตอบและน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน (P) 
 

4. สาระการเรยีนรู ้
         กำรเขียนในรูปกระจำยของกำรบวก 
 
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 น าเข้าสู่บทเรียน 

1.ทบทวนจ ำนวนและตัวเลขที่ไม่เกิน 100,000 โดยกำรอ่ำนบัตรตัวเลขและบัตรภำพ 
2.ทบทวนกำรอ่ำนและกำรเขียนตัวเลขไทยตัวเลขฮินดูอำรบิกและตัวหนังสือแทน จ ำนวนนับจำก

บัตรตัวเลข โดยสุ่มนักเรยีนออกมำอ่ำนทีละคน 
3.นักเรียนช่วยกันร้องเพลง มำเรียนคณิตศำสตร์เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเรียน 

เพลงเรียนคณิตศาสตร์ 
เน้ือร้อง...รำตรี รุ่งทวีชัย      ท ำนอง...สำมสิบยังแจ๋ว 

ชั่วโมงนี้มำเรียนหนูจงพำกเพียรเรียนวิชำคณิตฯ 
หนูอย่ำเพิ่งเบือนบิดคณิตศำสตร์ก็มีเรื่องแจว๋ 



มำร่วมมำร้องเพลงกันเพื่อควำมมุ่งมั่นมำร้องกัน เจื้อยแจ้ว 
คณิตศำสตร์เพริดแพร้วได้เรียนแล้วช่วยสรำ้งปัญญำ 

ขัน้กิจกรรมการเรียนรู ้
1.ให้นักเรียนพิจำรณำหลักลูกคิด และบอกค่ำของตัวเลขแต่ละตัวในแต่ละหลัก เช่น 

 
 

2.นักเรียนช่วยกันเขียนจ ำนวนที่ครูก ำหนดให้อยู่ในรูปกระจำยลงในตำรำงเพื่อแสดงให้ชัดเจนยิ่งข้ึน 
 

3.ให้นักเรียนพิจำรณำคำ่ของหลักตัวเลขที่ได้และเขียนในรูปกระจำย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. นักเรียนศึกษำเน้ือหำในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 (บริษัท ส ำนักพิมพ์วัฒนำพำนิช จ ำกัด)  

5. นักเรียนท ำกิจกรรมที3่กำรเขียนในรูปกระจำยในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำน
คณิตศำสตร/์สื่อกำรเรียนรู้คณิตศำสตรส์มบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 (บริษัท ส ำนักพิมพ์ วัฒนำพำนิช 
จ ำกัด)  

ขั้นฝึกฝนการเรียนรู้ 

หมื่น พัน ร้อย สิบ หน่วย 

1 2 0 4 5 

หมื่น พัน ร้อย สิบ หน่วย 

7 5 1 0 9 

12,045 คือ 1 หมื่น 2 พัน 0 ร้อย 
4 สิบ 5 หน่วย ซึ่งมีค่าของตวัเลข 
ดังน้ี 
1 อยู่ในหลักหมื่นมีค่า 10,000 
2 อยู่ในหลักพันมีค่า 2,000 
0 อยู่ในหลักร้อยมีค่า 0 
4 อยู่ในหลักสิบมีค่า 40 
5 อยู่ในหลักหน่วยมีค่า 5 

75,109 คือ 7 หมื่น 5 พัน 1 ร้อย 
0 สิบ 9 หน่วย ซึ่งมีค่าของตวัเลข 
ดังน้ี 
7 อยู่ในหลักหมื่นมีค่า 70,000 
5 อยู่ในหลักพันมีค่า 5,000 
1 อยู่ในหลักร้อยมีค่า 100 
0 อยู่ในหลักสิบมีค่า 0 
9 อยู่ในหลักหน่วยมีค่า 9 



1. นักเรียนทดลองกระจำยจ ำนวนทีก่ ำหนดขึ้นซ่ึงมีค่ำไม่เกิน 100,000 แล้วตรวจสอบโดยกำรบวก
ตำมแนวตั้งจะได้ผลลัพธเ์ท่ำกับจ ำนวนที่ก ำหนดไว้หรือไม ่ 

2. เขียนพุทธศักรำชที่นักเรียนเกิดและพุทธศักรำชปัจจุบันในรูปกระจำย 
ขั้นการน าไปใช้ 
1. น ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ในกำรบวกจ ำนวนที่มีคำ่มำก ๆ และหลำยหลัก 
2. น ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ในกำรซื้อขำยในชีวติประจ ำวันได้ 
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด 
ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปว่ำกำรเขียนจ ำนวนในรูปกระจำยเป็นกำรเขียนผลบวกของจ ำนวนต่ำงๆ

ตำมค่ำประจ ำหลัก 
         
 

6. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
        1. บัตรจ ำนวนต่ำงๆที่มีค่ำไม่เกิน 100,000  

2. แถบประโยคกำรเขียนในรูปกระจำยของจ ำนวนต่ำง ๆ  
3. หลักลูกคิด 
4. ใบกิจกรรมที ่3 กำรเขียนในรูปกระจำยในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณติศำสตร์/สือ่

กำรเรียนรูค้ณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 (บริษัท ส ำนักพมิพ์ วัฒนำพำนิช จ ำกัด)  
5. หนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณติศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณติศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 3 
แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเตมิ 

1. สำรำนุกรมไทยส ำหรบัเยำวชนในพระรำชประสงค์ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เล่ม 6  
2. ตัวเลขแสดงจ ำนวนนับ  
3. บุคคลต่ำง ๆ คร ูเพื่อนญำติผู้รูด้้ำนคณติศำสตร์ 
4. อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับกำรเขียนในรูปกระจำย 

7. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
ด้าน ความรู ้(K) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตจำกกำรซักถำมกำรแสดง 
ควำมคดิเห็นกำรให้ข้อเสนอแนะ
และกำรอภิปรำยร่วมกัน 

– แบบบันทึกผลกำรอภปิรำย 
– แบบบันทึกควำมรู ้

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.สังเกตขณะปฏิบัติตำมใบ 
กิจกรรมที3่กำรเขียน 
ในรูปกระจำย 

– ใบกิจกรรมที3่กำรเขียนในรูป
กระจำย 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 



ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยม (A) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมขณะท ำงำน
ร่วมกับกลุ่ม 

– แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ท ำงำนรว่มกับกลุ่ม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและ 
ค่ำนิยม 

– แบบประเมินด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมและค่ำนิยม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมกำรสือ่สำร 
กำรเชื่อมโยงหลักกำรควำมรู้ทำง
คณิตศำสตร ์

– แบบประเมินด้ำนทักษะ/ 
กระบวนกำร 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ประเมินด้ำนทักษะ/กระบวนกำร 
 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
        1. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรจัดกำรเรียนรู้
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................      
............................................................................................................................................................................ 
        2. แนวทำงกำรแก้ปัญหำเพื่อพัฒนำกำรจดักำรเรียนรู้         
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................      

 
            ลงชื่อ ..........................................................  
 (อำจำรย์จำรุณี  ศุภชำต)  ผู้สอน                                      

9. กำรตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

             ลงชื่อ ..........................................................             ลงชื่อ ..........................................................  
                (อำจำรย์...................)  ผู้ตรวจ 
 



แนวทางบูรณาการ 
ภำษำไทย    อ่ำนและเขียนตัวเลขไทยแทนจ ำนวนนับที่มีค่ำไม่เกิน100,000 
วิทยำศำสตร ์   ศึกษำข้อมูลระยะทำงต่ำงๆของกำรเดินรถหรือระยะทำงบนแผน 

ที่หรือลูกโลกจ ำลอง 
สังคมศึกษำฯ    นักเรียนค้นคว้ำข้อมูลเกี่ยวกับประชำกรและผลผลิตทำงกำร 

เกษตรของท้องถ่ิน 
สุขศึกษำฯ    แข่งขันกำรเขียนจ ำนวนในรูปกระจำย 
ศิลปะ     วำดภำพลูกคิดแสดงจ ำนวนในรูปกระจำยที่ก ำหนดและคิดขึ้น 

เอง 
ภำษำตำ่งประเทศ   กำรอำ่นจ ำนวนที่มคี่ำไม่เกิน100,000เป็นภำษำอังกฤษ 
กำรงำนอำชพีฯ    ประดิษฐ์ตัวต่อกำรเขียนในรูปกระจำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร ์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
หน่วยการเรยีนรู้  4  การเปรียบเทียบจ านวน        
เรื่อง   จ ำนวนนับไม่เกิน 100,000                                  เวลา   2          ชั่วโมง 
อาจารย์ผู้สอน อำจำรยจ์ำรุณ ี ศุภชำต 
............................................................................................................................................................................ 
1. สาระส าคัญ 
 จ ำนวนนับที่มีค่ำไม่เกิน 100,000 สองจ ำนวนสำมำรถน ำมำเปรียบเทียบได้ว่ำมีคำ่เท่ำกันไม่เท่ำกัน
มำกกวำ่หรือน้อยกว่ำ 
 
2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 ค 1.1 ป. 3/1 

ค 1.1 ป. 3/2 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เมื่อก ำหนดจ ำนวนนับไม่เกิน 100,000 ให้สำมำรถเปรียบเทียบจ ำนวนและใช้เครื่องหมำย=, ≠, >, 
< ได้ (K)  

2. ท ำงำนตำมล ำดับข้ันตอนสะอำดเรียบร้อยและส่งงำนตรงก ำหนดเวลำ (A)  
3. น ำควำมรู้ไปใชใ้นกำรเรียนวิชำอื่นและในชีวิตประจ ำวัน (P)  

 
4. สาระการเรยีนรู ้
         เปรียบเทียบจ ำนวนนับโดยใช้เครื่องหมำย =, ≠, >, <  
 
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
  

1. ทบทวนกำรเปรียบเทียบจ ำนวนนับสองจ ำนวนที่ไม่เกิน 100,000 โดยให้นักเรียนคนหนึ่งบอก
จ ำนวนหน่ึงและให้นักเรียนอีกคนบอกจ ำนวนที่มำกกวำ่หรือเท่ำกันโดยครยูกตัวอยำ่งทั้งจ ำนวนที่มหีลัก
เท่ำกันและจ ำนวนที่มีหลักไม่เท่ำกัน 

2. นักเรียนช่วยกันร้องเพลงหนูเรียนด้วย 
 
 



เพลง หนู เรียน ด้วย  
เน้ือร้อง...รำตร ีรุ่งทวีชัย     ท ำนอง...ให้หนูไปด้วย  

พี่จ๋ำพี่จ๋ำพี ่พี่มำเรียนชั้นนี้ให้หนูเรียนด้วย  
พี่จะเรียนวิชำคณิตฯ หนู ก็จะฝึกคดิให้สละสลวย  
ถ้ำให้หนูคิดเองก็ยิ่งดี หนูจะแสดงวิธีละให้พี่งงงวย 
หนูจะตั้งใจเรียน จะคอยพำกเพียร ให้ดีจริงด้วย 
หำกหนูไม่เข้ำใจ มีปัญหำเรื่องใด คุณครูไปรอช่วย  
จะได้คิดค้นท ำเสียใหม ่ข้อนี้ท ำอย่ำงไร จึงจะไม่งงงวย 

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู ้
 
1. ให้นักเรียนช่วยกันสังเกตภำพลูกคิด 2 ภำพแล้วช่วยกันตั้งค ำถำมจำกภำพที่นักเรียนสังเกตโดย

ผลัดกันถำมตอบเช่นภำพสองภำพมีสิ่งใดเท่ำกันจ ำนวนในภำพใดมีค่ำมำกกว่ำเป็นต้น 
2. ให้นักเรียนสังเกตจ ำนวน 2  

จ ำนวนที่มีหลักไม่เท่ำกัน 
จ ำนวนที่มีหลักมำกกวำ่จะมี 
ค่ำมำกกว่ำ 

3. ให้นักเรียนสังเกตจ ำนวน 2 จ ำนวนที่มีหลักเท่ำกันโดยเปรียบเทียบตัวเลขในหลักซ้ำยมือสุดถ้ำตัว
ใดมีค่ำมำกกว่ำจ ำนวนนั้นจะมีค่ำมำกกว่ำถ้ำตัวเลขในหลักซ้ำยมือสุดเท่ำกันให้เปรียบเทียบในหลักรองลงมำ 

4. นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 3–4 คนช่วยกันจัดลูกคิดแสดงจ ำนวนหลักเท่ำกันโดยแสดงจ ำนวนที่
มำกกว่ำจ ำนวนที่น้อยกว่ำและจ ำนวนที่เท่ำกับจ ำนวนที่ครูก ำหนดให้ 

5. นักเรียนกลุ่มเดิมช่วยกันจัดลูกคดิแสดงจ ำนวนหลักไม่เท่ำกันโดยแสดงจ ำนวนที่มำกกวำ่จ ำนวนที่
น้อยกว่ำจ ำนวนที่ครกู ำหนดให้ 

6. นักเรียนศึกษำเน้ือหำในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปี ที่ 3 (บริษัท ส ำนักพิมพว์ัฒนำพำนิช จ ำกัด)  

7. นักเรียนท ำใบกิจกรรมที่ 4 กำรเปรียบเทียบจ ำนวนในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำน
คณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 (บริษัท ส ำนักพิมพ์วัฒนำพำนิช 
จ ำกัด)  

ขั้นฝึกฝนผู้เรียน 
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันท ำบัตรจ ำนวนเพื่อใช้ในกำรเปรียบเทียบโดยเขียน

จ ำนวนที่มีค่ำไม่เกิน 100,000 แล้วน ำมำวำงคละกันโดยให้นักเรียนในกลุ่มผลัดกันหยิบครั้งละ 2 ใบ และ
แสดงกำรเปรียบเทียบโดยใช้บัตรสัญลักษณ์ =, ≠, > และ <  

2. ครูมอบหมำยงำนให้นักเรียนเขียนแผนภำพที่มคี่ำไม่เกิน 100,000 คนละ 1 จ ำนวน พร้อม เขียน
ค่ำและค ำอ่ำนของจ ำนวนเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 



ขั้นการน าไปใช้ 
1.สื่อสำรเกี่ยวกับจ ำนวนที่มีค่ำไม่เกิน100,000 ได ้
2.น ำควำมรู้ที่ได้ไปใชใ้นกำรซื้อขำยในชีวติประจ ำวันได้ 
 
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด 
จ ำนวนนับที่มีค่ำไม่เกิน 100,000 สองจ ำนวนสำมำรถน ำมำเปรียบเทียบได้ว่ำมีค่ำเท่ำกันหรือไม่

เท่ำกันมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำจ ำนวนที่มีหลักไม่เท่ำกันจ ำนวนที่มีหลักน้อยกว่ำจะมีค่ำน้อยกว่ำจ ำนวนที่มีหลัก
มำกกว่ำหรือจ ำนวนที่มีหลักมำกกว่ำจะมีค่ำมำกกว่ำจ ำนวนที่มีหลักน้อยกว่ำและจ ำนวนที่มีหลักเท่ำกันให้
เปรียบเทียบตัวเลขที่อยู่ในหลักซ้ำยมือสุดของจ ำนวนที่น ำมำเปรียบเทียบถ้ำตัวเลขในหลักซ้ำยมือสุดเท่ำกันให้
พิจำรณำในหลักถัดไปตัวเลขใดมีค่ำมำกกว่ำจ ำนวนนั้นก็จะมีค่ำมำกกว่ำถ้ำมีค่ำเท่ำกันอีกก็เปรียบเทียบตัวเลข
ในหลักถัดไปอีก 
       
6. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

        1. บัตรสัญลักษณท์ำงคณิตศำสตร์ =, ≠, >, <  
2. บัตรจ ำนวนเลขที่มีค่ำไม่เกิน 100,000  
3. แถบประโยคคณิตศำสตร์หลักลูกคดิ  
4. ใบกิจกรรมที ่4 กำรเปรียบเทียบจ ำนวนในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณติศำสตร์/สื่อ

กำรเรียนรูค้ณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปีที่ 35. หนังสือเรียนสำระกำรเรียนรูพ้ื้นฐำน
คณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณิตศำสตรส์มบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเตมิ 

1. สำรำนุกรมไทยส ำหรบัเยำวชนในพระรำชประสงค์ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เล่ม 6  
2. บุคคลต่ำง ๆ เช่น คร ูเพื่อน ผู้รู้ดำ้นคณิตศำสตร์ 
3. อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับกำรเปรียบเทียบจ ำนวน 
 

7. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
ด้าน ความรู ้(K) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 
1.สังเกตจำกกำรซักถำมกำรแสดง 
ควำมคดิเห็นกำรให้ข้อเสนอแนะ
และกำรอภิปรำยร่วมกัน 

– แบบบันทึกผลกำรอภปิรำย 
– แบบบันทึกควำมรู ้

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.สังเกตขณะปฏิบัติตำมใบ 
กิจกรรมที่4กำรเปรียบเทียบ 
จ ำนวน 

– ใบกิจกรรมที่4กำรเปรียบเทียบ 
จ ำนวน 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 



ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยม (A) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมขณะท ำงำน
ร่วมกับกลุ่ม 

– แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ท ำงำนรว่มกับกลุ่ม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและ 
ค่ำนิยม 

– แบบประเมินด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมและค่ำนิยม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมกำรสือ่สำร 
กำรเชื่อมโยงหลักกำรควำมรู้ทำง
คณิตศำสตร ์

– แบบประเมินด้ำนทักษะ/ 
กระบวนกำร 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ประเมินด้ำนทักษะ/กระบวนกำร 
 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
        1. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรจัดกำรเรียนรู้
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................      
............................................................................................................................................................................ 
        2. แนวทำงกำรแก้ปัญหำเพื่อพัฒนำกำรจดักำรเรียนรู้         
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................      

 
            ลงชื่อ ..........................................................  
 (อำจำรย์จำรุณี  ศุภชำต)  ผู้สอน                                      

9. กำรตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

             ลงชื่อ ..........................................................             ลงชื่อ ..........................................................  
                (อำจำรย์...................)  ผู้ตรวจ 



แนวทางบูรณาการ  
ภำษำไทย    ตอบค ำถำมเกี่ยวกับกำรเปรียบเทียบจ ำนวนที่ไม่เกิน 100,000  
วิทยำศำสตร ์   เปรียบเทียบข้อมูลจำกภัยธรรมชำตทิี่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในโลก 
สังคมศึกษำฯ    รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติที่ยังเหลือและมีอยู่ใน 

ปัจจุบัน  
สุขศึกษำฯ    จัดท ำสถิตกิำรเกิดอุบัติเหตุหรือเปรียบเทียบสถิติกำรเกิดอุบัติเหต ุ 
ศิลปะ     วำดภำพแสดงกำรเปรียบเทียบจ ำนวนสองจ ำนวน  
ภำษำตำ่งประเทศ    ร้องเพลงและเล่นเกมเกี่ยวกับกำรเปรียบเทียบจ ำนวน  
กำรงำนอำชพีฯ    ประดิษฐ์ของเล่นที่ใช้ในกำรเปรียบเทียบจ ำนวนไม่เกิน 100,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
หน่วยการเรยีนรู้  5  การเรียงล าดับจ านวน      
เรื่อง   จ ำนวนนับไม่เกิน 100,000                                  เวลา   2          ชั่วโมง 
อาจารย์ผู้สอน อำจำรยจ์ำรุณ ี ศุภชำต 
............................................................................................................................................................................ 
1. สาระส าคัญ 

กำรเรียงล ำดับจ ำนวนหลำยๆจ ำนวนท ำได้โดยกำรเปรียบเทียบจ ำนวนทีละคู่แล้วเรียงล ำดับจำก
จ ำนวนที่มีค่ำน้อยไปหำจ ำนวนที่มีค่ำมำกหรือจำกจ ำนวนที่มีค่ำมำกไปหำจ ำนวนที่มีค่ำน้อย 
 
2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 ค 1.1 ป. 3/1 

ค 1.1 ป. 3/2 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เมื่อก ำหนดจ ำนวนนับไม่เกิน 100,000 ให้สำมำรถเปรียบเทียบจ ำนวนและใช้เครื่องหมำย=, ≠, >, 
< ได้ (K)  

2. ท ำงำนตำมล ำดับข้ันตอนสะอำดเรียบร้อยและส่งงำนตรงก ำหนดเวลำ (A)  
3. น ำควำมรู้ไปใชใ้นกำรเรียนวิชำอื่นและในชีวิตประจ ำวัน (P)  

 
4. สาระการเรยีนรู ้
         เรียงล ำดับจ ำนวนที่มีคำ่น้อยไปหำจ ำนวนที่มีค่ำมำกหรือจำกจ ำนวนที่มีค่ำมำกไปหำจ ำนวนที่มี 
ค่ำน้อย 
 
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
  

1. ทบทวนกำรเปรียบเทียบจ ำนวนนับสองจ ำนวนที่ไม่เกิน 100,000 โดยเน้นให้นักเรียนบอกเหตุผล
ว่ำมีจ ำนวนหลักเท่ำกันหรือไม่มีกี่หลักตวัเลขแต่ละตัวมีค่ำเท่ำไรจ ำนวนใดมีค่ำมำกกว่ำจ ำนวนใดมคี่ำน้อยกวำ่
เพรำะเหตุใด 

2. นักเรียนช่วยกันคิดเตมิตัวเลขลงในช่องว่ำง 10 ข้อให้มีควำมสัมพันธ์กับโจทย์ที่ก ำหนดให้ 



 
 
3. นักเรียนช่วยกันร้องเพลงมำเรียนคณิตศำสตร์ 
 

เพลงมาเรียนคณิตศาสตร ์
เน้ือร้อง...รำตร ีรุ่งทวีชัย     ท ำนอง...สำมสิบยังแจ๋ว 

ชั่วโมงนี้มำเรียน หนูจงพำกเพียรเรียนวชิำคณติฯ  
หนูอย่ำเพิ่งเบือนบิดคณิตศำสตร์ก็มีเรื่องแจว๋ 
มำร่วมมำร้องเพลงกัน เพื่อควำมมุ่งมั่นมำร้องกันเจื้อยแจ้ว 
คณิตศำสตร์เพริดแพร้วได้เรียนแล้วช่วยสรำ้งปัญญำ 
 

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู ้
1. ครูยกตัวอยำ่งจ ำนวนที่มีค่ำไม่เกิน 100,000 สำมถึงห้ำจ ำนวนแล้วให้นกัเรียนเรียงล ำดับจำก

จ ำนวนที่มีค่ำมำกไปหำจ ำนวนที่มีค่ำน้อยและจ ำนวนที่มีค่ำน้อยไปหำจ ำนวนที่มีค่ำมำกโดยเปรียบเทียบทีละคู่ 
2. นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 4 คน เขียนจ ำนวนที่มีค่ำไม่เกิน 100,000 คนละหนึ่งจ ำนวนใส่กระดำษ

ไว้เมื่อครบสี่แผ่นให้แต่ละกลุ่มยืนเรียงล ำดับจำกจ ำนวนที่มีค่ำมำกไปหำจ ำนวนที่มีค่ำน้อยหรือจ ำนวนที่มีค่ำ
น้อยไปหำจ ำนวนที่มีค่ำมำกท ำกิจกรรมท ำนองนี้จ ำนวน10ครั้งโดยเปลี่ยนกระดำษและเขียนตัวเลขใหม่ทุก
ครั้งกลุ่มใดตอบถูกมำกที่สุดเป็นผู้ชนะ 

3. ครูมอบหมำยให้นักเรียนเขียนแผนภำพควำมคดิกำรเรียงล ำดับจ ำนวนที่มีหลำยหลักหลำยจ ำนวน
แล้วเก็บในแฟ้มสะสมผลงำน 

4. นักเรียนศึกษำเน้ือหำในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 (บริษัท ส ำนักพิมพ์วัฒนำพำนิช จ ำกัด)  

5. นักเรียนท ำใบกิจกรรมที่ 5 กำรเรียงล ำดับในหนังสือเรียนสำระกำรเรยีนรู้พื้นฐำนคณติศำสตร/์สื่อ
กำรเรียนรูค้ณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 (บริษัท ส ำนักพมิพ์ วัฒนำพำนิช จ ำกัด) 

 



ขั้นฝึกฝนผู้เรียน 
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5 คน เขียนปี พ.ศ. ที่เกิดสองหลักแล้วตำมด้วยเดือนเกิดสองหลักและ

วันที่เกิดสองหลักจำกนั้นช่วยกันเรียงตัวเลขจำกจ ำนวนที่มีค่ำมำกไปหำจ ำนวนที่มีค่ำน้อยเช่นมำนพเกิดปี 
พ.ศ.2534เดือนมีนำคมวนัที่20จะเขียนเป็นตัวเลขได้ดังนี้ 34 03 20 เป็นต้น  

2. ให้นักเรียนส ำรวจรหัสไปรษณีย์ของเพื่อนๆจ ำนวน 5 คน ที่ไม่ซ้ ำกัน (หรือเปิดจำกสมุด
รหัสไปรษณีย์) แล้วเรียงล ำดับจำกจ ำนวนที่มีคำ่น้อยไปหำจ ำนวนที่มีค่ำมำกหรือจ ำนวนที่มีค่ำมำกไปหำ
จ ำนวนที่มีค่ำน้อย 

 
ขั้นการน าไปใช้ 
1. เปรียบเทียบอำยุจำกปี พ.ศ. ที่เกิดได ้
2. เปรียบเทียบจ ำนวนต่ำง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจ ำวันได ้ 
3. น ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
 
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด 
กำรเรียงล ำดับจ ำนวนหลำยจ ำนวนท ำได้โดยกำรเปรียบเทียบจ ำนวนทีละคู่แล้วเรียงล ำดับจำก

จ ำนวนที่มีค่ำน้อยไปหำจ ำนวนที่มีค่ำมำกหรือจำกจ ำนวนที่มีค่ำมำกไปหำจ ำนวนที่มีค่ำน้อย 
         
6. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1. ข้อมูลสถิติต่ำงๆที่มีจ ำนวนไม่เกิน 100,000  
2. บัตรจ ำนวนนับ  
3. แผ่นภำพโฆษณำสินค้ำที่ระบุไว ้ 
4. ใบกิจกรรมที ่5 กำรเรยีงล ำดับจ ำนวนในหนังสอืเรียนสำระกำรเรียนรูพ้ืน้ฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำร

เรียนรู้คณิตศำสตรส์มบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 (บริษัท ส ำนักพิมพ์วัฒนำพำนิชจ ำกัด)  
5. หนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณติศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณติศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 3 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
1. ประดิษฐ์บัตรตัวเลขทีม่ีค่ำไม่เกิน 100,000 ตำมจินตนำกำรได ้
2. ส ำรวจเบอร์โทรศัพทร์หัสไปรษณีย์ป พ.ศ. ที่เกิดแล้วน ำมำเรียงล ำดับจ ำนวน 
 
 
 
 



7. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
 
ด้าน ความรู ้(K) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตจำกกำรซักถำมกำรแสดง 
ควำมคดิเห็นกำรให้ข้อเสนอแนะ
และกำรอภิปรำยร่วมกัน 

– แบบบันทึกผลกำรอภปิรำย 
– แบบบันทึกควำมรู ้

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.สังเกตขณะปฏิบัติตำมใบ 
กิจกรรมที่ 5 กำรเปรียบเทียบ 
จ ำนวน 

– ใบกิจกรรมที่5กำรเปรียบเทียบ 
จ ำนวน 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

 
 
 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยม (A) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมขณะท ำงำน
ร่วมกับกลุ่ม 

– แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ท ำงำนรว่มกับกลุ่ม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและ 
ค่ำนิยม 

– แบบประเมินด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมและค่ำนิยม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมกำรสือ่สำร 
กำรเชื่อมโยงหลักกำรควำมรู้ทำง
คณิตศำสตร ์

– แบบประเมินด้ำนทักษะ/ 
กระบวนกำร 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ประเมินด้ำนทักษะ/กระบวนกำร 
 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
        1. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรจัดกำรเรียนรู้
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................      
............................................................................................................................................................................ 



        2. แนวทำงกำรแก้ปัญหำเพื่อพัฒนำกำรจดักำรเรียนรู้         
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................     
............................................................................................................................................................................ 

 
            ลงชื่อ ..........................................................  
 (อำจำรย์จำรุณี  ศุภชำต)  ผู้สอน                                      

9. กำรตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

             ลงชื่อ ..........................................................             ลงชื่อ ..........................................................  
                (อำจำรย์...................)  ผู้ตรวจ 
 
 
 
 
 
 
แนวทางบูรณาการ  
ภำษำไทย     เขียนจ ำนวนที่มีค่ำไม่เกนิ 100,000 เป็นเลขไทย  
วิทยำศำสตร ์    เรียงล ำดับระยะห่ำงระหว่ำงโลกและดำวเครำะห์ดวงอื่น ๆ  
สังคมศึกษำฯ     เรียงล ำดับข้อมูลเกี่ยวกบัประชำกรและพื้นที่  
ศิลปะ      เขียนแผนภำพควำมคิดแสดงกำรเรียงล ำดับจ ำนวน  
สุขศึกษำฯ     เล่นเกมกำรเรียงล ำดับจ ำนวน  
ภำษำตำ่งประเทศ    อ่ำนและเขียนจ ำนวนที่มีค่ำไม่เกิน 100,000 เป็นภำษำอังกฤษ 
กำรงำนอำชพีฯ     ฝึกพิมพ์จ ำนวนต่ำงๆด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคิดเลข  
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
หน่วยการเรยีนรู้  6  การนับเพ่ิมทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 และทีละ 50   
เรื่อง   จ ำนวนนับไม่เกิน 100,000                                  เวลา   2          ชั่วโมง 
อาจารย์ผู้สอน อำจำรยจ์ำรุณ ี ศุภชำต 
............................................................................................................................................................................ 
1. สาระส าคัญ 
 กำรนับเพิ่มครั้งละเท่ำๆกันคือกำรนับเพิ่มจำกจ ำนวนที่เริ่มต้นครั้งละเท่ำๆกันและกำรนับเพิ่มครั้ง
สุดท้ำยจะเป็นผลรวมของจ ำนวนที่นับทั้งหมด 
 
2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 ค 1.1 ป. 3/1 

ค 1.1 ป. 3/2 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เมื่อก ำหนดจ ำนวนนับให้สำมำรถนับเพิ่มทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ 50 และน ำไปประยุกต์ได้ 
(K)  

2. ร่วมตอบค ำถำมดว้ยควำมสนใจและเรียนคณิตศำสตร์อย่ำงมีควำมสุข (A)  
3. บอกเหตุผลประกอบกำรนับเพิ่มแต่ละครั้งไดอ้ย่ำงถูกต้องคล่องแคล่ว (P)  

  
4. สาระการเรยีนรู ้
         กำรนับเพิ่มทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 และ ทีละ 50 จำก จ ำนวนที่ก ำหนด 
 
 
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

 1. นักเรียนช่วยกันร้องเพลง นับเพิ่มทีละสำม 
เพลงนบัเพิ่มทีละสาม 

ผู้แต่ง...สมใจ กล้ำหำญ    ท ำนอง...เพลงต้อยตริ่ง 
น้องพรไปซื้อไข่   แม่ค้ำหยิบให้ทีละสำมฟอง 

ช่วยกันนับหน่อยเถิดน้อง   หยิบห้ำทีได้ไข่กี่ฟอง 



2.ให้นักเรียนวำดภำพไข่กองละ 3 ฟอง 5 กองลงในกระดำษหรือสมุดของตนเองแล้วลองนับดูว่ำจะ
ได้ไข่กี่ฟองทุกคนไดค้ ำตอบเท่ำกันหรือไม่(เท่ำกัน) 

3.จำกเนื้อเพลงในข้อ 1. ให้นักเรียนเปลี่ยนค ำร้องเป็นนับเพิ่มทีละสี่แล้วร้องเพลงกำรนับเพิ่มทีละสี่
จำกนั้นนับดูว่ำจะได้ไข่กี่ฟอง (20ฟอง) 

ขัน้กิจกรรมการเรียนรู ้
1.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 3–5 คนน ำฝำขวดน้ ำอัดลมหรืออุปกรณ์นับอื่นๆนับครั้งละ 3 คือ 3 

6 9 12 15 ซึ่งสำมำรถใช้กำรท่องสูตรคูณแม่ 3 มำช่วยในกำรนับจะท ำให้นับได้เร็วขึ้นท ำ
กิจกรรมท ำนองนี้แต่ให้นับเพิ่มครั้งละ 4 ซึ่งสำมำรถใช้กำรท่องสูตรคูณแม ่4 มำช่วยในกำรนับจะท ำให้นับได้
เร็วขึ้น 

2.ฝึกนับทีละ 25 เริ่มต้นจำก 25 50 75 100 นักเรียนจะหำค ำตอบโดยกำรบวกเพิ่ม
ครั้งละ25หรือดูสูตรคณูแม ่25 ก็ได ้

3.กำรนับเพิ่มทีละ 50 ก็เช่นเดียวกันคือกำรบวกเพิ่มไปทีละ 50 ดังตัวอยำ่ง 50 100 150 
200 

4.ในกำรนับเพิ่มทีละ 3 , 4 , 25 , 50 ถ้ำไม่ได้เริ่มต้นด้วย0แต่เริ่มต้นเป็นจ ำนวนอื่น ๆ ครูอธิบำย
เพิ่มเติมว่ำจะใชก้ำรท่องสูตรคูณไม่ได้จะต้องใช้วธิบีวกเพิ่มวิธีเดียวเทำ่นั้นครูให้นักเรียนฝึกกำรคิดนบัเพิ่มทีละ
เท่ำๆกันโดยน ำบัตรตัวเลขชุดละ4จ ำนวนมำให้นักเรียนเรียงค ำตอบโดยครจูะวำงจ ำนวนเริ่มต้นให้ 

กลุ่มที่ 1 231 234 237 240 เพิ่มข้ึนทีละ 3 
กลุ่มที่ 2 164 168 172 176 เพิ่มข้ึนทีละ 4 
กลุ่มที่ 3 203 228 253 278 เพิ่มข้ึนทีละ 25 
กลุ่มที่ 4 1,250 1,300 1,350 1,400เพิ่มข้ึนทีละ 50 
น ำบัตรจ ำนวนแต่ละกลุม่ที่เรียงถูกต้องไปติดบนกระดำนด ำหรือเขียนบนกระดำนด ำให้อำ่นและ

พิจำรณำกำรเพิ่มข้ึนพร้อม ๆ กันแล้วจึงสรุปว่ำแตล่ะกลุ่มเป็นกำรนับเพิ่มครั้งละเท่ำไร 
5.นักเรียนศึกษำเน้ือหำในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้

คณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปี ที่ 3(บริษัท ส ำนักพิมพ์วัฒนำพำนิช จ ำกัด) 
6.นักเรียนท ำใบกิจกรรมที่ 6 กำรนับเพิ่มทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ 50 ในหนังสือเรียนสำระกำร

เรียนรู้พื้นฐำนคณติศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณติศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปี ที่ 3(บริษัท ส ำนักพิมพ์
วัฒนำพำนิช จ ำกัด) 
 

ขั้นฝึกฝนผู้เรียน 
ครูน ำแถบจ ำนวน 3 จ ำนวนมำให้นักเรียนพิจำรณำควำมสัมพันธ์ของสองจ ำนวนแรกเพื่อหำจ ำนวน

ถัดไปแล้วบอกว่ำเป็นกำรเพิ่มทีละเท่ำใด 

 
ขั้นการน าไปใช้ 



1. นักเรียนหำค ำตอบของจ ำนวนถัดไปโดยกำรพจิำรณำควำมสัมพันธ์ของจ ำนวนอื่น ๆ  
2. กำรซื้อขำยในชีวติประจ ำวันเช่นกำรคิดรำคำสนิค้ำที่ต้องกำรซื้อในรำคำเดียวกันครั้งละหลำย ๆ 

ชิ้น  
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด 
กำรนับเพิ่มทีละ 3, 4, 25, 50 คือ กำรน ำ 3, 4, 25, 50 มำบวกเพิ่มกับจ ำนวนที่เริ่มต้นในกำรนับครั้ง

ต่อ ๆ ไปตำมล ำดับกำรนับครั้งสุดท้ำยจะเป็นผลรวมของกำรนับทั้งหมด  
        กิจกรรมเสนอแนะ  
นักเรียนแบ่งกลุ่มช่วยกันคิดโจทย์ซึ่งน ำกำรนับครัง้ละเท่ำๆกันมำใช้เช่นครอบครัวนักเรียนมีสมำชิก 7 คน ค่ำ
รถประจ ำทำงคนละ 4 บำท จะต้องเสียค่ำรถประจ ำทำงเท่ำไร ฯลฯ  
 
6. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1. แผนภูมิเพลงนับเพิ่มทีละสำม  
2. บัตรเลข 
3. สิ่งของที่นับจ ำนวนได้  
4. ใบกิจกรรม ที่ 6 กำรนับเพิ่มทีละ 3 ทีละ 4 ทลีะ 25 ทีละ 50 ในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู ้

พื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรูค้ณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปี ที ่3 (บริษัท ส ำนักพิมพ์วัฒนำ
พำนิช จ ำกดั)  

5. หนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณติศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณติศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 3 
แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเตมิ 

1. สำรำนุกรมไทยในพระรำชประสงค์ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เล่ม 6  
2. บุคคลต่ำง ๆ เช่น คร ูเพื่อนและญำติ 
3. อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับประวัติจ ำนวนและตัวเลข 
4. เกมคณิตศำสตร์และเพลงคณิตศำสตร์ 

7. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
ด้าน ความรู ้(K) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตจำกกำรซักถำมกำรแสดง 
ควำมคดิเห็นกำรให้ข้อเสนอแนะ
และกำรอภิปรำยร่วมกัน 

– แบบบันทึกผลกำรอภปิรำย 
– แบบบันทึกควำมรู ้

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.สังเกตขณะปฏิบัติตำมใบ 
กิจกรรมที ่6 กำรนับเพิ่มทีละ 
3 ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ 50 

– ใบกิจกรรมที่ 6 กำรนบัเพิ่มทีละ 
3 ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ 50 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 



ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยม (A) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตจำกกำรซักถำมกำรแสดง 
ควำมคดิเห็นกำรให้ข้อเสนอแนะ
และกำรอภิปรำยร่วมกัน 

– แบบบนัทึกผลกำรอภปิรำย 
– แบบบันทึกควำมรู ้

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.สังเกตขณะปฏิบัติตำมใบ 
กิจกรรมที ่6 กำรนับเพิ่มทีละ 
3 ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ 50 

– ใบกิจกรรมที่ 6 กำรนบัเพิ่มทีละ 
3 ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ 50 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมกำรสือ่สำร 
กำรเชื่อมโยงหลักกำรควำมรู้ทำง
คณิตศำสตร ์

–แบบประเมินด้ำนทักษะ/ 
กระบวนกำร 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ประเมินด้ำนทักษะ/กระบวนกำร 

  

3. ตรวจผลงำนตำมใบกิจกรรมที่ 6 
กำรนับเพิ่มที ละ 3 ที ละ 4 
ที ละ 25 ที ละ 50 

– ใบกิจกรรมที่ 6 กำรนบัเพิ่มทีละ 
3 ที ละ 4 ที ละ 25 ที ละ 50 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
        1. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรจัดกำรเรียนรู้
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................      
............................................................................................................................................................................ 
        2. แนวทำงกำรแก้ปัญหำเพื่อพัฒนำกำรจดักำรเรียนรู้         
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................     
............................................................................................................................................................................ 

 
            ลงชื่อ ..........................................................  
 (อำจำรย์จำรุณี  ศุภชำต)  ผู้สอน       
                                



9. กำรตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

             ลงชื่อ ..........................................................             ลงชื่อ ..........................................................  
                (อำจำรย์...................)  ผู้ตรวจ 
แนวทางบูรณาการ 
ภำษำไทย    อธิบำยเกี่ยวกับกำรนับเพิ่มทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 และ ทีละ 50  
วิทยำศำสตร ์   ส ำรวจกำรขยำยพันธุพ์ืชและสัตว์ที่เป็นกำรนับเพิ่ม 
สังคมศึกษำฯ    กำรเรียนรูร้่วมกันของครอบครัวและกำรท ำงำนกลุ่มกับเพื่อน 
ศิลปะ     วำดภำพตกแต่งใบงำนเกีย่วกับกำรนับเพิ่ม 
สุขศึกษำฯ    ร้องเพลงคณิตศำสตร์ประกอบท่ำทำงได้อยำ่งสนกุสนำน 
ภำษำตำ่งประเทศ   นับเพิ่มเป็นภำษำอังกฤษและบอกผลรวมของกำรนับเป็น 

ภำษำอังกฤษ 
กำรงำนอำชพีฯ    ประดิษฐ์ของเล่นและเกมคณิตศำสตร์เกี่ยวกับกำรนับเพิ่ม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร ์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
หน่วยการเรยีนรู้  7 การนับลดทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 และทีละ 50    
เรื่อง   จ ำนวนนับไม่เกิน 100,000                                   เวลา   2        ชั่วโมง 
อาจารย์ผู้สอน อำจำรยจ์ำรุณ ี ศุภชำต 
............................................................................................................................................................................ 
1. สาระส าคัญ 
 กำรนับลดครั้งละเท่ำ ๆ กันคือกำรนับลดจำกจ ำนวนที่เริ่มต้นครั้งละเท่ำ ๆ กันและกำรนับลดครั้ง
สุดท้ำยจะเป็นผลที่เหลือจำกกำรนับลดทั้งหมด 
 
2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 ค 1.1 ป. 3/1 

ค 1.1 ป. 3/2 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เมื่อก ำหนดจ ำนวนเริม่ต้นให้สำมำรถนับลดทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 และ ทีละ 50 และน ำไปประยุกต์ได ้
(K)  
2. เรียนคณิตศำสตร์ด้วยควำมสนใจสนุกสนำนและมีควำมรับผิดชอบ (A)  
3. มีควำมคิดใหม ่ๆ ในกำรท ำกิจกรรมคณิตศำสตร์และน ำควำมรู้ที่ได้ไปใชใ้นชีวิตประจ ำวัน  
 
4. สาระการเรยีนรู ้
         กำรนับลดทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 และ ทีละ 50 จำกจ ำนวนที่ก ำหนดให้ 
 
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

 1. นักเรียนท่องสูตรคูณแม่ 3 และแม่ 4 แบบถอยหลังพร้อม ๆ กันอย่ำงละ 2 เที่ยว  
2. นักเรียนช่วยกันร้องเพลงมำเรียนคณิตศำสตร์  
ขั้นกิจกรรมการเรียนรู ้
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 3–5 คน น ำฝำน้ ำอัดลมหรืออุปกรณ์กำรนับอื่น ๆ มำ 15 ชิ้น แต่ละคน

หยิบออกไปคนละ 3 ชิ้น วำงเป็นกองเลก็ ๆ 5 กอง แล้วหยิบออกครั้งละ 1 กองจนหมดจะต้องหยิบออกไปกี่
ครั้งจึงหมดพอดี (ต้องหยิบออก 5 ครั้ง) ครูจดักิจกรรมท ำนองนี้แต่เปลี่ยนจ ำนวนฝำน้ ำอัดลมเป็น 20 และ 25 
ฝำ แล้วหยิบออกครั้งละ 4 และ 5 มำตำมล ำดับจนนักเรียนเข้ำใจกำรนับลดทีละ 3 ทีละ 4 และทีละ 5  



2. ครูอธิบำยวำ่ถ้ำนับลดครั้งละ 25 หรือ 50 ใช ้ วิธกีำรท ำนองนี้ไม่ได้เพรำะมีจ ำนวนมำกซึ่งต้องใช้
วิธีกำรลบออกครั้งละ 25 และ 50 แทน  

3. ครูแจกบัตรจ ำนวนใหน้ักเรียนกลุ่มละ 1 ชุด เพื่อฝึกกำรนับลดครั้งละเท่ำ ๆ กันมำให้นักเรียน
เรียงค ำตอบโดยครูบอกจ ำนวนเริ่มต้นให ้เช่น  

กลุ่ม ที่ 1 60 57 54 51 48     นับลดทีละ 3  
กลุ่ม ที่ 2 124 120 116 112 108   นับลดทีละ 4  
กลุ่ม ที่ 3 45 40 35 30 25     นับลดทีละ 5  
กลุ่ม ที่ 4 1,235 1,210 1,185 1,160 1,135  นับลดทีละ 25  
กลุ่ม ที่ 5 4,200 4,150 4,100 4,050 4,000  นับลดทีละ 50  

ครูเขียนผลกำรนับลดให้นักเรียนอ่ำนและร่วมกันพิจำรณำควำมสัมพันธ์ของจ ำนวนจนนักเรียนเข้ำใจ 
4. นักเรียนศึกษำเน้ือหำในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้

คณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 (บริษัท ส ำนักพิมพ์วัฒนำพำนิช จ ำกัด)  
5. นักเรียนท ำใบกิจกรรมที่ 7 กำรนับลดทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 และทีละ50 ในหนังสือเรียนสำระ

กำรเรียนรูพ้ื้นฐำนคณติศำสตร/์สื่อกำรเรียนรู้คณติศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปี ที่ 3 (บริษัท 
ส ำนักพิมพว์ัฒนำพำนิช จ ำกัด)  

ขั้นฝึกฝนผู้เรียน 
ครูน ำจ ำนวน 3 จ ำนวนมำให้นักเรียนพิจำรณำควำมสัมพันธ์ของสองจ ำนวนแรกเพื่อหำจ ำนวนถัดไป

แล้วบอกว่ำเป็นกำรนับลดทีละเท่ำไร 
ขั้นการน าไปใช้ 

1. จัดท ำใบงำนใบควำมรูเ้รื่องกำรนับลด  
2. กำรซื้อขำยในชีวติประจ ำวัน 
3. สร้ำงเกมคณิตศำสตรค์วำมรู้เรือ่งกำรนับลด  

ขั้นสรุปความคิดรวบยอด 
กำรนับลดทีละ 3 , 4 , 5 , 25 , 50 คือ กำรน ำ 3 , 4 , 5 , 25 , 50 ไปลบออกจำกจ ำนวนที่เริ่มต้น

กำรนับลดครั้งสุดทำ้ยจะเป็นผลลัพธ์ของกำรนับลดทั้งหมดกำรนับเพิ่มมีควำมสัมพันธ์กับกำรนับลดกำรนับ
เพิ่มคือกำรบวกกำรนับลดคือกำรลบนักเรียนท ำแบบทดสอบหลังเรียนจ ำนวน 10 ข้อเวลำ 10 นำที  

กิจกรรมเสนอแนะ 
1. นักเรียนช่วยกันออกแบบประดิษฐ์ใบงำนเกี่ยวกับกำรนับลด 
2. ฝึกท่องสูตรคูณแบบนับถอยหลัง  

 
6. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1. สูตรคูณ  
2. บัตรเลข  



3. อุปกรณ์ที่นับได้ 
4. ใบกิจกรรมที ่7 กำรนบัลดทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ50 ในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้

พื้นฐำนคณิตศำสตร/์สื่อกำรเรียนรูค้ณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปี ที ่3  
5. หนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณติศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณติศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 3 
แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเตมิ 

1. พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน 
2. หนังสืออ่ำนอย่ำงไร–เขียนอย่ำงไร 
3. บุคคลต่ำง ๆ เช่น คร ูเพื่อนและญำติ  
4. สมุดรำยนำมผูใ้ช้โทรศัพท ์
5. ที่ท ำกำรไปรษณีย ์
6. บันทึกส่วนตัวของนักเรียน 

7. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
ด้าน ความรู ้(K) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตจำกกำรซักถำมกำรแสดง 
ควำมคดิเห็นกำรให้ข้อเสนอแนะ
และกำรอภิปรำยร่วมกัน 

– แบบบันทึกผลกำรอภปิรำย 
– แบบบันทึกควำมรู ้

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.สังเกตขณะปฏิบัติตำมใบ 
กิจกรรม 7 กำรนับลด ทลีะ 3 
ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 และ 
ทีละ50 

– ใบกิจกรรมที่4กำรเปรียบเทียบ 
จ ำนวน 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

3.กำรท ำแบบทดสอบหลังเรียน – แบบทดสอบหลังเรียน ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 50% 
4.กำรท ำแบบทดสอบวัดผลกำร 
เรียนรู้ประจ ำหน่วย 

– แบบทดสอบผลกำรเรียนรู้ 
ประจ ำหน่วย 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยม (A) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมขณะท ำงำน
ร่วมกับกลุ่ม 

– แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ท ำงำนรว่มกับกลุ่ม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและ 
ค่ำนิยม 

– แบบประเมินด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมและค่ำนิยม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

   



ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมกำรสือ่สำร 
กำรเชื่อมโยงหลักกำรควำมรู้ทำง
คณิตศำสตร ์

– แบบประเมินด้ำนทักษะ/ 
กระบวนกำร 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ประเมินด้ำนทักษะ/กระบวนกำร 
3.ประเมินแฟ้มสะสมผลงำน – แบบบันทึกควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ

กำรประเมินชิ้นงำนในแฟ้มสะสม
ผลงำน 
– แบบประเมินแฟ้มสะสมผล 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 
 
 
 
 
ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
        1. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรจัดกำรเรียนรู้
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................      
............................................................................................................................................................................ 
        2. แนวทำงกำรแก้ปัญหำเพื่อพัฒนำกำรจดักำรเรียนรู้         
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................     
............................................................................................................................................................................ 

 
            ลงชื่อ ..........................................................  
 (อำจำรย์จำรุณี  ศุภชำต)  ผู้สอน                                      

9. กำรตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

             ลงชื่อ ..........................................................             ลงชื่อ ..........................................................  
                (อำจำรย์...................)  ผู้ตรวจ 



 
 
แนวทางบูรณาการ 
ภำษำไทย    ตอบค ำถำมแสดงควำมคดิเห็นและอภิปรำยเกี่ยวกับกำรนับลด 
วิทยำศำสตร ์   ส ำรวจกำรหมดไปและกำรสูญเปล่ำของทรัพยำกรต่ำง ๆ 
สังคมศึกษำฯ    กำรเรียนรูร้่วมกันของครอบครัวและกำรท ำงำนกลุ่มกับเพื่อน 
ศิลปะ     วำดภำพและตกแต่งใบงำนเกี่ยวกับกำรนับลด 
สุขศึกษำฯ    ร้องเพลงและแข่งขันกำรตอบปัญหำทำงคณิตศำสตร ์
ภำษำตำ่งประเทศ   นับลดเป็นภำษำอังกฤษ 
กำรงำนอำชพีฯ    ประดิษฐ์ของเล่นและเกมคณิตศำสตร์เกี่ยวกับกำรนับลด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
หน่วยการเรยีนรู้  8 การบวก จ านวน สองจ านวน ท่ีมี ผล บวก ไม่เกิน 100,000 
หน่วยการเรยีนรู้ย่อย  .เรื่อง   กำรบวก ลบจ ำนวนซึ่งมีผลลัพธ์และตัวตั้ง ไม่เกิน 1000,000   
อาจารย์ผู้สอน อำจำรยจ์ำรุณ ี ศุภชำต                                                          เวลำ 3 ชัว่โมง 
............................................................................................................................................................................ 
1. สาระส าคัญ 
 กำรนับลดครั้งละเท่ำ ๆ กันคือกำรนับลดจำกจ ำนวนที่เริ่มต้นครั้งละเท่ำ ๆ กันและกำรนับลดครั้ง
สุดท้ำยจะเป็นผลที่เหลือจำกกำรนับลดทั้งหมด 
 
2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 ค 1.1 ป. 3/1 

ค 1.1 ป. 3/2 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บวก เลข สอง จ ำนวน ที่ ม ีผลลัพธ ์ไม่ เกิน 100,000 ได้ (K)  
2. เรียน คณิตศำสตร ์ด้วย ควำม สนใจ สนุกสนำน และ รับผิดชอบ (A)  
3. สรุปวิธกีำรบวกจ ำนวนสองจ ำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 และน ำควำมรู้ไปใชใ้น   
   ชีวิตประจ ำวัน (P)  

 
4. สาระการเรยีนรู ้

 กำรบวกจ ำนวนสองจ ำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000  
 
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียนจ ำนวน 10 ข้อ เวลำ 10 นำท ี 
2. นักเรียนช่วยกันร้องเพลงคิดเลขเร็ว 

เพลงคิดเลขเร็ว  
เน้ือร้อง ...รำตรรีุ่งทวีชัย  ท ำนอง...ชวำ 

มำ ซิมำคิดเลขเร็วกัน คิดทุกวันสร้ำงสรรค์ปัญญำ  
ฝึกทักษะกระบวนนำนำ  ตำมเวลำคดิเร็วทันใด 

3. ให้นักเรียนคิดเลข เร็ว 10 ข้อ เวลำ 10 นำที  
1) 3,486 + 1,158 =   6) 5,295 + 2,403 =  



2) 6,514 +3,100 =   7) 4,163 + 3,580 =  
3) 6,243 + 1,701 =   8) 7,452 + 1,233 =  
4) 3,789 + 3,105 =   9) 6,344 + 2,141 =  
5) 6,651 + 1,504 =   10) 3,815 + 1965 =  

4. ครูแสดงกำรบวกเลขหลำยหลัก 2 จ ำนวน ทีม่ีผลบวกไม่เกนิ 1,000 หรือ 10,000 โดยใช้ลูกคิด
ข้ำมรั้วให้นักเรียนแปลภำพเป็นตัวเลขแสดงกำรบวกยกตวัอย่ำง2–3ตัวอยำ่งจนนักเรียนเข้ำใจและเกิดควำม
ช ำนำญ 

 
ขั้นกิจกรรมการเรียนรู ้
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 3–4 คน สง ตัวแทนไปรับบัตรโจทย์เลขกำรบวกสองจ ำนวนที่มีผลบวก

ไม่เกิน 100,000 แล้วช่วยกันคิดเมื่อได้ค ำตอบแล้วส่งตัวแทนออกไปเขียนค ำตอบบนกระดำนด ำนกัเรียนใน
ห้องเรียนช่วยกันตรวจสอบค ำตอบบนกระดำนด ำ  

2. นักเรียนศึกษำเน้ือหำเรื่องกำรบวกจ ำนวนสองจ ำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 ในหนังสือ 
เรียนสำระกำรเรียนรูพ้ื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณิตศำสตรส์มบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
(บริษัท ส ำนักพิมพ์วัฒนำพำนิช จ ำกัด)  

3. นักเรียนท ำใบกิจกรรมที่ 1 หำ ผลบวกในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรูพ้ื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำร
เรียนรู้คณิตศำสตรส์มบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 (บริษัท ส ำนักพิมพ์วัฒนำพำนิช จ ำกดั)  

ขัน้ฝึกฝนผู้เรียน  
1. นักเรียนท ำโจทย์กำรบวกจ ำนวนสองจ ำนวนทีม่ีผลบวกไม่เกิน 100,000และสร้ำงโจทย์ข้ึนเอง 
2. เล่นเกมกำรบวกเลขที่มีผลบวกไม่ เกิน 100,000  
ขั้นการน าไปใช้ 
1. จัดแข่งขันกำรบวกเลขเร็วขึ้นภำยในชั้นเรียนและระดับโรงเรียน 
2. กำรซื้อขำยสินค้ำตำ่ง ๆ ในชีวิตประจ ำวัน 
3. กำร เล่นเกม กำร บวก เกม คณิตศำสตร ์อื่น ๆ 
 
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด  
กำรบวกจ ำนวนสองจ ำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 มีข้ันตอนเหมือนกับกำรบวกจ ำนวนที่มี

ผลบวกไม่เกิน 1,000 แต่หลักเลขเพิ่มข้ึนเป็น 5 หลัก หรือ 6 หลัก  
กิจกรรมเสนอแนะ 

ครูมอบหมำยงำนให้นักเรียนน ำใบโฆษณำสินค้ำตำ่ง ๆ มำตดัรูปและรำคำแล้วแสดงวิธกีำรบวก
จ ำนวนสองจ ำนวนซ่ึงมีผลบวกไม่ เกิน 100,000  

 
6. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 



1. หนังสือ พิมพ ์ 
2. บัตรตัวเลขบัตรภำพจ ำนวนต่ำง ๆ  
3. บัตร ภำพ ลูกคิด  
4. บัตรโจทย์กำรบวก  
5. หนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณติศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณติศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 3 
 
แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเตมิ 

1. บัตรโจทย์เลขจำกกำรบวกจ ำนวนสองจ ำนวนทีผ่ลลัพธ์ไม่เกิน 100,000  
2. หนังสือ เกี่ยวกับ กำร คิดเลข เร็ว  
3. บุคคลตำง ๆ เชน ครูเพื่อนผู้รู้ดำ้นคณิตศำสตร์ 
4. วีซีดี (VCD) เกี่ยวกับ กำร บวก เลข 
 

7. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
ด้าน ความรู ้(K)  
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1. ตรวจผลกำรท ำแบบทดสอบก่อน
เรียน 

– แบบทดสอบก่อนเรียน – 

2. สังเกตจำกกำรซักถำมกำร    
    แสดงควำมคิดเห็นกำรให ้
    ข้อเสนอแนะและกำร 
    อภิปรำยร่วมกัน 

– แบบบันทึกผลกำรอภปิรำย 
– แบบบันทึกควำมรู ้

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย3ขึ้นไป 

3. สังเกตขณะปฏิบัติตำม 
    ใบกิจกรรมที1่หำผลบวก 

– ใบกิจกรรมที1่หำผลบวก ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย3ขึ้นไป 

 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยม (A) 
 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมขณะท ำงำน
ร่วมกับกลุ่ม 

–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ท ำงำนรว่มกับกลุ่ม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและ 
ค่ำนิยม 

–แบบประเมินด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมและค่ำนิยม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 



ด้าน ทักษะ/กระบวนการ (P) 
 

วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 
1. ตรวจผลกำรปฏิบัติตำม 
    ใบกิจกรรมที1่หำผลบวก 

– ใบกิจกรรมที1่หำผลบวก ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย3ขึ้นไป 

2. สังเกตพฤติกรรมกำร    
    สื่อสำรกำรเชื่อมโยง 
    หลักกำรควำมรูท้ำง 
    คณิตศำสตร ์

– แบบประเมินด้ำนทักษะ/ 
   กระบวนกำร 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย3ขึ้นไป 

3.ประเมินพฤติกรรมตำม   
รำยกำรประเมินด้ำนทักษะ/ 
กระบวนกำร 

4.ตรวจผลกำรแสดงวิธีกำร   
   บวกจ ำนวนกับจ ำนวนสอง  
   ผลบวกไม่เกิน100,000จำก 
   บัตรโจทยก์ำรบวก 

– แบบประเมินด้ำนทักษะ/ 
   กระบวนกำร 
– บัตรโจทย์กำรบวก 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย75% 

  



 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
        1. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรจัดกำรเรียนรู้
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................      
............................................................................................................................................................................ 
        2. แนวทำงกำรแก้ปัญหำเพื่อพัฒนำกำรจดักำรเรียนรู้         
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................     
............................................................................................................................................................................ 

 
            ลงชื่อ ..........................................................  
 (อำจำรย์จำรุณี  ศุภชำต)  ผู้สอน                                      

9. กำรตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

             ลงชื่อ ..........................................................             ลงชื่อ ..........................................................  
                (อำจำรย์...................)  ผู้ตรวจ 
 
 
แนวทางบูรณาการ 

ภำษำไทย   ตอบอธิบำยเกี่ยวกับกำรบวกจ ำนวนสองจ ำนวนทีม่ีผลลัพธ์ไม่เกิน  
                  100,000  

วิทยำศำสตร ์   เปรียบเทียบกำรบวกจ ำนวนสองจ ำนวนหลำย ๆ วิธีและเลือกใชต้ำม
                  ควำมเหมำะสม 
สังคมศึกษำฯ    น ำควำมรู้ที่ได้ไปใชใ้นกำรซื้อขำยในชีวิตประจ ำวนั  
สุขศึกษำฯ    กำรแข่งกำรบวกเลขและเกมคณิตศำสตร ์
ศิลปะ     ออกแบบเกมคณิตศำสตร์จำกโจทย์ที่สร้ำงข้ึน 
ภำษำตำ่งประเทศ    กำรอ่ำนและเขียนจ ำนวนเป็นภำษำอังกฤษ 
กำรงำนอำชพีฯ     ฝึกพิมพ์จ ำนวนนับและผลลัพธ์ของค ำตอบจำกโจทย์ด้วย 

        คอมพวิเตอร ์
 



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
หน่วยการเรยีนรู้  9 การบวก จ านวน สองจ านวน ท่ีมี ผล บวก ไม่เกิน 100,000  
หน่วยการเรยีนรู้ย่อย. 
เรื่อง   กำรบวก ลบจ ำนวนซึ่งมีผลลัพธ์และตัวตั้ง ไม่เกิน 1000,000   เวลำ 3 ชั่วโมง 
อาจารย์ผู้สอน อำจำรยจ์ำรุณ ี ศุภชำต 
............................................................................................................................................................................ 
1. สาระส าคัญ 
 กำรบวกจ ำนวนสำมจ ำนวนซึ่งมีผลบวกไม่เกิน 100,000 มีวธิีกำรคิดค ำตอบเช่นเดียวกับกำรบวก
จ ำนวนสองจ ำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 สำมำรถบวกครั้งละสองจ ำนวนหรือบวกครั้งเดียวสำมจ ำนวนก็
ได้ 
 
2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 ค 1.1 ป. 3/1 

ค 1.1 ป. 3/2 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บวกเลขสำมจ ำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 ได้ (K)  
2. เรียนคณิตศำสตร์ด้วยควำมสนใจสนุกสนำนและมีควำมรับผิดชอบ (A)  
3. มีควำมคิดใหม ่ๆ ในกำรท ำกิจกรรมคณิตศำสตร์และน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรเรียนวิชำอื่นและใน

ชีวิตประจ ำวัน (P) 
4. สาระการเรยีนรู ้

 กำรบวกจ ำนวนสองจ ำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000  
 
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียนจ ำนวน 10 ข้อ เวลำ 10 นำท ี 
2. นักเรียนช่วยกันร้องเพลงคิดเลขเร็ว 

เพลงคิดเลขเร็ว  
เน้ือร้อง ...รำตรรีุ่งทวีชัย  ท ำนอง...ชวำ 

มำ ซิมำคิดเลขเร็วกัน คิดทุกวันสร้ำงสรรค์ปัญญำ  
ฝึกทักษะกระบวนนำนำ  ตำมเวลำคดิเร็วทันใด 



3. ให้นักเรียนคิดเลข เร็ว 10 ข้อ เวลำ 10 นำที  
1) 3,486 + 1,158 =   6) 5,295 + 2,403 =  
2) 6,514 +3,100 =   7) 4,163 + 3,580 =  
3) 6,243 + 1,701 =   8) 7,452 + 1,233 =  
4) 3,789 + 3,105 =   9) 6,344 + 2,141 =  
5) 6,651 + 1,504 =   10) 3,815 + 1965 =  

4. ครูแสดงกำรบวกเลขหลำยหลัก 2 จ ำนวน ทีม่ีผลบวกไม่เกิน 1,000 หรือ 10,000 โดยใช้ลูกคิด
ข้ำมรั้วให้นักเรียนแปลภำพเป็นตัวเลขแสดงกำรบวกยกตวัอย่ำง2–3ตัวอยำ่งจนนักเรียนเข้ำใจและเกิดควำม
ช ำนำญ 

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. นักเรียนช่วยกันร้องเพลงคิดเลขเร็ว 

เพลง คิดเลข เร็ว  
เน้ือร้อง ...รำตรรีุ่งทวีชัย     ท ำนอง...ชวำ  

มำซิมำคิดเลขเร็วกัน  คิดทุกวันสร้ำงสรรค์ปัญญำ 
ฝึกทักษะกระบวนนำนำ   ตำมเวลำคดิเร็วทันใด 

2. ให้นักเรียน คิดเลข เร็ว 10 ข้อ เวลำ 10 นำที  
1) 3,613 + 15,208 =   6) 6,863 + 6,345 =  
2) 8,713 + 17,475 =   7) 9,764 + 21,037 =  
3) 7,456 + 16,323 =   8) 9,145 + 20,469 =  
4) 4,386 + 20,674 =  9) 2,487 + 34,558 =  
5) 5,234 + 31,232 =   10) 1,521 + 51,071 =  

3. ครูยกตัวอยำ่งกำรบวกจ ำนวนสำมจ ำนวนซึ่งมผีลบวกไม่เกิน 100,000 เช่น  
11,923 + 20,202 + 33,045 =  
จำกนั้นครตูั้งค ำถำมนักเรียนในห้องเรียนว่ำโจทยข์้อน้ีมีวิธีคิดอย่ำงไรจึงไดค้ ำตอบแล้วอภิปรำยร่วมกัน 

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู ้
1. ครูยกตัวอยำ่งกำรบวกจ ำนวนสำมจ ำนวนซึ่งมผีลไม่เกิน 100,000 จ ำนวน 2 ข้อโดยสุ่ตัวแทน

นักเรียน2 คน ออกมำแสดงวิธีท ำเพื่อนๆและครูชว่ยกันตรวจสอบควำมถูกต้อง เชน ครูและนักเรียนอภิปรำย
ร่วมกันได้ข้อสรุปวำ่กำรบวกจ ำนวนสำมจ ำนวนซึง่มี ผลบวกไม่เกิน 100,000 สำมำรถบวกได้ครั้งละสอง
จ ำนวนและวำงสลับที่กันก็จะได้ผลบวกเท่ำกันท ำกิจกรรมท ำนองนี้ 2–3 ตวัอย่ำงจนนักเรียนเกิดควำมเข้ำใจ 

2. ครูขออำสำสมัครนักเรียน2คนหำค ำตอบโจทยก์ำรบวกบนกระดำนด ำโดยคนแรกใชว้ิธีกำรบวก
ครั้งเดียวกันสำมจ ำนวนคนที่สองหำครั้งละสองจ ำนวนให้นักเรียนในชั้นเรียนช่วยกันตรวจสอบควำมถูกต้องท ำ
กิจกรรมนี้เพิ่มเติมอีก 2–3 ตัวอย่ำง จนนักเรียนเข้ำใจด ี



3. นักเรียนศึกษำเน้ือหำเรื่องกำรบวกจ ำนวนสำมจ ำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 ในหนังสือเรียน
สำระกำรเรียนรูพ้ื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 (บริษัท 
ส ำนักพิมพว์ัฒนำ พำนิช จ ำกัด)  

4. นักเรียนท ำกิจกรรมที ่2 ลองคิด...ลองท ำในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณติศำสตร์/สื่อ
กำรเรียนรูค้ณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 (บริษัท ส ำนักพมิพ์ วัฒนำ พำนิช จ ำกดั)  

ขั้นการฝึกฝนผู้เรียน 
นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ก ำหนด จ ำนวน คนละ หน่ึง จ ำนวน ไม่ เกิน 30,000 แล้ว น ำมำ

บวกรวมกัน 
ขั้นการน าไปใช้ 
1. สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรซื้อขำยในชีวิตประจ ำวันได ้ 
2. ค ำนวณกำรซื้อขำยของสิ่งของสำมสิ่งที่มีรำคำรวมกันไม่เกิน 100,000 ได้  
3. ฝึก ทักษะกระบวนกำรบวกและกำรให้เหตุผลทำงคณิตศำสตร์ 
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด 
กำรบวกจ ำนวนสำมจ ำนวนซึ่งมีผลลัพธ์ไม่เกิน 100,000 มีวิธีกำรคดิค ำนวณค ำตอบ เช่น เดียวกันกับ
กำรบวกจ ำนวนสองจ ำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 สำมำรถบวกครั้งละสองจ ำนวนหรือบวกครั้ง
เดียวกันสำมจ ำนวนก็ได ้

กิจกรรมเสนอแนะ 
ครูมอบหมำยให้นักเรียนน ำใบโฆษณำสินค้ำตำ่งๆมำตัดรูปสินค้ำและรำคำโดยมำจดัวำงและมีรำคำไม่

เกิน 100,000 พร้อมตกแต่งให้สวยงำมและสร้ำงสรรค์ 
 

6. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1. แถบประโยคสัญลักษณ์กำรบวก  
2. ใบโฆษณำสินค้ำ  
3. โจทย์ปัญหำกำรบวก 
4. ใบกิจกรรมที ่2 ลอง คิด...ลองท ำ ในหนังสือเรยีนสำระกำรเรียนรูพ้ื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำร

เรียนรู้คณิตศำสตรส์มบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 (บริษัท ส ำนักพิมพ์ วัฒนำ พำนิช จ ำกดั) 5. หนังสือ
เรียนสำระกำรเรียนรูพ้ื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณิตศำสตรส์มบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
 
แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเตมิ 

1. บัตรโจทย์เลขจำกกำรบวกจ ำนวนสองจ ำนวนทีผ่ลลัพธ์ไม่เกิน 100,000  
2. หนังสือ เกี่ยวกับ กำร คิดเลข เร็ว  
3. บุคคลตำง ๆ เชน ครูเพื่อนผู้รู้ดำ้นคณิตศำสตร์ 
4. วีซีดี (VCD) เกี่ยวกับ กำร บวก เลข 



 
7. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
ด้าน ความรู ้(K)  
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตจำกกำรซักถำมกำรแสดง 
ควำมคดิเห็นกำรให้ข้อเสนอแนะและ
กำรอภิปรำยรว่มกัน 

– แบบบันทึกผลกำรอภปิรำย 
– แบบบันทึกควำมรู ้

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2. สังเกตขณะปฏิบัติตำม 
ใบกิจกรรม ที ่2 ลอง คิด...ลอง 

– ใบกิจกรรมที่ 2 กำรเปรียบเทียบ 
จ ำนวน 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยม (A) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมขณะท ำงำน
ร่วมกับกลุ่ม 

–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ท ำงำนรว่มกับกลุ่ม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและ 
ค่ำนิยม 

–แบบประเมินด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมและค่ำนิยม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

 
ด้าน ทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมกำรสือ่สำร 
กำรเชื่อมโยงหลักกำรควำมรู้ทำง
คณิตศำสตร ์

–แบบประเมินด้ำนทักษะ/ 
กระบวนกำร 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ประเมินด้ำนทักษะ/กระบวนกำร 

 
– ใบกิจกรรมที่ 2 ลองคดิ... 
ลองท ำ 

 
ผ่ำน เกณฑ์ เฉลี่ย 3 ขึ้น ไป 

3. ตรวจผลกำรปฏิบัติตำม 
ใบกิจกรรมที่ 2 ลองคิด... 

ลองท ำ 
   
 



 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
        1. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรจัดกำรเรียนรู้
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................      
............................................................................................................................................................................ 
        2. แนวทำงกำรแก้ปัญหำเพื่อพัฒนำกำรจดักำรเรียนรู้         
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................     
............................................................................................................................................................................ 

 
            ลงชื่อ ..........................................................  
 (อำจำรย์จำรุณี  ศุภชำต)  ผู้สอน                                      

9. กำรตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

             ลงชื่อ ..........................................................             ลงชื่อ ..........................................................  
                (อำจำรย์...................)  ผู้ตรวจ 
 
แนวทางบูรณาการ 

ภำษำไทย     ตอบค ำถำมแสดงควำมคดิเห็นเกี่ยวกับกำรบวกจ ำนวน 
สำม 

 จ ำนวนที่มีผลลพัธ์ไม่เกิน100,000  
วิทยำศำสตร ์ ู    ค ำนวณข้อมูลของจ ำนวนแมลงแต่ละชนิดและสัตว์ 

ขนำดเล็กอื่น ๆ  
สังคมศึกษำฯ    น ำควำมรู้ที่ได้ไปใชใ้นชีวติประจ ำวัน 
ศิลปะ      ออกแบบใบควำมรู้ใบงำนเกี่ยวกับกำรบวกจ ำนวนสำม 

จ ำนวนที่มีผลลพัธ์ไม่เกิน 100,000  
สุขศึกษำฯ    กำรแข่งขันกำรบวกและกำรสร้ำงเกมคณติศำสตร์ 
ภำษำ ต่ำงประเทศ   กำร อ่ำนและเขียนจ ำนวนเป็นภำษำอังกฤษ  
กำร งำนอำชีพฯ    ฝึกพิมพจ์ ำนวนนับและผลลัพธ์โดยด้วยคอมพิวเตอร์ 

  



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร ์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
หน่วยการเรยีนรู้  10 การบวก จ านวน สองจ านวน ที่มี ผล บวก ไม่เกิน 100,000  
หน่วยการเรยีนรู้ย่อย . 
เรื่อง   กำรบวก ลบจ ำนวนซึ่งมีผลลัพธ์และตัวตั้ง ไม่เกิน 1000,000   เวลำ 3 ชั่วโมง 
อาจารย์ผู้สอน อำจำรยจ์ำรุณ ี ศุภชำต 
............................................................................................................................................................................ 
1. สาระส าคัญ 
 กำรลบจ ำนวนที่มีหลำยหลักสองจ ำนวนตำมแนวตั้งต้องเขียนเลขให้ตรงกันทั้งตัวตั้งและตวัลบโดย
เริ่มลบหลักหน่วยก่อนแล้วจึงลบในหลักถัดไป 
 
2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 ค 1.1 ป. 3/1 

ค 1.1 ป. 3/2 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ลบเลขสองจ ำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ได้ (K)  
2. ท ำงำนตำมล ำดับข้ันตอนสะอำดเรียบร้อยตำมค ำแนะน ำของผู้สอน (A)  
3. ใช้วิธีกำรที่เหมำะสมในกำรแก้ปัญหำและบอกเหตุผลประกอบกำรคิดได้ (P) 

 
4. สาระการเรยีนรู ้

 กำรลบจ ำนวนสองจ ำนวนซ่ึงมีตัวตั้งไม่เกิน 100,000 
 
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. นักเรียนช่วยกันร้องเพลงกำรลบ  
2. ให้นักเรียนคิดเลขเร็ว 10 ข้อเวลำ 10 นำที  

1) 6,574 – 4,380 =   6) 2,214 – 1,235 =  
2) 7,362 – 515 =   7) 9101 – 4601 =  
3) 4,833 – 3,688 =   8) 6530 – 5735 =  
4) 5,455 – 654 =  9) 8980 – 8880 =  
5) 3,626 – 778 =   10) 4878 – 2788 =  



3. ครูชูบัตรเลขจ ำนวนสำมหลักสี่หลักและห้ำหลักให้นักเรียนฝึกกระจำยด้วยปำกเปล่ำ 5–6 จ ำนวน
จนนักเรียนเกิดควำมเข้ำใจ 
ขั้นกิจกรรมการเรียนรู ้
1. ครูอธิบำยกำรลบจ ำนวนสองจ ำนวนซ่ึงมีตัวตั้งไม่เกิน 100,000 โดยใชต้ำรำงหลักเลขเพื่อให้เห็น

ควำมส ำคัญของกำรตั้งหลักเลขให้ตรงกันถ้ำตัวตั้งในหลักใดมีค่ำน้อยกว่ำตวัลบให้กระจำยหลักทำงซ้ำยมือของ
ตัวตั้ง 2 เพิ่มก่อนแล้วจึงหักออกเท่ำค่ำของตัวเลขในหลักเดียวกันเมื่อได้ผลลบให้ตรวจค ำตอบตำมวธิี
ตรวจสอบค ำตอบ ผลลบ + ตัว ลบ = ตัวตั้ง ครูเน้นย้ ำว่ำนักเรียนจะต้องซ่ือสัตย์ต่อตนเองโดยกำรหำผลบวก
จริงๆไม่ใชใ่ส่ตัวตั้งไปตำมโจทย์เพรำะนักเรียนอำจคิดผลลบผิดก็ได้ยกตวัอย่ำงเพิ่มเติม 2–3 ตัวอย่ำงจน
นักเรียนเข้ำใจ 

2. นักเรียนศึกษำเน้ือหำเรื่องกำรลบจ ำนวนสองจ ำนวนซ่ึงมีตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ในหนังสือเรียน
สำระกำรเรียนรูพ้ื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 (บริษัท 
ส ำนักพิมพ์ วัฒนำ พำนิช จ ำกดั)  

3. นักเรียนท ำกิจกรรมที ่3 หำผลลบในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรูพ้ื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำร
เรียนรู้คณิตศำสตรส์มบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 (บริษัท ส ำนักพิมพ์วัฒนำ พำนิช จ ำกัด)  

ขั้นฝึกฝนผู้เรียน 
นักเรียนแบงกลุมกลมุ 3–4 คน ชวยกันเขียนแผนภำพควำมคิดสรุปวิธีกำรลบจ ำนวนสองจ ำนวน 
ขั้นการน าไปใช้  
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 3–4 คน ชวยกันแต่งโจทย์เลขกำรลบลงในใบงำนและแลกเปลี่ยนกันท ำ
ระหว่ำงกลุ่ม 
2. นักเรียนท ำแบบฝึกหัดกำรหำผลลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000 จำกโจทย์หนังสือเล่มอื่น ๆ  
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด 
กำรลบจ ำนวนที่มีหลำยหลักสองจ ำนวนตำมแนวตั้งต้องเขียนหลักเลขให้ตรงกันทั้งตัวตั้งและตัวลบ

โดยเริ่มลบหลักหน่วยก่อนแล้วจึงลบในหลักถัดไปทำงซ้ำยมือถ้ำตัวตั้งในหลักใดน้อยกว่ำตวัเลขให้กระจำย
หลักทำงซ้ำยมือของตัวตัง้มำเพิ่มก่อนแล้วจึงลบกนัได้ 

กิจกรรม เสนอแนะ  
กำรหำผลลบทุกครั้งให้ตรวจค ำตอบซ่ึงมีวิธตีรวจสอบค ำตอบโดยใช้ควำมสัมพันธ์ที่วำ่ผลลบ+ตัวลบ 

= ตัวตั้ง  
6. สื่อ/แหล่ง การ เรียนรู้ 

1. แผนภูมิ เพลง กำร ลบ  
2. บัตรจ ำนวนเลขสำมหลักสี่หลักห้ำหลัก 
3. เกม คณิตศำสตร ์ 
4. ใบกิจกรรมที ่3 หำผลลบในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรูพ้ื้นฐำนคณติศำสตร/์สื่อกำรเรียนรู้

คณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 (บริษัท ส ำนักพิมพ ์วัฒนำ พำนิช จ ำกดั)  



5. หนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณติศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณติศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 3 (บริษัท ส ำนักพิมพ ์วัฒนำ พำนิช จ ำกัด)  
แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเตมิ 

1. โจทย์กำรลบจ ำนวนสองจ ำนวนซึ่งมีตัวตั้งไม่เกิน 100,000  
2. บุคคลตำง ๆ เชน ครูเพื่อนผู้รู้ดำ้นคณิตศำสตร์ 
3. หนังสือคณิตศำสตร์เลม่อื่น ๆ 

7. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
ด้าน ความรู ้(K)  
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตจำกกำรซักถำมกำรแสดง 
ควำมคดิเห็นกำรให้ข้อเสนอแนะและ
กำรอภิปรำยรว่มกัน 

–แบบบันทึกผลกำรอภิปรำย 
–แบบบันทึกควำมรู ้

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยม (A) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมขณะท ำงำน
ร่วมกับกลุ่ม 

–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ท ำงำนรว่มกับกลุ่ม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและ 
ค่ำนิยม 

–แบบประเมินด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมและค่ำนิยม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

 
ด้าน ทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมกำรสือ่สำร 
กำรเชื่อมโยงหลักกำรควำมรู้ทำง
คณิตศำสตร ์

–แบบประเมินด้ำนทักษะ/ 
กระบวนกำร 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ประเมินด้ำนทักษะ/กระบวนกำร   
3. ตรวจผลกำรปฏิบัติตำม 
ใบกิจกรรมที่ 3 หำผลลบ    

 
– ใบกิจกรรม ที่ 3 หำผลลบ 

 
ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

 

   
 



8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
        1. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรจัดกำรเรียนรู้
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................      
............................................................................................................................................................................ 
        2. แนวทำงกำรแก้ปัญหำเพื่อพัฒนำกำรจดักำรเรียนรู้         
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................     
............................................................................................................................................................................ 

 
            ลงชื่อ ..........................................................  
 (อำจำรย์จำรุณี  ศุภชำต)  ผู้สอน                                      

 
 
9. กำรตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

             ลงชื่อ .......................................................... 
             ลงชื่อ ..........................................................  

                     (อำจำรย์..........................................)  ผู้ตรวจ 
แนวทางบูรณาการ 

ภำษำไทย    ตอบค ำถำมแสดงควำมคดิเห็นเกี่ยวกับกำรลบจ ำนวนสองจ ำนวน 
ซึ่งมีตัวตั้งไม่เกิน 100,000  

วิทยำศำสตร ์ ู   รวบรวมข้อมูลและหำควำมแตกตำ่งของจ ำนวนแมลงพืชสัตว์ 
ต่ำง ๆ  

สังคมศึกษำฯ    ออกแบบใบงำนใบควำมรู้เกี่ยวกับกำรลบได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ 
สวยงำม 

สุขศึกษำฯ    แข่งขันกำรคิดเลขในระดบัห้องเรียนและระดับโรงเรียน 
         ภำษำตำ่งประเทศ  กำรอำ่นและกำรเขียนจ ำนวนเป็นภำษำอังกฤษ 

กำร งำนอำชีพฯ   ประดิษฐ์ของเล่นเกมคณิตศำสตร์ที่ใช้ควำมรู้เรื่องกำรลบจ ำนวน 
 สองจ ำนวน 

 



 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
หน่วยการเรยีนรู้  11 โจทย์ ปัญหาการบวกและการลบ 

หน่วยการเรยีนรู้ย่อย กำรบวก ลบ จ ำนวน 
 ซึ่งมีผลลัพธ์และตัวตั้งไมเ่กิน 1000,000                                  เวลา   2          ชั่วโมง 
อาจารย์ผู้สอน อำจำรยจ์ำรุณ ี ศุภชำต 
............................................................................................................................................................................ 
1. สาระส าคัญ 
 โจทย์ปัญหำคือกำรน ำสถำนกำรณ์ในชวีิตประจ ำวันกับจ ำนวนมำสร้ำงเป็นเรื่องรำวเพื่อหำค ำตอบโดย
ใช้วิธกีำรทำงคณติศำสตร์ 
 
2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 ค 1.1 ป. 3/1 

ค 1.1 ป. 3/2 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. . หำค ำตอบจำกโจทยป์ัญหำกำรบวกและกำร ลบ ได้ (K)  

2. เรียนคณิตศำสตร์ด้วยควำมสนใจสนุกสนำนและรับผิดชอบ (A)  
3. มีทักษะในกำรวิเครำะห์โจทย์ปัญหำและหำค ำตอบได้อย่ำงถูกต้องคลองแคลว (P) 

4. สาระการเรยีนรู ้
        กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรบวกและกำรลบ 
 
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. นักเรียนฝึกทักษะกำรบวกเลขเร็วจ ำนวน 10 ข้อ เวลำ 5 นำที  
1) (15 + 4) – 3 = 6) 45 + (25 – 7) =  
2) (80 + 20) – 20 = 7) 55 + (16 –5) =  
3) (40 + 15) + 15 = 8) 35 – (17 – 8) =  
4) (50 + 35) – 15 = 9) 99 + (45 – 42) =  
5) (90 + 25) – 45 = 10) 88 + (23 – 12) =  

2. นักเรียนช่วยกันร้องเพลงโจทย์ปัญหำ 
 



เพลง โจทย์ ปัญหา  
เน้ือร้อง...รำตรีรุ่งทวีชัย  ท ำนอง...เต่ำงูและกำ 

โจทย์ปัญหำ  เป็นปัญหำ  พวกเรำมำศึกษำดู 
จะ ได้รู้ช่วยตีควำม  ให้แม่นย ำอย่ำท ำหน้ำเศรำ้ 

อ่ำน โจทย์พลัน  อย่ำหวัน่ไหว  โจทย์บอกอะไร  ไหนลองตรองดู 
จะได้รู้เข้ำใจดี  บอกวิธีคดิซิทันใด 

แบ่งกลุ่มกัน  อ่ำนเร็วไว  ไมเข้ำใจตรงไปถำมคร ู
เลือกเสำะหำสื่อมำดู  ไดเ้รียนรู้ชัดเจนแน่นอน 

ขั้นกิจกรรมการ เรียนรู้  
1. นักเรียนอ่ำนกลอนสี่พร้อม ๆ กัน  
ในชุมชน มีคนอยู่ สองพนัสี่ เป็นสตรี นับรวมกัน ไดพ้นัสอง 

ที่เหลือเป็น ผู้ชำย วัยคะนอง  คิดหน่อยน้อง ตอบที มีกีค่น 
2. นักเรียนในชั้นเรียนร่วมกันวิเครำะห์โจทยด์ังนี้ 

– ใจควำมส ำคัญของกลอนบทนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องใด 
– ในกลอนบทนี้มีคนกี่ประเภทมีจ ำนวนอย่ำงละเท่ำใด 
– กลอนบทนี้ถำมอะไร 
– จะเขียนเป็นโจทย์ปัญหำและประโยคสัญลักษณ์ได้อย่ำงไร 
ตัวอย่าง 1 โรงเรียน สหศึกษำ แห่ง หน่ึง มี นักเรียน ชำย 2,350 คน เปน นักเรียน  

หญิง 2,325 คน รวม มี นักเรียน กี ่คน 
ขั้นตอนการแก้ปัญหา 

1. วิเครำะห์โจทย ์ โจทย ์ก ำหนดอะไร  จ ำนวนนักเรียนชำยและ 
จ ำนวนนักเรียนหญิง  

โจทย ์ถำมอะไร  มีนักเรียนชำยหญิงรวมกีค่น  
2. วำงแผน/คิดวิธีแก ้ เลือกวิธีบวก  

เขียนประโยคสัญลักษณ์ 2,350 + 2,325 =   
3. คิดค ำนวณหำค ำตอบ 4,675 คน  
4. ตรวจสอบค ำ ตอบ 4,675 – 2,325 = 2,325  

ตัวอย่าง 2 โรงเรียนสหศึกษำแห่งหน่ึงมีนักเรียน 4,850 คน เปนนักเรียนหญิง 2,325 คนถำม 
        วำ่มีนักเรียนชำยกี่คน 

ขั้นตอนการแก้ปัญหา 
1. วิเครำะห์โจทย ์ โจทย์ก ำหนดอะไร จ ำนวนนักเรียนทั้งหมดและ 

จ ำนวนนักเรียนหญิง  
โจทย์ถำมอะไร  มีนักเรียนชำยกี่คน  



2. วำงแผน/คิดวิธีแก ้ เลือกวิธีลบ 

เขียนประโยคสัญลักษณ์ 4,850 – 2,325 =  
3. คิดค ำนวณหำค ำตอบ  2,545  คน  
4. ตรวจสอบ ค ำ ตอบ  2,325 + 2,545 = 4,850  
3. แสดงวิธีแก้โจทย์ปัญหำจำกตัวอย่ำง 
4. นักเรียนจับคู่ท ำใบงำนโจทย์ปัญหำกำรบวกและกำรลบอย่ำง ละ 1 ข้อแสดงวิธีท ำและหำค ำตอบ

น ำไปติดบอร์ดแสดงผลงำนเพื่อแลกเปลี่ยนกันศึกษำ  
5. นักเรียนศึกษำเน้ือหำเรื่องโจทย์ปัญหำกำรบวกและกำรลบในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรูพ้ื้นฐำน

คณิตศำสตร/์สื่อกำรเรียนรู้คณิตศำสตรส์มบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปีที ่3  
6. นักเรียนท ำกิจกรรมที ่4 คิดแก้โจทย์ปัญหำในหนังสือเรียนสำระกำรเรยีนรู้พื้นฐำนคณติศำสตร์/

สื่อกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 (บริษัท ส ำนักพิมพว์ัฒนำพำนิช จ ำกดั)  
ขั้นฝึกฝนผู้เรียน  
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 3–4 คน ชวยแต่งโจทย์ปัญหำจำกใบโฆษณำสินค้ำและคิดค ำนวณ 
2. ให้นักเรียนท ำแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ประจ ำหน่วย 
ขั้นการน าไปใช้  
1. สำมำรถแต่งโจทย์เรื่องรำวและสถำนกำรณ์เกีย่วกับกำรบวกและกำรลบได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ 
2. คิดวำงแผนกำรแก้ปัญหำได้อย่ำงเป็นขั้นตอน 
3. น ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ในกำรแก้ปัญหำในชีวติประจ ำวัน 
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด 
กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรบวกและกำรลบมีวธิีและข้ันตอนที่เหมือนกันดังนี้คือ 
1. วิเครำะห์โจทย์หำสิ่งทีโ่จทย์ก ำหนดและโจทย์ถำมอะไร 
2. วำงแผนคิดวิธีแก้ปัญหำว่ำจะใช้วิธใีดหำค ำตอบ 
3. คิดค ำนวณแสดงวิธีท ำ 
4. นักเรียนท ำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 กำรบวกลบจ ำนวนซึ่งมีผลลัพธ์และตัวตั้ง
ไม่เกิน 100,000 จ ำนวน 10 ข้อ เวลำ 10 นำที  

6. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1. แผนภูมิเพลงโจทย์ปัญหำ 
2. ใบโฆษณำสินค้ำ 
3. เกมคณิตศำสตร ์
4.ใบกิจกรรมที ่4 คิดแก้โจทย์ปัญหำในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรูพ้ื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำร

เรียนรู้คณิตศำสตรส์มบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 (บริษัท ส ำนักพิมพ์ วัฒนำพำนิช จ ำกัด)  
4.หนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำน คณติศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู ้คณิตศำสตร ์สมบูรณ์แบบชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 3 



7. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
ด้าน ความรู ้(K) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตจำกกำรซักถำมกำรแสดง 
ควำมคดิเห็นกำรให้ข้อเสนอแนะ
และกำรอภิปรำยร่วมกัน 

–แบบบันทึกผลกำรอภิปรำย 
–แบบบันทึกควำมรู ้

ผำ่นเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.สังเกตขณะปฏิบัติตำมใบ 
กิจกรรมที่1 กำรอ่ำนและกำรเขียน
จ ำนวนนับ 

–ใบกิจกรรมที ่1 กำรเปรียบเทียบ 
จ ำนวน 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

3. กำรท ำแบบฝึกหัดหลังเรียน – แบบ ทดสอบหลังเรียน ผ่ำนเกณฑ์ เฉลี่ย 50% 
4. กำรท ำแบบทดสอบวดัผลกำร 
เรียนรู้ประจ ำหน่วย 

– แบบทดสอบวัดควำมรู ้
ประจ ำหน่วย 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้น 
ไป 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม (A) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมขณะท ำงำน
ร่วมกับกลุ่ม 

–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ท ำงำนรว่มกับกลุ่ม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและ 
ค่ำนิยม 

–แบบประเมินด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมและค่ำนิยม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมกำรสือ่สำร 
กำรเชื่อมโยงหลักกำรควำมรู้ทำง
คณิตศำสตร ์

–แบบประเมินด้ำนทักษะ/ 
กระบวนกำร 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ประเมินด้ำนทักษะ/กระบวนกำร 

  

3. ประเมินแฟ้มสะสมผลงำน – แบบบันทึกควำมเห็นเกี่ยวกับ 
กำรประเมินชิ้นงำนในแฟ้ม สะสม
ผลงำน 
– แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงำน 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

4. ตรวจผลกำรปฏิบัติตำม 
ใบกิจกรรมที่ 4 คิดแก้โจทย์ 
ปัญหำ 

– ใบกิจกรรมที่ 4 คิดแกโ้จทย ์
ปัญหำ 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 



8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
        1. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรจัดกำรเรียนรู้
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................      
............................................................................................................................................................................ 
        2. แนวทำงกำรแก้ปัญหำเพื่อพัฒนำกำรจดักำรเรียนรู้         
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................     
............................................................................................................................................................................ 

 
            ลงชื่อ ..........................................................  
 (อำจำรย์จำรุณี  ศุภชำต)  ผู้สอน                                      

9. กำรตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

             ลงชื่อ ..........................................................             ลงชื่อ ..........................................................  
                (อำจำรย์...................)  ผู้ตรวจ 
 
ภำษำไทย    อ่ำนและเขียนตัวเลขไทยที่มีค่ำไม่เกิน100,000 
วิทยำศำสตร ์   ศึกษำเกี่ยวกับระยะทำงระหว่ำงจังหวดัต่ำงๆภำยในประเทศและ 

ต่ำงประเทศ 
สังคมศึกษำฯ    นักเรียนค้นคว้ำข้อมูลเกี่ยวกับประชำกรในพื้นที่ตำมภูมิภำค 

ต่ำงๆ 
สุขศึกษำฯ    ค้นคว้ำข้อมูลเกี่ยวกับสุขภำพจ ำนวนผู้ป่วยที่รกัษำใน 

โรงพยำบำล 
ศิลปะ     เขียนแผนภำพควำมคดิแสดงค่ำจ ำนวนไม่เกิน100,000 
ภำษำตำ่งประเทศ   กำรอำ่นและกำรแนวทางบูรณาการ 

ภำษำไทย  แต่งโจทย์ปัญหำจำกใบโฆษณำสินค้ำหรือประสบกำรณต์่ำง ๆ ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

วิทยำศำสตร ์   ค ำนวณค่ำใช้จำ่ยจำกค่ำไฟฟ้ำคำ่น้ ำประปำในแตล่ะเดือนได้  
สังคมศึกษำฯ    น ำควำมรู้ที่ไดร้ับไปใช้ในกำรแก้ปัญหำในชีวติประจ ำวัน 



สุขศึกษำฯ    กำรร้องเพลงโจทย์ปัญหำและแข่งขันกันแก้โจทย์ปัญหำภำษำ 
ต่ำงประเทศ    กำรอ่ำนและกำรเขียนจ ำนวนเป็นภำษำอังกฤษ 
กำรงำนอำชพีฯ    ประดิษฐ์ของเล่นหรือเกมคณิตศำสตร์จำกโจทยป์ัญหำ 

                                          เชน จิ๊กซอว์โจทยปัญหำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
หน่วยการเรียนรู้  12 การเก็บรวบรวมขอมูล    

หน่วยการเรียนรู้ย่อย 3 แผนภูมิรูปภำพและแผนภูมิแท่ง                                 เวลา   2          ชั่วโมง
อาจารย์ผู้สอน อำจำรยจ์ำรุณ ี ศุภชำต 
............................................................................................................................................................................ 
1. สาระส าคัญ 
 ข้อมูลหมำยถึงเรื่องรำวทีเ่กี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงอำจเป็นตัวเลขหรือข้อเท็จจริงที่เก็บรวบรวมมำ
จำกแหล่งต่ำงๆโดยกำรสงัเกตส ำรวจหรือสอบถำมจำกผู้รู้ 
 
2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 ค 5.1 ป. 3/1 

ค 5.1 ป. 3/2 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัตนเองและสิ่งแวดล้อมได้ (K)  

2. ร่วมตอบค ำถำมและท ำกิจกรรมกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองอย่ำงมีควำมสุข (A)  
3. ใช้ ภำษำในกำรน ำเสนอข้อมูลได้อย่ำงถูกต้องและบอกเหตุผลประกอบได้ (P) 
 

4. สาระการเรยีนรู ้
        1.ควำมหมำยของข้อมูล  2.วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียนจ ำนวน10ข้อเวลำ10นำที 
2.นักเรียนช่วยกันอ่ำนบทกลอนเรื่องฟำร์มของคณุปู่ 
 
                               ฟาร์มของคุณปู่ 

ฟำร์มของคุณปู่    มีหมูห้ำสิบ 
เห็นเป็ดลิบลิบ    ยี่สิบสำมตัว 
แม่วัวอ้วนพ ี    สี่สิบสองตัว 
นับจนเวียนหัว    ทั้งตัวเล็กใหญ ่



3.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยกลอนฟำร์มของคุณปู่ในประเด็นดังนี้ 
–เน้ือหำกล่ำวถึงเรื่องอะไร 
–มีสัตว์อะไรบ้ำงที่กลำ่วถึงในกลอนบทนี้ 
–สัตว์แต่ละชนิดมีจ ำนวนอย่ำงละเท่ำไรและรวมทั้งหมดเป็นเท่ำไร 

(ครูควรอธิบำยเพิ่มเติมวำ่ ค ำว่ำ ฟำร์ม หมำยถึงอะไร และคุณปู่เกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่ำงไรบ้ำง) 
ขั้นกิจกรรมการเรียนรู ้
1.นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ3–5คนให้ส ำรวจสิ่งตำ่งๆในห้องเรียนแล้วส่งตวัแทนออกมำเขียนสิ่งที่

ส ำรวจได้กลุ่มละ1อย่ำงบนกระดำนด ำไมใ่ห้ซ้ ำกนัเช่น 
มีนักเรียนชำย...คน , มีนักเรียนหญิง...คน , มีโต๊ะ...ตัว , มีเก้ำอี้...ตัวมแีฟ้มสะสมผลงำน...แฟ้ม , มีประตู...
บำน , มีหน้ำต่ำง...บำนเป็นต้น 

2.อ่ำนข้อมูลที่นักเรียนส ำรวจได้จำกบนกระดำนด ำพร้อมๆกัน 
3.ศึกษำควำมหมำยข้อมลูและร่วมกันอภิปรำยวธิกีำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรปฏิบัติกิจกรรมในข้อ
1 
4.นักเรียนศึกษำหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์สมบูรณ์

แบบชั้นประถมศึกษำป ที่ 3(บริษัท ส ำนักพิมพว์ฒันำพำนิช จ ำกดั) 
5.นักเรียนท ำกิจกรรมที1่กำรเก็บรวบรวมข้อมูลในหนังสือเรียนสำระกำรเรยีนรู้พื้นฐำนคณติศำสตร/์

สื่อกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำป ที่ 3(บริษัท ส ำนกัพิมพว์ัฒนำพำนิช จ ำกดั) 
ขั้นฝึกฝนผู้เรียน 
1.กลุ่มเดิมสอบถำมเพื่อนเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสีที่ชอบน้ ำหนักส่วนสูงผลไม้ที่ชอบแล้วบันทึกลงใน
ตำรำง     
ชื่อเพื่อน   น้ ำหนัก        ส่วนสูง   ผลไม้ที่ชอบ   สีที่ชอบ 

(กิโลกรัม) (เซนติเมตร)     
1.  ………………..     
2  …………………     
3. …………………     
4. …………………     
5. ………………..     
6. ………………..     
2.ส่งตัวแทนกลุ่มน ำเสนอข้อมูลที่รวบรวมได้ 
3.นักเรียนแต่ละคนรวบรวมข้อมูลที่นักเรียนสนใจจำกหนังสือพิมพ์หนังสือสำรคดีวำรสำรฯลฯแล้ว
น ำเสนอหน้ำชั้นเรียน 
ขั้นการน าไปใช้ 
1.เขียนแผนภำพควำมคดิเกี่ยวกับข้อมูลที่สนใจจะเก็บรวบรวม 



2.ฝึกทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ 
3.น ำควำมรู้ที่ได้เป็นพื้นฐำนในกำรเรียนเรื่องแผนภูมิรูปภำพแผนภูมิแท่ง 
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด 
ข้อมูลหมำยถึงตัวเลขหรือข้อเท็จจริงที่เก็บรวบรวมมำจำกแหล่งตำ่งๆซึ่งอำจเป็นข้อควำมหรือตัวเลข

ก็ได้และกำรเก็บรวบรวมข้อมูลน้ันท ำได้โดยกำรสงัเกตสอบถำมหรือติดต่อจำกแหล่งข้อมูลจริงที่ไดม้ีกำร
รวบรวมไว้เรียบร้อยแล้ว 

     
กิจกรรมเสนอแนะ 

1.เรียนรู้ร่วมกันกับครอบครัวโดยกำรส ำรวจอำยุของสมำชิกในบ้ำนแล้วบันทึกเป็นใบงำนส่งครู 
2.เรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนโดยกำรส ำรวจร้ำนคำ้ที่พบระหว่ำงทำงเดินจำกบ้ำนมำถึงโรงเรียน 
 

     
6. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1.แผนภูมิกลอนฟำร์มของคุณปู่ 
2.เพื่อนในห้องเรียน 
3.สิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียนและบ้ำน 
4.หนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณติศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้น

ประถมศึกษำป ที่ 3(บริษัท ส ำนักพิมพ์วัฒนำพำนิช จ ำกดั) 
5.ใบกิจกรรมที1่กำรเก็บรวบรวมข้อมูลในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรูพ้ื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำร

เรียนรู้คณิตศำสตรส์มบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำป ที่ 3 
 

7. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
ด้าน ความรู ้(K) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.ตรวจผลกำรท ำแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 

–แบบทดสอบก่อนเรียน – 

2.สังเกตจำกกำรซักถำมกำรแสดง 
ควำมคดิเห็นกำรให้ข้อเสนอ 
แนะและกำรอภิปรำยรว่มกัน 

–แบบบันทึกผลกำรอภิปรำย 
–แบบบันทึกควำมรู ้

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึน้ไป 

3.สังเกตขณะปฏิบัติตำม 
ใบกิจกรรมที่1กำรเก็บ 
รวบรวมข้อมูล  

–ใบกิจกรรมที่1กำรเก็บ 
รวบรวมข้อมูล 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

   



ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม (A) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมขณะท ำงำน
ร่วมกับกลุ่ม 

–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ท ำงำนรว่มกับกลุ่ม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและ 
ค่ำนิยม 

–แบบประเมินด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมและค่ำนิยม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

3.สังเกตพฤติกรรมดำ้นควำม 
รับผิดชอบควำมเชื่อมั่นใน 
ตนเองกำรท ำงำนรว่มกับผู้อื่น 
และกำรมีเจตคติที่ดตี่อ 
คณิตศำสตร ์

–แบบประเมินด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมและค่ำนิยม 

 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.ตรวจผลกำรปฏิบัติตำม 
ใบกิจกรรมที่1กำรเก็บ 
รวบรวมข้อมูล 

–ใบกิจกรรมที1่กำรเก็บ 
รวบรวมข้อมูล 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.สังเกตพฤติกรรมกำรสือ่สำร 
กำรเชื่อมโยงหลักกำรควำมรู ้
ทำงคณิตศำสตร์ 

–แบบประเมินด้ำนทักษะ/ 
กระบวนกำร 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

3.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร 
ประเมินด้ำนทักษะ/ 
กระบวนกำร 

  

   
 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
        1. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรจัดกำรเรียนรู้
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................      
............................................................................................................................................................................ 
     
 



    2. แนวทำงกำรแก้ปัญหำเพื่อพัฒนำกำรจดักำรเรียนรู ้        
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................     
............................................................................................................................................................................ 

 
            ลงชื่อ ..........................................................  
 (อำจำรย์จำรุณี  ศุภชำต)  ผู้สอน                                      

     9. กำรตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

             ลงชื่อ ..........................................................             ลงชื่อ ..........................................................  
                (อำจำรย์...................)  ผู้ตรวจ 
 
 
แนวทางบูรณาการ 
ภำษำไทย    อ่ำนและกำรแปลควำมหมำยของข้อมูลที่รวบรวมได้ 
วิทยำศำสตร ์   ฝึกสังเกตเก็บรวบรวมข้อมูลและค้นหำควำมจริงในเรื่องที่ 

นักเรียนสนใจ 
สังคมศึกษำฯ    ส ำรวจอำยุของสมำชกิในครอบครัว 
ศิลปะ     น ำเสนอข้อมูลที่ใช้กำรวำดภำพ 
สุขศึกษำฯ    ส ำรวจเกี่ยวกับอำหำรโรคระบำดและอุบัติเหตุต่ำงๆ 
ภำษำตำ่งประเทศ   ศึกษำศัพท์ภำษำอังกฤษเกี่ยวกับข้อมูลและสถิติ 
กำรงำนอำชพีฯ    รวบรวมข้อมูลดำ้นอำหำรกำรเกษตรและเทคโนโลยีทำงกำร 

เกษตร 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์                            ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
หน่วยการเรียนรู้  13        การจ าแนกและการน าเสนอขอมูล       

หน่วยการเรียนรู้ย่อย   3   แผนภูมิรูปภำพและแผนภูมิแท่ง                                เวลา   2    ชั่วโมง  
อาจารย์ผู้สอน อำจำรยจ์ำรุณ ี ศุภชำต 
............................................................................................................................................................................ 
1. สาระส าคัญ 
 กำรจ ำแนกข้อมูลคือกำรน ำข้อมูลที่ได้มำจำกกำรเก็บรวบรวมหรือกำรส ำรวจจำกแหล่งต่ำงๆมำ
จัดเป็นกลุ่มหรือหมวดหมู่ตำมคุณลักษณะที่เหมือนกันแล้วน ำเสนอให้เข้ำใจได้ง่ำยขึ้น 
 
2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 ค 5.1 ป. 3/1 

ค 5.1 ป. 3/2 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. จ ำแนกจัดประเภทและน ำเสนอข้อมูลได้ (K)  

2. ท ำงำนสะอำดเรียบร้อยตำมล ำดับข้ันตอนตำมค ำแนะน ำของผู้สอน (A)  
3. มีควำมคิดใหม ่ๆ ใน กำรท ำกิจกรรมคณิตศำสตร์และน ำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน ได ้(P)  

 
4. สาระการเรยีนรู ้

กำรจ ำแนกข้อมูล2.กำรน ำเสนอข้อมูล 
 

5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.นักเรียนช่วยกันร้องเพลงมำเรียนคณิตศำสตร์ 
2.แบ่งกลุ่มนักเรียนโดยเล่นเกมเพื่อนฉันอยู่ไหน 

 
เกมเพื่อนฉันอยู่ไหน 

จุดประสงคเพื่อแบ่งกลุ่ม 
อุปกรณ์  1.บัตรค ำชื่อกลุ่ม 4 กลุ่ม คือ สตัว์บก สตัว์น้ ำ สัตว์ปก แมลง 

2.บัตรค ำชื่อหรือรูปภำพสัตว์ในแต่ละกลุ่มตำมจ ำนวนนักเรียนที่เล่นเกม 
3.เพลงเกี่ยวกับสัตว์เช่นเพลงช้ำงเพลงมำ้วิ่ง 



วิธีเล่น  1.ตัวแทนกลุ่ม 4 คนยืนถือบัตร ชื่อกลุ่มอยู่คนละมุมห้อง 
2.แจกบัตรค ำหรือภำพสตัว์ให้นักเรียนคนละ 1 บัตรวำงคว่ ำไว้บนโต๊ะ 
3.ครูเริ่มร้องเพลงให้ทุกคนเปิดบัตรของตนเองแล้วรีบไปเข้ำกลุ่ม 
4.ตัวแทนกลุ่มส ำรวจควำมถูกต้องของสมำชิก 

 
 
 
 
 
 
ขั้นกิจกรรมการเรียนรู ้

1.เมื่อนักเรียนเข้ำกลุ่มแล้วให้เขียนชื่อบัตรที่ตนได้รับบนกระดำนด ำ 

 
แล้วช่วยกันตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรเข้ำกลุ่ม 

2.ร่วมกันอภิปรำยลักษณะของสมำชิกแต่ละกลุ่มเพื่อหำเหตุผลในกำรจัดกลุ่มใครไม่มีลักษณะร่วมกบั
เพื่อนให้หำกลุ่มใหม่ 

3.ครูและนักเรียนอภิปรำยร่วมกันวำ่กำรจดักลุ่มของนักเรียนคือกำรจ ำแนกข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ 
4.สมมุติว่ำห้องเรียนเป็นสวนสัตว์ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดวิธีกำรน ำเสนอข้อมูลจ ำนวนของ

สัตว์แต่ละประเภทในสวนสัตว์ให้ผู้อื่นทรำบลงในใบงำนแล้วส่งตัวแทนมำน ำเสนอหน้ำชั้นเรียนภำยในเวลำที่
ก ำหนด  

5.นักเรียนศึกษำหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณิตศำสตร/์สื่อกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์สมบูรณ์
แบบชั้นประถมศึกษำป ที่ 3(บริษัท ส ำนักพิมพว์ฒันำพำนิช จ ำกดั) 

6.นักเรียนท ำกิจกรรมที ่ 2 กำรจ ำแนกข้อมูลในหนังสือเรียนสำระกำรเรยีนรู้พื้นฐำนคณติศำสตร์/สื่อ
กำรเรียนรูค้ณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปี ที่ 3(บริษัท ส ำนักพิมพว์ัฒนำพำนิช จ ำกดั)
ขั้นฝึกฝนผู้เรียน 
1.นักเรียนแต่ละคนเขียนตำรำงขนำด6x6แล้วเขียนสีที่นักเรียนสนใจไว้ดำ้นล่ำงของตำรำง 
2.นักเรียนแต่ละคนถำมเพื่อนในชั้นเรียนเกี่ยวกับสีที่ก ำหนดให้เลือกโดยเลอืกสีที่ชอบ1สีแล้วระบำยสี

นั้นลงในช่องตำรำงทีละช่องโดยให้ถำมเพื่อนอย่ำงน้อย20คน 
3.ตั้งค ำถำมจำกแผนภูมแิท่งอย่ำงง่ำยที่สรำ้งขึ้นและน ำผลงำนเก็บในแฟ้มสะสมผลงำน  
ขั้นการน าไปใช้ 
1.ฝึกทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ 
2.จ ำแนกและน ำเสนอข้อมูลที่พบเห็นในชีวิตประจ ำวันได้ 

เพลง ช้าง 
ช้ำง ช้ำง ช้ำง หนูรู้จักช้ำงหรือเปล่ำ 
ช้ำงมันตัวโตไม่เบำ จมูกยำวยำว

เรียกว่ำงวง 
มีเข้ียวใต้งวงเรียกวำ่งำ มีหูมีตำหำง
ยำว 

เพลง ม้า 
ม้ำวิ่งกับ กับ เดี๋ยวเดียวลบัตำเรำไป 
ม้ำวิ่งเร็วไว เร็วทันใจควบกับ กับ กับ 

ม้ำวิ่งเร็วรี ่ดูซิหำยไป 
ม้ำวิ่งเร็วไว เร็วทันใจควบกับ กับ กับ 



3.น ำควำมรู้ที่ได้เป็นพื้นฐำนในกำรเรียนเรื่องแผนภูมิแท่งแผนภูมิรูปภำพ 
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด 

กำรจ ำแนกข้อมูลคือกำรน ำข้อมูลที่รวบรวมมำไดจ้ำกแหล่งต่ำงๆมำจัดให้เป็นกลุ่มตำมลักษณะหรือคุณสมบัติ
เหมือนกันไว้ด้วยกันแล้วน ำเสนอข้อมูลที่จัดกลุ่มไว้ให้ผู้อื่นทรำบได้งำ่ยในรปูของแผนภูมิรูปภำพแผนภูมิแท่ง
หรือตำรำง 

ขั้นการน าไปใช้ 
1.ฝึกทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ 
2.จ ำแนกและน ำเสนอข้อมูลที่พบเห็นในชีวิตประจ ำวันได้ 
3.น ำควำมรู้ที่ได้เป็นพื้นฐำนในกำรเรียนเรื่องแผนภูมิแท่งแผนภูมิรูปภำพ 
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด 

กำรจ ำแนกข้อมูลคือกำรน ำข้อมูลที่รวบรวมมำไดจ้ำกแหล่งต่ำงๆมำจัดให้เป็นกลุ่มตำมลักษณะหรือคุณสมบัติ
เหมือนกันไว้ด้วยกันแล้วน ำเสนอข้อมูลที่จัดกลุ่มไว้ให้ผู้อื่นทรำบได้งำ่ยในรปูของแผนภูมิรูปภำพแผนภูมิแท่ง
หรือตำรำง 

     
กิจกรรมเสนอแนะ 

1.นักเรียนเรียนรู้ร่วมกับครอบครัวโดยส ำรวจของใช้ในบ้ำนแล้วจัดหมวดหมู่น ำเสนอในรูปใบงำน 
2.จัดหมวดหมู่สิ่งของตำ่งๆจำกใบโฆษณำสินคำ้แล้วรวมเป็นสมุดภำพ 

6. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1.หนังสือพิมพ ์
2.เพื่อนในชั้นเรียน 
3.ตำรำงบันทึกข้อมูล 
4.ใบกิจกรรมที2่กำรจ ำแนกข้อมูลในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรูพ้ื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้

คณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำป ที่ 3  
5.หนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณติศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้น

ประถมศึกษำป ที่ 3 
7. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
ด้าน ความรู ้(K) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตจำกกำรซักถำมกำรแสดง 
ควำมคดิเห็นกำรให้ข้อเสนอแนะ
และกำรอภิปรำยร่วมกัน 

–แบบบันทึกผลกำรอภิปรำย 
–แบบบันทึกควำมรู ้

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.สังเกตขณะปฏิบัติตำมใบ 
กิจกรรมที่2กำรจ ำแนกข้อมูล 

–ใบกิจกรรมที่2กำรจ ำแนกข้อมูล ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 



 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม (A) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมขณะท ำงำน
ร่วมกับกลุ่ม 

–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ท ำงำนรว่มกับกลุ่ม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและ 
ค่ำนิยม 

–แบบประเมินด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมและค่ำนิยม 

ผำ่นเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 
1.สังเกตพฤติกรรมกำรสือ่สำร 
กำรเชื่อมโยงหลักกำรควำมรู้ทำง
คณิตศำสตร ์

–แบบประเมินด้ำนทักษะ/ 
กระบวนกำร 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ตรวจผลกำรปฏิบัติตำม 
ใบกิจกรรมที่1ตวัเลขแสดง 
จ ำนวน 

–ใบกิจกรรมที่1ตัวเลขแสดง 
จ ำนวน 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

3.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร 
ประเมินด้ำนทักษะ/ 
กระบวนกำร 

–แบบประเมินด้ำนทักษะ/
กระบวนกำร 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

4.ตรวจผลกำรวำดแผนภมูิแท่ง
อย่ำงง่ำย 

–แบบทดสอบวัดควำมรู้ 
ประจ ำหน่วย 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 75% 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
        1. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรจัดกำรเรียนรู้
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................      
............................................................................................................................................................................ 
        2. แนวทำงกำรแก้ปัญหำเพื่อพัฒนำกำรจดักำรเรียนรู้         
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................     
............................................................................................................................................................................ 

 
            ลงชื่อ ..........................................................  
 (อำจำรย์จำรุณี  ศุภชำต)  ผู้สอน                                      



9. กำรตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

             ลงชื่อ ..........................................................             ลงชื่อ ..........................................................  
                (อำจำรย์...................)  ผู้ตรวจ 
 
 
 
 
 
 
แนวทางบูรณาการ 
ภำษำไทย    อ่ำนบัตรค ำตำรำงและแผนภูมิ 
วิทยำศำสตร ์   จ ำแนกสัตว์แต่ละประเภท 
สังคมศึกษำฯ    เรียนรู้ร่วมกันกับผู้ปกครองและเพื่อน 
ศิลปะ     ออกแบบและระบำยสีตกแต่งใบงำน 
สุขศึกษำฯ    เล่นเกมส ำรวจและตกแตง่ใบงำน 
ภำษำตำ่งประเทศ  อ่ำนและเขียนชื่อสัตว์เป็นภำษำอังกฤษ 
กำรงำนอำชพีฯ   ประดิษฐ์ป้ำยแผ่นพับเสนอในรูปแผนภูมิ 
  



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
หน่วยการเรยีนรู้  14 การเก็บรวบรวมขอมูล  
หน่วยการเรยีนรู้ย่อย 3 แผนภูมิรูปภำพและแผนภูมิแท่ง                                  เวลา   2      ชั่วโมง 
อาจารย์ผู้สอน อำจำรยจ์ำรุณ ี ศุภชำต 
............................................................................................................................................................................ 
1. สาระส าคญั 
 กำรอำ่นแผนภูมิรูปภำพคือกำรอำ่นข้อมูลจำกภำพในแผนภูมิออกมำเป็นจ ำนวนตำมข้อก ำหนดของ
แผนภูมิรูปภำพนั้น ๆ 
 
2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 ค 5.1 ป. 3/1 

ค 5.1 ป. 3/2 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อ่ำนแผนภูมิรูปภำพและอภิปรำยประเด็นต่ำง ๆ ได้ (K)  

2. เรียนคณิตศำสตร์ด้วยควำมสนใจสนุกสนำนและมีควำมรับผิดชอบงำน (A)  
3. มีควำมคิดใหม่ๆในกำรท ำกิจกรรมคณิตศำสตร์น ำควำมรู้ไปใช้ในกำรเรียนวิชำอื่นและใน

ชีวิตประจ ำวันได้ (P) 
 

4. สาระการเรยีนรู ้
กำรอำ่นแผนภูมิรูปภำพ 

5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.แบ่งกลุ่มนักเรียนเล่น เกมลมเพลมพัด 
เกมลมเพลมพัด 

จุดประสงค์ เพื่อแบ่งกลุ่ม 
อุปกรณ์ 1.บัตรค ำชื่อกลุ่ม 5 กลุ่มตำมจ ำนวนนักเรียนเฉลี่ยให้เท่ำกัน คือ ร้ำนขำยผักร้ำน

ขำยผลไม้ ร้ำนขำยดอกไม้ ร้ำนขำยอำหำร และรำ้นขำยเครื่องเขียน 
2.เพลงลมเพลมพัด 
3.ใบงำน 

วิธีเล่น 1.ครูแจกบัตรค ำให้นักเรยีนคนละ1บัตรวำงคว่ ำไว้บนโต๊ะ 
2.เมื่อครูร้องเพลงลมเพลมพัดให้นักเรียนเปิดบัตรแล้วรีบไปหำกลุ่ม 
3.ตัวแทนกลุ่มมำรับใบงำนจำกครูแล้วไปด ำเนินกำรตำมขั้นตอน 



เพลงลมเพลมพัด 
ลมเพลมพัด  โบกสะบัดพัดมำไวไว 

ลมเพลมพัดอะไร             ลมเพลมพดัอะไร 
ฉันจะบอกให้    ลมพัดพวกเรำไปเข้ำกลุ่มเอย 

 
ขั้นกิจกรรมการเรียนรู ้

1.ส่งตัวแทนกลุ่มรับใบงำนจำกครทู ำกจิกรรมตำมขั้นตอนโดยใช้เวลำ 10 นำที 
–ตั้งชื่อกลุ่ม 
–เลือกประธำน รองประธำน และเลขำนุกำรกลุ่ม 
–ช่วยกันคดิรำยกำรสินคำ้ที่จะขำยในรำ้นแล้วน ำเสนอเป็นรูปภำพ 
–ส่งตัวแทนออกมำน ำเสนอผลงำน แล้วน ำผลงำนติดไว้บนกระดำนด ำ เชน่ 

 
2.นักเรียนศึกษำเน้ือหำในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้

คณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำป ที ่3 (บริษัท ส ำนักพิมพว์ัฒนำพำนิช จ ำกัด) 
3.นักเรียนน ำควำมรู้ที่ไดม้ำเปรียบเทียบกับแผนภูมิรูปภำพที่กลุ่มน ำเสนอว่ำยังมีอะไรทีต่้องเพิ่มเตมิ

แล้วสรุปร่วมกันวำ่แผนภูมิรูปภำพมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ ชือ่แผนภูมิ ตัวแผนภูมิ และข้อก ำหนดที่แสดง
ว่ำภำพ1ภำพที่ก ำหนดให้จะแทนจ ำนวนสินค้ำกีช่ิ้น 

4.นักเรียนท ำใบกิจกรรมที่3กำรอ่ำนแผนภูมิรูปภำพในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำน
คณิตศำสตร/์สื่อกำรเรียนรู้คณิตศำสตรส์มบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปี ที่ 3 (บริษัท ส ำนักพิมพ์วฒันำพำนิช 
จ ำกัด) 

ขั้นฝึกฝนผู้เรียน 
1.นักเรียนแต่ละคนเขียนตำรำงขนำด6x6แล้วเขียนสีที่นักเรียนสนใจไว้ดำ้นล่ำงของตำรำง 
2.นักเรียนแต่ละคนถำมเพื่อนในชั้นเรียนเกี่ยวกับสีที่ก ำหนดให้เลือกโดยเลอืกสีที่ชอบ1สีแล้วระบำยสี

นั้นลงในช่องตำรำงทีละช่องโดยให้ถำมเพื่อนอย่ำงน้อย20คน 
3.ตั้งค ำถำมจำกแผนภูมแิท่งอย่ำงง่ำยที่สรำ้งขึ้นและน ำผลงำนเก็บในแฟ้มสะสมผลงำน  
ขั้นการน าไปใช้ 
1.สำมำรถอ่ำนและเข้ำใจแผนภูมิรูปภำพที่พบเห็นในชีวิตประจ ำวัน 
2.เขียนแผนภำพควำมคดิแสดงส่วนประกอบของแผนภูมิตำมควำมเข้ำใจของนักเรียน 
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด 



แผนภูมิรูปภำพเป็นกำรแสดงจ ำนวนของสิ่งของตำ่งๆด้วยรูปภำพซึ่งภำพทีน่ ำมำแสดงจะต้องเป็น
ภำพสิ่งของนั้นๆและมีขนำดเท่ำกันทุกภำพในกำรแสดงทุกครั้งจะต้องก ำหนดให้ผู้อ่ำนทรำบวำ่ภำพ1ภำพ
แทนสิ่งของนั้นๆเป็นจ ำนวนเท่ำใด 

     
กิจกรรมเสนอแนะ 

ครูมอบหมำยงำนให้นักเรียนรวบรวมโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของแผนภูมิรูปภำพและกำร
อ่ำนแผนภูมิรูปภำพจำกหนังสือคณิตศำสตร์เล่มอื่นๆ 
6. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1.แผนภูมิรูปภำพ 
2แผนภูมิเพลงลมเพลมพัด 
3.เกมลมเพลมพัด 
4.ใบกิจกรรมที3่กำรอำ่นแผนภูมิรูปภำพในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรูพ้ืน้ฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำร

เรียนรู้คณิตศำสตรส์มบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำป ที่ 3(บริษัท ส ำนักพิมพ์วัฒนำพำนิช จ ำกดั) 
4.หนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณติศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้น

ประถมศึกษำป ที่ 3 
5.หนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณติศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้น

ประถมศึกษำป ที่ 3 
7. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
ด้าน ความรู ้(K) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตจำกกำรซักถำมกำรแสดง 
ควำมคดิเห็นกำรให้ข้อเสนอแนะ
และกำรอภิปรำยร่วมกัน 

–แบบบันทึกผลกำรอภิปรำย 
–แบบบันทึกควำมรู ้

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.สังเกตขณะปฏิบัติตำมใบ 
กิจกรรมที่3กำรอำ่นแผนภูมิรูปภำพ 

–ใบกิจกรรมที่3กำรอำ่นแผนภูมิ
รูปภำพ 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม (A) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมขณะท ำงำน
ร่วมกับกลุ่ม 

–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ท ำงำนรว่มกับกลุ่ม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและ 
ค่ำนิยม 

–แบบประเมินด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมและค่ำนิยม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

   



ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมกำรสือ่สำร 
กำรเชื่อมโยงหลักกำรควำมรู้ทำง
คณิตศำสตร ์

–แบบประเมินด้ำนทักษะ/ 
กระบวนกำร 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ประเมินด้ำนทักษะ/กระบวนกำร 

  

3.ตรวจผลกำรปฏิบัติตำม 
ใบกิจกรรมที่3กำรอำ่นแผนภูมิ 
รูปภำพ 

–ใบกิจกรรมที่3กำรอำ่นแผนภูมิ 
รูปภำพ 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

   
 
 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
        1. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรจัดกำรเรียนรู้
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................      
............................................................................................................................................................................ 
        2. แนวทำงกำรแก้ปัญหำเพื่อพัฒนำกำรจดักำรเรียนรู้         
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................     
............................................................................................................................................................................ 

 
            ลงชื่อ ..........................................................  
 (อำจำรย์จำรุณี  ศุภชำต)  ผู้สอน                                      

9. กำรตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

             ลงชื่อ ..........................................................             ลงชื่อ ..........................................................  
                (อำจำรย์.........................)  ผู้ตรวจ 
 



 
แนวทางบูรณาการ 
ภำษำไทย    อ่ำนและอธิบำยเกี่ยวกับแผนภูมิรูปภำพ 
วิทยำศำสตร ์   รวบรวมข้อมูลที่เป็นแผนภูมิรูปภำพเกี่ยวกับพชืและสัตว์ตำ่งๆ 
สังคมศึกษำฯ    รวบรวมข้อมูลที่น ำเสนอด้วยแผนภูมิรูปภำพ 
ศิลปะ     วำดแผนภูมิรูปภำพอย่ำงง่ำย 
สุขศึกษำฯ    แข่งขันกันตอบปัญหำจำกแผนภูมิรูปภำพที่ครกู ำหนดให้ 
ภำษำตำ่งประเทศ  อ่ำนและเขียนจ ำนวนเป็นภำษำอังกฤษ 
กำรงำนอำชพีฯ   ประดิษฐ์เกมคณิตศำสตร์โดยใชค้วำมรู้เรื่องแผนภูมิรูปภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร ์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
หน่วยการเรยีนรู้  15 การเก็บรวบรวมขอมูล    
หน่วยการเรยีนรู้ย่อย 3 แผนภูมิรูปภำพและแผนภูมิแท่ง                                เวลา   2      ชั่วโมง  
อาจารย์ผู้สอน อำจำรยจ์ำรุณ ี ศุภชำต 
............................................................................................................................................................................ 
1. สาระส าคัญ 
 กำรอำ่นแผนภูมิแท่งคือกำรอำ่นข้อมูลจำกแผนภมูิที่แสดงเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำกมีลักษณะเป็นแท่ง
แสดงจ ำนวนสิ่งของต่ำงๆตำมมำตรำส่วนทีก่ ำหนดของแผนภูมิแท่งนั้น ๆ  
 
2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 ค 5.1 ป. 3/1 

ค 5.1 ป. 3/2 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อ่ำนแผนภูมิแท่งและอภิปรำยประเด็นต่ำง ๆ ได้ (K)  

2. ท ำงำนสะอำดเรียบร้อยเป็นล ำดับข้ันตอนตำมค ำแนะน ำของผู้สอน (A)  
3. มี ควำมคิดใหม่ ๆ ในกำรท ำกิจกรรมคณิตศำสตร์น ำควำมรู้ไปใช้ในกำรเรียนวิชำอื่นและใน

ชีวิตประจ ำวัน (P)  
4. สาระการเรยีนรู ้

กำรอำ่นแผนภูมิแท่ง 
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.นักเรียนช่วยกันร้องเพลงแผนภูมิ 
เพลงแผนภูมิ 

ไม่ทรำบชื่อ    ผู้แต่งท ำนอง...พม่ำร ำขวำน 
แผนภูมินั่นหนำรู้ไหมว่ำคืออะไร (ซ้ ำ) 

ฟัง ฟัง ฉันจะเล่ำให้ฟัง อย่ำส่งเสียงดังเอะอะกันไป 
แผนภูมินั้นไซร้น ำเสนอข้อมูล 
ทั้งแบบตำรำง รูปภำพและแท่งเอย 
เล เล เหล่ เล้ เหล่ เล เล้ (ซ้ ำ) 

2.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยเนื้อเพลง 



ขั้นกิจกรรมการเรียนรู ้
1.ศึกษำเน้ือหำเรื่องส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งและวิธีอ่ำนแผนภูมิแท่งจำกหนังสือเรียนสำระกำร

เรียนรู้พื้นฐำนคณติศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณติศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปที่3(บริษัทส ำนักพิมพ์
วัฒนำพำนิชจ ำกดั) 

2.ครูน ำตวัอย่ำงแผนภูมแิท่งอื่นๆมำให้นักเรียนฝึกอ่ำน 
3.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยถึงควำมแตกต่ำงของแผนภูมิรูปภำพและแผนภูมิแท่ง 
4.นักเรียนท ำกิจกรรมที4่กำรอำ่นแผนภูมิแท่งในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณติศำสตร์/
สื่อกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปี ที่ 3 
ขั้นฝึกฝนผู้เรียน 
1.ให้นกัเรียนบอกรำยละเอียดของแผนภูมิแท่งเช่นเป็นแผนภูมิแท่งที่แสดงเกี่ยวกับอะไรอ่ำนข้อมูลได้

อย่ำงไรฝึกทกัษะกำรตั้งค ำถำมโดยให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนตั้งค ำถำมและหำค ำตอบจำกแผนภูมิที่ครู
ก ำหนดให ้

2.ให้นักเรียนฝึกสังเกตแผนภูมิแท่งที่เป็นแนวนอนและแนวตั้งโดยให้นักเรียนฝึกอ่ำนและสังเกต 
ขั้นการน าไปใช้ 
1.อ่ำนแผนภูมิแท่งที่พบเห็นในชีวิตประจ ำวันได้ 
2.สืบค้นข้อมูลจำกหนังสือพิมพ์วำรสำรฯลฯที่น ำเสนอข้อมูลเป็นแผนภูมิแท่ง 
3.น ำควำมรู้ที่ไดร้ับเป็นพื้นฐำนในกำรเรียนเรื่องกำรเขียนแผนภูมิรูปภำพและแผนภูมิแท่ง 
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด 
แผนภูมิแท่งประกอบด้วยชื่อแผนภูมิและตัวแผนภูมิซึ่งสร้ำงมำจำกรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำกที่มีลักษณะ

เป็นแท่งใช้แสดงจ ำนวนสิ่งต่ำงๆตำมมำตรสว่นทีก่ ำหนดโดยมีจดุเริ่มต้นอยู่บนเส้นตรงเดียวกันขนำดควำม
กว้ำงของแท่งสี่เหลี่ยมต้องเท่ำกันแต่ควำมยำวจะแตกต่ำงกันตำมจ ำนวนของข้อมูลนักเรียนท ำแบบทดสอบ
หลังเรียนจ ำนวน10ข้อเวลำ10นำที 
กิจกรรมเสนอแนะ 

ครูมอบหมำยให้นักเรียนจัดท ำแผนภูมิแท่งแสดงกำรใช้เงินในรอบสัปดำห์ของตนเอง 
6. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1.ตัวอยำ่งแผนภูมิแท่ง 
2.เพลงแผนภูมิ 
3.กระดำษกรำฟดินสอส ี
4.ใบกิจกรรมที4่กำรอำ่นแผนภูมิแท่งในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรูพ้ื้นฐำนคณิตศำสตร/์สื่อกำร 
5.หนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณติศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้น

ประถมศึกษำป ที่ 3 
5.หนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณติศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้น

ประถมศึกษำป ที่ 3  



7. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
ด้าน ความรู ้(K) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตจำกกำรซักถำมกำรแสดง 
ควำมคดิเห็นกำรให้ข้อเสนอแนะ
และกำรอภิปรำยร่วมกัน 

–แบบบันทึกผลกำรอภิปรำย 
–แบบบันทึกควำมรู ้

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.สังเกตขณะปฏิบัติตำมใบ 
กิจกรรมที่4กำรอำ่นแผนภูมิแท่ง 

–ใบกิจกรรมที่4กำรอำ่นแผนภูมิ
แท่ง 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

3.ตรวจผลกำรท ำแบบทดสอบวัด 
ควำมรู้ประจ ำหน่วย 

–แบบทดสอบวัดควำมรู้ 
ประจ ำหน่วย 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 75% 

4.กำรท ำแบบทดสอบหลังเรียน –แบบทดสอบหลังเรียน ผำ่นเกณฑ์เฉลี่ย 50% 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม (A) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมขณะท ำงำน
ร่วมกับกลุ่ม 

–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ท ำงำนรว่มกับกลุ่ม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและ 
ค่ำนิยม 

–แบบประเมินด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมและค่ำนิยม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

   
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมกำรสือ่สำร 
กำรเชื่อมโยงหลักกำรควำมรู้ทำง
คณิตศำสตร ์

–แบบประเมินด้ำนทักษะ/ 
กระบวนกำร 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ประเมินด้ำนทักษะ/กระบวนกำร 

  

3.ประเมินแฟ้มสะสมผลงำน –แบบบันทึกควำมคิดเหน็ 
เกี่ยวกับกำรประเมินชิ้นงำน 
ในแฟ้มสะสมผลงำน 
–แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงำน 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 
 
 
ผำ่นเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

4.ตรวจผลกำรปฏิบัติตำม 
ใบกิจกรรมที่4กำรอำ่น 
แผนภูมิรูปภำพ 

–ใบกิจกรรมที่4กำรอำ่น 
แผนภูมิรูปภำพ 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 



8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
        1. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรจัดกำรเรียนรู้
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................      
............................................................................................................................................................................ 
        2. แนวทำงกำรแก้ปัญหำเพื่อพัฒนำกำรจดักำรเรียนรู้         
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................     
............................................................................................................................................................................ 

 
            ลงชื่อ ..........................................................  
 (อำจำรย์จำรุณี  ศุภชำต)  ผู้สอน                                      

9. กำรตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

             ลงชื่อ ..........................................................             ลงชื่อ ..........................................................  
                (อำจำรย์.................................)  ผู้ตรวจ 
 
 
แนวทางบูรณาการ 
ภำษำไทย    อ่ำนและอธิบำยเกี่ยวกับแผนภูมิแท่ง 
วิทยำศำสตร ์   รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพชืและสัตว์ที่น ำเสนอเป็นแผนภูมิแท่ง 
สังคมศึกษำฯ    เขียนแผนภูมิแท่งแสดงกำรใชจ้่ำยเงินของตนเองและครอบครัว 
ศิลปะ     วำดรูปแผนภูมิแท่งจำกข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและคนในครอบครัว 
สุขศึกษำฯ    ร้องเพลงแผนภูมิและแข่งขันตอบค ำถำมจำกแผนภูมิแท่งที่ 

ก ำหนดให ้
ภำษำตำ่งประเทศ  อ่ำนและเขียนจ ำนวนเป็นภำษำอังกฤษ 
กำรงำนอำชพีฯ    ประดิษฐ์เกมคณิตศำสตร์โดยใชค้วำมรู้เรื่องแผนภูมิแท่ง 
 



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร ์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
หน่วยการเรยีนรู้  16   เครื่องวัดความยาว   
หน่วยการเรยีนรู้ย่อย 3   กำรวดัควำมยำว                                                  เวลา   1     ชั่วโมง     
อาจารย์ผู้สอน  อำจำรยจ์ำรุณ ี ศุภชำต 

............................................................................................................................................................................ 
1. สาระส าคัญ 
 หน่วยกำรวดัเป็นค ำที่บอกให้ทรำบวำ่สิ่งที่วดัควำมยำวนั้นมีควำมยำวเป็นกี่หน่วยหน่วยกำรวัดควำม
ยำวที่เป็นหน่วยสำกลหรอืเรียกว่ำระบบเมตริกนิยมใช้กันทั่วโลกได้แก่มิลลิเมตรเซนติเมตรเมตร 
 
2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 ค 2.1 ป. 3/1 

ค 2.1 ป. 3/5 
ค 2.2 ป. 3/1  

 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. วัดควำมยำวเป็นเมตรเซนติเมตรและมิลลิเมตรได้ (K)  

2. มีทักษะในกำรปฏิบัตกิิจกรรมทำงคณิตศำสตรแ์ละน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ (P)  
3. มีควำมรับผิดชอบและมีวิจำรณญำณในกำรท ำงำนคณิตศำสตร์ (A)  

 
4. สาระการเรยีนรู ้

1.หน่วยกำรวัด   2.กำรเลือกใช้หน่วยกำรวัด 
 

5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 

1.นักเรียนช่วยกันร้องเพลงมำเรียนคณิตศำสตร์เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเรียน 
2.นักเรียนแต่ละคนดูไม้บรรทัดของตนเองและตอบค ำถำม 

 
–ช่วยกันหำสิ่งที่ปรำกฏอยู่บนไม้บรรทัด 
–ไม้บรรทัดของนักเรียนมีควำมยำวเท่ำไร 
–นักเรียนคิดวำ่ไม้บรรทดัของตนเองกับของเพื่อนยำวเท่ำกันหรือไม่ทรำบได้อย่ำงไร 



 
3.ให้นักเรียนแต่ละคนใช้คืบวำศอกกำ้ววดัสิ่งตำ่งๆในห้องเรียนเช่นใช้คืบหรือศอกวดัโต๊ะเรียนโต๊ะครู

ใช้วำวัดควำมยำวควำมกว้ำงของห้องเรียนแล้วจดบันทึกไว้เปรียบเทียบกับเพื่อนๆและอภิปรำยร่วมกันว่ำ
เพรำะเหตุใดสิ่งของชนิดเดียวกันแต่ละคนวัดได้จ ำนวนคืบวำศอกก้ำวไม่เท่ำกันเพรำะคืบวำศอกกำ้วของแต่ละ
คนไม่เท่ำกัน 

ขั้นกจิกรรมการเรียนรู ้
1.ศึกษำเน้ือหำเรื่องส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งและวิธีอ่ำนแผนภูมิแท่งจำกหนังสือเรียนสำระกำร

เรียนรู้พื้นฐำนคณติศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณติศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปที่3(บริษัทส ำนักพิมพ์
วัฒนำพำนิชจ ำกดั) 

2.ครูน ำตวัอย่ำงแผนภูมแิท่งอื่นๆมำให้นักเรียนฝึกอ่ำน 
3.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยถึงควำมแตกต่ำงของแผนภูมิรูปภำพและแผนภูมิแท่ง 
4.นักเรียนท ำกิจกรรมที4่กำรอำ่นแผนภูมิแท่งในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณติศำสตร์/

สื่อกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปี ที ่ 31.นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ3–5คนใช้ไม้บรรทัด
หรือท่อนไม้ยำวพอประมำณวัดควำมกว้ำงควำมยำวของห้องเรียนโดยระหว่ำงที่กลุ่มของนักเรียนวดัให้
นักเรียนนับตำมไปด้วยทกุครั้งขณะที่ทำบไม้บรรทัดลงไปแล้วจดบันทึกวำ่ได้ควำมยำวกี่ไม้บรรทดัต่อไปผลัด
ให้นักเรียนคนอื่นในกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเช่นเดียวกันแล้วเปรียบเทียบกันซ่ึงผลที่วัดไดจ้ะได้เท่ำกันครูอธิบำย
เพิ่มเติมว่ำไม้บรรทดัหรือท่อนไม้ที่ใช้วดัเป็นเครื่องมือวัดเรำเรียกว่ำ“หน่วยกลำง”ซึ่งผลที่วัดได้จะแน่นอนกว่ำ
คืบวำศอกและก้ำว 

2.นักเรียนกลุ่มเดิมฝึกวัดควำมยำวหรือควำมสูงของสิ่งต่ำงๆโดยเทียบกับหน่วยกลำงที่ก ำหนดให้เช่น
หำว่ำดินสอสมดุหนังสือยำวเท่ำกับกี่กำ้นไม้ขีดไฟ 

3.ครูอธิบำยเพิ่มเติมว่ำกำรวดัโดยใช้หน่วยกลำงอำจท ำให้เกิดควำมเข้ำใจไม่ตรงกันดังนั้นครูจึงน ำ
เครื่องมือวัดมำตรฐำนเชน่ไม้เมตรไม้บรรทัดสำยวดัตัวและสำยวัดตลับให้นักเรียนและฝึกทักษะกำรวัดดว้ย
เครื่องมือวัดมำตรฐำนและร่วมกันอภิปรำยจนได้ข้อสรุปว่ำ 

10มิลลิเมตร เป็น 1 เซนติเมตร (ซม.) 
100เซนติเมตร เป็น 1 เมตร (ม.) 
1,000เมตร เป็น 1 กิโลเมตร (กม.) 

จำกนั้นจัดกิจกรรมเปรียบเทียบหน่วยควำมยำวทีเ่ป็นระบบไทยเช่น12นิ้วเป็น1คืบ2คืบเป็น1ศอก4ศอกเป็น1
วำโดยใช้นิ้วคืบศอกวำของตนเองอภิปรำยถึงผลที่คลำดเคลื่อนไปและอธิบำยเพิ่มเติมว่ำหน่วยควำมยำวที่เป็น
ระบบไทยไม่เป็นหน่วยมำตรฐำนในกำรวดั 

4.นักเรียนศึกษำเน้ือหำในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำป ที่ 3(บริษัท ส ำนักพิมพ์วัฒนำพำนิช จ ำกัด) 



5.นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรำยควำมรู้จำกกำรศึกษำในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำน
คณิตศำสตร/์สื่อกำรเรียนรู้คณิตศำสตรส์มบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำป ที่ 3 (บริษัท ส ำนักพิมพว์ัฒนำพำนิช 
จ ำกัด) แล้วบันทึกควำมรูท้ี่ร่วมกันอภิปรำยลงในแบบบันทึกควำมรู ้

ขั้นฝึกฝนผู้เรียน 
1.ทบทวนหน่วยกำรวัดมำตรฐำนที่ใชใ้นกำรวดัทีน่ักเรียนรู้จักแล้วฝึกวัดสิง่ต่ำง ๆ 
2.นักเรียนช่วยกันเขียนแผนภำพควำมคิดในเรื่องกำรเลือกใช้หน่วยกำรวัดที่เหมำะสมกับสิ่งที่วัด

ควำมยำวควำมสูงหรือระยะทำง 
ขั้นการน าไปใช้ 
1.เลือกเครื่องมือวัดควำมยำวได้เหมำะสมกับสิ่งที่ต้องกำรวดั 
2.อ่ำนค่ำของหน่วยวัดควำมยำวได้อยำ่งถูกต้อง 
3.เปรียบเทียบหน่วยกำรวัดควำมยำวระบบเมตริกและระบบไทย 
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด 
หน่วยกำรวดัเป็นค ำที่บอกให้ทรำบวำ่สิ่งที่วดัควำมยำวนั้นมีควำมยำวเป็นกี่หน่วยหน่วยกำรวัดควำม

ยำวที่เป็นหน่วยสำกลเรยีกว่ำระบบเมตริกได้แกม่ิลลิเมตรเซนติเมตรเมตรเป็นต้น 
     

กิจกรรมเสนอแนะ 
1.กำรส ำรวจควำมยำวของสิ่งที่อยู่ใกล้ตวัและสิ่งของที่นักเรียนสนใจ 
2.จัดสถำนกำรณ์ให้นักเรยีนฝึกวัดควำมยำวจำกเครื่องมือวดัและบอกค่ำของกำรวัดควำมยำวจำก

เครื่องมือวัด 
 
6. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1.เครื่องมือวัดต่ำงๆ 
2.สิ่งของในห้องเรียน 
3.แผนภูมิหน่วยกำรวดัควำมยำวแผนภูมิเพลงมำเรียนคณิตศำสตร์ 
4.หนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณติศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้น

ประถมศึกษำปี ที่ 3 
7. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
 
ด้าน ความรู ้(K) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตจำกกำรซักถำมกำรแสดง 
ควำมคดิเห็นกำรให้ข้อเสนอ 
แนะและกำรอภิปรำยรว่มกัน 

–แบบบันทึกผลกำรอภิปรำย 
–แบบบันทึกควำมรู ้

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 



ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม (A) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมขณะท ำงำน
ร่วมกับกลุ่ม 

–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ท ำงำนรว่มกับกลุ่ม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและ 
ค่ำนิยม 

–แบบประเมินด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมและค่ำนิยม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

   
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมกำรสือ่สำร 
กำรเชื่อมโยงหลักกำรควำมรู้ทำง
คณิตศำสตร ์

–แบบประเมินด้ำนทักษะ/ 
กระบวนกำร 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลีย่ 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ประเมินด้ำนทักษะ/กระบวนกำร 

  

8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
        1. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรจัดกำรเรียนรู้
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................      
............................................................................................................................................................................ 
        2. แนวทำงกำรแก้ปัญหำเพื่อพัฒนำกำรจดักำรเรียนรู้         
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................     
............................................................................................................................................................................ 

 
            ลงชื่อ ..........................................................  
 (อำจำรย์จำรุณี  ศุภชำต)  ผู้สอน                                      

9. กำรตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

             ลงชื่อ ..........................................................             ลงชื่อ ..........................................................  
                (อำจำรย์..................................)  ผู้ตรวจ 



 
 
แนวทางบูรณาการ 
ภำษำไทย    อ่ำนและเขียนควำมยำวของสิ่งที่วัดควำมยำวได้ 
วิทยำศำสตร ์   ส ำรวจควำมยำวของสิ่งมชีีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวติทีพ่บเห็นใน 

ชีวิตประจ ำวัน 
สังคมศึกษำฯ    น ำควำมรู้เรื่องกำรวดัควำมยำวไปใชใ้นกำรประดษิฐ์ 
ศิลปะ     วำดรูปเรขำคณิตแบบต่ำงๆแล้วแสดงควำมยำวรอบรูป 
สุขศึกษำฯ    แข่งขันกันวัดควำมยำวและบอกค่ำของสิ่งของต่ำงๆที่จัดเตรียม 

ไว้ 
ภำษำตำ่งประเทศ   อ่ำนเขียนค ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกำรวัดควำมยำวและหน่วยกำรวัด 

ควำมยำว 
กำรงำนอำชพีฯ    ประดิษฐ์เครื่องมือวัดควำมยำวอยำ่งง่ำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
หน่วยการเรยีนรู้  17   ความสัมพันธ์ระหวางหนวยการวัด     
หน่วยการเรยีนรู้ย่อย    3 กำรวัดควำมยำว                                                  เวลา   1     ชั่วโมง                                                       
อาจารย์ผู้สอน    อำจำรย์จำรุณ ี ศุภชำต 
............................................................................................................................................................................ 
1. สาระส าคัญ 
 หน่วยกำรวดัเป็นที่บอกให้ทรำบว่ำสิ่งทีว่ัดควำมยำวยำวเป็นกี่หน่วยหน่วยวัดที่เป็นหน่วยสำกลได้แก่
มิลลิเมตรเซนติเมตรเมตร 
 
2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 ค 2.1 ป. 3/1 

ค 2.1 ป. 3/5 
ค 2.2 ป. 3/1  

 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกควำมสัมพันธร์ะหว่ำงหน่วยกำรวัดได้ (K)  

2. มีทักษะในกำรปฏิบัตกิิจกรรมคณิตศำสตร์และน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวนั (P)  
3. มีควำมรับผิดชอบและมีวิจำรณญำณในกำรวดัควำมยำว (A) 

 

4. สาระการเรยีนรู ้
1.หน่วยกำรวัด   2.กำรเลือกใช้หน่วยกำรวัด 
 

5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

นักเรียนช่วยกันร้องเพลง กำรวัดควำมยำว เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเรยีน 
เพลงการวัดความยาว 

เน้ือร้อง...รำตรี รุ่งทวีชัย    ท ำนอง...ฟ้อนเงี้ยว 
กำรวัดควำมยำวของสิ่งตำ่ง ๆ มีหลำยอย่ำงทั้งสำกล 

และแบบไทยหน่วยย่อยวัดสิ่งนั้น ถ้ำสิ่งนั้นยืดยำวไกลต้องใช้หน่วยใหญ่ 
วัดเป็นไมล์ เป็นกิโลเมตร มงแซะ มงแซะ แซะมง ตะหลุ่ม ตุ่มมง 



2.นักเรียนช่วยกันคิดศกึษำแผนภูมิหน่วยกำรวดัควำมยำวในระบบเมตริก และหน่วยกำรวดัควำมยำว
ของไทย ดังนี้ 
 

 
 
3.ครูอธิบำยเพิ่มเติมหน่วยควำมยำวของไทยที่ใช้เปรียบเทียบกับระบบเมตริกวำ่ควำมยำว1วำจะยำว 

2 เมตรเป็นต้น 
 
ขั้นกจิกรรมการเรียนรู ้
1.ครูให้นักเรียนเขียนส่วนของเส้นตรงคนละหนึ่งเส้นยำวตำมใจชอบจำกนัน้ให้นักเรียนแต่ละคนวัด

ควำมยำวของส่วนของเส้นตรงวำ่ได้กี่เซนติเมตรแล้วครูตั้งค ำถำมนักเรียนวำ่นักเรียนคนใดวดัได้เต็มหน่วยพอดี
และของใครวัดไม่ได้เต็มหน่วยน ำผลของกำรวดัมำอภิปรำยรว่มกันวำ่ในกำรวดัสิ่งตำ่ง ๆ ถ้ำสิ่งที่วดัควำมยำว
ไม่พอดีกับหน่วยเซนติเมตรจะอำ่นค่ำควำมยำวของส่วนที่เกินเป็นหน่วยมิลลิเมตรเช่น 

ก     ข ส่วนของเส้นตรง กข ยำว4เซนติเมตร 
ค      งส่วนของเส้นตรงคงยำว 4 เซนติเมตรกับ 7 มิลลิเมตร 

ครูอธิบำยเพิ่มเติมวำ่ส่วนของเส้นตรงคงเขียนให้มีหน่วยเป็นเซนติเมตรคือ4.7เซนติเมตร 
2.นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ3-5คนวัดควำมยำวของสิ่งต่ำงๆที่มีควำมยำวมำกกวำ่1เมตรแล้วออกมำ

น ำเสนอและอธิบำยถึงวิธีกำรวัดและกำรอำ่นค่ำควำมยำวของส่วนที่เกินเช่นควำมยำวของกระดำนด ำยำว2
เมตรกับ70เซนติเมตรเขียนใหม่ให้มีหน่วยเป็นเมตรคือ2.70เมตร 

3.นักเรียนกลุ่มเดิมวัดควำมยำวของสิ่งตำ่งๆในชั้นเรียนให้มีหน่วยเป็นเซนติเมตรกับมิลลิเมตรและ
เมตรกับเซนติเมตรกลุ่มละ2-3อย่ำงจำกนั้นส่งตัวแทนออกมำเขียนบนกระดำนด ำโดยให้เพื่อนในชัน้เรียนเลือก
เขียนหน่วยควำมยำวจำกโจทย์บนกระดำนด ำจ ำนวน10ข้อและร่วมกันตรวจสอบค ำตอบที่ถูกต้องร่วมกัน 

4.นักเรียนศึกษำเน้ือหำในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำป ที่ 3(บริษัท ส ำนักพิมพ์วัฒนำพำนิช จ ำกัด) 

5.นักเรียนท ำกิจกรรมใบที่2บอกควำมยำวในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรูพ้ื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อ
กำรเรียนรูค้ณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำป ที่ 3  
ขั้นฝึกฝนผู้เรียน 
1.ฝึกหำค่ำควำมสัมพันธร์ะหว่ำงหน่วยวดัควำมยำวในระบบเมตริกและหน่วยกำรวัดควำมยำวของ

ไทย 
2.จับคู่กับเพื่อนช่วยกันวดัควำมยำวของสิ่งตำ่งๆพร้อมทั้งอธิบำยควำมสัมพันธ์ระหวำ่งหน่วยกำรวดั 
 
ขั้นการน าไปใช้ 



1.อ่ำนและวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของหน่วยวัดควำมยำวในระบบเมตริกและหน่วยกำรวดัควำมยำว
ของไทย 

2.วัดควำมยำวของสิ่งของต่ำงๆที่มีลักษณะต่ำง ๆ เช่น แบนโค้งหรือกลม 
3.หำควำมยำวรอบรูปของรูปเรขำคณิตและรูปอื่น ๆ ทีพ่บเห็นในชีวิตประจ ำวัน 

ขั้นสรุปความคิดรวบยอด 
ในกำรวัดสิ่งต่ำงๆเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรถ้ำสิ่งที่วัดมคีวำมยำวไมพ่อดีกับหน่วยเซนติเมตรจะ

อ่ำนค่ำควำมยำวของส่วนที่เกินเป็นหน่วยมิลลิเมตรและกำรวดัควำมยำวของสิ่งที่มีควำมยำวมำกกว่ำ1เมตร
ส่วนควำมยำวที่ไมพ่อดีกบัหน่วยเมตรจะอ่ำนค่ำควำมยำวของส่วนที่เกินเป็นหน่วยเซนติเมตร 
กิจกรรมเสนอแนะ 

ให้นักเรียนสืบค้นประวัติของควำมยำวจำกสำรำนกุรมไทยส ำหรับเยำวชนในพระรำชประสงค์ของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและกำรใช้หน่วยแล้วน ำเสนอหน้ำชั้นเรียน 
 
6. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1.ไม้บรรทัดไม้เมตรตลับเมตร 
2.แผนภูมิแสดงหน่วยกำรวัดควำมยำวในระบบเมตริก 
3.แผนภูมิแสดงหน่วยกำรวัดควำมยำวของไทยแผนภูมิเนื้อเพลงกำรวัดควำมยำว 
4.ใบกิจกรรมที ่2 บอกควำมยำวในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรูพ้ื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้

คณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปี ที่ 3 (บริษัท ส ำนักพิมพว์ัฒนำพำนิช จ ำกัด) 
5.หนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณติศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้น

ประถมศึกษำป ที่ 3  
 
7. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
ด้าน ความรู ้(K) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตจำกกำรซักถำมกำรแสดง 
ควำมคดิเห็นกำรให้ข้อเสนอแนะ
และกำรอภิปรำยร่วมกัน 

–แบบบันทึกผลกำรอภิปรำย 
–แบบบันทึกควำมรู ้

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.สังเกตขณะปฏิบัติตำมใบ 
กิจกรรมที่2บอกควำมยำว 

–ใบกิจกรรมที่2บอกควำมยำว ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม (A) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมขณะท ำงำน –แบบประเมินพฤติกรรมขณะ ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 



ร่วมกับกลุ่ม ท ำงำนรว่มกับกลุ่ม 
2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและ 
ค่ำนิยม 

–แบบประเมินด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมและค่ำนิยม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

   
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมกำรสือ่สำร 
กำรเชื่อมโยงหลักกำรควำมรู้ทำง
คณิตศำสตร ์

–แบบประเมินด้ำนทักษะ/ 
กระบวนกำร 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ประเมินด้ำนทักษะ/กระบวนกำร 

  

3.ตรวจผลกำรปฏิบัติตำม 
ใบกิจกรรมที่2บอกควำมยำว 

–ใบกิจกรรมที่2บอกควำมยำว ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
        1. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรจัดกำรเรียนรู้
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................      
............................................................................................................................................................................ 
        2. แนวทำงกำรแก้ปัญหำเพื่อพัฒนำกำรจดักำรเรียนรู้         
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................     
............................................................................................................................................................................ 

 
            ลงชื่อ ..........................................................  
 (อำจำรย์จำรุณี  ศุภชำต)  ผู้สอน                                      

9. กำรตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

 
             ลงชื่อ ..........................................................             ลงชื่อ ..........................................................  

                (อำจำรย์...................................)  ผู้ตรวจ 



แนวทางบูรณาการ 
ภำษำไทย    อธิบำยเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหวำ่งหน่วยกำรวดัควำมยำว 
วิทยำศำสตร ์   คำดคะเนควำมยำวก่อนวัดจริงและหำควำมยำวคลำดเคลื่อน 
ศิลปะ     น ำควำมรู้ที่ได้ไปใชใ้นกำรออกแบบกำรผลิตหรอืประดิษฐ์ 

ผลงำนทำงศิลปะ 
สุขศึกษำฯ    วัดขนำดของส่วนตำ่งๆของร่ำงกำยเช่นรอบอกรอบเอวเป็นต้น 
ภำษำตำ่งประเทศ   อ่ำนเขียนค ำศัพท์เกี่ยวข้องกับหน่วยกำรวดัควำมยำว 
กำรงำนอำชพีฯ    ประดิษฐ์เกมคณิตศำสตร์ที่ใช้ควำมรู้เรื่องควำมสมัพันธ์ระหวำ่ง 

หน่วยกำรวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
หน่วยการเรยีนรู้   18        การเปรียบเทียบความยาวความสูงหรือระยะทาง 
หน่วยการเรยีนรู้ย่อย  3     กำรวัดควำมยำว                                               เวลา   1     ชั่วโมง                                          
อาจารย์ผู้สอน   อำจำรย์จำรุณ ี ศุภชำต 
............................................................................................................................................................................ 
1. สาระส าคัญ 
 กำรเปรียบเทียบควำมยำวของสิ่งของตั้งแต่2สิ่งขึ้นไปท ำได้โดยวดัควำมยำวของสิ่งของแต่ละอย่ำง
แล้วจึงน ำค่ำที่ได้มำเปรียบเทียบกัน 
 
2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 ค 2.1 ป. 3/1 

ค 2.1 ป. 3/5 
ค 2.2 ป. 3/1  

 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เปรียบเทียบควำมยำวควำมสูงและระยะทำงได้ (K)  

. มีทักษะในกำรปฏิบัติกจิกรรมทำงคณติศำสตร์และน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ (P)  
3. มีควำมรอบคอบในกำรท ำงำนและระเบียบวินัยในกำรปฏิบัติกิจกรรมคณิตศำสตร์ (A)  
4. กำรวดัผลและประเมินผลกำรเรียนรู้ 

 

4. สาระการเรยีนรู ้
กำรเปรียบเทียบควำมยำวควำมสูงหรือระยะทำง 

 
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.นักเรียนช่วยกันร้องเพลงมำเรียนคณิตศำสตร์เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเรียน 
2.ครูน ำดินสอ2แท่งให้นักเรียนเปรียบเทียบควำมยำวโดยครูแนะน ำเพิ่มเตมิว่ำสิ่งของที่จะ

เปรียบเทียบกันจะต้องวำงปลำยข้ำงได้ข้ำงหน่ึงให้เสมอกันแล้วดูปลำยอีกข้ำงหนึ่งดังภำพ 

 
3.ครูจัดสถำนกำรณ์กำรเปรียบเทียบที่ไม่ได้เปรียบเทียบกันโดยตรงโดยใชด้ินสอ 4 แท่งดังภำพ 



 
ครูและนักเรียนช่วยกันเปรียบเทียบจนได้ข้อสรุปว่ำดินสอคยำวกว่ำดินสอข 
4.ครูอธิบำยเพิ่มเติมว่ำส ำหรับกำรเปรียบเทียบควำมสูงด ำเนินกำรเช่นเดยีวกับกำรเปรียบเทียบควำม

ยำวแต่แทนที่จะเปรียบเทียบตำมแนวนอนจะเปรียบเทียบกันในแนวตั้งเช่นเปรียบเทียบควำมสูงของนักเรียน
สองคนเปน็ต้น 

 
ขั้นกจิกรรมการเรียนรู ้
1.นักเรียนแต่ละคนน ำแถบกระดำษสีที่มีควำมยำวต่ำงๆกันหลำย ๆ เส้นให้นักเรียนสังเกตและ

พิจำรณำว่ำเส้นใดยำวทีสุ่ดเส้นใดสั้นที่สุดให้วดัทลีะคู่แล้วจัดเรียงล ำดับควำมยำวตั้งแต่เส้นที่สั้นทีสุ่ดไปเส้นที่
ยำวที่สดุหรือจำกเส้นที่ยำวที่สดุไปเส้นที่สั้นที่สุดตดิลงบนกระดำษแข็งพร้อมกับเขียนควำมยำวก ำกบั 

 
2.นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 6–8 คนแข่งขันกันเข้ำแถวโดยให้เรียงล ำดับจำกคนที่สูงที่สุดไปหำคนที่

เตี้ยที่สุดในกลุ่มแล้วจดบันทึกควำมสูงของนักเรียนในกลุ่มกลุ่มใดเรียงล ำดบัได้ถูกต้องและเสร็จก่อนจะเป็นผู้
ชนะ 

3.นักเรียนกลุ่มเดิมฝึกวัดระยะทำงโดยให้ท ำกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเช่นวัดควำม
กว้ำงและควำมยำวของห้องเรียนสนำมหญ้ำหน้ำโรงเรียนระยะทำงระหว่ำงอำคำรเรียนที่อยู่ติดกันอำจใช้ไม้
เมตรหรือสำยวัด 

4.นักเรียนศึกษำเน้ือหำในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปี ที่ 3 (บริษัท ส ำนักพิมพว์ัฒนำพำนิช จ ำกัด) 

5.นักเรียนท ำกิจกรรมใบที่ 3 ลองเปรียบเทียบในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณิตศำสตร์/
สื่อกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำป ที่ 3 
ขัน้ฝึกฝนผู้เรียน 
1.ฝึกวัดและเปรียบเทียบควำมยำวควำมสูงของสิ่งต่ำงๆ 
2.ร่วมกันอภิปรำยสรุปเกี่ยวกับหลักกำรเปรียบเทียบควำมยำวควำมสูงหรอืระยะทำง 
3.แบ่งกลุ่มนักเรียนเปรียบเทียบควำมสูงกับเพื่อนๆและฝึกวัดระยะทำงจำกที่นั่งถึงโต๊ะครูและประตู

ห้องเรียนแล้วเปรียบเทียบระยะทำง 
ขั้นการน าไปใช้ 
1.เปรียบเทียบควำมยำวควำมสูงหรือระยะทำงทีก่ ำหนดให ้



2.วัดและเปรียบเทียบควำมยำวควำมสูงของสิ่งตำ่งๆที่พบเห็นในชีวิตประจ ำวัน 
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด 
กำรเปรียบเทียบควำมยำวของสิ่งของตั้งแต่ 2 อย่ำงข้ึนไปท ำได้โดยวดัควำมยำวของสิ่งของแต่ละ

อย่ำงบันทึกผลกำรวัดไวแ้ล้วจึงน ำค่ำที่ได้จำกกำรวัดมำเปรียบเทียบกัน 
กำรเปรียบเทียบควำมสูงของคนสัตว์สิ่งของต่ำงๆต้องวัดควำมสูงบันทึกผลกำรวัดแล้วน ำมำเปรียบเทียบกัน
และค ำนวณควำมแตกตำ่ง 

กำรเปรียบเทียบระยะทำงจำกสถำนที่หนึ่งไปยังสถำนที่หนึ่งหรือระยะห่ำงระหว่ำงสิ่งตำ่งๆเพื่อให้
ทรำบว่ำอยู่ใกล้หรือไกลมำกน้อยเพียงใดเรำจะตอ้งทรำบระยะทำงจำกจดุเริ่มต้นถึงจุดปลำยทำงจึงจะน ำมำ
เปรียบเทียบกันได้ 
กิจกรรมเสนอแนะ 

นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ5–6คนวัดส่วนสูงของเพื่อนในกลุ่มด้วยเครื่องวัดควำมสูงแล้วจดบันทึก
จำกนั้นให้ตั้งค ำถำมจำกผลกำรบันทึกกลุ่มละ 10 ค ำถำมเช่นใครสูงที่สุดในกลุ่มใครเตี้ยที่สดุในกลุม่เป็นต้น 
 
6. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1.เครื่องมือวัดต่ำงๆ 
2.สิ่งของในห้องเรียน 
3.แผนภูมิหน่วยกำรวดัควำมยำวแผนภูมิเพลงมำเรียนคณิตศำสตร์ 
4.ใบกิจกรรมที3่ลองเปรียบเทียบในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรูพ้ื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้

คณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปี ที่ 3 (บริษัท ส ำนักพิมพว์ัฒนำพำนิช จ ำกัด) 
5.หนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณติศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้น

ประถมศึกษำป ที่ 3 
 

7. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
ด้าน ความรู ้(K) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตจำกกำรซักถำมกำรแสดง 
ควำมคดิเห็นกำรให้ข้อเสนอแนะ
และกำรอภิปรำยร่วมกัน 

–แบบบันทึกผลกำรอภิปรำย 
–แบบบันทึกควำมรู ้

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.สังเกตขณะปฏิบัติตำมใบ 
กิจกรรมที่3ลองเปรียบเทียบ 

–ใบกิจกรรมที่3ลองเปรียบเทียบ ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

3.ตรวจผลกำรท ำแบบทดสอบวัด 
ควำมรู้ประจ ำหน่วย 

–แบบทดสอบวัดควำมรู้ 
ประจ ำหน่วย 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 75% 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม (A) 



วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 
1.สังเกตพฤติกรรมขณะท ำงำน
ร่วมกับกลุ่ม 

–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ท ำงำนรว่มกับกลุ่ม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและ 
ค่ำนิยม 

–แบบประเมินด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมและค่ำนิยม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

   
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมกำรสือ่สำร 
กำรเชื่อมโยงหลักกำรควำมรู้ทำง
คณิตศำสตร ์

–แบบประเมินด้ำนทักษะ/ 
กระบวนกำร 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ประเมินด้ำนทักษะ/กระบวนกำร 

  

3.ตรวจผลกำรปฏิบัติตำม 
ใบกิจกรรมที3่ลองเปรียบเทียบ 

–ใบกิจกรรมที3่ลอง 
เปรียบเทียบ 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย3ขึ้นไป 

8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
        1. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรจัดกำรเรียนรู้
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................      
............................................................................................................................................................................ 
        2. แนวทำงกำรแก้ปัญหำเพื่อพัฒนำกำรจดักำรเรียนรู้         
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................      

 
            ลงชื่อ ..........................................................  
 (อำจำรย์จำรุณี  ศุภชำต)  ผู้สอน                                      

9. กำรตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

             ลงชื่อ ..........................................................             ลงชื่อ ..........................................................  
                (อำจำรย์...................)  ผู้ตรวจ 



 
แนวทางบูรณาการ 
ภำษำไทย   ตอบปัญหำแสดงควำมคดิเห็นเกี่ยวกับกำรเปรียบเทียบควำมยำวควำมสูง
หรือระยะทำง 
วิทยำศำสตร ์   เปรียบเทียบควำมยำวควำมสูงของพืชและสัตว์ 
สังคมศึกษำฯ    เปรียบเทียบระยะทำงของบ้ำนแต่ละหลังในชุมชนที่อำศัยอยู ่
ศิลปะ     ออกแบบใบควำมรู้ใบกิจกรรมเกี่ยวกับกำรเปรียบเทียบควำมยำว 

ควำมสูงหรือระยะทำง 
สุขศึกษำฯ    เปรียบเทียบส่วนสูงของเพื่อนในกลุ่มและในชั้นเรียน 
ภำษำตำ่งประเทศ   อ่ำนและเขียนค ำศัพท์เกี่ยวกับควำมยำวควำมสูงหรือระยะทำง 
กำรงำนอำชพีฯ    ประดิษฐ์เกมคณิตศำสตร์ที่ใช้ควำมรู้เรื่องกำรเปรียบเทียบควำม 

ยำวควำมสูงหรือระยะทำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
หน่วยการเรยีนรู้  19     การคาดคะเนความยาว                        
หน่วยการเรยีนรู้ย่อย 3   กำรวดัควำมยำว                                                   เวลา   1     ชั่วโมง                                                        
อาจารย์ผู้สอน อำจำรยจ์ำรุณ ี ศุภชำต 
............................................................................................................................................................................ 
1. สาระส าคัญ 
 กำร คำดคะเน ควำม ยำว เป็นกำร ใช ้สำยตำ กะ ควำม ยำว หรือ ประมำณ ควำม ยำว ของ สิ่ง 
ต่ำง ๆ  
 
2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 ค 2.1 ป. 3/1 

ค 2.1 ป. 3/5 
ค 2.2 ป. 3/1  

 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เปรียบเทียบควำมยำวควำมสูงและระยะทำงได้ (K)  

1. คำดคะเนควำมยำวเป็นเมตรเซนติเมตรและมิลลิเมตรได ้(K)  
2. มีทักษะในกำรปฏิบัตกิิจกรรมทำงคณิตศำสตรแ์ละน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ (P)  
3. มีวิจำรณญำณรอบคอบและมั่นใจในกำรวดั (A) 

 

4. สาระการเรยีนรู ้
กำรคำดคะเนควำมยำว 

 
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.นักเรียนช่วยกันร้องเพลงมำเรียนคณิตศำสตร์เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเรียน 
2.นักเรียนสังเกตควำมยำวของลูกปัดและหลอดดดูแล้วร่วมกันอภิปรำยวำ่สิ่งใดยำวกวำ่กัน 

 
3.นักเรียนร่วมกันเล่นเกมหำระยะทำงที่ยำวที่สดุและสั้นที่สุด 

จำกตำรำงสี่เหลี่ยมที่ครกู ำหนดและอภิปรำยรว่มกันในชั้นเรียน 



ว่ำมีวธิีกำรคิดอยำ่งไรโดยครูสุ่มถำมเป็นรำยบุคคล 
 
ขั้นกจิกรรมการเรียนรู ้
1.ให้นักเรียนใช้ไม้บรรทดัลำกสว่นของเส้นตรงขนำดตำ่งๆเช่น4เซนติเมตร 6 เซนติเมตรและ 10 

เซนติเมตรแล้วสังเกตจำกนั้นให้นักเรียนหำสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวให้มีขนำดใกล้เคียงส่วนของเส้นตรงที่นักเรียน
ลำกขึ้นมำ 

2.นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 3–5 คนช่วยกันรวบรวมสิ่งของดังต่อไปน้ียำงลบหวีดินสอช้อนกล่อง
ดินสอฯลฯอยำ่งละหนึ่งชิ้นโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคำดคะเนด้วยสำยตำว่ำมีควำมสูงหรือมีควำมยำว
เท่ำไรแล้วจดบันทึกไว้ 

3.นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกไว้แล้วค ำนวณควำมคลำดเคลื่อนจำก 
กำรคำดคะเนโดยกำรน ำควำมยำวที่คำดคะเนไว้มำหักออกจำกควำมยำวจริงที่วัดได้ 
ดังตัวอยำ่ง 

 
4.นักเรียนศึกษำเน้ือหำในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้

คณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำป ที ่3(บริษัท ส ำนักพิมพ์วัฒนำพำนิช จ ำกัด) 
ขั้นฝึกฝนผู้เรียน 
1.ให้นักเรียนแต่ละคนคำดคะเนนิ้วทั้งสิบน้ิวของนักเรียนแล้วบันทึกไว้ 
2.ให้นักเรียนแต่ละคนตรวจสอบควำมยำวของน้ิวมือทั้งสิบนิ้วแล้วหำค่ำควำมคลำดเคลื่อนจำกกำร

คำดคะเนนักเรียนคนใดคำดคะเนได้ใกล้เคียงที่สดุจะได้รับรำงวัลจำกครู 
(หมำยเหตุ กำรวดัควำมยำวของน้ิวมือเริ่มวดัจำกเส้นปลำยนิ้วมือข้อล่ำงสุดมำยังปลำยนิ้วมือไมร่วมควำมยำว
ของเล็บ) 

ขั้นการน าไปใช้ 
1.นักเรียนคำดคะเนสิ่งของต่ำงๆรอบตัวดว้ยสำยตำ 
2.ใช้ควำมรู้เรื่องกำรคำดคะเนในกำรตัดกระดำษวำดรูปเรขำคณติ 2 มิติฯลฯ 
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด 



กำรคำดคะเนควำมยำวหรือประมำณควำมยำวของสิ่งต่ำง ๆ อำจจะคำดคะเนได้มำกกว่ำหรือน้อย
กว่ำควำมยำวจริงค่ำควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรคำดคะเนกับควำมยำวจริงที่ได้จำกกำรใช้เครื่องวัดเรียกวำ่ค่ำ
ควำมคลำดเคลื่อน 
กิจกรรมเสนอแนะ 

1. ให้นักเรียนคำดคะเนควำมยำวของสิ่งของโดยเทียบกับควำมยำวของสิ่งของที่วัดจริงและหำค่ำ
ควำมคลำดเคลื่อน 

2. ให้นักเรียนคำดคะเนควำมยำวของระยะทำงโดยเทียบกับระยะทำงที่วัดจริงและหำค่ำควำม
คลำดเคลื่อน 
 

6. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1.เครื่องวัดควำมยำวเช่นไม้บรรทัดไม้เมตร 
2.สิ่งของที่มีควำมยำวเช่นเชือกกล่องดินสอ 
3.ภำพสิ่งของตำ่งๆที่แสดงควำมสูงหรือควำมยำว 
4.หนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณติศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้น

ประถมศึกษำป ที่ 3 
 

7. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
ด้าน ความรู ้(K) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตจำกกำรซักถำมกำรแสดง 
ควำมคดิเห็นกำรให้ข้อเสนอแนะ
และกำรอภิปรำยร่วมกัน 

–แบบบันทึกผลกำรอภิปรำย 
–แบบบันทึกควำมรู ้

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 
 

2. สังเกตระหวำ่งกำรปฏิบัติ 
กิจกรรม 

  

   
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม (A) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมขณะท ำงำน
ร่วมกับกลุ่ม 

–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ท ำงำนรว่มกับกลุ่ม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและ 
ค่ำนิยม 

–แบบประเมินด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมและค่ำนิยม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

   



 
 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมกำรสือ่สำร 
กำรเชื่อมโยงหลักกำรควำมรู้ทำง
คณิตศำสตร ์

–แบบประเมินด้ำนทักษะ/ 
กระบวนกำร 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ประเมินด้ำนทักษะ/กระบวนกำร 

  

   
 
 
 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
        1. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรจัดกำรเรียนรู้
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................      
............................................................................................................................................................................ 
        2. แนวทำงกำรแก้ปัญหำเพื่อพัฒนำกำรจดักำรเรียนรู้         
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................     
............................................................................................................................................................................ 

 
            ลงชื่อ ..........................................................  
 (อำจำรย์จำรุณี  ศุภชำต)  ผู้สอน                                      

9. กำรตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

             ลงชื่อ ..........................................................             ลงชื่อ ..........................................................  
                (อำจำรย์...................................)  ผู้ตรวจ 
 



 
 
แนวทางบูรณาการ 
ภำษำไทย    อ่ำนเขียนค่ำควำมคลำดเคลื่อนจำกกำรคำดคะเนควำมยำว 
วิทยำศำสตร ์   คำดคะเนควำมยำวของใบพืชและควำมสูงของต้นไม้ชนิดต่ำงๆ 
สังคมศึกษำฯ    ส ำรวจและคำดคะเนวัตถุโบรำณและสิ่งของที่เป็นประวัติศำสตร์ 
ศิลปะ     วำดรูปแล้วคำดคะเนควำมยำวรอบรูปพร้อมกับหำค่ำควำม 

คลำดเคลื่อน 
สุขศึกษำฯ    คำดคะเนควำมยำวของอวัยวะในรำ่งกำยเช่นแขนขำฯลฯ 
ภำษำตำ่งประเทศ   อ่ำนเขียนค ำศัพท์เกี่ยวกบัควำมยำวควำมสูงหรอืระยะทำง 
กำรงำนอำชพีฯ    ประดิษฐ์เกมคณิตศำสตร์ที่ใช้ควำมรู้เรื่องกำรคำดคะเนควำมยำว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
หน่วยการเรยีนรู้  20 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับความยาวความสูงหรือระยะทาง 
หน่วยการเรยีนรู้ย่อย การ วัด ความยาว                                                   เวลา   2     ชั่วโมง      
อาจารย์ผู้สอน อำจำรยจ์ำรุณ ี ศุภชำต 
............................................................................................................................................................................ 
1. สาระส าคัญ 
 กำร คำดคะเน ควำม ยำว เป็นกำร ใช ้สำยตำ กะ ควำม ยำว หรือ ประมำณ ควำม ยำว ของ สิ่ง 
ต่ำง ๆ  
2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 ค 2.1 ป. 3/1 

ค 2.1 ป. 3/5 
ค 2.2 ป. 3/1  

 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. วิเครำะห์โจทย์ปัญหำแสดงวิธีท ำหำค ำตอบและน ำไปแก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวันได้ (K)  

2. มีทักษะในกำรปฏิบัตกิิจกรรมทำงคณิตศำสตรแ์ละน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ (P)  
3. มีควำมมั่นใจในกำรแก้โจทย์ปัญหำและมีเจตคติที่ดตี่อคณิตศำสตร์ (A)  

 

4. สาระการเรยีนรู ้
โจทย์ปัญหำกำรบวกและกำรลบเกี่ยวกับควำมยำวควำมสูงหรือระยะทำง 

 
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.นักเรียนช่วยกันร้องเพลงมำเรียนคณิตศำสตร์เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเรียน 
2.ครูเล่ำนิทำนเรื่องแม่นกหำอำหำรแลว้ให้นักเรียนช่วยกันแต่งโจทย์ปัญหำกำรบวกหรือกำรลบจำก

นิทำนพร้อมทั้งหำค ำตอบ 
 
 
 
 
 
 

นิทำนเรื่องแม่นกหำอำหำร 
กำลครั้งหน่ึงมีครอบครัวนกที่มีพ่อนกแม่นกพ่อนกและแม่นกหำอำหำรหรอืหนอนมำกินในแต่ละวันแล้วก็
ให้ลูกๆนกกินด้วยแต่ละวนัพ่อนกต้องบินไปหำอำหำรในระยะทำง89กม.แต่มำวันหนึ่งไฟเกิดไหม้ป่ำท ำให้
พ่อนกถูกไฟไหม้ในขณะหำอำหำรท ำให้แม่นกและลูกเสียใจมำกต่อแต่นั้นมำแม่นกก็ต้องออกหำอำหำรเอง
แม่นกหำอำหำรให้ลูกกินไกลกว่ำพ่อนกอีกเพรำะพื้นที่ที่พ่อนกหำอำหำรนั้นถูกไฟไหม้หมดแล้วแม่นกก็
ต้องหำอำหำรไกลถึง100กม.ชีวิตของแม่นกและลูกนกก็ล ำบำกมำกแต่แมน่กก็เลี้ยงลูกนกจนช่วยเหลือ
ตัวเองได 



ขั้นกจิกรรมการเรียนรู ้
1.ให้นักเรียนช่วยกันวิเครำะห์โจทย์ปัญหำว่ำสิ่งทีโ่จทย์ถำมคืออะไรมวีิธีกำรหำค ำตอบอย่ำงไรครู

แสดงวิธีกำรหำค ำตอบให้นักเรียนสังเกตอีก 2–3 ตัวอยำ่ง 
2.นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ3–5คนช่วยกันสร้ำงโจทย์ปัญหำและสถำนกำรณ์เกี่ยวกับกำรวดัควำมยำว

ควำมสูงหรือระยะทำงพร้อมทั้งหำค ำตอบส่งตัวแทนน ำเสนอหน้ำชั้นเรียนเพื่อนและครูช่วยกันตรวจสอบ
ควำมถูกต้องและควำมสมบูรณ์ของข้อค ำถำมโดยครูแนะน ำเพิ่มเติมว่ำถ้ำก ำหนดควำมยำวที่มีหน่วยวัดเป็น
หน่วยใหญ่และหน่วยย่อยเช่น 1เมตร 25 เซนติเมตรจะต้องค ำนวณจำกหน่วยย่อยไปหน่วยใหญ่และในกรณีที่
ตัวตั้งมีหน่วยย่อยที่มคี่ำมำกกวำ่ตวัลบจะลงกันไม่ได้ต้องกระจำยคำ่ในหน่วยใหญ่มำรวมก่อนแล้วจึงบวกหรือ
ลบกัน 

3.นักเรียนช่วยกันสรุปกำรวิเครำะห์โจทย์ปัญหำดว้ยเพลงโจทย์ปัญหำ 
 

 
 
 
 
 
 
 

4.ใบกิจกรรมที4่สนุกกับโจทย์ในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรูพ้ื้นฐำนคณติศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำป ที ่3 (บริษัท ส ำนักพิมพว์ัฒนำพำนิช จ ำกัด) 

5.หนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณติศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้น
ประถมศึกษำป ที่ 3 (บริษัท ส ำนักพิมพ์วัฒนำพำนิช จ ำกดั) 

 
 
ขั้นฝึกฝนผู้เรียน 
1.นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ3-5คนช่วยกันแต่งนิทำนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหำกำรวดัควำมยำวควำมสูง

หรือระยะทำงกลุ่มละ1เรื่องแล้วส่งตัวแทนออกมำน ำเสนอหน้ำชั้นเรียน 
2.ฝึกแก้โจทย์ปัญหำกำรวัดควำมยำวควำมสูงหรอืระยะทำงจำกหนังสือเสริมควำมรู้คณติศำสตร์เล่ม

อื่นๆ 
3.นักเรียนท ำแบบทดสอบวัดควำมรู้ประจ ำหน่วย4 
ขั้นการน าไปใช้ 
1.แก้ไขสถำนกำรณ์เกี่ยวกับกำรวดัควำมยำวควำมสูงหรือระยะทำงได้ 
2.สร้ำงเกมคณติศำสตร์ทีใ่ช้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวดัควำมยำวควำมสูงหรือระยะทำง 

เพลงโจทย์ปัญหา 
เน้ือร้อง...ราตรี ทวีชัย    นอง...เต่างูและกา 
โจทย์ปัญหำเป็นปัญหำ  พวกเรำมำศึกษำด ู

ได้เรียนรู้เข้ำใจด ี    บอกวิธีคิดซิทันใด 
อ่ำนโจทย์พลัน    อย่ำหวั่นไหว 
โจทย์บอกอะไร    ถำมอะไรตรองด ู
แก้ปัญหำได้เชิดชู    ได้เรียนรู้ชัดเจนแน่นอน 



ขั้นสรุปความคิดรวบยอด 
กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรวดัควำมยำวด้วยวธิีบวกหรือวิธีลบถ้ำโจทยก์ ำหนดควำมยำวที่มีหน่วยกำรวดัเป็นหน่วย
ใหญ่และหน่วยย่อยจะต้องค ำนวณจำกหน่วยย่อยไปหน่วยใหญ่และในกรณีที่ตัวตั้งมีค่ำน้อยกว่ำตวัลบจะต้อง
กระจำยคำ่ในหน่วยใหญม่ำรวมก่อนแล้วจึงบวกหรือลบกัน 
นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 จ ำนวน 10 ข้อเวลำ 10 นำที 
กิจกรรมเสนอแนะ 

ให้นักเรียนฝึกวิเครำะห์สถำนกำรณ์เกี่ยวกับกำรวดัควำมยำวด้วยโจทย์ปัญหำต่ำงๆ 
 

6. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1.นิทำนคณิตศำสตร ์
2.แผนภูมิตัวอย่ำงกำรแก้โจทย์ปัญหำแบบต่ำงๆ 
3.เกมคณิตศำสตร ์
4.ใบกิจกรรมที ่4 สนุกกับโจทย์ในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรูพ้ื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้

คณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำป ที่ 3 (บริษัท ส ำนักพิมพว์ัฒนำพำนิช จ ำกัด) 
5.หนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณติศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้น

ประถมศึกษำป ที่ 3 
แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเตมิ 

1.สถำนกำรณต์่ำงๆที่เกดิขึ้นในชีวิตประจ ำวัน 
2.โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับกำรวดัควำมยำว 
3.เครื่องมือที่ใช้วดัควำมยำวเช่นไม้บรรทัดไม้เมตรเป็นต้น 
4.บุคคลต่ำงๆเช่นครูเพื่อนและผู้รู้ด้ำนคณิตศำสตร์ 

  



7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
ด้าน ความรู ้(K) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตจำกกำรซักถำมกำรแสดง 
ควำมคดิเห็นกำรให้ข้อเสนอ 
แนะและกำรอภิปรำยรว่มกัน 

–แบบบันทึกผลกำรอภิปรำย 
–แบบบันทึกควำมรู ้

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.สังเกตขณะปฏิบัติตำม 
ใบกิจกรรมที่4สนุกกับโจทย์ 

–ใบกิจกรรมที4่สนุกกับโจทย์ ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

3.ตรวจผลกำรท ำแบบทดสอบวัด 
ควำมรู้ประจ ำหน่วย 

–แบบทดสอบวัดควำมรู้ 
ประจ ำหน่วย 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 75% 

4.ท ำแบบทดสอบหลังเรียน –แบบทดสอบหลังเรียน ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 50% 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม (A) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมขณะท ำงำน
ร่วมกับกลุ่ม 

–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ท ำงำนรว่มกับกลุ่ม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและ 
ค่ำนิยม 

–แบบประเมินด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมและค่ำนิยม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

   
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมกำรสือ่สำร 
กำรเชื่อมโยงหลักกำรควำมรู้ทำง
คณิตศำสตร ์

–แบบประเมินด้ำนทักษะ/ 
กระบวนกำร 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ประเมินด้ำนทักษะ/กระบวนกำร 

  

3.ประเมินแฟ้มสะสมผลงำน –แบบบันทึกควำมคิดเหน็ 
เกี่ยวกับกำรประเมินชิ้นงำน 
ในแฟ้มสะสมผลงำน 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

 –แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงำน ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 
4.ตรวจผลกำรปฏิบัติตำม 
ใบกิจกรรมที่4สนุกกับโจทย์ 

–ใบกิจกรรมที่4สนุกกับโจทย์ ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

 



8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
        1. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรจัดกำรเรียนรู้
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................      
............................................................................................................................................................................ 
        2. แนวทำงกำรแก้ปัญหำเพื่อพัฒนำกำรจดักำรเรียนรู้         
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................     
............................................................................................................................................................................ 

 
            ลงชื่อ ..........................................................  
 (อำจำรย์จำรุณี  ศุภชำต)  ผู้สอน                                      

9. กำรตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

             ลงชื่อ ..........................................................             ลงชื่อ ..........................................................  
                (อำจำรย์..................................)  ผู้ตรวจ 
 
 
 
แนวทางบูรณาการ 
ภำษำไทย   ฝึกทักษะกำรอ่ำนกำรเขียนและกำรแต่งโจทย์ปัญหำ 
วิทยำศำสตร ์   เปรียบเทียบควำมสูงควำมยำวของสำรและวตัถุตำ่งๆ 
สังคมศึกษำฯ   เปรียบเทียบควำมสูงควำมยำวของสิ่งต่ำงๆที่พบเห็นในชีวิต 

ประจ ำวัน 
ศิลปะ    เขียนแผนภำพควำมคดิกำรวิเครำะห์โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำม 

ยำวและควำมสูง 
สุขศึกษำฯ    วัดควำมยำวของส่วนต่ำงๆของร่ำงกำยและอุปกรณ์กีฬำแล้วตั้ง 

ค ำถำม 
ภำษำตำ่งประเทศ   อ่ำนเขียนค ำศัพท์ภำษำองักฤษเกี่ยวกับควำมยำวและควำมสูง 
กำรงำนอำชพีฯ    ประดิษฐ์เกมคณิตศำสตร์ที่ใช้ควำมรู้เรื่องควำมยำวและควำมสูง 
 



 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร ์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
หน่วยการเรยีนรู้  22 การบอกเวลา    หน่วยการเรียนรู้ย่อย เวลำ และ กำรบันทึก    เวลา   2     ชั่วโมง       
อาจารย์ผู้สอน อำจำรยจ์ำรุณ ี ศุภชำต 
............................................................................................................................................................................ 
1. สาระส าคัญ 
 กำรบอกเวลำบนหน้ำปัดนำฬิกำมีหลำยวิธีเช่นบอกโดยเข็มยำวและเข็มสั้นหรือบอกโดยใชต้ัวเลข 
 
2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 ค 2.1 ป. 3/4 

ค 2.1 ป. 3/5 
ค 2.2 ป. 3/3  
ค 6.1 ป. 3/1 
ค 6.1 ป. 3/2 
ค 6.1 ป. 3/3 
ค 6.1 ป. 3/4 
ค 6.1 ป. 3/5 
ค 6.1 ป. 3/6 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกเวลำโดยใช้ภำษำเขียนและภำษำพูดได้ (K)  

2.ใช้ภำษำทำงคณติศำสตร์ในกำรน ำเสนอใช้เหตผุลประกอบกำรตดัสินใจและมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
(P)  

3. ท ำงำนสะอำดเรียบร้อยสนใจเรียนและตั้งใจท ำงำนให้เสร็จด้วยตนเอง (A)  
 
4. สาระการเรยีนรู ้

กำรบอกเวลำเป็นชั่วโมงกับนำที 
 
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 5 จ ำนวน 10 ข้อเวลำ 10 นำที 
2.นักเรียนช่วยกันร้องเพลงเวลำ 



เพลงเวลา 
เน้ือร้อง...รำตรี รุ่งทวีชัย   ท ำนอง...แว่วเสียงแคน 

เมื่อหกนำฬิกำ   ได้เวลำต้องตื่นนอน 
คุณครูท่ำนสั่งสอน   อย่ำได้นอนเกินหกโมงเช้ำ(ซ้ ำ) 

เมื่อเจ็ดนำฬิกำ   ได้เวลำมำกินข้ำว 
เร็วเข้ำเถิดพวกเรำ   จะได้ไปโรงเรียนพลัน(ซ้ ำ) 

เมื่อแปดนำฬิกำ   ได้เวลำเริ่มชักธง 
พวกเรำต้องยืนตรง   เคำรพธงชำติไทย(ซ้ ำ) 

สิบสองนำฬิกำ   หรือเรียกว่ำเวลำเที่ยงวัน 
เรำต้องขมีขมัน    รับประทำนเร็วไว(ซ้ ำ) 

สิบแปดนำฬิกำ   หรือเรียกว่ำหกโมงเย็น 
เรำพำกันเดินเล่น    ให้จิตใจสุขสบำย(ซ้ ำ) 

ยี่สิบนำฬิกำ   หรือเวลำสองทุ่มตรง 
พวกเรำอย่ำลืมหลง   ท ำกำรบำ้นให้เสร็จพลัน(ซ้ ำ) 

ยี่สิบเอ็ดนำฬิกำ   หรือเรียกว่ำเวลำสำมทุ่ม 
เรำนี้แสนกลัดกลุ้ม   มีอำกำรง่วงนอน(ซ้ ำ) 

เสร็จแล้วรีบเข้ำนอน  ได้พักผ่อนอำรมณ์สุขสันต์ 
หกโมงเช้ำตื่นนอนทุกวัน(ซ้ ำ)  จงจ ำให้มั่นตรงตำมเวลำ 

 
ขั้นกจิกรรมการเรียนรู ้
1.นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ3–5คนสังเกตส่วนประกอบของนำฬิกำจำกนั้นครูสุ่มตัวแทนกลุ่มออกมำ

อภิปรำยร่วมกันเกี่ยวกับส่วนประกอบของนำฬิกำจนได้ข้อสรุปว่ำบนหน้ำปัดนำฬิกำมีเข็มสั้นและเข็มยำวเข็ม
สั้นบอกเวลำเป็นชั่วโมงเข็มยำวบอกเวลำเป็นนำทีจำกนั้นครูอธิบำยเพิ่มเติมว่ำเข็มยำวเดินได้12ชัว่โมงหรือ60
ช่องเล็กเท่ำกับ60นำทีเข็มสั้นจะเดินได้1ช่องใหญ่หรือ1ชั่วโมงเท่ำกับ60นำทีดังนั้นเวลำ1ชั่วโมงจึงม6ี0นำที
และครึ่งชั่วโมงม3ี0นำท 

2. นักเรียนกลุ่มเดิมช่วยกันจัดเข็มนำฬิกำจ ำลองแล้วอ่ำนเวลำเป็นภำษำพูดจำกแผนภูมิเพลงเวลำ 
โดยครูแนะน ำเพิ่มเติมวำ่กำรอำ่นเวลำในเวลำกลำงวันหลังจำกเที่ยงวันหรอื12นำฬิกำไปแล้วจะอ่ำน 
ไม่ตรงกับตัวเลขชี้บนหน้ำปัดนำฬิกำ เช่น 

 



3.ครูให้นักเรียนจัดเข็มนำฬิกำจ ำลองหลังเวลำ24.00น.แต่ยังไม่ถึง01.00น.ของวันใหม่แล้วให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มช่วยกันอ่ำนเวลำจะได้วำ่เวลำหลัง24.00น.แต่ยังไม่ถึง01.00น.ของวันใหม่จะอ่ำนวำ่ศูนย์นำฬิกำ
หรือเที่ยงคืน เช่น 

 
 
4.นักเรียนศึกษำหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์สมบูรณ์

แบบชั้นประถมศึกษำปี ที่ 3 (บริษัท ส ำนักพิมพ์วฒันำพำนิช จ ำกดั) 
5.นักเรียนท ำกิจกรรมที1่กำรบอกเวลำในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณิตศำสตร/์สื่อกำร

เรียนรู้คณิตศำสตรส์มบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปี ที่ 3 (บริษัท ส ำนักพิมพ์วัฒนำพำนิช จ ำกดั) 
ขั้นฝึกฝนผู้เรียน 
นักเรียนแต่ละคนวำดภำพนำฬิกำแล้วเขียนค ำอ่ำนแสดงเวลำก่อนเที่ยงวันและหลังเที่ยงวันคนละ5

ภำพ 
ขั้นการน าไปใช้ 
1.อ่ำนเวลำจำกนำฬกิำชนิดต่ำงๆได ้
2.สื่อสำรเรื่องเวลำได้เช่นกำรนัดหมำยกำรนัดพบฯลฯ 
3.ท ำกิจกรรมตำมเวลำทีก่ ำหนดได้เช่นกำรรับประทำนอำหำรกำรรับประทำนยำ 
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด 
กำรบอกเวลำเป็นชั่วโมงกับนำทีแบ่งเป็นช่วงเวลำกลำงวันและเวลำกลำงคนืสำมำรถใชว้ิธีเขียนบอก

เวลำหรือใช้ภำษำพดูแทนได้ 
กิจกรรมเสนอแนะ 

1.ฝึกบอกเวลำเป็นภำษำพูด 
2.เล่นเกมเกี่ยวกับเรื่องกำรบอกเวลำได้อย่ำงสนุกสนำนและสร้ำงสรรค์ 

 

6. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1.นำฬิกำจริง 
2.นำฬิกำจ ำลองมีเข็มหมุนได้ 
3.แผนภูมิเพลงเวลำ 
4.หนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณติศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้น

ประถมศึกษำปี ที่3 (บริษัท ส ำนักพิมพ์วัฒนำพำนิช จ ำกดั) 
5.ใบกิจกรรมที1่กำรบอกเวลำในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรูพ้ื้นฐำนคณติศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้

คณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปี ที่ 3 
 



แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเตมิ 
1.ภำพนำฬิกำนำฬิกำจ ำลอง 
2.กำรอำ่นเวลำของคนในภูมิภำคต่ำงๆเช่นภำคอสีำนภำคเหนือภำคใต้เป็นต้น 
3.สถำนกำรณต์่ำงๆที่เกดิขึ้นในชีวิตประจ ำวัน 
4.บุคคลต่ำงๆเช่นครูเพื่อนและผู้รู้ด้ำนคณิตศำสตร์ 

7. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
ด้าน ความรู ้(K) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.ตรวจผลกำรท ำแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 

–แบบทดสอบก่อนเรียน – 

2.สังเกตจำกกำรซักถำมกำรแสดง 
ควำมคดิเห็นกำรให้ข้อเสนอ 
แนะและกำรอภิปรำยรว่มกัน 

–แบบบันทึกผลกำรอภิปรำย 
–แบบบันทึกควำมรู ้

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

3.สังเกตขณะปฏิบัติตำม 
ใบกิจกรรมที1่กำรบอกเวลำ 

–ใบกิจกรรมที1่กำรบอกเวลำ ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม (A) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมขณะท ำงำน
ร่วมกับกลุ่ม 

–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ท ำงำนรว่มกับกลุ่ม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและ 
ค่ำนิยม 

–แบบประเมินด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมและค่ำนิยม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 
 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
ธีการวัดผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.ตรวจผลกำรปฏิบัติตำม 
ใบกิจกรรมที่1ตวัเลขแสดง 
จ ำนวน 

–ใบกิจกรรมที1่บอกเวลำ 
ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย3ขึ้นไป1.ตรวจผล
กำรปฏิบัติตำมใบกิจกรรมที่1
ตัวเลขแสดงจ ำนวน 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย3ขึ้นไป 
 
 
 
ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย3ขึ้นไป 2.สังเกตพฤติกรรมกำรสือ่สำร 

กำรเชื่อมโยงหลักกำรควำมรู ้
ทำงคณิตศำสตร์ 

–แบบประเมินด้ำนทักษะ/ 
กระบวนกำร 

3.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร 
ประเมินด้ำนทักษะ/กระบวนกำร 



8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
        1. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรจัดกำรเรียนรู้
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................      
............................................................................................................................................................................ 
        2. แนวทำงกำรแก้ปัญหำเพื่อพัฒนำกำรจดักำรเรียนรู้         
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................     
............................................................................................................................................................................ 

 
            ลงชื่อ ..........................................................  
 (อำจำรย์จำรุณี  ศุภชำต)  ผู้สอน                                      

9. กำรตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

             ลงชื่อ ..........................................................             ลงชื่อ ..........................................................  
                (อำจำรย์...................)  ผู้ตรวจ 
 
 
แนวทางบูรณาการ 
ภำษำไทย   ฝึกทักษะกำรอ่ำนกำรเขียนและกำรแต่งโจทย์ปัญหำ 
วิทยำศำสตร ์   เปรียบเทียบควำมสูงควำมยำวของสำรและวตัถุตำ่งๆ 
สังคมศึกษำฯ   เปรียบเทียบควำมสูงควำมยำวของสิ่งต่ำงๆที่พบเห็นในชีวิต 

ประจ ำวัน 
ศิลปะ    เขียนแผนภำพควำมคดิกำรวิเครำะห์โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำม 

ยำวและควำมสูง 
สุขศึกษำฯ    วัดควำมยำวของส่วนต่ำงๆของร่ำงกำยและอุปกรณ์กีฬำแล้วตั้ง 

ค ำถำม 
ภำษำตำ่งประเทศ   อ่ำนเขียนค ำศัพท์ภำษำองักฤษเกี่ยวกับควำมยำวและควำมสูง 
กำรงำนอำชพีฯ    ประดิษฐ์เกมคณิตศำสตร์ที่ใช้ควำมรู้เรื่องควำมยำวและควำมสูง 
 
 



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
หน่วยการเรยีนรู้  23 การเขียนบอกเวลาและการอาน           หน่วยการเรียนรู้ย่อย เวลำ และ กำรบันทึก    
เวลา   2     ชัว่โมง                                                        อาจารย์ผู้สอน อำจำรย์จำรณุี  ศุภชำต 
............................................................................................................................................................................ 
1. สาระส าคัญ 
 กำรเขียนบอกเวลำนิยมเขียนโดยใช้จุด(.)คั่นระหวำ่งตัวเลขที่บอกเวลำเป็นชั่วโมงกับนำท ี
 
2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 ค 2.1 ป. 3/4 

ค 2.1 ป. 3/5 
ค 2.2 ป. 3/1  
ค 2.2 ป. 3/3  
ค 6.1 ป. 3/1 
ค 6.1 ป. 3/2 
ค 6.1 ป. 3/3 
ค 6.1 ป. 3/4 
ค 6.1 ป. 3/5 
ค 6.1 ป. 3/6 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เขียนบอกเวลำโดยใชจุ้ดและอ่ำนได้ (K)  

2. ใช้ภำษำทำงคณิตศำสตร์ในกำรน ำเสนอใช้เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจและมีควำมคิด สรำ้งสรรค์ 
(P)  

3. มีควำมรับผิดชอบรอบคอบและมั่นใจในกำรท ำกิจกรรมคณติศำสตร์ (A) 

 
4. สาระการเรยีนรู ้

กำรเขียนบอกเวลำโดยใช้จุดและกำรอ่ำน 
 
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 



1.หำอำสำสมัครนักเรียน1คนมำจัดเข็มนำฬิกำแสดงเวลำที่นักเรียนรับประทำนอำหำรเช้ำแล้วถำม
นักเรียนให้นักเรียนตอบเช่นรับประทำนอำหำรเชำ้เวลำเจ็ดโมงเช้ำสิบนำที(7นำฬิกำ10นำท)ีเข็มยำวชี้เลขใด
(เลข2)แสดงเวลำเท่ำไร(10นำท)ีเข็มสั้นชี้เลขใด(เลข7)เข็มนั้นแสดงเวลำเท่ำไร(เจ็ดโมงเช้ำ)จัดกิจกรรมท ำนอง
นี้2–3ตัวอยำ่งจนนักเรียนเกิดควำมเข้ำใจ 

2.นักเรียนช่วยกันร้องเพลงเวลำ 
ขั้นกิจกรรมการเรียนรู ้
1.นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ3–5คนช่วยกันวำดรูปนำฬิกำและเขียนค ำอ่ำนจำกกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ

ในแผนภูมิเพลง เวลา 

 
 
2.ครูให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเขียนบอกเวลำโดยใชจุ้ดคั่นและกำรอำ่นวำ่ 

เวลาหกโมงเช้าเขียนแทนด้วย06.00น.อ่านว่าหกนาฬิกา 
ตัวเลขหน้ำจุดบอกเวลำเป็นนำฬิกำตัวเลขหลังจุดบอกเวลำเป็นนำทีและค ำว่ำนำฬิกำใช้อักษรย่อเป็น น.
จำกนั้นให้นักเรียนเขียนเวลำจำกข้อ1เป็นกำรเขียนบอกเวลำโดยใช้จดุ 

3.ครูมอบหมำยงำนให้นักเรียนแต่ละคนเขียนกิจวัตรประจ ำวันของนักเรียนตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้ำจน
เวลำเข้ำนอนตอนค่ ำด้วยกำรเขียนบอกเวลำโดยใช้จุดและค ำอำ่นครูให้นักเรียนออกมำน ำเสนอหน้ำชั้นเรียนที
ละคน 

4.นักเรียนศึกษำหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์สมบูรณ์
แบบชั้นประถมศึกษำปี ที่ 3 (บริษัท ส ำนักพิมพ์วฒันำพำนิช จ ำกดั) 

5.นักเรียนท ำกิจกรรมที2่กำรเขียนบอกเวลำโดยใช้จุดและกำรอ่ำนในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้
พื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรูค้ณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปี ที่ 3 (บริษัท ส ำนักพิมพ์วัฒนำ
พำนิช จ ำกดั) 

ขั้นฝึกฝนผู้เรียน 
1.ส ำรวจเวลำออกอำกำศของรำยกำรโทรทัศน์และรำยกำรวทิยุที่นักเรียนชื่นชอบ 
2.สมมุติเวลำตำ่งๆและจดัเข็มนำฬิกำจ ำลองแล้วบอกเวลำเป็นภำษำพูดและภำษำเขียน 2–3 

ตัวอย่ำงจนนักเรียนช ำนำญ 
3.ฝึกอ่ำนเวลำต่ำงๆและเขียนบอกเวลำโดยใช้จุด 
4.แข่งขันจัดนำฬิกำจ ำลองและเขียนบอกเวลำโดยใช้จุด 
 



ขั้นการน าไปใช้ 
1.สื่อสำรเรื่องเวลำกำรนดัหมำยกำรนัดพบฯลฯ 
2.จัดท ำบันทึกส่วนตัวบนัทึกประจ ำวันของตนเองได้ 
3.เลือกชมรำยกำรโทรทศัน์และรับฟังรำยกำรวทิยุจำกตำรำงเวลำออกอำกำศได้ 
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด 
กำรอำ่นเวลำตวัเลขที่อยู่หน้ำจุดบอกเวลำเป็นนำฬิกำตวัเลขหลังจุดบอกเวลำเป็นนำทีค ำวำ่นำฬิกำใช้

อักษรย่อเป็น น. 
กิจกรรมเสนอแนะ 

1.ฝึกบอกเวลำเป็นภำษำพูดและใช้จดุจำกหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ 
2.เล่นเกมเกี่ยวกับกำรบอกเวลำและกำรเขียนโดยใช้จุด 

 6. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1.ตำรำงกำรออกอำกำศรำยกำรโทรทัศน์ 
2.ภำพนำฬิกำนำฬิกำจ ำลอง 
3.หนังสือพิมพ ์
4.ใบกิจกรรมที2่กำรเขียนบอกเวลำโดยใช้จุดและกำรอำ่นในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรูพ้ื้นฐำน

คณิตศำสตร/์สื่อกำรเรียนรู้คณิตศำสตรส์มบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปี ที่ 3 (บริษัท ส ำนักพิมพว์ัฒนำพำนิช 
จ ำกัด) 

5.ใบกิจกรรมที1่กำรบอกเวลำในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรูพ้ื้นฐำนคณติศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปี ที่ 3 
แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเตมิ 

1.ภำพนำฬิกำนำฬิกำจ ำลอง 
2.หนังสือพิมพ์สิ่งพิมพ์ตำ่งๆ 
3.ผังรำยกำรวิทยุและโทรทัศน ์
4.บุคคลต่ำงๆเช่น ครู เพือ่น ญำติ 

7. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
ด้าน ความรู ้(K) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตจำกกำรซักถำมกำรแสดง 
ควำมคดิเห็นกำรให้ข้อเสนอแนะ
และกำรอภิปรำยร่วมกัน 

–แบบบันทึกผลกำรอภิปรำย 
–แบบบันทึกควำมรู ้

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.สังเกตขณะปฏิบัติตำมใบ 
กิจกรรมที2่กำรเขียนบอกเวลำโดย
ใช้จัดและกำรอ่ำน 

–ใบกิจกรรมที2่กำรเขียนบอกเวลำ
โดยใช้จดัและกำรอ่ำน 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 



ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม (A) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมขณะท ำงำน

ร่วมกับกลุ่ม 

–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ

ท ำงำนรว่มกับกลุ่ม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร

ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและ 

ค่ำนิยม 

–แบบประเมินด้ำนคุณธรรม 

จริยธรรมและค่ำนิยม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

   

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมกำรสือ่สำร 

กำรเชื่อมโยงหลักกำรควำมรู้ทำง

คณิตศำสตร ์

–แบบประเมินด้ำนทักษะ/ 

กระบวนกำร 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร

ประเมินด้ำนทักษะ/กระบวนกำร 

  

3.ตรวจผลกำรปฏิบัติตำม 

ใบกิจกรรมที2่กำรเขียนบอกเวลำ

โดยใช้จดุและกำรอ่ำน 

–ใบกิจกรรมที2่กำรเขียนบอกเวลำ

โดยใช้จดุและกำรอ่ำน 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
        1. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรจัดกำรเรียนรู้
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................      
............................................................................................................................................................................ 
        2. แนวทำงกำรแก้ปัญหำเพื่อพัฒนำกำรจดักำรเรียนรู้         
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................     
............................................................................................................................................................................ 

 
            ลงชื่อ ..........................................................  
 (อำจำรย์จำรุณี  ศุภชำต)  ผู้สอน          
                             



9. กำรตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

             ลงชื่อ ..........................................................             ลงชื่อ ..........................................................  
                (อำจำรย์...................)  ผู้ตรวจ 
 
 
 
แนวทางบูรณาการ 
ภำษำไทย    กำรเขียนบอกเวลำโดยใช้จุดและกำรเขียนเวลำได้ถูกต้องตำม 

หลักภำษำไทย 
วิทยำศำสตร์    เปรียบเทียบกำรอ่ำนเวลำในตอนกลำงวันและตอนกลำงคืน 
สังคมศึกษำฯ    กำรอำ่นเวลำของคนในภูมิภำคต่ำงๆ 
ศิลปะ     วำดภำพนำฬิกำแสดงเวลำต่ำงๆ 
สุขศึกษำฯ    บันทึกกิจวัตรประจ ำวันของตนเองและครอบครัว 
ภำษำตำ่งประเทศ   อ่ำนและเขียนเวลำเป็นภำษำอังกฤษ 
กำรงำนอำชพีฯ    ประดิษฐ์ภำพแสดงเวลำต่ำงๆและนำฬิกำจ ำลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
หน่วยการเรยีนรู้  24 ความสัมพันธ์ระหวางเวลา                หน่วยการเรียนรู้ย่อย เวลำ และ กำรบันทึก    
เวลา   2     ชัว่โมง                                                        อาจารย์ผู้สอน อำจำรย์จำรณุี  ศุภชำต 
............................................................................................................................................................................ 
1. สาระส าคัญ 
 วินำทีนำทีชัว่โมงวันสัปดำห์และปีเป็นค ำที่ใช้บอกเวลำที่แตกตำ่งกันและมีควำมสัมพันธ์กัน
จ ำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันไดถู้กต้อง 
 
2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 ค 2.1 ป. 3/4 

ค 2.1 ป. 3/5 
ค 2.2 ป. 3/1  
ค 2.2 ป. 3/3  
ค 6.1 ป. 3/1 
ค 6.1 ป. 3/2 
ค 6.1 ป. 3/3 
ค 6.1 ป. 3/4 
ค 6.1 ป. 3/5 
ค 6.1 ป. 3/6 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกควำมสัมพันธร์ะหว่ำงเวลำตำ่ง ๆ ได้ (K)  

2. มีทักษะในกำรปฏิบัตกิิจกรรมคณิตศำสตร์และน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวนั (P)  
3. มีควำมรอบคอบมีวิจำรณญำณในกำรคดิอย่ำงสร้ำงสรรค์และมีเจตคตทิี่ดีต่อคณติศำสตร ์(A)  

 
4. สาระการเรยีนรู ้

ควำมสัมพันธ์ระหวำ่งหน่วยเวลำ 
 
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.ฝึกทักษะกำรคิดเลขเรว็เรื่องเวลำจ ำนวน10ข้อเวลำ10นำที 



1 )เวลำ08.00น.เข็มสั้นชี้ที่เลข  เข็มยำวชี้ที่เลข   
2) เวลำ12.00น.เข็มสั้นชี้ที่เลข  เข็มยำวชี้ที่เลข   
3) เวลำ13.05น.เข็มสั้นชี้ที่เลข  เข็มยำวชี้ที่เลข   
4) เวลำ16.00น.เข็มสั้นชี้ที่เลข  เข็มยำวชี้ที่เลข   
5) เวลำ04.45น.เข็มสั้นชี้ระหว่ำงเลข กับเลข  เข็มยำวชี้ที่เลข   
6) เวลำ14.45น.เข็มสั้นชี้ระหว่ำงเลข กับเลข  เข็มยำวชี้ที่เลข   
7) 08.20อ่ำนว่ำ          
8) 24.30อ่ำนว่ำ          
9) 03.45อ่ำนว่ำ          
 
10)00.05อ่ำนว่ำ          

2.นักเรียนพิจำรณำนำฬกิำแล้วรว่มกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะหรือประโยชน์ใช้สอยและ
กำรอำ่นเวลำ 

ขั้นฝึกฝนผู้เรียน 
1.นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 3–5 คนช่วยกันส ำรวจและสังเกตจ ำนวนวันในแต่ละเดือนของปฏิทินปี

ล่ำสุดและสังเกตชื่อเดือนแต่ละเดือนแล้วอภิปรำยร่วมกันจนได้ข้อสรุปว่ำชื่อเดือนที่ลงท้ำยดว้ยคมจะมี31วัน
ชื่อเดือนที่ลงท้ำยดว้ยนจะมี 30 วันจำกนั้นครูอธบิำยเพิ่มเติมว่ำเดือนกุมภำพันธ์จะมี 28 หรือ29วันและในปี
ใดที่เดือนกุมภำพันธ์ม ี29 วันเรำจะเรียกปีนั้นว่ำอธิกสุรทิน 

2.นักเรียนแต่ละคนอ่ำนชื่อเดือนต่ำงๆพร้อมกันและช่วยกันหำจ ำนวนวันทั้งหมดใน1ปีจ ำนวนเดือน
ทั้งหมดใน1ปีจ ำนวนสัปดำห์ใน1ปีและจ ำนวนวันเฉลี่ยใน1เดือน
แล้วเขียนสรุปควำมรู้เรื่องควำมสัมพันธ์ระหวำ่งหน่วยเวลำจนได้
ข้อสรุป 

3.นักเรียนกลุ่มเดิมช่วยกนัตรวจสอบควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงหน่วยเวลำโดยสงัเกตจำกนำฬิกำที่มีเข็มวินำทีช่วยกัน
จับเวลำเป็นวินำทีโดยกำรนับกำรเคลื่อนที่ของเข็มวินำทีแล้วให้
สังเกตว่ำเมื่อนับถึง60เข็มวินำทีจะเคลื่อนที่ครบ1รอบพอด ี(เป็น
เวลำ60วินำที) เข็มยำวจะเคลื่อนที่ไป 1 ช่องเล็ก (เป็นเวลำ1
นำที) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวินำที
และนำทีซึ่งจะได้ว่ำ 60 วินำทีเป็น 1 นำที 

4.นักเรียนศึกษำหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์สมบูรณ์
แบบชั้นประถมศึกษำปี ที่ 3(บริษัท ส ำนักพิมพว์ฒันำพำนิช จ ำกดั) 



5.นักเรียนท ำกิจกรรมที่ 3 ควำมสัมพันธร์ะหว่ำงหน่วยเวลำในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรูพ้ื้นฐำน
คณิตศำสตร/์สื่อกำรเรียนรู้คณิตศำสตรส์มบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปี ที่ 3 (บริษัท ส ำนักพิมพว์ัฒนำพำนิช 
จ ำกัด) 

 
ขั้นการน าไปใช้ 
1.สื่อสำรเรื่องเวลำเรื่องกำรนัดหมำยกำรนดัพบไดอ้ย่ำงถูกต้องและเข้ำใจตรงกัน 
2.ค ำนวณหน่วยเวลำโดยกำรเปลี่ยนหน่วยเวลำจำกหน่วยหนึ่งไปอีกหน่วยหน่ึง 

ขั้นสรุปความคิดรวบยอด 
นักเรียนและครูช่วยกันสรุปควำมสัมพันธ์ระหวำ่งหน่วยเวลำดังนี้ 

        
 
กิจกรรมเสนอแนะ 

นักเรียนจับคู่กับเพื่อนค ำนวณเวลำที่มีหน่วยสัมพนัธ์กันและฝึกทักษะกำรเปลี่ยนหน่วยเวลำจำก
สถำนกำรณต์่ำงๆในชวีิตประจ ำวัน 
 6. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1.ตำรำงกำรออกอำกำศรำยกำรโทรทัศน์ 
2.ภำพนำฬิกำนำฬิกำจ ำลอง 
3.หนังสือพิมพ ์
4.ใบกิจกรรมที2่กำรเขียนบอกเวลำโดยใช้จดุและกำรอำ่นในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรูพ้ื้นฐำน

คณิตศำสตร/์สื่อกำรเรียนรู้คณิตศำสตรส์มบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปี ที่ 3 (บริษัท ส ำนักพิมพว์ัฒนำพำนิช 
จ ำกัด) 

5.ใบกิจกรรมที1่กำรบอกเวลำในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรูพ้ื้นฐำนคณติศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปี ที่ 3 
แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเตมิ 

1.ภำพนำฬิกำนำฬิกำจ ำลอง 
2.หนังสือพิมพ์สิ่งพิมพ์ตำ่งๆ 
3.ผังรำยกำรวิทยุและโทรทัศน ์
4.บุคคลต่ำงๆเช่น ครู เพือ่น ญำติ 
 



7. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
ด้าน ความรู ้(K) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตจำกกำรซักถำมกำรแสดง 
ควำมคดิเห็นกำรให้ข้อเสนอแนะ
และกำรอภิปรำยร่วมกัน 

–แบบบันทึกผลกำรอภิปรำย 
–แบบบันทึกควำมรู ้

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.สังเกตขณะปฏิบัติตำมใบ 
กิจกรรมที่3ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
หน่วยเวลำ 

–ใบกิจกรรมที่3ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงหน่วยเวลำ 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม (A) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมขณะท ำงำน
ร่วมกับกลุ่ม 

–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ท ำงำนรว่มกับกลุ่ม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและ 
ค่ำนิยม 

–แบบประเมินด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมและค่ำนิยม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

   
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมกำรสือ่สำร 
กำรเชื่อมโยงหลักกำรควำมรู้ทำง
คณิตศำสตร ์

–แบบประเมินด้ำนทักษะ/ 
กระบวนกำร 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ประเมินด้ำนทักษะ/กระบวนกำร 

  

3.ตรวจผลกำรปฏิบัติตำม 
ใบกิจกรรมที3่ควำมสัมพนัธ์ 
ระหว่ำงหน่วยเวลำ 

–ใบกิจกรรมที3่ควำมสัมพันธ ์
ระหว่ำงหน่วยเวลำ 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 



8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
        1. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรจัดกำรเรียนรู้
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................      
............................................................................................................................................................................ 
        2. แนวทำงกำรแก้ปัญหำเพื่อพัฒนำกำรจดักำรเรียนรู้         
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................     
............................................................................................................................................................................ 

 
            ลงชื่อ ..........................................................  
 (อำจำรย์จำรุณี  ศุภชำต)  ผู้สอน                                      

9. กำรตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

             ลงชื่อ ..........................................................             ลงชื่อ ..........................................................  
                (อำจำรย์...................)  ผู้ตรวจ 
 
 
 
แนวทางบูรณาการ 
ภำษำไทย    อ่ำนเขียนและสื่อสำรเรื่องเวลำได้ถูกต้องตำมหลักภำษำไทย 
วิทยำศำสตร ์   ทดลองกำรเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ในชว่งเวลำต่ำงๆ 
สังคมศึกษำฯ    บันทึกวันส ำคัญของประเทศและวันที่มีควำมส ำคญัต่อตนเอง 

และครอบครัว 
ศิลปะ     วำดภำพธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมรอบตวัในช่วงเวลำตำ่งๆ 
สุขศึกษำฯ    รวบรวมสถิตใินกำรแข่งขันกีฬำประเภทต่ำงๆ 
ภำษำตำ่งประเทศ   อ่ำนและเขียนค ำศัพท์เกี่ยวกับเวลำ 
กำรงำนอำชพีฯ    ประดิษฐ์ของเล่นหรือใบงำนเกี่ยวกับเวลำ 
 
 
 



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
หน่วยการเรยีนรู้  25 การบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา             หน่วยการเรียนรู้ย่อย เวลำ และ กำรบันทึก    
เวลา   2     ชัว่โมง                                                        อาจารย์ผู้สอน อำจำรย์จำรณุี  ศุภชำต 
............................................................................................................................................................................ 
1. สาระส าคัญ 
 กำรบันทึกกิจกรรมหรือเหตุกำรณท์ี่ระบุเวลำตำ่งๆเป็นกำรเตือนควำมทรงจ ำในกิจกรรมต่ำงๆ 
 
2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 ค 2.1 ป. 3/4 

ค 2.1 ป. 3/5 
ค 2.2 ป. 3/1  
ค 2.2 ป. 3/3  
ค 6.1 ป. 3/1 
ค 6.1 ป. 3/2 
ค 6.1 ป. 3/3 
ค 6.1 ป. 3/4 
ค 6.1 ป. 3/5 
ค 6.1 ป. 3/6 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บันทึกเหตุกำรณ์หรือกิจกรรมโดยระบุเวลำได้ (K)  

2. มีทักษะในกำรปฏิบัตกิิจกรรมคณิตศำสตร์และน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวนั (P)  
3. มีควำมรอบคอบมีวิจำรณญำณในกำรคดิอย่ำงสร้ำงสรรค์และมีเจตคตทิี่ดีต่อคณติศำสตร์ (A)  

 
4. สาระการเรยีนรู ้

กำรบันทึกกิจกรรมหรือเหตุกำรณต์่ำงๆที่ระบุเวลำ 
 
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.ฝึกทักษะกำรคิดเลขเรว็เรื่องเวลำจ ำนวน 10 ข้อเวลำ 10 นำที 
1) ขณะนี้เวลำ 07.30น. อีก  นำที จะถึงเวลำ 08.00น. 



2) ขณะนี้เวลำ 08.40น. อีก  นำที จะถึงเวลำ 09.00น. 
3) ขณะนี้เวลำ 12.50น. อีก  นำที จะถึงเวลำ 13.00น. 
4) ขณะนี้เวลำ 13.45น. อีก  นำที จะถึงเวลำ 14.00น. 
5) ขณะนี้เวลำ 12.30น. เลยเวลำ12.00น.ไป  นำที 
6) ขณะนี้เวลำ 07.45น. เลยเวลำ07.00น.ไป  นำที 
7) ขณะนี้เวลำ 18.15น. เลยเวลำ18.00น.ไป  นำที 
8) ขณะนี้เวลำ 16.15น. เลยเวลำ15.00น.ไป  ชั่วโมง  นำที 
9) ขณะนีเ้วลำ 04.15น. อีก  นำทีจะถึงเวลำ 05.00น. 
10)ขณะนี้เวลำ 09.30น. อีก ชั่วโมงจะถึงเวลำ 10.30น. 

2.ทบทวนกำรบอกชว่งเวลำโดยให้นักเรียนดจูำกผงัรำยกำรวทิยุโทรทัศน์ตำ่งๆแล้วตอบค ำถำม 
ขั้นกิจกรรมการเรียนรู ้
1.นักเรียนแต่ละคนหำข่ำวจำกหนังสือพิมพ์คนละหน่ึงข่ำวแล้วน ำมำรำยงำนหน้ำชั้นให้เพื่อนๆและครู

ฟังทีละคนเช่น  เมื่อเวลำ 06.00น.ของวันที่ 9 มีนำคม พ.ศ .2552 เกิดเหตุรถยนต์พุ่งชนกับรถไฟสำย
กรุงเทพฯ–พิมำยที่บริเวณแยกมักกะสันท ำให้มีผูบ้ำดเจ็บ 16 รำยเจ้ำหน้ำที่ได้น ำตัวผูท้ี่ได้รบับำดเจ็บส่ง
โรงพยำบำลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

จำกนั้นครูและนักเรียนรว่มกันสรุปว่ำกำรบันทึกกจิกรรมหรือเหตุกำรณ์ตำ่งๆจะช่วยให้เรำทรำบไดว้่ำ
มีเหตุกำรณ์อะไรเกดิขึ้นที่ไหนเมื่อไรท ำให้เรำเป็นคนช่ำงสังเกตและมีเหตุผล 

2.ครูให้อำสำสมัครออกมำเล่ำถึงกิจกรรมที่ตนเองท ำในวันหยุดที่ผำ่นมำและเขียนบนกระดำนด ำ
พร้อมทั้งระบุเวลำ 

3.ครูให้นักเรียนแต่ละคนบันทึกกิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติที่โรงเรียนพร้อมระบุเวลำเช่น 
 

บันทึกการท ากิจกรรมของเด็กชายสมศักดิ์รกัษก์ารณ์ดี 
วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2552 

 
4.นักเรียนศึกษำหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์สมบูรณ์

แบบชั้นประถมศึกษำปี ที่ 3 (บริษัท ส ำนักพิมพ์วฒันำพำนิช จ ำกดั) 
5.นักเรียนท ำกิจกรรมที4่กำรบันทึกกิจกรรมหรือเหตุกำรณ์โดยระบุเวลำในหนังสือเรียนสำระกำร

เรียนรู้พื้นฐำนคณติศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณติศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปี ที่ 3 (บริษัท ส ำนักพิมพ์
วัฒนำพำนิช จ ำกัด) 



ขั้นฝึกฝนผู้เรียน 
1.ให้นักเรียนแต่ละคนบันทึกเวลำของรำยกำรโทรทัศน์ที่นักเรียนรับชมหรือนักเรียนชื่นชม 6–10 

รำยกำรลงในสมดุแล้วสนทนำกับเพื่อนแลกเปลี่ยนควำมคิดและชี้ชวนให้เพื่อนรับชมและสนทนำถึงช่วงเวลำที่
รำยกำรนั้น ๆ ออกอำกำศ 

2.ครูมอบหมำยงำนให้นักเรียนเขียนบันทึกกำรท ำกิจกรรมละเหตุกำรณ์ตำ่งๆที่เกิดขึ้นกับตนเอง
ตลอด 1 สัปดำห์ 
 

ขั้นการน าไปใช้ 
1.นักเรียนบันทึกกิจกรรมต่ำงๆที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว 
2.ตรวจสอบกำรปฏิบัติกิจกรรมของตนเองในแต่ละวัน 

3.ฝึกทักษะกำรเป็นคนช่ำงสังเกตเป็นคนรอบคอบและมีควำมมั่นใจในตนเอง 
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด 
กำรบันทึกกิจกรรมและเหตุกำรณต์่ำงๆเป็นวิธีหน่ึงที่ช่วยให้จดจ ำกำรกระท ำหรือสิ่งที่เรำพบเห็นได้ใน

กำรบันทึกกิจกรรมควรเขียนรำยละเอียดเกี่ยวกับวันเดือนปีเวลำก ำกับไว้ทกุครั้ง 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 

จัดกิจกรรมผู้ประกำศข่ำวรุ่นเยำว์โดยให้นักเรียนผลัดกันออกมำเล่ำว่ำข่ำวสำรที่นักเรียนรับชมทำง
โทรทัศน์หรืออำ่นจำกหนังสือพิมพ์ตอนเช้ำก่อนเริ่มเรียนทุกวัน 
 6. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1.หนังสือพิมพ ์
2.ปฏิทินนำฬิกำ 
3.ผังรำยกำรวิทยุโทรทัศน์ของสถำนีต่ำงๆ 
4.ใบกิจกรรมที4่กำรบันทึกกิจกรรมหรือเหตุกำรณ์โดยระบุเวลำในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้

พื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรูค้ณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปี ที่ 3 (บริษัท ส ำนักพิมพ์วัฒนำ
พำนิช จ ำกดั) 

5.หนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณติศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้น
ประถมศึกษำปี ที่ 3 (บริษัท ส ำนักพิมพ์วัฒนำพำนิช จ ำกดั) 
แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเตมิ 

1.สำรำนุกรมไทยในพระรำชประสงค์ของพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หัว เล่ม 6 
2.หนังสือพิมพ์วำรสำรนติยสำร 
3.แบบรำยงำนต่ำงๆของทำงรำชกำร 
4.อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับประวัติจ ำนวนและตัวเลข 

7. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 



ด้าน ความรู ้(K) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตจำกกำรซักถำมกำรแสดง 

ควำมคดิเห็นกำรให้ข้อเสนอแนะ

และกำรอภิปรำยร่วมกัน 

–แบบบันทึกผลกำรอภิปรำย 

–แบบบันทึกควำมรู ้

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.สังเกตขณะปฏิบัติตำมใบ 

กิจกรรมที่4กำรบันทึกกจิกรรมหรือ

เหตุกำรณ์โดยระบุเวลำ 

–ใบกิจกรรมที่4กำรบันทกึกิจกรรม

หรือเหตุกำรณ์โดยระบุเวลำ 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม (A) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมขณะท ำงำน

ร่วมกับกลุ่ม 

–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ

ท ำงำนรว่มกับกลุ่ม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร

ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและ 

ค่ำนิยม 

–แบบประเมินด้ำนคุณธรรม 

จริยธรรมและค่ำนิยม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

   

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมกำรสือ่สำร 

กำรเชื่อมโยงหลักกำรควำมรู้ทำง

คณิตศำสตร ์

–แบบประเมินด้ำนทักษะ/ 

กระบวนกำร 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร

ประเมินด้ำนทักษะ/กระบวนกำร 

  

3.ตรวจผลกำรปฏิบัติตำม 

ใบกิจกรรมที4่กำรบันทึก 

กิจกรรมหรือเหตุกำรณ์โดย 

ระบุเวลำ 

–ใบกิจกรรมที4่กำรบันทกึ 

กิจกรรมหรือเหตุกำรณ์โดย 

ระบุเวลำ 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

 
 
 



8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
        1. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรจัดกำรเรียนรู้
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................      
............................................................................................................................................................................ 
        2. แนวทำงกำรแก้ปัญหำเพื่อพัฒนำกำรจดักำรเรียนรู้         
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................     
............................................................................................................................................................................ 

 
            ลงชื่อ ..........................................................  
 (อำจำรย์จำรุณี  ศุภชำต)  ผู้สอน                                      

9. กำรตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

             ลงชื่อ ..........................................................             ลงชื่อ ..........................................................  
                (อำจำรย์...................)  ผู้ตรวจ 
 
 
 
แนวทางบูรณาการ 
ภำษำไทย    แสดงรำยละเอียดกำรเขียนบันทึกได้ชัดเจนรัดกุม 
วิทยำศำสตร์    บันทึกผลกำรทดลองวิทยำศำสตร์ดว้ยแบบบันทึกหรือตำรำง 
สังคมศึกษำฯ    กำรนับวันเดือนปีทำงประวัติศำสตร์ 
ศิลปะ     ออกแบบใบบันทึกกิจกรรมต่ำงๆ 
สุขศึกษำฯ    เล่นเกมเกี่ยวกับเวลำและจัดกิจกรรมผู้ประกำศขำ่วรุ่นเยำว์ 
ภำษำตำ่งประเทศ   อ่ำนและเขียนค ำศัพท์เกี่ยวกับข่ำวสำรในปัจจุบัน 
กำรงำนอำชพีฯ    ประดิษฐ์นำฬิกำจ ำลองทีม่ีเข็มหมุนได้หรือฉำกละคร 

ประกอบกำรเล่ำเรื่อง 
 
 
 



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
หน่วยการเรยีนรู้  26      โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา           หน่วยการเรียนรู้ย่อย เวลำ และ กำรบันทึก    
เวลา   3     ชัว่โมง                                                        อาจารย์ผู้สอน อำจำรย์จำรณุี  ศุภชำต 
............................................................................................................................................................................ 
1. สาระส าคัญ 
 กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเวลำต้องอ่ำนโจทย์ใหเ้ข้ำใจวิเครำะห์โจทย์ให้ได้ว่ำโจทย์ก ำหนดอะไร
โจทย์ถำมอะไรจะคดิหำค ำตอบวิธใีดแล้วจึงแสดงวิธีท ำ 
 
2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 ค 2.1 ป. 3/4 

ค 2.1 ป. 3/5 
ค 2.2 ป. 3/1  
ค 2.2 ป. 3/3  
ค 6.1 ป. 3/1 
ค 6.1 ป. 3/2 
ค 6.1 ป. 3/3 
ค 6.1 ป. 3/4 
ค 6.1 ป. 3/5 
ค 6.1 ป. 3/6 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. วิเครำะห์โจทย์แสดงวธิีท ำและหำค ำตอบจำกโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเวลำได้ (K)  

2. มีทักษะในกำรแก้ปัญหำกำรให้เหตุผลและมีควำมคิดสร้ำงสรรคใ์นกำรตัดสินใจ (P)  
3. มีวิจำรณญำณในกำรแก้โจทย์ปัญหำและมีเจตคติที่ดตี่อคณิตศำสตร์ (A)  

 
4. สาระการเรยีนรู ้

โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเวลำ 
 
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

นักเรียนช่วยกันร้องเพลงมาเรียนโจทย์ปัญหา 



เพลงมาเรียนโจทย์ปัญหา 
เน้ือร้อง...รำตรี รุ่งทวีชัย   ท ำนอง...แม่สะเรียง 

มำเรียนโจทย์ปัญหำ มำเถิดมำไม่ยำกเย็น 
ขั้นตอนที่จ ำเป็น อ่ำนโจทย์แล้วต้องวิเครำะห์ 
แยกแยะส่วนที่โจทย์ถำม ข้อควำมโจทย์บอกที่เห็น 
ฝึกคิดที่ประเด็น สมควรแสดงวิธีใด บวก ลบ หรอืไร 
หรือใช้คูณหำร อำ่นอย่ำงพิจำรณำ ทบทวนซิว่ำ ควรท ำอย่ำงไร (ซ้ ำ) 

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู ้
1.ครูเล่ำนิทำนเรื่องล ำธำรวิเศษให้นักเรียนฟังจำกนั้นให้นักเรียนช่วยกันเขียนโจทย์ปัญหำจำกนิทำน

เขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีท ำ 
ในป่ำแห่งหน่ึงมีตำกับยำย 2 คนวันหนึ่งยำยไม่สบำยตำจึงออกไปหำฟืนในป่ำพอได้จ ำนวน

มำกพอตำก็เดินกลับบ้ำนตำก็กระหำยน้ ำจึงไปทีล่ ำธำรโดยล ำธำรทีต่ำจะไปดื่นน้ ำนั้นเป็นล ำธำรวิเศษ
เมื่อใครกินเข้ำไปแล้วจะมีอำยุน้อยกว่ำเดิมจะท ำให้กระปรี้กระเปร่ำขึ้นตำดื่มเข้ำไปประมำณ 2 
กระบอกไม้ไผ่ก่อนที่ตำจะดื่มน้ ำในล ำธำรนั้นตำมอีำยุ 95 ปีแต่ตอนนี้ตำอำยุ 20 ปี 8 เดือนตำถือฟนื
กลับบ้ำนไปหำยำยทีแรกยำยก็ไม่เชื่อว่ำผูช้ำยคนนี้เป็นตำคนที่เคยอยู่กินด้วยกันแต่เมื่อตำเล่ำ
รำยละเอียดให้ยำยฟังยำยจึงเชื่อแล้วยำยก็ไปดื่มน้ ำในล ำธำรนั้นดว้ยควำมโลภของยำยยำยจึงดื่มน้ ำ
ในล ำธำรมำกจนกลำยเป็นเด็กทำรกเมื่อตำเดินมำดูยำยที่ล ำธำรพบเด็กทำรกคนหน่ึงตำก็เลยรูว้่ำเป็น
ยำยเพรำะที่ล ำธำรมีเสื้อผ้ำของยำยกองอยู่ข้ำงๆตัวเด็กตำจึงอุ้มยำยหรือเด็กทำรกนั้นกลับบ้ำนเพื่อ
น ำยำยไปเลี้ยงดู 
จำกนิทำนเขียนโจทย์ปัญหำได้ว่ำ ตำมีอำยุลดลงกีป่ี 
วิเครำะห์โจทย ์ โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับอะไร   (อำยุที่ลดลงของตำ) 

ก่อนที่ตำจะดื่มน้ ำในล ำธำรตำมีอำยุเท่ำไร  (95ปี) 
หลังจำกตำดื่มน้ ำในล ำธำรตำมีอำยุเท่ำไร  (20ปี8เดือน) 
โจทย์ต้องกำรทรำบอะไร    (อำยุที่ลดลงของตำ) 
ใช้วิธใีดหำค ำตอบ    (กำรลบ) 
เวลำใดควรเป็นตัวตั้ง    (95ปี) 
เวลำใดควรเป็นตัวลบ    (20ปี8เดือน) 

 
2.นักเรียนใช้สถำนกำรณใ์นชีวิตประจ ำวันมำแต่งโจทย์ปัญหำเรื่องเวลำและขออำสำสมัครออกมำ

น ำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียนโดยครูแนะน ำเพิ่มเตมิว่ำถ้ำจ ำนวนในหลักใดรวมกันแล้วมีคำ่เกินหน่วยเวลำใน
หลักนั้นต้องทดไปในหน่วยเวลำที่ใหญ่กว่ำและถ้ำจ ำนวนเวลำของหลักใดลบกันไม่ได้ก็ต้องกระจำยหน่วยเวลำ
จำกหน่วยใหญ่ในหลักตอ่ไปมำรวมกับหน่วยเวลำที่น้อยกวำ่ 



3.นักเรียนศึกษำหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์สมบูรณ์
แบบชั้นประถมศึกษำปี ที่ 3 (บริษัท ส ำนักพิมพ์วฒันำพำนิช จ ำกดั) 

4.นักเรียนท ำกิจกรรมที5่โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเวลำในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำน
คณิตศำสตร/์สื่อกำรเรียนรู้คณิตศำสตรส์มบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปี ที่ 3 (บริษัทส ำนักพิมพ์วัฒนำพำนิช
จ ำกัด) 

5.นักเรียนท ำแบบทดสอบวัดผลควำมรู้ประจ ำหน่วย 5 
ขั้นฝึกฝนผู้เรียน 
1.ให้นักเรียนแต่ละคนบันทึกเวลำของรำยกำรโทรทัศน์ที่นักเรียนรับชมหรือนักเรียนชื่นชม 6–10 

รำยกำรลงในสมดุแล้วสนทนำกับเพื่อนแลกเปลี่ยนควำมคิดและชี้ชวนให้เพื่อนรับชมและสนทนำถึงช่วงเวลำที่
รำยกำรนั้น ๆ ออกอำกำศ 

2.ครูมอบหมำยงำนให้นักเรียนเขียนบันทึกกำรท ำกิจกรรมละเหตุกำรณ์ตำ่งๆที่เกิดขึ้นกับตนเอง
ตลอด 1 สัปดำห์ 

ขั้นการน าไปใช้ 
1.สื่อสำรเรื่องเวลำได้อยำ่งถูกต้องและเข้ำใจตรงกัน 
2.กำรนดัหมำยกำรนัดพบและค ำนวณอำยุของตนเองและผู้อื่นได้ 
ขั้นสรุปความคิดรวบยอด 
กำรแก้โจทย์ปัญหำเรื่องเวลำต้องอำศัยควำมสัมพนัธ์ของหน่วยเวลำถ้ำจ ำนวนในหลักใดรวมกันแล้วมี

ค่ำเกินหน่วยเวลำในหลักนั้นต้องทดไปในหน่วยเวลำที่ใหญ่กวำ่และถ้ำจ ำนวนเวลำของหลักใดลบกนัไม่ได้ต้อง
กระจำยหน่วยเวลำจำกหน่วยใหญ่ในหลักต่อไปมำรวมกับหน่วยเวลำที่น้อยกว่ำท ำแบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยกำรเรียนรูท้ี่ 6 จ ำนวน 10 ข้อเวลำ 10 นำที 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 

1.ฝึกทักษะกำรแก้ปัญหำเรื่องเวลำจำกปฏิทินและนำฬิกำจ ำลอง 
2.แต่งโจทย์ปัญหำเกี่ยวกบัสถำนกำรณ์เรื่องเวลำในชีวิตประจ ำวันได้ 

 
6. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1.แผนภูมิโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเวลำ 
2.นำฬิกำจ ำลอง 
3.ปฏิทิน 
4.ใบกิจกรรมที5่โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเวลำในหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณติศำสตร์/สือ่

กำรเรียนรูค้ณิตศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้นประถมศึกษำปี ที่ 3 (บริษัท ส ำนักพิมพ์วัฒนำพำนิช จ ำกัด) 
5.หนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนคณิตศำสตร์/สื่อกำรเรียนรู้คณติศำสตร์สมบูรณ์แบบชั้น

ประถมศึกษำปี ที่ 3 (บริษัท ส ำนักพิมพ์วัฒนำพำนิช จ ำกดั) 



แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเตมิ 
1.เหตุกำรณต์่ำงๆที่เกดิขึ้นในชีวิตประจ ำวัน 
2.ข้อมูลจำกหมู่บ้ำนชุมชนและท้องถ่ินของตนเอง 
3.บุคคลต่ำงๆเช่นครูเพื่อนผู้รู้ด้ำนคณติศำสตร์ 

7. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
ด้าน ความรู ้(K) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตจำกกำรซักถำมกำรแสดง 

ควำมคดิเห็นกำรให้ข้อเสนอ 

แนะและกำรอภิปรำยรว่มกัน 

–แบบบันทึกผลกำรอภิปรำย 

–แบบบันทึกควำมรู ้

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.สังเกตขณะปฏิบัติตำม 

ใบกิจกรรมที่5โจทย์ปัญหำ 

เกี่ยวกับเวลำ 

–ใบกิจกรรมที5่โจทย์ปัญหำ 

เกี่ยวกับเวลำ 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

3.ตรวจผลกำรท ำแบบทดสอบวัด 

ควำมรู้ประจ ำหน่วย 

–แบบทดสอบวัดควำมรู้ 

ประจ ำหน่วย 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 75% 

4.กำรท ำแบบทดสอบหลังเรียน –แบบทดสอบหลังเรียน ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 50% 

 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม (A) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมขณะท ำงำน

ร่วมกับกลุ่ม 

–แบบประเมินพฤติกรรมขณะ

ท ำงำนรว่มกับกลุ่ม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร

ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและ 

ค่ำนิยม 

–แบบประเมินด้ำนคุณธรรม 

จริยธรรมและค่ำนิยม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

   

 
 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมกำรสือ่สำร –แบบประเมินด้ำนทักษะ/ ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 



กำรเชื่อมโยงหลักกำรควำมรู้ทำง

คณิตศำสตร ์

กระบวนกำร 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร

ประเมินด้ำนทักษะ/กระบวนกำร 

  

3.ประเมินแฟ้มสะสมผลงำน –แบบบันทึกควำมคิดเหน็ 

เกี่ยวกับกำรประเมินชิ้นงำน 

ในแฟ้มสะสมผลงำน 

–แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงำน 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

4.ตรวจผลกำรปฏิบัติตำม 

ใบกิจกรรมที่5โจทย์ปัญหำ 

เกี่ยวกับเวลำ 

–ใบกิจกรรมที่5โจทย์ปัญหำ 

เกี่ยวกับเวลำ 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
        1. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรจัดกำรเรียนรู้
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................      
............................................................................................................................................................................ 
        2. แนวทำงกำรแก้ปัญหำเพื่อพัฒนำกำรจดักำรเรียนรู้         
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................     
............................................................................................................................................................................ 

            ลงชื่อ ..........................................................  
 (อำจำรย์จำรุณี  ศุภชำต)  ผู้สอน                                      

9. กำรตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

             ลงชื่อ ..........................................................             ลงชื่อ ..........................................................  
                (อำจำรย์...................)  ผู้ตรวจ 
 
แนวทางบูรณาการ 
ภำษำไทย    แต่งโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเวลำจำกสถำนกำรณต์่ำงๆใน 

ชีวิตประจ ำวัน 



วิทยำศำสตร์    บันทึกเวลำในกำรทดลองเช่นเวลำเริ่มต้นและเวลำสิ้นสุดกำร 
ทดลอง 

สังคมศึกษำฯ    ใช้ข้อมูลของหมู่บ้ำนชุมชนและท้องถิ่นในกำรแต่งโจทย์ปัญหำ 
เกี่ยวกับเวลำ 

ศิลปะ     วำดภำพประกอบโจทย์ปญัหำเกี่ยวกับเวลำ 
สุขศึกษำฯ    รวบรวมสถิตกิำรแข่งขันกีฬำประเภทตำ่งๆ 
ภำษำตำ่งประเทศ   อ่ำนและเขียนค ำศัพท์เกี่ยวกับเวลำเป็นภำษำอังกฤษ 
กำรงำนอำชพีฯ    ใช้คอมพวิเตอร์และเครื่องคิดเลขช่วยในกำรแก้โจทย์ปัญหำ 

เกี่ยวกับเวลำ 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
   

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
หน่วยการเรยีนรู้  27      รูปเรขาคณิต                                                   เวลา   3     ชั่วโมง             
 อาจารย์ผู้สอน อำจำรยจ์ำรุณ ี ศุภชำต 
................................................................................................................................................................ 
1. สาระส าคัญ 
            รูปเรขำคณิตสองมิติ เป็นรูปแบน ไม่มีควำมหนำหรือควำมลึก มีหลำยชนิด เช่น  รูปวงกลม รูปวงร ี 
รูปสำมเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม  รูปห้ำเหลี่ยม  รูปหกเหลี่ยม  รูปเจ็ดเหลี่ยม และรูปแปดเหลี่ยม เป็นต้น 
  
2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
  
          ค 6.1 ป. 3/1 

ค 6.1 ป. 3/2 
ค 6.1 ป. 3/3 
ค 6.1 ป. 3/4 
ค 6.1 ป. 3/5 

 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.  อธิบำยลักษณะของรปูเรขำคณิตสองมิติ (K) 
 2.  บอกชนิดของรูปเรขำคณิตสองมิต ิ(P) 
 3.  มีควำมกระตือรือร้นในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม (A) 
 
4. สาระการเรยีนรู ้
     รูปเรขำคณิตและสมบัติบำงประกำรของรูปเรขำคณิต   
5. กระบวนการจัดการเรียนรู ้
      1.  นักเรียนทบทวนเรื่อง  รูปสำมเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม และรูปวงกลม  โดยครูตดิรูปสำมเหลี่ยม รปูสี่เหลี่ยม 
และรูปวงกลมบนกระดำน  ครูถำมค ำถำมนักเรียน ดังนี้ 

        รูป           มีด้ำนกี่ด้ำน (4 ด้าน) มีมุมกี่มุม (4 มุม) เรียกรูปน้ีว่ำรูปอะไร (รูปสี่เหลี่ยม) 

       รูป           มีด้ำนกี่ด้ำน (3 ด้าน) มีมุมกี่มุม (3 มุม) เรียกรูปนี้ว่ำรูปอะไร (รูปสามเหลี่ยม) 

       รูป           มีด้ำนกี่ด้ำน (ไม่มีด้าน) มีมุมกี่มุม (ไม่มีมุม) มีลักษณะเป็นอย่ำงไร (มีส่วนโค้ง) 
เรียกรูปน้ีว่ำรูปอะไร (รูปวงกลม) 



 
     ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบควำมถูกตอ้ง 

 2.  จำกกจิกรรมข้อ 1 ครูถำมค ำถำมนักเรียน ดังนี้ 

       รูปเรขำคณิตทั้ง 3 ชนิด มีควำมหนำหรอืไม่ (ไม่ม)ี มีควำมลึกหรอืไม่ (ไม่ม)ี 

       มองเห็นส่วนใดของภำพ (ความกว้างและความยาว) 

       รูปเหล่ำนี้เรียกว่ำรูปอะไร (รูปเรขาคณิตสองมิต)ิ 

       นอกจำก 3 รูป ดังกล่ำว นักเรียนรู้จักรูปเรขำคณิตสองมติิรูปอื่นอกีหรือไม่ (รู้จัก)  
รูปอะไรบ้ำง (รูปห้าเหลี่ยม รูปหกเหลี่ยม รูปเจ็ดเหลี่ยม รูปแปดเหลี่ยม รูปวงรี เป็นต้น) 

     ครูให้ผู้แทนนักเรียนครั้งละ 1 คน ออกมำจับรูปเรขำคณิตในกล่อง แล้วเขียนชื่อรูปน้ันบน
กระดำน ดังนี ้
  (รูปสี่เหลี่ยม)    (รูปสามเหลี่ยม)  (รูปห้าเหลี่ยม) 
  (รูปหกเหลี่ยม)    (รูปเจ็ดเหลี่ยม)   (รูปแปดเหลี่ยม)  
  (รูปวงกลม)    (รูปวงร)ี 
  ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบควำมถูกต้อง 
 3.  ครูตดิรูปเรขำคณิตบนกระดำน แล้วให้นักเรียนร่วมกันเล่นเกม “เสริมสวยเรขำคณิต” ดังนี ้

       นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 

       ครูน ำสลำกชื่อรูปเรขำคณิตสองมิติใสใ่นกล่อง 

       ให้ผู้แทนนักเรียนกลุ่ม 1 ออกมำหยิบสลำก แล้วชูให้เพื่อนในห้องดู 

       นักเรียนแต่ละกลุม่ให้ผู้แทนนักเรียนออกมำหยิบรูปเรขำคณิตที่ตรงกับสลำกและระบำยสีให้
สวยงำม 

        กลุ่มใดท ำถูกต้องได้ 1 คะแนน 

       ให้ผู้แทนกลุ่ม 2 ออกมำหยิบสลำก แล้วด ำเนินกิจกรรมข้ำงต้น 

       ด ำเนินกิจกรรมจนครบทุกกลุ่ม 
 4.  นักเรียนร่วมกันสรุปควำมรู ้โดยครูถำมค ำถำม ดังนี ้

       รูปเรขำคณิตสองมิติเป็นรูปหนำหรือแบน (แบน) 

       รูปเรขำคณิตสองมิติมีควำมหนำหรอืไม่ (ไม่ม)ี 
     นักเรียนร่วมกันตรวจสอบควำมถูกต้อง 

 5.  นักเรียนและครูร่วมกนัสรุปควำมรู ้ดังนี้  

      รูปเรขำคณิตสองมติิเป็นรูปแบน ไม่มีควำมหนำหรือควำมลกึ มีหลำยชนิดเช่น                     
รูปวงกลม  รูปวงร ี รูปสำมเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม  รูปห้ำเหลี่ยม  รูปหกเหลี่ยม  รูปเจ็ดเหลี่ยม                    
และรูปแปดเหลี่ยม เป็นต้น 
 6.  นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคดิเห็น โดยครูถำมค ำถำมท้ำทำย ดังนี้  



  นักเรียนสำมำรถน ำควำมรู ้เรื่อง รูปเรขำคณิตสองมิติ  ไปใชใ้นชีวติประจ ำวัน                  ได้
อย่ำงไรบ้ำง 
 7.  ให้นักเรียนท ำกิจกรรม ระบำยสีหรือแรเงำรูปที่ถูกต้อง โดยให้ผู้แทนนักเรียนที่ท ำงำนถูกต้อง 1-2 
คน ออกมำน ำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน จำกนั้นร่วมกันอภิปรำยว่ำ  วิธีกำรใดช่วยให้         หำค ำตอบได้
ถูกต้องและรวดเรว็ขึ้น  
 
นักเรียนสำมำรถสรุปไดว้ำ่  รูปเรขำคณิตสองมิต ิเป็นรูปแบน ไม่มีควำมหนำหรือควำมลึก 7   มีหลำยชนิด เช่น  
รูปวงกลม  รูปวงร ี รูปสำมเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม  รูปห้ำเหลี่ยม  รูปหกเหลี่ยม  
รูปเจ็ดเหลี่ยม และรูปแปดเหลี่ยม เป็นต้น 

ขั้นสรุปความคิดรวบยอด 
                นักเรียนสำมำรถสรุปได้วำ่  รูปเรขำคณิตสองมิต ิเป็นรูปแบน ไม่มีควำมหนำหรอืควำมลึก               
มีหลำยชนิด เช่น  รูปวงกลม  รูปวงรี  รูปสำมเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม  รูปห้ำเหลี่ยม  รูปหกเหลี่ยม  
รูปเจ็ดเหลี่ยม และรูปแปดเหลี่ยม เป็นต้น 

 
 สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
             1.  รูปเรขำคณิตสองมิต ิ
 2.  สลำกชื่อรูปเรขำคณิตสองมิติ 
 3.  กล่องเปล่ำ 
 4.  เกมเสริมสวยเรขำคณิต 
 
7. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 
ด้านความรู ้(K) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.ตรวจผลกำรท ำแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 

– แบบทดสอบก่อนเรียนกำรอำ่น 
และกำรเขียนจ ำนวนนับ 

– 

2.สังเกตจำกกำรซักถำมกำรแสดง 
ควำมคดิเห็นกำรให้ข้อเสนอ 
แนะและกำรอภิปรำยรว่มกัน 

– แบบบันทึกผลกำรอภปิรำย 
– แบบบันทึกควำมรู ้

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

3.สังเกตขณะปฏิบัติตำม 
ใบกิจกรรมที ่1 กำรอ่ำนและ 
กำรเขียนจ ำนวนนับ 

– ใบกิจกรรมที1่กำรอ่ำนและ 
กำรเขียนจ ำนวนนับ 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

 



ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม (A) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.สังเกตพฤติกรรมขณะท ำงำน
ร่วมกับกลุ่ม 

– แบบประเมินพฤติกรรมขณะ 
ท ำงำนรว่มกับกลุ่ม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยม 

– แบบประเมินด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมและค่ำนิยม 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวดัผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1.ตรวจผลกำรปฏิบัติตำม 
ใบกิจกรรมที ่1 ตัวเลขแสดงจ ำนวน 

– ใบกิจกรรมที่ 1 ตัวเลขแสดง 
จ ำนวน 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

2.สังเกตพฤติกรรมกำรสือ่สำร 
กำรเชื่อมโยงหลักกำรควำมรู ้
ทำงคณิตศำสตร์ 

– แบบประเมินด้ำนทักษะ/ 
กระบวนกำร 

ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป 

3.ประเมินพฤติกรรมตำมรำยกำร 
ประเมินด้ำนทักษะ/กระบวนกำร 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
        1. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรจัดกำรเรียนรู้
............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
        2. แนวทำงกำรแก้ปัญหำเพื่อพัฒนำกำรจดักำรเรียนรู้         
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

 
ลงชื่อ ..........................................................  

                  ผู้สอน    (อำจำรย์จำรุณี    ภชำต)     
                          

9. กำรตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

ลงชื่อ ..........................................................      ลงชื่อ ..........................................................  
                 (อำจำรย์.......................................)  ผู้ตรวจ 



 
แนวทางบูรณาการ 
ภำษำไทย   เขียนตัวเลขไทยแทนจ ำนวนนับที่มีค่ำไม่เกิน100,000 
วิทยำศำสตร ์   ศึกษำระยะทำงระหว่ำงประเทศจำกแผนที่โลกและข้อมูลจำกกำร 

เดินทำง 
สังคมศึกษำฯ   นักเรียนค้นคว้ำข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกรตำมพื้นที่และ 

ภูมิภำคต่ำงๆ 
สุขศึกษำฯ   ค้นคว้ำข้อมูลเกี่ยวกับสุขภำพเช่นอัตรำกำรเต้นของหัวใจชีพจร 
ศิลปะ    เขียนแผนภำพลูกคิดแสดงจ ำนวนที่มีคำ่ไม่เกิน100,000 
ภำษำตำ่งประเทศ  กำรอำ่นจ ำนวนที่มคี่ำไม่เกิน100,000เป็นภำษำอังกฤษ 
กำรงำนอำชพีฯ   ศึกษำข้อมูลสถิติด้ำนกำรเกษตรผลผลิตของพืชและผลิตภัณฑ์ 

ต่ำงๆ 
 


