
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1                                                        เร่ืองการเขียนอ่านจ านวนมากกว่า100,000 

หน่วยการเรียนรู้ที ่ 1  ห่วงโซ่ชีวติ                เร่ืองจ านวนนับทีม่ากกว่า 100,000 ช้ันประถมศึกษาที ่4 

ภาคเรียน  1/ 2565                                                                                                                 เวลา  5  ช่ัวโมง 

1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

มาตรฐาน ค 1.1  เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใชจ้  านวนในชีวติจริง 

ค 1.1 ป 4/1  อ่านและเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทย และตวัหนงัสือ แสดงจ านวนนบั  

ศูนย ์เศษส่วน และท่ีมากกวา่  100,000                                                                  

2.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อ่านจ านวนนบัท่ีมากกวา่  100,000  และ 0 ได ้

2. เขียนตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทย และตวัหนงัสือแสดงจ านวนนบัท่ีมากกวา่ 100,000 และ 1 ได ้

3. บอกหลกัค่าประจ าหลกัและค่าของเลขโดด ในแต่ละหลกัและการ  เขียนตวัเลข แสดงจ านวนในรูป 

    กระจาย 

3.สาระการเรียนรู้ 

          - จ  านวนนบัท่ีมากกวา่   100,000 และ 0 

          - การอ่านการเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทย และตวัหนงัสือแสดงจ านวน  

          - หลกัค่าประจ าหลกัและค่าของเลขโดด ในแต่ละหลกัและการ  เขียนตวัเลข แสดงจ านวนในรูปกระจาย 

4. กจิกรรมการเรียนรู้  

กิจกรรมน าเขา้สู่บทเรียน 

1. ครูทบทวนจ านวนนบัไม่เกิน 100,000 โดยใชห้ลกัลูกคิดแสดงจ านวน แลว้ให้นกัเรียนร่วมกนั

อ่านจ านวนดงักล่าว พร้อมทั้งเขียนแสดงจ านวนเป็นตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทย และ

ตวัหนงัสือ 

 

 

 



ขอ้ท่ี 1)         ขอ้ท่ี 2)  

 

 

 

 

 

 

ตวัเลขฮินดูอารบิก    4,462     ตวัเลขฮินดูอารบิก    4,610 

ตวัเลขไทย             ๔,๔๖๒     ตวัเลขไทย             ๔,๖๑๐ 

ตวัหนงัสือ              ส่ีพนัส่ีร้อยหกสิบสอง    ตวัหนงัสือ              ส่ีพนัหกร้อยสิบ 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

2. ครูแสดงจ านวนโดยใชลู้กคิดและหลกัลูกคิด โดยเร่ิมจากจ านวน 100,000 ดงัน้ี 

ครูใส่ลูกคิดในหลกัหม่ืน 10 ลูก ดงัรูปแลว้ใหน้กัเรียนอภิปรายร่วมกนัใหไ้ดว้า่ ลูกคิดในหลกัหม่ืนมี 10 ลูก

จะตอ้งเอาลูกคิด 10 ลูก ในหลกัหม่ืนออกแลว้ใส่ลูกคิดในหลกัท่ีอยูท่างซา้ยของหลกัหม่ืน 1 ลูก ดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

ครูแนะน าหลกัท่ีอยูท่างซา้ยของหลกัหม่ืนเรียกวา่ หลกัแสน 

ลูกคิดในหลกัแสน 1 ลูก แสดงจ านวน 1 แสน ครูเขียน 1 แสนดงัน้ี 

 

ตวัเลขฮินดูอารบิก  100,000 

ตวัเลขไทย               ๑oo,ooo 

ตวัหนงัสือ                 หน่ึงแสน 

   

หน่วย สิบ ร้อย พัน 

   

หน่วย สิบ ร้อย พัน 

   

หน่วย สิบ ร้อย พัน 

  

หมื่น 

   

หน่วย สิบ ร้อย พัน 

  

หมื่น แสน 



จากนั้นครูใส่ลูกคิดในหลกัแสน 10 ลูก ครูแนะน าหลกัท่ีอยูท่างซา้ยของหลกัแสนเรียกวา่ หลกัล้านดงัรูป 

 

 

 

 

 

ดงันั้น 10 แสน คือ 1 ลา้น เขียนตวัเลขและตวัหนงัสือไดด้งัน้ี 

ตวัเลขฮินดูอารบิก   1,000,000 

ตวัเลขไทย           ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

ตวัหนงัสือ            หน่ึงลา้น 

ครูเพิ่มลูกคิดในหลกัลา้นลูกจนครบ 10 ลูก แลว้ครูแนะน าหลกัท่ีอยูท่างซา้ยของหลกัลา้นเรียกวา่ หลกัสิบล้าน

และหลกัถดัไปทางซา้ยของหลงัสิบลา้น เรียกวา่หลกัร้อยล้าน และเป็นเช่นน้ีต่อไปเร่ือยๆเป็นหลกัพนัลา้น 

หลกัหม่ืนล้าน หลกัแสนล้าน... โดยครูเขียนตวัเลขฮินดู ตวัเลขไทยและตวัหนงัสือแสดงจ านวน ดงัน้ี 

 

 

 

 

 3. ครูยกตวัอยา่งจ านวนบนกระดานแลว้ใหน้กัเรียนร่วมกนัตอบและเขียนจดลงไปในสมุด 

    จากรูป จงเขียนตวัเลขแสดงจ านวน 

ขอ้ท่ี 1)         ขอ้ท่ี 2) 

 

 

 

 

 

 

ตัวเลขฮินดูอารบิก    10,000,000 

ตัวเลขไทย            ๑o,ooo,ooo 

ตัวหนังสือ             สิบล้าน 
 

ตัวเลขฮินดูอารบิก100,000,000 

ตัวเลขไทย            ๑๐o,ooo,ooo 

ตัวหนังสือ             ร้อยล้าน 
 

   

หน่วย สิบ ร้อย พัน 

  

หมื่น 

 

แสน 

   

หน่วย สิบ ร้อย พัน 

 

หมื่น 

 

แสน 

 

ล้าน 

   

หน่วย สิบ ร้อย พัน 

 

หมื่น 

 

แสน 

 

ล้าน 

   

หน่วย สิบ ร้อย พัน 

 

หมื่น 

 

แสน 

 

ล้าน 



ขอ้ท่ี 3)        ขอ้ท่ี 4) 

 

 

 

 

 

กิจกรรมความคิดรวบยอด 

4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปอภิปรายวา่ หลกัท่ีอยูท่างซา้ยของหลกัหม่ืน เรียกวา่ หลกัแสนหลกัท่ีอยู่

ทางซา้ยของหลกัแสน เรียกวา่ หลกัลา้นหลกัท่ีอยูท่างซา้ยของหลกัลา้น เรียกวา่ หลกัสิบลา้นหลกัถดัไป

ทางซา้ยของหลกัสิบลา้นคือหลกัร้อยลา้น และเป็นเช่นน้ีต่อไปเร่ือย ๆ เป็น หลกัพนัลา้น หม่ืนลา้น หลกัแสน

ลา้น....  

5. ใหน้กัเรียนท าใบกิจกรรมท่ี 1 เร่ืองการเขียน, อ่านตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทย และตวัหนงัสือ 

จ านวนนบัท่ีมากกวา่100,000 

5.ส่ือและแหล่งการเรียน            

 1. Power point  

              2. คลิป VDO                                                 

              3. หนงัสือเรียน 

              4. ใบกิจกรรม 

               

6. การวดัและการประเมินผล 

- สังเกตการตอบค าถาม 

- ตรวจแบบฝึกหดั 

 

 

 

 

   

หน่วย สิบ ร้อย พัน 

 

หมื่น 

 

แสน 

 

ล้าน 

   

หน่วย สิบ ร้อย พัน 

 

หมื่น 

 

แสน 

 

ล้าน 



7.   บันทกึผลการเรียนรู้ 

ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง / แก้ไข 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

 

      ลงช่ือ........................................................ผู้สอน 

          ลงช่ือ........................................................ผู้ประเมิน 

 

 

 

 

 



โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2                      เร่ืองการเขียนแสดงจ านวนในรูปการกระจาย 

หน่วยการเรียนรู้ที ่1  เร่ืองจ านวนนับทีม่ากกว่า 100,000       ช้ันประถมศึกษาที ่4 

ภาคเรียน 1 / 2565                                                                             เวลา 3 ช่ัวโมง                

____________________________________________________________________________ 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

มาตรฐาน ค 1.1  เขา้ใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลที ่  

                      เกิดข้ึนจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการและน าไปใช้  

  ค 1.1 ป 4/2   - หลักค่าประจ าหลักและค่าของเลขโดด ในแต่ละหลักและการ  เขียนตัวเลข แสดงจ านวน 

           ในรูปกระจาย 

2.จุดประสงค์การเรียนรู้       

     บอกหลักค่าประจ าหลักและค่าของเลขโดด ในแต่ละหลักและการ  เขียนตัวเลข แสดงจ านวนในรูป

กระจาย 

3.สาระการเรียนรู้          

 - หลัก  ค่าประจ าหลักและค่าของเลขโดด ในแต่ละหลักและการ  เขียนตัวเลข แสดงจ านวนในรูป

กระจาย 

4.สาระส าคัญ            

การเขียนตวัเลขแสดงจ านวนนบัใดๆ ในรูปกระจาย เป็นการเขียนในรูปการบวกค่าของเลขโดดใน

หลกัต่างๆ ของจ านวนนั้น 

5. กจิกรรมการเรียนรู้  

กิจกรรมน าเขา้สู่บทเรียน 

1. ครูยกตวัอยา่งจ านวนนบัท่ีมากกวา่ 100,000 เช่น 2,345,678 ใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปรายการน าลูกคิดใส่ลงใน

หลกัลูกคิดซ่ึงจะได ้ดงัน้ี 

 

    

หน่วย สิบ ร้อย พัน 

 

หมื่น 

 

แสน 

 

ล้าน 



 

 

 

ใหน้กัเรียนอ่านจ านวน 2,345,678 พร้อมกนัและครูเขียนบนกระดาน 2,345,678  คือ 2 ลา้น  กบั   

3 แสน  กบั  4 หม่ืน  กบั  5 พนั  กบั 6 ร้อย  กบั  7 สิบ กบั  8 หน่วย 

ใหน้กัเรียนบอกวา่ 2,3,4,5,6,7,8 อยูใ่นหลกัใดมีค่าเท่าไรจะไดด้งัน้ี 

2 อยูใ่นหลกัลา้นมีค่า มีค่าเป็น    2,000,000 

3 อยูใ่นหลกัแสนมีค่า     มีค่าเป็น         300,000 

4 อยูใ่นหลกัหม่ืนมีค่า    มีค่าเป็น               40,000 

5 อยูใ่นหลกัพนัมีค่า       มีค่าเป็น         5,000 

6 อยูใ่นหลกัร้อยมีค่า     มีค่าเป็น          600 

7 อยูใ่นหลกัสิบมีค่า      มีค่าเป็น    70 

8 อยูใ่นหลกัหน่วยมีค่า    มีค่าเป็น      8 

เขียนตวัเลขแสดงจ านวนในรูปกระจายไดด้งัน้ี 

 2,345,678  =  2,000,000  +  300,000  +  40,000  +  5,000  +  600  +  70  +  8 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 2. ครูแสดงจ านวนท่ีมากกว่า 100,000 โดยใช้หลกัลูกคิดแสดงจ านวน แลว้ให้นกัเรียนเขียนจ านวน

ต่อไปน้ีในรูปการกระจาย พร้อมทั้งบอกค่าของเลขโดดในแต่ละหลกั 

ขอ้ท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 123,456 คือ 1 แสน  กบั  2 หม่ืน  กบั  3 พนั  กบั  4 ร้อย  กบั  5 สิบ  กบั  6 หน่วย 

เขียนตวัเลขแสดงจ านวนในรูปการกระจายไดด้งัน้ี 

     

หน่วย สิบ ร้อย พัน หมื่น 

 

แสน 



 123,456  =   100,000  +  20,000  +  3,000  +  400  +  50  +  6 

    1 อยูใ่นหลกัแสนมีค่า     มีค่าเป็น  100,000 

    2 อยูใ่นหลกัหม่ืนมีค่า     มีค่าเป็น    20,000 

    3 อยูใ่นหลกัพนัมีค่า       มีค่าเป็น      3,000 

    4 อยูใ่นหลกัร้อยมีค่า      มีค่าเป็น        400 

    5 อยูใ่นหลกัสิบมีค่า       มีค่าเป็น          50 

    6 อยูใ่นหลกัหน่วยมีค่า    มีค่าเป็น           6 

 

ขอ้ท่ี 2) 

 

 

 

 

 

3,456,789  คือ 3 ลา้น  กบั  4 แสน  กบั  5 หม่ืน  กบั  6 พนั  กบั  7 ร้อย  กบั  8 สิบ  กบั  9 หน่วย 

เขียนตวัเลขแสดงจ านวนในรูปกระจายไดด้งัน้ี 

 2,345,678  =  2,000,000  +  300,000  +  40,000  +  5,000  +  600  +  70  +  8 

3 อยูใ่นหลกัลา้นมีค่า     มีค่าเป็น   3,000,000 

4 อยูใ่นหลกัแสนมีค่า     มีค่าเป็น      400,000 

 5 อยูใ่นหลกัหม่ืนมีค่า     มีค่าเป็น       50,000 

 6 อยูใ่นหลกัพนัมีค่า       มีค่าเป็น         6,000 

 7 อยูใ่นหลกัร้อยมีค่า      มีค่าเป็น           700 

 8 อยูใ่นหลกัสิบมีค่า       มีค่าเป็น                      80 

 9 อยูใ่นหลกัหน่วยมีค่า    มีค่าเป็น               9 

 

 

   

หน่วย สิบ ร้อย พัน 

 

หมื่น 

 

แสน 

 

ล้าน 



กิจกรรมความคิดรวบยอด 

3. ใหน้กัเรียนท าแบฝึกในหนงัสือเรียนหนา้ 8 – 9 ขอ้ 1 ใหญ่ และท าใบกิจกรรมท่ี 2 เร่ือง การเขียน

แสดงจ านวนในรูปการกระจาย 

6.ส่ือและแหล่งการเรียน            

 1. Power point  

              2. คลิป VDO                                                 

              3. หนงัสือเรียน 

              4. ใบกิจกรรม 

               

การวดัและการประเมินผล 

- สังเกตการตอบค าถาม 

- ตรวจแบบฝึกหดั 

 

7.   บันทกึผลการเรียนรู้ 

ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง / แก้ไข 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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



 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

 

   ลงช่ือ........................................................ผู้สอน 

ลงช่ือ........................................................ผู้ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3   เร่ืองการเปรียบเทยีบและเรียงล าดับจ านวนนับ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่1  เร่ืองจ านวนนับทีม่ากกว่า 100,000       ช้ันประถมศึกษาที ่4 

ภาคเรียน 1 / 2565       

_____________________________________________________________________________ 

1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

มาตรฐาน ค 1.1  เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใชจ้  านวนในชีวติจริง 

ค 1.1 ป 4/2  เปรียบเทียบและเรียงล าดบัจ านวนนบัและศูนย ์เศษส่วน และทศนิยมหน่ึงต าแหน่ง 

การน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง       

2.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

- เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน  

- บอกค่าประมาณของจ านวนนับและการใช้ เครือ่งหมาย ≈  

3.สาระการเรียนรู้ 

 - การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน  

- ค่าประมาณของจ านวนนับและ การใช้ เครื่องหมาย ≈ 

 

4.สาระส าคัญ 

 จ านวนสองจ านวนเม่ือน ามาเปรียบเทียบกนั จะเท่ากนั มากกวา่กนั หรือนอ้ยกวา่กนั อยา่งใดอยา่ง

หน่ึงเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น 

 

 

 



 

5. กจิกรรมการเรียนรู้  

กิจกรรมน าเขา้สู่บทเรียน 

1. ครูทบทวนการเปรียบเทียบจ านวนนบัท่ีไม่เกิน 100,000   

  โดยครูยกตวัอยา่ง        11,345  กบั 1,154 

      9,999  กบั 30,009 

ใหน้กัเรียนร่วมกนัเปรียบเทียบ หลงัจากนั้นครูและนกัเรียน ร่วมกนัสรุปใหไ้ดว้า่ การเปรียบเทียบจ านวนนบัท่ี

ไม่เกิน 100,000 ท าไดโ้ดยการเปรียบเทียบดงัน้ี  

   1) ถา้จ  านวนหลกัไม่เท่ากนั จ  านวนท่ีมีจ านวนหลกัมากกวา่เป็นจ านวนท่ีมากกวา่ 

2) ถา้จ  านวนหลกัเท่ากนัใหเ้ปรียบเทียบค่าของเลขโดดท่ีอยูใ่นหลกัทางซา้ยสุดก่อนถา้ยงัเท่ากนัอีก ให ้          

เปรียบเทียบค่าของเลขโดดท่ีอยูท่างหลกัถดัไปทางขวาท่ีละหลกั 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

2. ครูยกตวัอยา่งจ านวนนบัท่ีมากกวา่ 100,000 และมีจ านวนหลกัไม่เท่ากนัสองจ านวน ใหน้กัเรียน

ร่วมกนัเปรียบเทียบ 

986,413   กบั   1,257,241มีจ  านวนหลกัเท่ากนัหรือไม่ 

 ตอบ  ไม่เท่า 

 986,413 เป็นจ านวนท่ีมีก่ีหลกั 

    ตอบ   หกหลกั  

 1,257,241 เป็นจ านวนท่ีมีก่ีหลกั 

 ตอบ   เจด็หลกั 

           986,413   กบั   1,257,241 จ านวนใดนอ้ยกวา่ เพราะเหตุใด 

 ตอบ  986,413   เพราะ 986,413 มีจ  านวนหลกันอ้ยกวา่ 1,257,241 

สามารถเขียนประโยคสัญลกัษณ์ไดด้งัน้ี 

 986,413 < 1,257,241  หรือ      1,257,241 > 986,413   

 



 3.  ครูยกตวัอย่างจ านวนนับท่ีมากกว่า 100,000 และมีจ านวนหลกัเท่ากันสองจ านวน ให้นักเรียน

ร่วมกนัเปรียบเทียบ 

  3,099,345 กบั 4,321,000 มีจ  านวนหลกัเท่ากนัหรือไม่ 

  ตอบ   เท่า 

  3,099,345 เป็นจ านวนท่ีมีก่ีหลกั 

     ตอบ   เจด็หลกั 

               4,321,000 เป็นจ านวนท่ีมีก่ีหลกั 

  ตอบ   เจด็หลกั 

  เลขโดดท่ีอยูใ่นทางหลกัซา้ยสุดของ  3,099,345  มีค่าเท่าไหร่ 

  ตอบ   3,000,000 

  เลขโดดท่ีอยูใ่นทางหลกัซา้ยสุดของ 4,321,000 มีค่าเท่าไหร่ 

  ตอบ   4,000,000 

  3,099,345 กบั 4,321,000 จ านวนใดมากกวา่ เพราะเหตุใด 

  ตอบ  4,321,000 มากกวา่ 3,099,345 เพราะ 4 ลา้น มากกวา่   3 ลา้น 

 สามารถเขียนประโยคสัญลกัษณ์ไดด้งัน้ี 

          4,321,000 > 3,099,345 หรือ 3,099,345 < 4,321,000 

 4. หลงัจากนั้นใหน้กัเรียนเปรียบเทียบจ านวนอีก 2 – 3 คู่ ดงัน้ี 

    1 2 4, 7 8 9          กบั    2 3 3, 8 7 6 

 2, 3 4 5, 8 9 0  กบั      1, 3 2 9, 0 9 7 

        3 2 1, 6 7 8           กบั          3 2 1,8 7 6 

กิจกรรมความคิดรวบยอด 

 5. ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัท ากิจกรรม โดยครูน าเสนอจ านวน 4 จ านวน 

 

 

 ใหน้กัเรียนร่วมกนั เรียงด าดบัจ านวนทั้งสาม จากมากไปนอ้ย หรือจากนอ้ยไปมากไดด้งัน้ี 

เรียงด าดบัจากมากไปนอ้ย 

2,000,00

0 

389,000 300,999 1,999,123 



 

 

 

เรียงด าดบัจากนอ้ยไปมาก 

 

 

6. ร่วมกนัสรุปวา่การเปรียบเทียบจ านวนสองจ านวนนั้น ท าไดด้งัน้ี 

1) เปรียบเทียบจ านวนหลกัก่อน จ านวนท่ีมีหลกัมากกวา่จะมากกวา่ จ  านวนท่ีมีหลกันอ้ยกวา่จะ 

   นอ้ยกวา่ 

              2) ถา้จ  านวนหลกัเท่ากนัใหเ้ปรียบเทียบค่าของเลขโดดในหลกัทางซา้ยมือสุดก่อน ถา้เลขโดดในหลกั  

                 ดงักล่าวของจ านวนใดมากกวา่ จ  านวนนั้นจะมากกวา่ ถา้เลขโดดในหลกัดงักล่าวเท่ากนั  

                 ใหเ้ปรียบเทียบค่าของเลขโดดในหลกัถดัไปทางขวาทีละหลกัดว้ยวธีิเดียวกนั 

7. ใหน้กัเรียนท าใบกิจกรรมท่ี 3 เร่ืองการเปรียบเทียบจ านวนและการเรียงล าดบั 

5.ส่ือและแหล่งการเรียน            

 1. Power point  

              2. คลิป VDO                                                 

              3. หนงัสือเรียน 

              4. ใบกิจกรรม 

               

6. การวดัและการประเมินผล 

- สังเกตการตอบค าถาม 

- ตรวจแบบฝึกหดั 

 

 

 

 

1,999,123 2,000,00

0 

389,000 300,999 

2,000,000 389,000 300,999 1,999,123 



7.   บันทกึผลการเรียนรู้ 

ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

 

 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง / แก้ไข 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

 

   ลงช่ือ........................................................ผู้สอน 

ลงช่ือ........................................................ผู้ประเมิน 

 

 



มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4  เร่ือง ความสัมพนัธ์ในแบบรูปของจ านวน 

หน่วยการเรียนรู้ที ่1  เร่ืองจ านวนนับทีม่ากกว่า 100,000          ช้ันประถมศึกษาที ่4 

ภาคเรียน1/2565   

_____________________________________________________________________________ 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

มาตรฐาน ค 1.1  เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใชจ้  านวนในชีวติจริง 

ค 1.1 ป 4/2  เปรียบเทียบและเรียงล าดบัจ านวนนบัและศูนย ์เศษส่วน และทศนิยมหน่ึงต าแหน่ง 

      

2.จุดประสงค์การเรียนรู้           

นกัเรียนสามารถบอกจ านวนและความสัมพนัธ์ในแบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนท่ีลดลงท่ีละเท่ากนัได ้

3.สาระการเรียนรู้          

 บอกจ านวนและความสัมพนัธ์ในแบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนท่ีลดลงท่ีละเท่ากนั 

4.สาระส าคัญ 

 แบบรูปของจ านวนเป็นชุดของจ านวนท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

5. กจิกรรมการเรียนรู้  

กิจกรรมน าเขา้สู่บทเรียน 

1. แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน จากนั้นครูแจกแผน่แผนภูมิตารางท่ีมีตวัเลข 1 – 50 ใหก้ลุ่มละ 

1 แผน่ ใหแ้ต่ละกลุ่มระบายสีในช่องตวัเลขทุกช่องท่ีแสดงจ านวนตามท่ีครูก าหนดโดยเร่ิมจาก 1 ซ่ึงครูอาจ

ก าหนดดงัน้ี  

กลุ่มท่ี 1 จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนท่ีละ 3  

กลุ่มท่ี 2 จ  านวนท่ีเพิ่มข้ึนท่ีละ 4 

กลุ่มท่ี 3 จ  านวนท่ีเพิ่มข้ึนท่ีละ 5 

กลุ่มท่ี 4 จ  านวนท่ีเพิ่มข้ึนท่ีละ 6 

กลุ่มท่ี 5 จ  านวนท่ีเพิ่มข้ึนท่ีละ 7 



2. ให้ตวัแทนกลุ่มออกมาเขียนตวัเลขจากช่องท่ีระบายสีบนกระดาษทีละกลุ่ม โดยให้เป็น 2 ชุด ชุดท่ี

หน่ึง เรียงล าดบัจากน้อยไปมาก ชุดท่ีสอง เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ครูให้นกัเรียนสังเกตตวัเลขทีละชุด

แลว้ร่วมกนัอภิปรายจนไดข้อ้สรุปวา่ “จ านวนชุดท่ีหน่ึงเรียงล าดบัจากน้อยไปมาก โดยเพิ่มข้ึนทีละเท่าๆกนั 

และผลต่างของสองจ านวนท่ีอยูติ่ดกนัจะเท่ากนัเสมอ” และ“จ านวนชุดท่ีสอง เรียงล าดบัจากมากไปน้อยโดย

ลดลงทีละเท่าๆกนั และผลต่างของจ านวนท่ีอยูติ่ดกนัจะเท่ากนัเสมอ”  

ครูแนะน านกัเรียนว่า ชุดของจ านวนท่ีเรียงล าดบัจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อย โดยท่ีผลต่าง

ของสองจ านวนท่ีอยูติ่ดกนัเป็นแบบรูปอยา่งหน่ึงของจ านวนนบั 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 3. ครูเขียนตวัเลขบนกระดานทีละชุด เรียงล าดบัจากนอ้ยไปมาก และสัมพนัธ์กนัแบบเพิ่มข้ึนทีละ

เท่าๆ กนั เช่น 

ชุดท่ี 1  3, 6, 9, 12, __, __, __ 

ชุดท่ี 2  5, 9, 13, 17, __, __, __ 

ชุดท่ี 3  8, 14, 20, __, 32, __, __ 

ใหน้กัเรียนสังเกต แลว้บอกวา่จ านวนท่ีก าหนดใหใ้นแต่ละชุดสัมพนัธ์กนัอยา่งไร และใน __ จะเป็นจ านวน

ใดบา้ง 

กิจกรรมความคิดรวบยอด 

 4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัเขียนแบบรูปของจ านวนนับ กลุ่มละ1 ชุด ชุดละ 5 จ านวนอาจจะ

เรียงล าดบัจากนอ้ยไปมาก หรือจากมากไปนอ้ยก็ได ้จากนั้นให้ส่งตวัแทนกลุ่มออกมาเขียนบนกระดาน แลว้

ใหก้ลุ่มอ่ืนบอกความสัมพนัธ์ของจ านวน และบอกจ านวนถดัไปอีก 3 จ านวน 

 5.ใหน้กัเรียนท าใบกิจกรรมท่ี 4 เร่ืองความสัมพนัธ์ในแบบรูปของจ านวน 

5.ส่ือและแหล่งการเรียน            

 1. Power point  

              2. คลิป VDO                                                 

              3. หนงัสือเรียน 

              4. ใบกิจกรรม 

               



6. การวดัและการประเมินผล 

- สังเกตการตอบค าถาม 

- ตรวจแบบฝึกหดั 

7.   บันทกึผลการเรียนรู้         

ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง / แก้ไข 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

   ลงช่ือ........................................................ผู้สอน 

                                                                                ลงช่ือ........................................................ผู้ประเมิน 

           


