โครงการสวนพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ชุดเอกสารสื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ลิขสิทธิ์ของ

สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พิมพครั้งที่ พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน เลม
จัดพิมพโดย

คำ�ชี้แจง
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ เล่มนี้ เป็น ๑ ใน ๙ เล่ม
ของชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ซึ่งผ่านการวิเคราะห์
มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เมื่อสอนครบทั้ง ๙ เล่ม นักเรียนจะได้เรียนรู้ครบถ้วนครอบคลุมทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตร
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ เล่มนี้ เป็นเอกสารที่นำ�เสนอ
แนวทางในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องจำ�นวนไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประกอบด้วย
(๑) คำ�แนะนำ�สำ�หรับครูผู้สอน
(๒) โครงสร้างชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
(๓) กำ�หนดการสอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
(๔) โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐
(๕) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้ หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐
(๖) แผนการจัดการเรียนรู้ จำ�นวน ๑๑ แผน
(๗) เฉลยแบบฝึกหัดของนักเรียน
(๘) เฉลยใบกิจกรรมของนักเรียน
(๙) แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ก่อนการสอนเรือ่ งจำ�นวนนับไมเ่ กิน ๑๐๐,๐๐๐ ครูผสู้ อนควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรูจ้ ากเอกสารเล่มนีอ้ ย่างละเอียด
จะทำ�ให้รวู้ า่ ต้องสอนแตล่ ะเนือ้ หาอยา่ งไร และต้องเตรียมสือ่ /อุปกรณ์ประกอบการสอนอะไรบ้าง ซึง่ จะทำ�ให้การจัดการเรียนรู้
ของครูมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่สอน
คณะผู้จัดทำ�หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ เล่มนี้ จะเป็นประโยชนต์ อ่ ครูผสู้ อน ในการนำ�ไปใช้จดั การเรียนรู้ เรือ่ งจำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ให้กบั นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูและการเรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้นต่อไป		
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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สารบัญ
คำ�แนะนำ�สำ�หรับครูผู้สอน
โครงสร้างชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กำ�หนดเวลาการสอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้ หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐
แผนการจัดการเรียนรู้
		 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
		 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
		 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
		 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
		 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
		 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
		 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
		 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
		 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
		 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐
		 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑
ภาคผนวก
		 ภาคผนวก ก เฉลยแบบฝึกหัด
		 ภาคผนวก ข เฉลยใบกิจกรรม
		 ภาคผนวก ค แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์	

II
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คำ�แนะนำ�สำ�หรับครูผู้สอน
๑. แนวคิดหลัก
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์มุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการสื่อสารและการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถ
ตั้งข้อสันนิษฐาน สืบเสาะและเลือกสรรสารสนเทศ ให้เหตุผล แก้ปัญหาโดยเลือกใช้ยุทธวิธีต่าง ๆ การจัดกิจกรรมจึงควรเน้น
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมกันคิด ปรึกษาหารือ อภิปราย แก้ปัญหา แสดงความคิดเห็น
และสะท้อนความคิด (reflective thinking) ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และ
คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดกลุ่ม อาจจัดเป็นกลุ่ม ๒ คน หรือกลุ่ม ๓ – ๔ คน หรืออาจจัดกิจกรรมร่วมกันทั้งชั้น ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น ๆ
ในการดำ�เนินกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สิง่ สำ�คัญทีผ่ สู้ อนควรคำ�นึงถึงเป็นอันดับแรกคือ ความรูพ้ น้ื ฐานของ
ผู้เรียน ผู้สอนอาจทบทวนโดยใช้คําถามหรือยุทธวิธีต่าง ๆ เพื่อนำ�ไปสู่การเรียนรู้เนื้อหาใหม่ ขั้นการสอนเนื้อหาใหม่ ผู้สอน
อาจกำ�หนดสถานการณท์ เ่ี ชือ่ มโยงกับเรือ่ งราวในขัน้ ทบทวนความรู้ และใช้ยทุ ธวิธตี า่ ง ๆ ทีช่ ว่ ยให้ผเู้ รียนสามารถสรุปหรือเข้าใจ
หลักการ แนวคิด กฎ สูตร สัจพจน์ ทฤษฎีบท หรือบทนิยามด้วยตนเอง ในขณะที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม ผู้สอนควรให้อิสระ
ทางความคิดกับผู้เรียน โดยผู้สอนคอยสังเกต ตรวจสอบความเข้าใจและให้คำ�แนะนําอย่างใกล้ชิด
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูส้ อนควรให้ผเู้ รียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุม่ ได้นำ�เสนอแนวคิด เพราะผูเ้ รียนมีโอกาส
แสดงแนวคิดเพิ่มเติมร่วมกัน ซักถาม อภิปรายข้อขัดแย้งด้วยเหตุและผล ผู้สอนมีโอกาสเสริมความรู้ ขยายความรู้หรือสรุป
ประเด็นสำ�คัญของสาระที่นําเสนอนั้น ทำ�ให้การเรียนรู้ขยายวงกว้างและลึกมากขึ้น สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
นอกจากนีย้ งั ทำ�ให้ผเู้ รียนเกิดเจตคติทด่ี ี มีความภูมใิ จในผลงาน เกิดความรูส้ กึ อยากทำ� กล้าแสดงออก และจดจําสาระทีต่ นเอง
ได้ออกมานําเสนอได้นาน รวมทั้งฝึกการเป็นผู้นำ� ผู้ตาม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำ�หรับชั้นประถมศึกษา ผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ ฝึกทักษะการสังเกต
ฝึกให้เหตุผลและหาข้อสรุปจากสื่อรูปธรรมหรือแบบจำ�ลองต่าง ๆ ก่อน แล้วขยายวงความรู้ส่นู ามธรรมตามความสามารถของ
ผู้เรียน สำ�หรับบางเนื้อหาที่ยากต่อการทำ�ความเข้าใจของนักเรียนบางคน ผู้สอนควรหายุทธวิธีต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
ในการอธิบาย เช่น ใช้วิธีลดรูปของปัญหา หรือเลือกใช้สื่อ เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้การเรียนรู้ง่ายขึ้น และเพื่อให้
ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของคณิตศาสตร์ ผู้สอนควรใช้สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงเป็นตัวอย่างในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
๒. กระบวนการจัดการเรียนรู้
การนำ�ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ ครูผู้สอนควรเตรียมตัวล่วงหน้า ดังนี้
๑. ศึกษาโครงสร้างชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบว่าตลอดทั้งปีการศึกษา นักเรียนต้องเรียนรู้ทั้งหมด
กี่หน่วย แต่ละหน่วยมีหน่วยย่อยอะไรบ้าง ใช้เวลาสอนกี่ชั่วโมง และมีกี่แผน
๒. ศึกษาโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ ว่าแต่ละหน่วยการเรียนรู้มีเนื้อหาอะไรบ้าง เนื้อหาละกี่ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยให้
ครูผู้สอนมองเห็นภาพรวมของการสอนในหน่วยดังกล่าวได้อย่างชัดเจน
๓. ศึกษาแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งอยู่หน้าแผนแต่ละแผน เป็นการสรุปแนวการจัดกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน
การสอน ทำ�ให้ครูผู้สอนมองเห็นภาพรวมของการจัดการเรียนรู้ในชั่วโมงนั้น ๆ
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๔. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหัวข้อต่อไปนี้
		 ๔.๑ ขอบเขตเนื้อหา เป็นเนื้อหาที่นักเรียนต้องเรียนรู้ในแผนที่กำ�ลังศึกษา
๔.๒ สาระสำ�คัญ เป็นความคิดรวบยอดหรือหลักการที่นักเรียนควรจะได้หลังจากได้เรียนรู้ตามแผนที่กำ�หนด
๔.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ แบ่งเป็นด้านความรู้ และด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
		 ๔.๔ กิจกรรมการเรียนรู้ แบ่งเป็น ขั้นนำ� ขั้นสอน และขั้นสรุป ซึ่งแต่ละขั้นครูผู้สอนควรศึกษาทำ�ความเข้าใจอย่าง
			 ละเอียด นอกจากนี้ครูผู้สอนควรพิจารณาด้วยว่า ในแต่ละขั้นตอนการสอน ครูผู้สอนจะต้องศึกษาว่ามี
			 สื่อ/อุปกรณ์อะไรบ้าง
		 ๔.๕ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ เป็นการบอกรายการสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ที่ต้องใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
			 ในชั่วโมงนั้น
		 ๔.๖ การประเมิน เป็นการบอกทั้งวิธีการ เครื่องมือ และเกณฑ์การประเมิน สำ�หรับเครื่องมือการประเมินในชุด
			 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ นี้ ได้จัดเตรียมไว้ให้ครูผู้สอนเรียบร้อยแล้ว
๓. สื่อการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
สื่อการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประกอบด้วย
		 ๓.๑ แผนการจัดการเรียนรู้ สำ�หรับครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
		 ๓.๒ แบบฝึกหัด สำ�หรับนักเรียนใช้ฝึกทักษะหลังจากทำ�ความเข้าใจบทเรียน แนวคิดและความคิดรวบยอด
			 ที่สำ�คัญในบทเรียนเรื่องนั้น ๆ ไปแล้ว
		 ๓.๓ ใบกิจกรรม สำ�หรับนักเรียนใช้ฝึกทักษะปฏิบัติ หรือสร้างความคิดรวบยอดในบทเรียน
		 ๓.๔ แบบทดสอบ เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจตามตัวชี้วัดที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร
		
		 แบบฝึกหัดและใบกิจกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้มีการกำ�หนดสัญลักษณ์รูปดาว ๕ แฉก จำ�นวน
๓ ดวง และแถบสีเขียว โดย
					 ฝ. หมายถึง แบบฝึกหัด
					 ก. หมายถึง ใบกิจกรรม
		
			 ผ. หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้
		 เช่น
ฝ.๑.๖/ผ.๔ เป็นแบบฝึกหัดหน่วยที่ ๑ ลำ�ดับที่ ๖ อยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
				
				

ฝ.๓.๗/ผ.๖

เป็นแบบฝึกหัดหน่วยที่ ๓ ลำ�ดับที่ ๗ อยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖

				

ก.๒.๑/ผ.๓

เป็นใบกิจกรรมหน่วยที่ ๒ ลำ�ดับที่ ๑ อยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓

		 หมายเหตุ ลำ�ดับที่ของแบบฝึกหัด ใบกิจกรรม และแบบทดสอบจะเรียงต่อกันจนครบทุกแผนในแต่ละหน่วย
		
เมื่อขึน้ หน่วยใหม่ลำ�ดับที่ของแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม จะเริ่มต้นใหม่
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

๔. ลักษณะชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จัดทำ�เป็นหน่วยการเรียนรู้
(Learning Unit) โดยผ่านการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาจัดทำ�เป็นหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละภาคเรียน ดังนี้
ภาคเรียนที่ ๑ ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ ๗ หน่วย ดังนี้
		 หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐
		 หน่วยที่ ๒ การดำ�เนินการของจำ�นวน
			 หน่วยย่อยที่ ๒.๑ การบวก การลบ
		 หน่วยที่ ๓ เรขาคณิต
		 หน่วยที่ ๔ เวลา
		 หน่วยที่ ๕ เศษส่วน
		 หน่วยที่ ๖ สถิติ
		 หน่วยที่ ๗ เงิน
ภาคเรียนที่ ๒ ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ ๒ หน่วย ดังนี้
		 หน่วยที่ ๒ การดำ�เนินการของจำ�นวน
			 หน่วยย่อยที่ ๒.๒ การคูณ การหาร
		 หน่วยที่ ๘ การวัด
			 หน่วยย่อยที่ ๘.๑ การวัดความยาว
			 หน่วยย่อยที่ ๘.๒ การวัดน้ำ�หนัก
			 หน่วยย่อยที่ ๘.๓ การวัดปริมาตร
๕. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
การจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กำ�หนดให้สอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้ แต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้หลายแผน แผนละ ๑ ชั่วโมง โดยมีองค์ประกอบ
ของแผนการจัดการเรียนรู้คือ ขอบเขตเนื้อหา สาระสำ�คัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ซึ่งมีทั้งด้านความรู้และด้านทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ และการประเมิน สำ�หรับแผนการจัดการเรียนรู้ทุกแผนจะ
มีแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่หน้าแผนทุกแผนซึ่งเป็นการสรุปภาพรวมของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมงนั้น ๆ
ในทุกขั้นตอนการสอนตั้งแต่ขั้นนำ� ขั้นสอน ขั้นสรุป และการวัดและประเมินผล

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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โครงสร้างชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

หน่วยที่ ๘
การวัด
(๔๖ ชั่วโมง)

หน่วยที่ ๑
จำ�นวนนับ
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐
(๑๑ ชั่วโมง)

หน่วยที่ ๒
การดำ�เนินการของจำ�นวน
(๖๙ ชั่วโมง)

ป.๓
๒๐๐
ชั่วโมง/ปี

หน่วยที่ ๗
เงิน
(๑๖ ชั่วโมง)

หน่วยที่ ๖
สถิติ
(๑๑ ชั่วโมง)

หน่วยที่ ๓
เรขาคณิต
(๑๐ ชั่วโมง)

หน่วยที่ ๔
เวลา
(๑๔ ชั่วโมง)
หน่วยที่ ๕
เศษส่วน
(๑๗ ชั่วโมง)

		 หมายเหตุ เวลารวมของทุกหน่วยเป็น ๑๙๔ ชั่วโมงรวมกับการวัดผลประเมินผล
		
และกิจกรรมเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็น ๒๐๐ ชั่วโมง/ปี
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

กำ�หนดเวลาการสอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ รวม ๙ เล่ม
ภาคเรียนที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐
หน่วยที่ ๒ การดำ�เนินการของ
จำ�นวน
หน่วยย่อยที่ ๒.๑ การบวก การลบ
หน่วยที่ ๓ เรขาคณิต
หน่วยที่ ๔ เวลา
หน่วยที่ ๕ เศษส่วน
หน่วยที่ ๖ สถิติ
หน่วยที่ ๗ เงิน
กิจกรรมเพิ่มเติมสำ�หรับโรงเรียน
รวม

ภาคเรียนที่ ๒
จำ�นวน
ชั่วโมง
๑๑
๑๙

๑๐
๑๔
๑๗
๑๑
๑๖
๒
๑๐๐
รวม

หน่วยการเรียนรู้
หน่วยที่ ๒ การดำ�เนินการของ
จำ�นวน
หน่วยย่อยที่ ๒.๒ การคูณ การหาร
- การคูณ
- การหาร
- การบวก ลบ คูณ หารระคน
หน่วยที่ ๘ การวัด
- การวัดความยาว
้ ก
- การวัดนำ�หนั
- การวัดปริมาตร
กิจกรรมเพิ่มเติมสำ�หรับโรงเรียน
รวม
๒๐๐ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

จำ�นวน
ชั่วโมง
๕๐
๑๖
๑๖
๑๘
๔๖
๑๕
๑๕
๑๖
๔
๑๐๐
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

การอ่านและการเขียน
ตัวเลขแสดงจำ�นวน
(๓ ชั่วโมง)

แบบรูปของจำ�นวนที่
เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน
(๒ ชั่วโมง)

หลักและค่าของ
เลขโดดในแต่ละหลัก
(๑ ชั่วโมง)

หน่วยที่ ๑
จำ�นวนนับไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐
(๑๑ ชั่วโมง)

กิจกรรมร่วมคิดร่วมทำ�
สร้างจำ�นวนจากวงล้อตัวเลข
(๑ ชั่วโมง)
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การเปรียบเทียบจำ�นวน
(๒ ชั่วโมง)

การเรียงลำ�ดับจำ�นวน
(๒ ชั่วโมง)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
สาระที่ ๑ จำ�นวนและพีชคณิต
มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำ�นวน ระบบจำ�นวน การดำ�เนินการของจำ�นวน
		 ผลที่เกิดขึ้นจากการดำ�เนินการ สมบัติของการดำ�เนินการ และนำ�ไปใช้
ตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ป.๓/๑		 อ่านและเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำ�นวนนับไม่เกิน
					 ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
ค ๑.๑ ป.๓/๒ 		 เปรียบเทียบและเรียงลำ�ดับจำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณ์ต่าง ๆ
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
		 ๑. การแก้ปัญหา
		 ๒. การให้เหตุผล
		 ๓. การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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แผนการจัดการเรียนรู้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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ทบทวนการอ่านและการเขียนจำ�นวนนับไม่เกิน 1,000 ด้วยใบกิจกรรม 1.1 ข้อ 1
จัดกิจกรรม “เกมบิงโกจำ�นวนนับ”
หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำ�นวนนับไม่เกิน 1,000 และการเขียนในรูปกระจาย

ตรวจสอบความเข้าใจเป็นรายบุคคล ให้นักเรียนเขียน “จำ�นวนที่ฉันชอบ” ในใบกิจกรรม 1.1 ข้อ 2
แบบฝึกหัด 1.1
- ประเมินจากการตอบคำ�ถาม การทำ�ใบกิจกรรม 1.1 และทำ�แบบฝึกหัด 1.1
- ประเมินจากการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ขั้นนำ�

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

การวัดและประเมินผล

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

1 . จำ�นวนนับที่มากกว่า
100 แต่ไม่ถึง 1,000 เป็น
จำ�นวนสามหลัก สามารถ
เขียนแสดงด้วยตัวเลข ฮินดู
อารบิก ตัวเลขไทย และตัว
หนังสือ
2. หลัก และค่าของเลขโดด
ในแต่ละหลักของจำ�นวนนับ
ที่มีสามหลัก เลขโดดทางขวา
สุด อยู่ในหลักหน่วย เลขโดด

สาระสำ�คัญ

1. ทบทวนการเขียนตัวเลข
ฮินดูอารบิก ตัวเลข
ไทย และตัวหนังสือ แสดง
จำ�นวนนับไม่เกิน 1,000
2. ทบทวนหลัก ค่าของ
เลขโดดในแต่ละหลักของ
จำ�นวนนับไม่เกิน 1,000
และการเขียนในรูปกระจาย

ขอบเขตเนื้อหา

ตัวเลขฮินดูอารบิก 			
756
ตัวเลขไทย
		
๗๕๖
ตัวหนังสือ
		
เจ็ดร้อยห้าสิบหก
ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
7
ในหลักร้อย มีค่า 700
5
ในหลักสิบ มีค่า 50
6
ในหลักหน่วย มีค่า 6
เขียนในรูปกระจาย ได้ 756 = 700 + 50 + 6

ขั้นนำ�
1. ครูทบทวนการอ่าน การเขียนจำ�นวนไม่เกิน 1,000 โดยแจกใบกิจกรรม 1.1 พร้อมติดภาพจาก
ใบกิจกรรมข้อ 1 บนกระดาน ให้นักเรียนพิจารณาภาพในข้อ 1 แล้วช่วยกันบอกจำ�นวน และเขียน
คำ�ตอบในช่องว่าง ดังนี้

กิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

1. วิธีการ
1.1 ตรวจใบกิจกรรม
1.2 ตรวจแบบฝึกหัด
1.3 สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้
2. เครื่องมือ
2.1 ใบกิจกรรม 1.1
2.2 แบบฝึกหัด 1.1
2.3 แบบประเมินทักษะ
และกระบวนการทาง		
คณิตศาสตร์

การประเมิน

1. แผ่นตารางบิงโก
2. บัตรภาพ หรือบัตร		
ข้อความ 12 ใบ
3. บัตรตัวเลข
4. ตารางหลักเลข
5. ใบกิจกรรม 1.1
6. แบบฝึกหัด 1.1

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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ด้านความรู้
เพื่อให้นักเรียนสามารถ
1. เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ
แสดงจำ�นวนนับไม่เกิน
1,000
2. เขียนหลัก ค่าของเลขโดด
ในแต่ละหลักของจำ�นวนนับ
ไม่เกิน 1,000 และการเขียน
ในรูปกระจาย

จุดประสงค์การเรียนรู้

ทางซ้ายของหลักหน่วย อยู่
ในหลักสิบ เลขโดดทางซ้าย
ของหลักสิบ อยู่ในหลักร้อย
การเขียนแสดงจำ�นวนใน
รูปกระจายเป็นการเขียนใน
รูปการบวกค่าของเลขโดดใน
หลักต่าง ๆ ของจำ�นวนนั้น

2. ครูให้นักเรียนทำ�ใบกิจกรรม 1.1 ข้อ 2 – 4 เมื่อนักเรียนทำ�เสร็จ ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย
คำ�ตอบและตรวจสอบความถูกต้อง
จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ดังนี้
- จำ�นวนนับที่มากกว่า 100 แต่ไม่ถึง 1,000 เป็นจำ�นวนสามหลัก สามารถเขียนแสดงด้วย
ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ
- หลัก และค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำ�นวนนับที่มีสามหลัก เลขโดดทางขวาสุด อยู่ใน
หลักหน่วย เลขโดดทางซ้ายของหลักหน่วย อยูใ่ นหลักสิบ เลขโดดทางซ้ายของหลักสิบ อยูใ่ นหลักร้อย
- การเขียนแสดงจำ�นวนในรูปกระจายเป็นการเขียนในรูปการบวกค่าของเลขโดด ในหลักต่าง ๆ
ของจำ�นวนนั้น
3. ครูจัดกิจกรรม “เกมบิงโกจำ�นวนนับ” โดย
1) ครูแจกแผ่นตารางบิงโก ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น ดังนี้

ขั้นสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
3. เกณฑ์
3.1 ผลงานมีความถูกต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.2 คะแนนรวม ด้าน		
ทักษะและกระบวนการ		
ทางคณิตศาสตร์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60

ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

เพื่อให้นักเรียนสามารถ
สื่อสารและสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์

ด้านทักษะและกระบวน
การทางคณิตศาสตร์

597

สองร้อยเก้าสิบแปด

301

3) นักเรียนเลือกจำ�นวนและเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกเติมในตารางบิงโกให้ครบ 9 ช่อง
โดยเขียนตัวเลขในช่องใดก็ได้ เช่น

หนึ่งพัน

๙๒๔

แปดร้อยสิบหก

๗๓๙

หกร้อยหกสิบ

805

สามร้อยเอ็ด

2) ครูเตรียมบัตรภาพ บัตรตัวเลข หรือบัตรข้อความแสดงจำ�นวนไม่เกิน 1,000 ทัง้ หมด 12 ใบ
แล้วติดบนกระดาน ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

13

สามร้อยเอ็ด

แสดงจำ�นวน 301

- ครูจะสุ่มหยิบบัตรแสดงจำ�นวนจนได้ผู้ชนะ
- นักเรียนคนใดกากบาททับตัวเลขครบ 3 ตัว ในแนวนอน แนวตั้งหรือแนวทแยง เป็นผู้ชนะ
หมายเหตุ หากมีเวลาเหลือครูอาจจัดกิจกรรมซำ�้ อีก 1 รอบ

301

		
- นักเรียนคนใดมีตัวเลขในตารางบิงโกตรงกับจำ�นวนที่แสดงในบัตร ให้กากบาททับตัวเลข
นั้น เช่น

				

4) ครูบอกกติกาการเล่นเกมบิงโก ดังนี้
- ครูจะสุ่มหยิบบัตรภาพ บัตรตัวเลข หรือบัตรข้อความแสดงจำ�นวนไม่เกิน 1,000 ครั้งละ 1
ใบ ให้นักเรียนช่วยกันบอกจำ�นวน เช่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ครูสุ่มนักเรียน 2 – 3 คนออกมานำ�เสนอผลงาน ครูและนักเรียนคนอื่นร่วมกันตรวจ
ความถูกต้อง
จากนั้นให้นักเรียนทำ�แบบฝึกหัด 1.1

จำ�นวนที่เลือก คือ ........................................................................
ตัวเลขฮินดูอารบิก ........................................................................
ตัวเลขไทย ………………......................................................………
ตัวหนังสือ …………………………………………………………………………
ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
…….........………………. ในหลักร้อย
มีค่า …….........……………….
…….........………………. ในหลักสิบ
มีค่า …….........……………….
…….........………………. ในหลักหน่วย มีค่า …….........……………….
เขียนในรูปกระจาย ได้ ......................................…….........……………

4. ครูตรวจสอบนักเรียนเป็นรายบุคคล ให้นักเรียนทำ�กิจกรรม “จำ�นวนที่ฉันชอบ” โดยให้
นักเรียนเลือกจำ�นวนสามหลัก 1 จำ�นวน แล้วเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัว
หนังสือแสดงจำ�นวน เขียนหลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และเขียนในรูปกระจาย ดังนี้

ขั้นสรุป

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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ทบทวนการเขียนแสดงจำ�นวน 1 พัน ด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ
จากสื่อลูกบาศก์ และหลักลูกคิด
การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจำ�นวนนับไม่เกิน 10,000
ตรวจสอบความเข้าใจเป็นรายบุคคล
โดยให้นักเรียนจับคู่บัตรภาพกับบัตรข้อความที่แสดงจำ�นวนเดียวกัน
แล้วเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำ�นวนในสมุด
แบบฝึกหัด 1.2
- ประเมินจากการตอบคำ�ถาม และการทำ�แบบฝึกหัด 1.2
- ประเมินจากการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ขั้นนำ�

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

การวัดและประเมินผล

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

1. 10 พัน คือ 1 หมื่น หรือ
10,000
2. 1 หมื่น เขียนแสดงด้วย
ตัวเลขฮินดูอารบิกได้ 10,000
ตัวเลขไทย
ได้ ๑๐,๐๐๐
ตัวหนังสือ
ได้ หนึ่งหมื่น
3. 10,000 เป็นจำ�นวนห้า
หลัก ถ้าแสดงด้วยหลักลูกคิด
จากขวาไปซ้าย จะเริ่มจาก
หลักหน่วย หลักสิบ หลัก
ร้อย หลักพัน และหลักหมื่น

สาระสำ�คัญ

การเขียนตัวเลขฮินดูอา
รบิก ตัวเลขไทย และตัว
หนังสือ แสดงจำ�นวนนับไม่
เกิน 10,000

ขอบเขตเนื้อหา

2. ครูแสดงจำ�นวนนับไม่เกิน 10,000 โดยใช้สื่อลูกบาศก์หนึ่งพัน แผ่นตารางร้อย แผ่นตารางสิบ
และแผ่นตารางหน่วย จากนั้นให้นักเรียนบอกจำ�นวนจากสื่อที่ครูแสดง ครูแนะนำ�การเขียนตัวเลข
ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ บนกระดาน เช่น

ขั้นสอน

ครูทบทวนการเขียนตัวเลขแสดงจำ�นวนนับที่มากกว่าสามหลัก เป็นตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลข
ไทย โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่างตัวเลขในหลักร้อยและหลักพัน และการเขียนตัว
หนังสือ
ตัวเลขฮินดูอารบิก
1,000
ตัวเลขไทย
๑,๐๐๐
ตัวหนังสือ
หนึ่งพัน

ขั้นนำ�
1. ครูทบทวนการเขียนแสดงจำ�นวน 1 พัน
1.1 ครูแนะนำ�สื่อลูกบาศก์แสดงจำ�นวน 1 พัน โดยครูแสดงแผ่นตารางร้อยทีละแผ่น ให้
นักเรียนนับและบอกจำ�นวน เริ่มจาก 1 แผ่น 2 แผ่น จนถึง 10 แผ่น รวมเข้าด้วยกัน พร้อม
แนะนำ�ว่าแผ่นตาราง 10 แผ่น แสดงจำ�นวน 10 ร้อย หรือ 1 พัน ดังรูป

กิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒

1. วิธีการ
1.1 ตรวจแบบฝึกหัด
1.2 สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้

การประเมิน

1. ลูกบาศก์หนึ่งพัน
แผ่นตารางร้อย แผ่น		
ตารางสิบ และแผ่น		
ตารางหน่วย
2. หลักลูกคิด และลูกคิด
3. บัตรภาพแสดงจำ�นวน
4. บัตรตัวเลขฮินดูอารบิก
บัตรตัวเลขไทย และบัตร
ตัวหนังสือ
5. แบบฝึกหัด 1.2

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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ด้านทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
เพื่อให้นักเรียนสามารถ
สื่อสารและสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์

ด้านความรู้
เพื่อให้นักเรียนสามารถ
เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทยและตัวหนังสือ
แสดงจำ�นวนไม่เกิน 10,000

จุดประสงค์การเรียนรู้

4. จำ�นวนสามารถเขียน
แสดงด้วย ตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ

2)

1)

เขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก
เขียนแสดงด้วยตัวเลขไทย
เขียนแสดงด้วยตัวหนังสือ

5,064
๕,๐๖๔
ห้าพันหกสิบสี่

5 พัน กับ 0 ร้อย กับ 6 สิบ กับ 4 หน่วย แสดงจำ�นวน 5,064

1,322
๑,๓๒๒
หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสอง

1 พัน กับ 3 ร้อย กับ 2 สิบ กับ 2 หน่วย แสดงจำ�นวน 1,322

เขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก
เขียนแสดงด้วยตัวเลขไทย
เขียนแสดงด้วยตัวหนังสือ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
2. เครื่องมือ
2.1 แบบฝึกหัด 1.2
2.2 แบบประเมินทักษะ
และกระบวนการทาง		
คณิตศาสตร์
3. เกณฑ์
3.1 ผลงานมีความถูกต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.2 คะแนนรวม ด้าน		
ทักษะและกระบวนการ		
ทางคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

3 พัน กับ 2 ร้อย กับ 3 สิบ กับ 5 หน่วย แสดงจำ�นวน 3,235

		
		
		

ตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทย
ตัวหนังสือ

3,235
๓, ๒๓๕
สามพันสองร้อยสามสิบห้า

3 พัน กับ 2 ร้อย กับ 3 สิบ กับ 5 หน่วย แสดงจำ�นวน 3,235

ให้นักเรียนบอกจำ�นวน จากสื่อที่ครูแสดง แล้วครูเขียนคำ�ตอบบนกระดาน 3,235
ครูถามว่า 3,235 แสดงด้วยหลักลูกคิดได้อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ)
จากนั้นครูจัดหลักลูกคิดแสดงจำ�นวน 3,235 โดยให้นักเรียนบอกจำ�นวนลูกคิดที่ต้องใส่ใน
แต่ละหลัก ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง แล้วสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทย และ ตัวหนังสือ

3)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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10 พัน

คือ

1 หมื่น

		 ตัวเลขฮินดูอารบิก 4,379
		 ตัวเลขไทย
๔,๓๗๙
		 ตัวหนังสือ
สี่พันสามร้อยเจ็ดสิบเก้า
ครูยกตัวอย่างเพิ่มเติมอีก 1 - 2 ตัวอย่าง เช่น 6,062 8,999
4. ครูจัดกิจกรรมแนะนำ�จำ�นวน 1 หมื่น โดยใช้หลักลูกคิดแสดงจำ�นวน ครูน�ำ ลูกคิดใส่ในหลักพัน
อาจเริ่มจาก 8 ลูก เป็น 8 พัน 9 ลูก เป็น 9 พัน และเพิ่มอีก 1 ลูก เป็น 10 พัน ครูแนะนำ�ว่า
10 พัน คือ 1 หมื่น แล้วนำ�ลูกคิดในหลักพันทั้ง 10 ลูกออก แล้วใส่ลูกคิดในหลักถัดไปทางซ้ายของ
หลักพัน 1 ลูกแทน พร้อมแนะนำ�ว่า หลักถัดไปทางซ้ายของหลักพัน เรียกว่า หลักหมื่น ดังรูป

4 พัน กับ 3 ร้อย กับ 7 สิบ กับ 9 หน่วย แสดงจำ�นวน 4,379

3. ครูใช้หลักลูกคิดแสดงจำ�นวนอื่น ๆ เช่น 4,379 ให้นักเรียนบอกจำ�นวน และสุ่มนักเรียนออกไป
เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ บนกระดาน ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

1,405

5. ครูจัดกิจกรรมจับคู่บัตรภาพกับบัตรข้อความที่แสดงจำ�นวนเดียวกัน โดยครูเตรียมบัตรภาพ
(ทั้งแผ่นตาราง และหลักลูกคิด) และบัตรข้อความ (ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย หรือตัว
หนังสือ) แสดงจำ�นวนมากกว่า 1,000 แต่ไม่เกิน 10,000 ให้นักเรียนกลุ่มละ 10 ใบ ซึ่งสามารถ
จับคู่กันได้ 5 คู่ เช่น

ขั้นสรุป

ครูเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำ�นวน 1 หมื่น
		
ตัวเลขฮินดูอารบิก
10,000
		
ตัวเลขไทย
๑๐,๐๐๐
		
ตัวหนังสือ
หนึ่งหมื่น
ครูจัดลูกคิดในหลักลูกคิดเพื่อแสดงความสัมพันธ์ แล้วให้นักเรียนร่วมกันสรุปความสัมพันธ์
ดังนี้
		
10 หน่วย
คือ
1 สิบ
		
10 สิบ
คือ
1 ร้อย
		
10 ร้อย
คือ
1 พัน
		
10 พัน
คือ
1 หมื่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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เก้าพันยี่สิบเอ็ด

		
		
		
		
		

10 พัน
คือ
- 1 หมื่น เขียนแสดงด้วย
ตัวเลขฮินดูอารบิก ได้
10,000
ตัวเลขไทย ได้
๑๐,๐๐๐
ตัวหนังสือ ได้
หนึ่งหมื่น

1 หมื่น		

ให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มจับคู่บัตรภาพและบัตรข้อความที่แสดงจำ�นวนเดียวกัน แล้วเขียน
ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจำ�นวนที่หยิบได้ในสมุด ดังนี้
		 ตัวเลขฮินดูอารบิก
1,405
		 ตัวเลขไทย
๑,๔๐๕
		 ตัวหนังสือ
หนึ่งพันสี่ร้อยห้า
ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจความถูกต้อง แล้วสรุปร่วมกันว่า
	
- 10 พัน คือ 1 หมื่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

- จำ�นวนสามารถเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือ
ให้นักเรียนทำ�แบบฝึกหัด 1.2

		 - 10,000 เป็นจำ�นวนห้าหลัก ถ้าแสดงด้วยหลักลูกคิด จากขวาไปซ้าย จะเริ่มจาก
หลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย หลักพัน และหลักหมื่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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ทบทวนการเขียนจำ�นวนนับไม่เกิน 10,000
ด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ จากสื่อหลักลูกคิด
การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจำ�นวนนับไม่เกิน 100,000

ตรวจสอบความเข้าใจเป็นรายบุคคล ให้นักเรียนจับคู่บัตรภาพกับบัตรข้อความที่แสดงจำ�นวนเดียวกัน
แบบฝึกหัด 1.3
- ประเมินจากการตอบคำ�ถาม และการทำ�แบบฝึกหัด 1.3
- ประเมินจากการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ขั้นนำ�

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

การวัดและประเมินผล

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

1. 10 หมื่น คือ 1 แสน
2. 1 แสน เขียนแสดงด้วย
ตัวเลขฮินดูอารบิก
ได้ 				 100,000
ตัวเลขไทย ได้ ๑๐๐,๐๐๐
ตัวหนังสือ ได้ หนึ่งแสน
3. 100,000 เป็นจำ�นวนหก
หลัก ถ้าแสดงด้วยหลัก
ลูกคิด จากขวาไปซ้าย จะเริม่
จากหลักหน่วย หลักสิบ หลัก
ร้อย หลักพัน หลักหมืน่ และ
หลักแสน

สาระสำ�คัญ

การเขียนตัวเลขฮินดู
อารบิก ตัวเลขไทย และตัว
หนังสือ แสดงจำ�นวนนับไม่
เกิน 100,000

ขอบเขตเนื้อหา

5,321
๕,๓๒๑
ห้าพันสามร้อยยี่สิบเอ็ด

ครูเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำ�นวน 1 หมืน่
ตัวเลขฮินดูอารบิก
10,000
		 ตัวเลขไทย
๑๐,๐๐๐
		 ตัวหนังสือ
หนึ่งหมื่น

2)

		 ตัวเลขฮินดูอารบิก
		 ตัวเลขไทย
		 ตัวหนังสือ

1)

ขั้นนำ�
1. ครูทบทวนการเขียนแสดงจำ�นวนมากกว่า 1,000 แต่ไม่เกิน 10,000 โดยจัดหลักลูกคิด
ให้นักเรียนบอกว่ามีกี่พัน กับกี่ร้อย กับกี่สิบ กับกี่หน่วย พร้อมอ่านจำ�นวน แล้วให้เขียนตัวเลขฮินดู
อารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำ�นวน ดังรูป

กิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓

1. วิธีการ
1.1 ตรวจแบบฝึกหัด
1.2 สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้
2. เครื่องมือ
2.1 แบบฝึกหัด 1.3
2.2 แบบประเมินทักษะ
และกระบวนการทาง		
คณิตศาสตร์

การประเมิน

1. หลักลูกคิด และลูกคิด
2. บัตรภาพแสดงจำ�นวน 		
(ภาพลูกบาศก์ และภาพ
หลักลูกคิด) บัตรตัวเลข
ฮินดูอารบิก บัตรตัวเลข
ไทย บัตรตัวหนังสือ
3. แบบฝึกหัด 1.3

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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ด้านทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
เพื่อให้นักเรียนสามารถ
สื่อสารและสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์

ด้านความรู้
เพื่อให้นักเรียนสามารถ
เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ
แสดงจำ�นวนนับไม่เกิน
100,000

จุดประสงค์การเรียนรู้

4. จำ�นวนสามารถการเขียน
แสดงด้วย ตัวเลขฮินดูอา
รบิก ตัวเลขไทย และตัว
หนังสือ

1 หมื่น กับ 5 พัน กับ 1 ร้อย กับ 2 สิบ กับ 4 หน่วย แสดงจำ�นวน 15,124 เขียนแสดงด้วย
		 ตัวเลขฮินดูอารบิก ได้ 			
15,124
		 ตัวเลขไทย ได้ 			
๑๕,๑๒๔
		 ตัวหนังสือ ได้ 			
หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่

ครูถามว่า
		 - หลักลูกคิดแสดงจำ�นวนใด (15,124)
		 - 15,124 มีกี่หมื่น กับกี่พัน กับกี่ร้อย กับกี่สิบ กับกี่หน่วย (1 หมื่น กับ 5 พัน กับ
		 1 ร้อย กับ 2 สิบ กับ 4 หน่วย) ครูเขียนคำ�ตอบของนักเรียน แล้วเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 		
		 ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจำ�นวนบนกระดาน ดังนี้

2. ครูจัดหลักลูกคิดแสดงจำ�นวนนับมากกว่า 10,000 ไม่เกิน 100,000 เช่น
1)

ขั้นสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
3. เกณฑ์
3.1 ผลงานมีความถูกต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.2 คะแนนรวม ด้าน		
ทักษะและกระบวนการ		
ทางคณิตศาสตร์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60

ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

4 หมืน่ กับ 5 พัน กับ 1 ร้อย กับ 0 สิบ กับ 2 หน่วย แสดงจำ�นวน 45,102 เขียนแสดงด้วย
			 ตัวเลขฮินดูอารบิก ได้ 				
45,102
			 ตัวเลขไทย ได้ 				
๔๕,๑๐๒
			 ตัวหนังสือ ได้
		
สี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสอง
ครูจดั หลักลูกคิดแสดงจำ�นวนเพิม่ อีก 1 – 2 จำ�นวน เช่น 14,893 25,647 ให้นกั เรียนบอกว่า
หลักลูกคิดแสดงจำ�นวนใด จากนั้นครูเขียนตัวเลข และตัวหนังสือ บนกระดาน

ครูถามว่า
		 - หลักลูกคิดแสดงจำ�นวนใด (45,102)
		 - 45,102 มีกี่หมื่น กับกี่พัน กับกี่ร้อย กับกี่สิบ กับกี่หน่วย (4 หมื่น กับ 5 พัน กับ
		 1 ร้อย กับ 0 สิบ กับ 2 หน่วย) ครูเขียนคำ�ตอบของนักเรียน แล้วเขียนตัวเลข
		 ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจำ�นวนบนกระดาน ดังนี้

2)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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ครูเขียนบนกระดาน 6 หมื่น กับ 2 พัน กับ 3 ร้อย กับ 6 สิบ กับ 5 หน่วย แสดงจำ�นวน
62,365 และเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ ดังนี้
			 ตัวเลขฮินดูอารบิก			
62,365
			 ตัวเลขไทย 			
๖๒,๓๖๕
			 ตัวหนังสือ 			
หกหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบห้า

3. ครูก�ำ หนดจำ�นวน ให้นกั เรียนใส่ลกู คิดในหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย หลักพัน หลักหมืน่ แสดง
จำ�นวนที่ครูกำ�หนด เช่น
1) 62,365
ครูถามว่า
			 - 62,365 มีกี่หมื่น กับกี่พัน กับกี่ร้อย กับกี่สิบ กับกี่หน่วย (6 หมื่น กับ 2 พัน
			 กับ 3 ร้อย กับ 6 สิบ กับ 5 หน่วย)
			 - แสดง 62,365 ด้วยหลักลูกคิดได้อย่างไร (ใส่ลูกคิดในหลักหมื่น 6 ลูก หลัก			
			 พัน 2 ลูก หลักร้อย 3 ลูก หลักสิบ 6 ลูก และหลักหน่วย 5 ลูก)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ครูเขียนบนกระดาน 3 หมื่น กับ 8 พัน กับ 0 ร้อย กับ 4 สิบ กับ 7 หน่วย แสดงจำ�นวน
38,047 และเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ ดังนี้
			 ตัวเลขฮินดูอารบิก				
38,047
			 ตัวเลขไทย 				
๓๘,๐๔๗
			 ตัวหนังสือ				
สามหมื่นแปดพันสี่สิบเจ็ด
ครูอาจยกตัวอย่างเพิ่มเติมอีก 1 – 2 จำ�นวน เช่น 13,286 30,090
4. ครูจัดกิจกรรมแนะนำ�จำ�นวน 1 แสน โดยใช้หลักลูกคิดแสดงจำ�นวน ครูน�ำ ลูกคิดใส่ในหลัก
หมื่นไว้ 6 ลูก ให้นักเรียนบอกจำ�นวนเป็น 6 หมื่น และใส่ลูกคิดเพิ่มทีละ 1 ลูก ให้นักเรียนบอก
จำ�นวน ทำ�จนครบ 10 ลูก นักเรียนจะบอกจำ�นวนเป็น 10 หมื่น ครูแนะนำ�ว่า 10 หมื่น คือ 1
แสน แล้วนำ�ลูกคิดในหลักหมื่นทั้ง 10 ลูกออก แล้วใส่ลูกคิดในหลักถัดไปทางซ้ายของหลักหมื่น 1
ลูกแทน พร้อมแนะนำ�ว่า หลักถัดไปทางซ้ายของหลักหมื่น เรียกว่า หลักแสน ดังรูป

2) 38,047
		 ครูถามว่า
			 - 38,047 มีกี่หมื่น กับกี่พัน กับกี่ร้อย กับกี่สิบ กับกี่หน่วย (3 หมื่น กับ 8 พัน 		
			 กับ 0 ร้อย กับ 4 สิบ กับ 7 หน่วย)
			 - แสดง 38,047 ด้วยหลักลูกคิดได้อย่างไร (ใส่ลูกคิดในหลักหมื่น 3 ลูก หลักพัน
			 8 ลูก หลักร้อย 0 ลูก หลักสิบ 4 ลูก และหลักหน่วย 7 ลูก)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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5. ครูจัดกิจกรรมจับคู่บัตรภาพกับบัตรข้อความที่แสดงจำ�นวนเดียวกัน โดยครูเตรียมบัตรภาพ
หลักลูกคิด และบัตรข้อความ (ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย หรือตัวหนังสือ) แสดงจำ�นวน
มากกว่า 10,000 แต่ไม่เกิน 100,000 ให้นักเรียนกลุ่มละ 16 ใบ ซึ่งสามารถจับคู่กันได้ 8 คู่ เช่น
ครูแนะนำ�กติกาการทำ�กิจกรรม ดังนี้

ขั้นสรุป

		
10 หมื่น
คือ
1 แสน
ครูเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำ�นวน 1 แสน ดังนี้
			 ตัวเลขฮินดูอารบิก 			
100,000
			 ตัวเลขไทย
			
๑๐๐,๐๐๐
			 ตัวหนังสือ
			
หนึ่งแสน
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความสัมพันธ์ต่าง ๆ ดังนี้
			 10 หน่วย
คือ
1 สิบ
			 10 สิบ
คือ
1 ร้อย
			 10 ร้อย
คือ
1 พัน
			 10 พัน
คือ
1 หมื่น
			 10 หมื่น
คือ
1 แสน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

4) ทำ�เช่นนี้จนบัตรหมด ใครมีจำ�นวนบัตรมากที่สุดคนนั้นเป็นผู้ชนะ เมื่อจบเกมให้นักเรียน
แต่ละคนเลือกเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำ�นวนจากบัตรภาพที่
หยิบได้ลงในสมุด เช่น
			 ตัวเลขฮินดูอารบิก 			
100,000
			 ตัวเลขไทย 			
๑๐๐,๐๐๐
			 ตัวหนังสือ 			
หนึ่งแสน

หนึ่งแสน

๙๕,๑๐๑

1) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดบัตรเป็น 4 แถว แถวละ 4 ใบ โดยคว่ำ�หน้าบัตรลงบนโต๊ะ
2) ให้นักเรียนหาผู้เล่นคนแรก คนที่ 2 คนที่ 3 และคนที่ 4 ตามลำ�ดับ
3) ให้ผู้เล่นคนแรกสุ่มเปิดบัตร 2 ใบ หากบัตรทั้ง 2 ใบ แสดงจำ�นวนเดียวกันให้เก็บบัตรทั้ง
2 ใบไว้ แล้วเปิดบัตรเพิม่ อีก 2 ใบ ถ้าบัตรทัง้ 2 ใบ ไม่ได้แสดงจำ�นวนเดียวกันให้คว�ำ่ บัตรไว้ทต่ี �ำ แหน่ง
เดิม จากนั้นให้ผู้เล่นคนถัดไปสุ่มเปิดบัตรทำ�นองเดียวกัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

31

- จำ�นวนสามารถเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ
ให้นักเรียนทำ�แบบฝึกหัด 1.3

		
10 หมื่น
คือ
1 แสน
		 - 1 แสน เขียนแสดงด้วย
			 ตัวเลขฮินดูอารบิก ได้ 			
100,000
			 ตัวเลขไทย ได้
			
๑๐๐,๐๐๐
			 ตัวหนังสือ ได้
หนึ่งแสน
- 100,000 เป็นจำ�นวนหกหลัก ถ้าแสดงด้วยหลักลูกคิดจากขวาไปซ้าย จะเริ่มจาก
หลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย หลักพัน หลักหมื่น และหลักแสน

ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจความถูกต้อง แล้วสรุปร่วมกันว่า
		 - 10 หมื่น คือ 1 แสน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ทบทวนจำ�นวนนับไม่เกิน 10,000 โดยเล่นเกม “ฉันเป็นจำ�นวนใด”
หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
การเขียนจำ�นวนนับไม่เกิน 100,000 ในรูปกระจาย
ใบกิจกรรม 1.2 ข้อ 1 และ ข้อ 2
ตรวจสอบความเข้าใจเป็นรายบุคคล
ให้นักเรียนนำ�เสนอคำ�ตอบในใบกิจกรรม 1.2 ข้อ 3 ครูตรวจความถูกต้อง
แบบฝึกหัด 1.2
- ประเมินจากการตอบคำ�ถาม การทำ�ใบกิจกรรม 1.2 และการทำ�แบบฝึกหัด 1.4
- ประเมินจากการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ขั้นนำ�

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

การวัดและประเมินผล

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

33

1. หลักและค่าของเลขโดด
ในแต่ละหลักของจำ�นวนนับ
ที่มีหกหลักจากขวาไปซ้าย
จะเริ่มจากหลักหน่วย
หลักสิบ
หลักร้อย หลักพัน หลักหมื่น
และหลักแสน
2. 100,000 เป็นจำ�นวน
หกหลัก หลักแสนอยูใ่ นหลัก
ถัดไปทางซ้ายของหลักหมืน่
โดย 1 ในหลักแสน มีคา่ เป็น
100,000 และ 0 ในหลักหมืน่
หลักพัน หลักร้อย หลักสิบ
และหลักหน่วย มีคา่ เป็น 0

สาระสำ�คัญ

1. หลักและค่าของเลขโดด
ในแต่ละหลัก
2. การเขียนจำ�นวนนับไม่เกิน
100,000 ในรูปกระจาย

ขอบเขตเนื้อหา

มี
มี
มี

6
7
5

อยู่ในหลักร้อย
อยู่ในหลักสิบ
อยู่ในหลักหน่วย

หลักสิบ
7

		 จากนั้นครูแนะนำ�ว่า 6 ในหลักร้อย		
						
7 ในหลักสิบ		
มีค่า
						
5 ในหลักหน่วย
มีค่า
				 675 เขียนในรูปกระจายได้ 600 + 70 + 5
				 ดังนั้น 675 = 600 + 70 + 5

หลักร้อย
6

มีค่า
70
5

หลักหน่วย
5
600

		 จำ�นวนนี้คือ …………………… (675)
		 ครูติดตารางหลักเลข และเขียน 6 ในหลักร้อย 7 ในหลักสิบ และ 5 ในหลักหน่วย ดังนี้

1)					
						
						

ขั้นนำ�
1. ครูทบทวนหลัก และค่าประจำ�หลักของจำ�นวนนับไม่เกิน 1,000 ให้นักเรียนเล่นเกม “ฉันเป็น
จำ�นวนใด” โดยครูเขียนคำ�ใบ้บนกระดาน ให้นักเรียนบอกจำ�นวน เช่น

กิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔

1. วิธีการ
1.1 ตรวจใบกิจกรรม
1.2 ตรวจแบบฝึกหัด
1.3 สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้
2. เครื่องมือ
2.1 ใบกิจกรรม 1.2
2.2 แบบฝึกหัด 1.4
2.3 แบบประเมินทักษะ
และกระบวนการทาง		
คณิตศาสตร์

การประเมิน

1. หลักลูกคิด
2. ตารางหลักเลข
3. แผ่นวงล้อตัวเลข 0 – 9
4. ใบกิจกรรม 1.2
5. แบบฝึกหัด 1.4

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ด้านความรู้
เพื่อให้นักเรียนสามารถ
1. บอกหลักและค่าของ
เลขโดดในแต่ละหลัก
2. เขียนจำ�นวนนับไม่เกิน
100,000 ในรูปกระจาย
ด้านทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
เพื่อให้นักเรียนสามารถ
สื่อสารและสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์

จุดประสงค์การเรียนรู้

3. การเขียนแสดงจำ�นวนใน
รูปกระจายเป็นการเขียนในรูป
การบวกค่าของเลขโดดในหลัก
ต่าง ๆ ของจำ�นวนนั้น
ค่าของเลขโดดในหลักร้อย		 เป็น
ค่าของเลขโดดในหลักสิบ
เป็น
ค่าของเลขโดดในหลักหน่วย
เป็น

800
40
0

ครูถามว่า
		 - ลูกคิดแสดงจำ�นวนใด (5,423)
		 - 5,423 เป็นจำ�นวนกี่หลัก (5,423 เป็นจำ�นวนสี่หลัก)
		 - 5,423 คือกี่พัน กับกี่ร้อย กับกี่สิบ กับกี่หน่วย (5 พัน กับ 4 ร้อย กับ 2 สิบ กับ 3 หน่วย)

2. ครูแจกใบกิจกรรม 1.2 ให้นักเรียนทุกคน จากนั้นกำ�หนดจำ�นวน เช่น 5,423 ให้ตัวแทน
นักเรียนแสดงจำ�นวนโดยใช้หลักลูกคิด จะได้ดังรูป

ขั้นสอน

จำ�นวนนี้คือ…………………… (840)
เขียนในรูปกระจายได้……………………………(840 = 800 + 40 + 0 หรือ 840 = 800 + 40)
ครูแนะนำ�ว่า การเขียนแสดงจำ�นวนในรูปกระจาย เป็นการเขียนในรูปการบวกค่าของเลขโดด
ในหลักต่าง ๆ ของจำ�นวนนั้น ถ้าค่าของเลขโดดในหลักใดเป็น 0 อาจไม่ต้องเขียนแสดงในรูป
กระจายก็ได้

2) 			
						
						

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
3. เกณฑ์
3.1 ผลงานมีความถูกต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.2 คะแนนรวม ด้าน		
ทักษะและกระบวนการ		
ทางคณิตศาสตร์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60

ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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หลักพัน

หลักร้อย

- 5 อยู่ในหลักใด (หลักพัน)
- 4 อยู่ในหลักใด (หลักร้อย)
- 2 อยู่ในหลักใด (หลักสิบ)
- 3 อยู่ในหลักใด (หลักหน่วย)
ครูติดตารางหลักเลข บนกระดาน ดังนี้
หลักสิบ

หลักหน่วย

หลักร้อย
4

หลักสิบ
2

ให้นักเรียนบันทึกในใบกิจกรรม 1.2 ข้อ 1 ใหญ่ ข้อ 1)
ครูถามว่า
		 - 5 ในหลักพันมีค่าเท่าใด (5,000)
		 - 4 ในหลักร้อยมีค่าเท่าใด (400)
		 - 2 ในหลักสิบมีค่าเท่าใด (20)
		 - 3 ในหลักหน่วยมีค่าเท่าใด (3)
ครูเขียนบนกระดาน ดังนี้

หลักพัน
5

หลักหน่วย
3

			
ครูเขียน 5 ในหลักพัน 4 ในหลักร้อย 2 ในหลักสิบ 3 ในหลักหน่วย ในตารางหลักเลข ดังนี้

		
		
		
		

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

36
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5,423

5
4
2
3

ในหลักพัน
ในหลักร้อย
ในหลักสิบ
ในหลักหน่วย

มีค่า
มีค่า
มีค่า
มีค่า

5,000
400
20
3

ครูถามว่า
			 - ลูกคิดแสดงจำ�นวนใด (23,058)
			 - 23,058 เป็นจำ�นวนกี่หลัก (23,058 เป็นจำ�นวนห้าหลัก)
			 - 23,058 คือ กี่หมื่น กับกี่พัน กับกี่ร้อย กับกี่สิบ กับกี่หน่วย (2 หมื่น กับ 3 พัน กับ 0
			 ร้อย กับ 5 สิบ กับ 8 หน่วย)
			 - 2 อยู่ในหลักใด (หลักหมื่น)
			 - 3 อยู่ในหลักใด (หลักพัน)
			 - 0 อยู่ในหลักใด (หลักร้อย)

				 5,423 เขียนในรูปกระจายได้ 5,000 + 400 + 20 + 3
		
ดังนั้น 5,423 = 5,000 + 400 + 20 + 3
ให้นักเรียนบันทึกในใบกิจกรรม 1.2 ข้อ 1 ใหญ่ ข้อ 2)
3. ครูกำ�หนดจำ�นวน เช่น 23,058 ให้ตัวแทนนักเรียนแสดงจำ�นวนโดยใช้หลักลูกคิด จะได้ดังรูป

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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หลักพัน

หลักร้อย

หลักสิบ

หลักหน่วย

หลักพัน
3

หลักร้อย
0

หลักสิบ
5

หลักหน่วย
8

ครูถามว่า
		 - 2 ในหลักหมื่นมีค่าเท่าใด (20,000)
		 - 3 ในหลักพันมีค่าเท่าใด (3,000)
		 - 0 ในหลักร้อยมีค่าเท่าใด (0)
		 - 5 ในหลักสิบมีค่าเท่าใด (50)
		 - 8 ในหลักหน่วยมีค่าเท่าใด (8)
ให้นักเรียนเขียนเลขโดดในตารางหลักเลข เขียนหลัก และค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และ
เขียนในรูปกระจาย ในใบกิจกรรม 1.2 ข้อ 1 ใหญ่ ข้อ 2)

หลักหมื่น
2

				
ให้นักเรียนเขียนเลขโดดในตารางหลักเลข ในใบกิจกรรม 1.2 ข้อ 1 ใหญ่ ข้อ 2)
ครูเขียน 2 ในหลักหมื่น 3 ในหลักพัน 0 ในหลักร้อย 5 ในหลักสิบ 8 ในหลักหน่วย ในตาราง
หลักเลข ดังนี้

หลักหมื่น

			 - 5 อยู่ในหลักใด (หลักสิบ)
			 - 8 อยู่ในหลักใด (หลักหน่วย)
ครูติดตารางหลักเลข บนกระดาน ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ครูถามว่า
		 - ลูกคิดแสดงจำ�นวนใด (100,000)
		 - 100,000 เป็นจำ�นวนกี่หลัก (100,000 เป็นจำ�นวนหกหลัก)
		 - 100,000 คือ กี่แสน กับกี่หมื่น กับกี่พัน กับกี่ร้อย กับกี่สิบ กับกี่หน่วย (1 แสน 			
กับ 0 หมื่น กับ 0 พัน กับ 0 ร้อย กับ 0 สิบ กับ 0 หน่วย)
ครูติดตารางหลักเลข และเขียน 1 ในหลักแสน 0 ในหลักหมื่น 0 ในหลักพัน 0 ในหลักร้อย
0 ในหลักสิบ 0 ในหลักหน่วย ในตารางหลักเลข บนกระดาน ดังนี้

ครูเขียนบนกระดาน ดังนี้
23,058
2 ในหลักหมื่น
มีค่า 20,000
3 ในหลักพัน
มีค่า 3,000
0 ในหลักร้อย
มีค่า 0
5 ในหลักสิบ
มีค่า 50
8 ในหลักหน่วย
มีค่า 8
23,058 เขียนในรูปกระจายได้ 20,000 + 3,000 + 0 + 50 + 8
		 ดังนั้น 23,058 = 20,000 + 3,000 + 0 + 50 + 8
		 หรือ 23,058 = 20,000 + 3,000 + 50 + 8
4. ครูก�ำ หนดจำ�นวน 100,000 ให้ตวั แทนนักเรียนแสดงจำ�นวนโดยใช้หลักลูกคิด จะได้ดงั รูป

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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หลักพัน
0

หลักร้อย
0

หลักสิบ หลักหน่วย
0		0

ครูถามว่า
		 - 1 อยู่ในหลักใด (หลักแสน) มีค่าเท่าใด (100,000)
		 - 0 อยู่ในหลักใด (หลักหมื่น) มีค่าเท่าใด (0)
		 - 0 อยู่ในหลักใด (หลักพัน) มีค่าเท่าใด (0)
		 - 0 อยู่ในหลักใด (หลักร้อย) มีค่าเท่าใด (0)
		 - 0 อยู่ในหลักใด (หลักสิบ) มีค่าเท่าใด (0)
		 - 0 อยู่ในหลักใด (หลักหน่วย) มีค่าเท่าใด (0)
		 100,000 เขียนในรูปกระจายได้ 100,000 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0
		 ดังนั้น 100,000 = 100,000 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0
ครูยำ�้ ว่า ถ้าค่าของเลขโดดในหลักใดเป็น 0 อาจไม่ต้องเขียนแสดงในรูปกระจาย
ให้นักเรียนบันทึกคำ�ตอบในใบกิจกรรม 1.2 ข้อ 1 ใหญ่ ข้อ 3)
5. ครูจัดกิจกรรม “วงล้อพาเพลิน” โดยแจกแผ่นวงล้อตัวเลข 0 – 9 ให้นักเรียนกลุ่มละ 1 แผ่น
พร้อมลวดเสียบกระดาษ 1 ตัว
9 0
8
1
2
7
6
3
5 4

หลักแสน หลักหมื่น
1
0

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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หลักแสน หลักหมื่น หลักพัน หลักร้อย หลักสิบ หลักหน่วย
1
0
0
0
0		0
1) หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำ�นวนนับที่มีหกหลัก จากขวาไปซ้ายจะเริ่ม
จากหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย หลักพัน หลักหมื่น และหลักแสน
2) 100,000 เป็นจำ�นวนหกหลัก หลักแสนอยู่ในหลักถัดไปทางซ้าย ของหลักหมื่น โดย
1 ในหลักแสน มีค่าเป็น 100,000 และ 0 ใน หลักหมื่น หลักพัน หลักร้อย หลักสิบ และหลัก
หน่วย มีค่าเป็น 0
3) การเขียนแสดงจำ�นวนในรูปกระจายเป็นการเขียนในรูปการบวก ค่าของเลขโดดในหลัก
ต่างๆของจำ�นวนนั้น
ให้นักเรียนทำ�แบบฝึกหัด 1.4

6. ครูสุ่มนักเรียน 2 – 3 คน ออกมานำ�เสนอใบกิจกรรม 1.2 ข้อ 2
จากนั้นครูติดตารางหลักเลขหกหลัก และร่วมกันสรุปกับนักเรียน ดังนี้

ขั้นสรุป

กิจกรรม “วงล้อพาเพลิน” มีกติกา ดังนี้
1) ให้นักเรียนแต่ละคนผลัดกันดีดลวดเสียบกระดาษโดยใช้ดินสอเป็นหลักยึดที่จุดศูนย์กลาง
ของวงกลม ถ้าลวดเสียบกระดาษชี้ที่ตัวเลขใดให้น�ำ ตัวเลขที่ได้ใส่ในตารางหลักเลข ในใบกิจกรรม
1.2 ข้อ 2 โดยใส่หลักใดก็ได้ ทำ�เช่นนี้จนครบ 5 ครั้ง เพื่อสร้างจำ�นวนที่มีห้าหลัก
2) เขียนจำ�นวนที่ได้ เลขโดด ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และเขียนแสดงจำ�นวนนั้นในรูป
กระจาย
ให้นักเรียนทำ�ตามกติกาอีก 1 ครั้ง เพื่อสร้างจำ�นวนที่มีห้าหลัก อีก 1 จำ�นวน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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ทบทวนการเปรียบเทียบจำ�นวนนับไม่เกิน 1,000
การเปรียบเทียบจำ�นวนนับสองจำ�นวนไม่เกิน 100,000 ที่มีจำ�นวนหลักไม่เท่ากัน
ใบกิจกรรม 1.3
ตรวจสอบความเข้าใจเป็นรายบุคคล
โดยครูเขียนโจทย์บนกระดานให้นักเรียนเขียนคำ�ตอบลงในสมุด
แบบฝึกหัด 1.5
- ประเมินจากการตอบคำ�ถาม การทำ�ใบกิจกรรม 1.3 และการทำ�แบบฝึกหัด 1.5
- ประเมินจากการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ขั้นนำ�

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

การวัดและประเมินผล

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

การเปรียบเทียบจำ�นวน
สองจำ�นวนที่มีจำ�นวนหลัก
ไม่เท่ากัน ถ้าจำ�นวนใดที่มีค่า
ของเลขโดดในหลักที่อยู่ทาง
ซ้ายสุดมากกว่าจะมากกว่า
หรือจำ�นวนที่มีหลักมากกว่า
จะมากกว่าจำ�นวนที่มีหลัก
น้อยกว่า

สาระสำ�คัญ

การเปรียบเทียบจำ�นวน
สองจำ�นวนที่มีจำ�นวนหลัก
ไม่เท่ากัน

ขอบเขตเนื้อหา

การประเมิน

										ราคา 159 บาท									ราคา 99 บาท
ครูถามว่า
		 - หมวกราคาเท่าไร (159)
		 - พวงกุญแจราคาเท่าไร (99)
		 - สินค้ารายการใดราคามากกว่า เพราะเหตุใด (ตอบตามความเข้าใจ ซึ่งอาจจะได้ว่า
แนวคิดที่ 1 เปรียบเทียบจำ�นวนโดยเทียบกับ 100
ครูถามว่า
		 - 99 มากกว่า หรือ น้อยกว่า 100 (น้อยกว่า 100)
		 - 159 มากกว่า หรือ น้อยกว่า 100 (มากกว่า 100)
		 - จำ�นวนใดมากกว่า (159)
		 - จำ�นวนใดน้อยกว่า (99)
			 ดังนั้น 159 มากกว่า 99 		หรือ 99 น้อยกว่า 159
159 > 99 		หรือ
99 < 159

1.วิธีการ
1.1 ตรวจใบกิจกรรม
1.2 ตรวจแบบฝึกหัด
1.3 สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้
2. เครื่องมือ
2.1 ใบกิจกรรม 1.3
2.2 แบบฝึกหัด 1.5
2.3 แบบประเมินทักษะ
และกระบวนการทาง		
คณิตศาสตร์

1. บัตรภาพ
2. หลักลูกคิด หรือบัตรภาพ
หลักลูกคิด
3. ตารางหลักเลข
4. ใบกิจกรรม 1.3
5. แบบฝึกหัด 1.5

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ขั้นนำ�
1. ครูทบทวนการเปรียบเทียบจำ�นวน โดยติดบัตรภาพสินค้าที่มีป้ายบอกราคาไม่เกิน 1,000 บาท
ให้นักเรียนเปรียบเทียบราคาสินค้าทีละคู่ และบอกจำ�นวนใดมากกว่า หรือน้อยกว่า เช่น
		

กิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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ด้านทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
เพื่อให้นักเรียนสามารถ
สื่อสารและสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์

ด้านความรู้
เพื่อให้นักเรียนสามารถ
เปรียบเทียบจำ�นวนสอง
จำ�นวนที่มีจำ�นวนหลัก
ไม่เท่ากัน

จุดประสงค์การเรียนรู้
หลักสิบ		 หลักหน่วย
5		
9
9		
9

ครูถามว่า
		 - 159 กับ 99 เป็นจำ�นวนที่มีหลักเท่ากันหรือไม่ (ไม่เท่ากัน)
		 - 159 เป็นจำ�นวนที่มีกี่หลัก (สามหลัก) หลักที่อยู่ซ้ายสุดคือหลักใด (หลักร้อย)
			 1 ในหลักร้อยมีค่าเท่าไร (100)
		 - 99 เป็นจำ�นวนทีม่ กี ห่ี ลัก (สองหลัก) หลักทีอ่ ยูซ่ า้ ยสุดคือหลักใด (หลักสิบ) 9 ในหลัก
			 สิบมีค่าเท่าไร (90)
		 - 159 กับ 99 จำ�นวนใดมากกว่า (159) เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ
			 เช่น
				 • 159 เป็นจำ�นวนที่มีหลักมากกว่า หรือ
				 • 159 มี 1 ในหลักร้อย มีค่าเป็น 100 แต่ 99 ไม่มีเลขโดดในหลักร้อย หรือใน		
		 หลักร้อยมีค่าเป็น 0)
		 ดังนั้น 159 มากกว่า 99 		หรือ 99 น้อยกว่า 159
159 > 99
			หรือ
99 < 159
		 ราคาหมวก มากกว่า ราคาพวงกุญแจ

หลักร้อย
1
		

แนวคิดที่ 2 เปรียบเทียบจำ�นวนโดยใช้ตารางหลักเลข
ครูเขียน 159 และ 99 ในตารางหลักเลข ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
3. เกณฑ์
3.1 ผลงานมีความถูกต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.2 คะแนนรวม ด้าน		
ทักษะและกระบวนการ		
ทางคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ครูถามว่า
		 - จำ�นวนแรกคือจำ�นวนใด (53,164) ครูเขียนจำ�นวนบนกระดาน
		 - จำ�นวนที่สองคือจำ�นวนใด (7,428) ครูเขียนจำ�นวนบนกระดาน
		 - จำ�นวนใดมากกว่า เพราะเหตุใด (ตอบตามความเข้าใจ ซึ่งอาจจะได้ว่า
แนวคิดที่ 1 เปรียบเทียบจำ�นวนโดยเทียบกับ 10,000 โดยอาจใช้คำ�ถาม เช่น
		 - 53,164 มากกว่า หรือ น้อยกว่า 10,000 (มากกว่า 10,000)
		 - 7,428 มากกว่า หรือ น้อยกว่า 10,000 (น้อยกว่า 10,000)
		 - จำ�นวนใดมากกว่า (53,164)
		 - จำ�นวนใดน้อยกว่า (7,428)
		 ดังนั้น 53,164 มากกว่า 7,428 หรือ 7,428 น้อยกว่า 53,164
53,164 > 7,428
หรือ
7,428 < 53,164

															 และ

2. ครูจัดกิจกรรมการเปรียบเทียบจำ�นวนนับที่ไม่เกิน 100,000 โดยจัดหลักลูกคิด (หรือติด
ภาพหลักลูกคิด) แสดงจำ�นวนสองจำ�นวนที่มีจ�ำ นวนหลักไม่เท่ากัน เช่น 53,164 และ 7,428 ให้
นักเรียนบอกจำ�นวนจากหลักลูกคิดที่ครูจัด

ขั้นสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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หลักหมื่น
หลักพัน
หลักร้อย
หลักสิบ หลักหน่วย
5
3
1
6
4
		
7
4
2
8
ครูถามว่า
		 - 53,164 กับ 7,428 เป็นจำ�นวนที่มีหลักเท่ากันหรือไม่ (ไม่เท่ากัน)
		 - 53,164 เป็นจำ�นวนที่มีกี่หลัก (ห้าหลัก)
		 - 7,428 เป็นจำ�นวนที่มีกี่หลัก (สี่หลัก)
		 - จำ�นวนใดมีหลักมากกว่า (53,164)
		 - จำ�นวนใดมีหลักน้อยกว่า (7,428)
		 - 53,164 กับ 7,428 จำ�นวนใดมากกว่า (53,164) เพราะเหตุใด (53,164 เป็น
		 จำ�นวนที่มีหลักมากกว่า)
		 ดังนั้น 53,164 มากกว่า 7,428 		หรือ 7,428 น้อยกว่า 53,164
		53,164 > 7,428 		หรือ
7,428 < 53,164
แนวคิดที่ 3 เปรียบเทียบจำ�นวนโดยพิจารณาค่าของเลขโดดในหลักทีอ่ ยูซ่ า้ ยสุด
ครูถามว่า
		 - 53,164 เป็นจำ�นวนกีห่ ลัก (จำ�นวนห้าหลัก) หลักทีอ่ ยูซ่ า้ ยสุดคือหลักใด (หลักหมืน่ )
		 5 ในหลักหมื่นมีค่าเท่าไร (50,000)

แนวคิดที่ 2 เปรียบเทียบจำ�นวนโดยใช้ตารางหลักเลข
ครูเขียนจำ�นวน 53,164 และ 7,428 ในตารางหลักเลข ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ครูถามว่า
		 - จำ�นวนแรกคือจำ�นวนใด (95,059) ครูเขียนจำ�นวนบนกระดาน
		 - จำ�นวนที่สองคือจำ�นวนใด (100,000) ครูเขียนจำ�นวนบนกระดาน
		 - จำ�นวนใดมากกว่า เพราะเหตุใด (ตอบตามความเข้าใจ ซึ่งอาจจะได้ว่า

		 - 7,428 เป็นจำ�นวนกี่หลัก (จำ�นวนสี่หลัก) หลักที่อยู่ซ้ายสุดคือหลักใด (หลักพัน)
			 7 ในหลักพันมีค่าเท่าไร (7,000)
ครูเขียนบนกระดาน
			 53,164 เป็นจำ�นวนห้าหลัก หลักทีอ่ ยูท่ างซ้ายสุดคือหลักหมืน่ 5 ในหลักหมืน่ มีคา่ 50,000
			 7,428 เป็นจำ�นวนสีห่ ลัก หลักทีอ่ ยูท่ างซ้ายสุดคือหลักพัน 7 ในหลักหมืน่ มีคา่ 7,000
			 จะได้ 50,000 มากกว่า 7,000
			 ดังนั้น 53,164 มากกว่า 7,428 หรือ 7,428 น้อยกว่า 53,164
			53,164 > 7,428 หรือ 7,428 < 53,164
3. ครูจัดกิจกรรมการเปรียบเทียบจำ�นวนนับ 95,059 กับ 100,000 โดยจัดหลักลูกคิด (หรือติด
ภาพหลักลูกคิด) แสดงจำ�นวนดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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หลักพัน
5
0

หลักร้อย
0
0

หลักสิบ หลักหน่วย
5
9
0
0

ครูถามว่า
		 - 95,059 กับ 100,000 เป็นจำ�นวนที่มีหลักเท่ากันหรือไม่ (ไม่เท่ากัน)
		 - 95,059 เป็นจำ�นวนที่มีกี่หลัก (ห้าหลัก)
		 - 100,000 เป็นจำ�นวนที่มีกี่หลัก (หกหลัก)
		 - จำ�นวนใดมีหลักมากกว่า (100,000)
		 - จำ�นวนใดมีหลักน้อยกว่า (95,059)
		 - 95,059 กับ 100,000 จำ�นวนใดมากกว่า (100,000) เพราะเหตุใด (100,000 เป็น
		 จำ�นวนที่มีหลักมากกว่า)
		 ดังนั้น 100,000 มากกว่า 95,059 หรือ 95,059 น้อยกว่า 100,000
100,000 > 95,059 หรือ 95,059 < 100,000
แนวคิดที่ 2 เปรียบเทียบจำ�นวนโดยพิจารณาค่าของเลขโดดในหลักที่อยู่ซ้ายสุด
ครูถามว่า
		 - 95,059 เป็นจำ�นวนกีห่ ลัก (ห้าหลัก) หลักทีอ่ ยูซ่ า้ ยสุดคือหลักใด (หลักหมืน่ )
			 9 ในหลักหมื่นมีค่าเท่าไร (90,000)

หลักแสน หลักหมื่น
		
9
1
0

แนวคิดที่ 1 เปรียบเทียบจำ�นวนโดยใช้ตารางหลักเลข
ครูเขียนจำ�นวน 95,059 และ 100,000 ในตารางหลักเลข ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

											

8,495

80,495

5. ครูตรวจสอบนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยครูเขียนโจทย์บนกระดาน ให้นักเรียนลอกโจทย์ลงใน
สมุด แล้วเขียนเครื่องหมาย > , < หรือ = ลงใน

ขั้นสรุป

		 - 100,000 เป็นจำ�นวนกี่หลัก (หกหลัก) หลักที่อยู่ซ้ายสุดคือหลักใด
			 (หลักแสน) 1 ในหลักแสนมีค่าเท่าไร (100,000)
ครูเขียนบนกระดาน
		 95,059			เป็นจำ�นวนห้าหลัก หลักทีอ่ ยูท่ างซ้ายสุดคือหลักหมืน่ 9 ในหลักหมืน่ มีคา่ 90,000
		 100,000 เป็นจำ�นวนหกหลัก หลักทีอ่ ยูท่ างซ้ายสุดคือหลักแสน 1 ในหลักแสนมีคา่ 100,000
		 จะได้		100,000 มากกว่า 90,000
		 ดังนั้น 		100,000 มากกว่า 95,059 หรือ 95,059 น้อยกว่า 100,000
				100,000 > 95,059 หรือ 95,059 < 100,000
ครูสรุปว่า การเปรียบเทียบจำ�นวนสองจำ�นวนที่มีจ�ำ นวนหลักไม่เท่ากัน ถ้าจำ�นวนใดที่มีค่า
ของเลขโดดในหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดมากกว่าจะมากกว่า หรือจำ�นวนที่มีหลักมากกว่าจะมากกว่า
จำ�นวนที่มีหลักน้อยกว่า
4. ครูแจกใบกิจกรรม 1.3 ให้นักเรียนแต่ละคู่ทำ�ใบกิจกรรม เมื่อทำ�เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วม
กันเฉลยและตรวจสอบความถูกต้อง

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นสุ่มนักเรียนออกมานำ�เสนอวิธีคิด แล้ว
สรุปร่วมกันดังนี้
การเปรียบเทียบจำ�นวนสองจำ�นวนที่มีจ�ำ นวนหลักไม่เท่ากัน ถ้าจำ�นวนใดที่มีค่าของ
เลขโดดในหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดมากกว่าจะมากกว่า หรือจำ�นวนที่มีหลักมากกว่าจะมากกว่า
จำ�นวนที่มีหลักน้อยกว่า
ให้นักเรียนทำ�แบบฝึกหัด 1.5

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ทบทวนการเปรียบเทียบจำ�นวนสองจำ�นวนที่มีจ�ำ นวนหลักไม่เท่ากัน
การเปรียบเทียบจำ�นวนนับสองจำ�นวนไม่เกิน 100,000 ที่มีจ�ำ นวนหลักเท่ากัน
จัดกิจกรรม “จับคู่ สู้กัน”
ตรวจสอบความเข้าใจเป็นรายบุคคล ให้นักเรียนทำ�ใบกิจกรรม 1.4
สุ่มนักเรียนออกไปนำ�เสนอคำ�ตอบ
แบบฝึกหัด 1.6
- ประเมินจากการตอบคำ�ถาม การทำ�ใบกิจกรรม 1.4 และการทำ�แบบฝึกหัด 1.6
- ประเมินจากการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร

ขั้นนำ�

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

การวัดและประเมินผล

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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การเปรียบเทียบจำ�นวน
สองจำ�นวนที่มีจำ�นวนหลัก
เท่ากัน
- จำ�นวนที่ค่าของเลขโดด
ในหลักที่อยู่ทางซ้ายสุด
มากกว่า จะมากกว่า
- ถ้าเลขโดดในหลักที่อยู่
ทางซ้ายสุดมีค่าเท่ากัน ให้
พิจารณาค่าของเลขโดดในหลัก
ถัดไปทางขวาทีละหลัก ค่าของ
เลขโดดของจำ�นวนใดมากกว่า
จำ�นวนนั้นจะมากกว่า

สาระสำ�คัญ

การเปรียบเทียบจำ�นวนนับ
สองจำ�นวนไม่เกิน 100,000
ที่มีจำ�นวนหลักเท่ากัน

ขอบเขตเนื้อหา

ครูถามว่า
ราคา 849 บาท
ราคา 219 บาท
		 - แว่นตากันแดดราคาเท่าไร (849)
		 - ร่มราคาเท่าไร (219)
		 - สินค้ารายการใดราคามากกว่า เพราะเหตุใด (ตอบตามความเข้าใจ ซึ่งอาจจะได้ว่า
แนวคิดที่ 1 เปรียบเทียบจำ�นวนโดยเทียบกับ 500
ครูถามว่า
		 - 849 มากกว่า หรือ น้อยกว่า 500 (มากกว่า 500)
		 - 219 มากกว่า หรือ น้อยกว่า 500 (น้อยกว่า 500)
		 - จำ�นวนใดมากกว่า (849)
		 - จำ�นวนใดน้อยกว่า (219)
ดังนั้น 849 มากกว่า 219 หรือ 219 น้อยกว่า 849
849 > 219
หรือ
219 < 849

ขั้นนำ�
1. ครูทบทวนการเปรียบเทียบจำ�นวน โดยติดบัตรภาพสินค้าที่มีป้ายบอกราคาไม่เกิน 1,000
บาท ให้นักเรียนเปรียบเทียบราคาสินค้าทีละคู่ และบอกจำ�นวนใดมากกว่า หรือน้อยกว่า เช่น

กิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖

1. วิธีการ
1.1 ตรวจใบกิจกรรม
1.2 ตรวจแบบฝึกหัด
1.3 สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้
2. เครื่องมือ
2.1 ใบกิจกรรม 1.4
2.2 แบบฝึกหัด 1.6
2.3 แบบประเมินทักษะ
และกระบวนการทาง		
คณิตศาสตร์

การประเมิน

1. บัตรภาพ
2. หลักลูกคิด หรือบัตรภาพ
หลักลูกคิด
2. ตารางหลักเลข
3. ใบกิจกรรม 1.4
4. แบบฝึกหัด 1.6

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ด้านทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
เพื่อให้นักเรียนสามารถ
สื่อสารและสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์

ด้านความรู้
เพื่อให้นักเรียนสามารถ
เปรียบเทียบจำ�นวนสองจำ�นวน
ที่มีจำ�นวนหลักเท่ากัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

แนวคิดที่ 2 เปรียบเทียบจำ�นวนโดยใช้ตารางหลักเลข
ครูเขียน 849 และ 219 ในตารางหลักเลข ดังนี้
				
หลักร้อย
หลักสิบ
หลักหน่วย
8
4
9
2
1
9
ครูถามว่า
		 - 849 กับ 219 เป็นจำ�นวนที่มีหลักเท่ากันหรือไม่ (เท่ากัน)
		 - 849 เป็นจำ�นวนทีม่ กี ห่ี ลัก (สามหลัก) หลักทีอ่ ยูซ่ า้ ยสุดคือหลักใด (หลักร้อย) 8 ในหลักร้อยมี
			 ค่าเท่าไร (800)
		 - 219 เป็นจำ�นวนทีม่ กี ห่ี ลัก (สามหลัก) หลักทีอ่ ยูซ่ า้ ยสุดคือหลักใด (หลักร้อย) 2 ในหลักร้อย
			 มีค่าเท่าไร (200)
		 - 849 กับ 219 จำ�นวนใดมากกว่า (849) เพราะเหตุใด (849 เนือ่ งจาก มี 8 ในหลักร้อย
			 ซึง่ มีคา่ เป็น 800 แต่ 219 มี 2 ในหลักร้อย ซึง่ มีคา่ เป็น 200 และ 800 มากกว่า 200)
		 ครูเขียนบนกระดาน
			 849 เป็นจำ�นวนสามหลัก หลักทีอ่ ยูท่ างซ้ายสุดคือหลักร้อย 8 ใน หลักร้อยมีค่า 800
			 219 เป็นจำ�นวนสามหลัก หลักทีอ่ ยูท่ างซ้ายสุดคือหลักร้อย 2 ในหลักร้อยมีค่า 200
จะได้ 800 มากกว่า 200
ดังนั้น 849 มากกว่า 219
หรือ 219 น้อยกว่า 849
849 > 219
หรือ
219 < 849
จะได้ว่า ราคาตาแว่นกันแดด มากกว่า ราคาร่ม

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
3. เกณฑ์
3.1 ผลงานมีความถูก		
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ
80
3.2 คะแนนรวม ด้าน		
ทักษะและกระบวนการ		
ทางคณิตศาสตร์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60

ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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หลักพัน
3
5

หลักร้อย
7
2

หลักสิบ
2
4

หลักหน่วย
1
8

ครูถามว่า
			 - 73,721 กับ 65,248 เป็นจำ�นวนที่มีหลักเท่ากันหรือไม่ (เท่ากัน)
			 - แต่ละจำ�นวนเป็นจำ�นวนที่มีกี่หลัก (ห้าหลัก)
ครูอธิบายว่า จำ�นวนสองจำ�นวนที่มีจ�ำ นวนหลักเท่ากัน ให้พิจารณาเลขโดดในหลักทางซ้ายสุด 		
(หลักหมื่น) และถามว่า
			 - 7 ในหลักหมื่นของ 73,721 มีค่าเท่าใด (70,000)
			 - 6 ในหลักหมื่นของ 65,248 มีค่าเท่าใด (60,000)

หลักหมื่น
7
6

ครูแนะนำ�การเปรียบเทียบ 73,721 กับ 65,248
แนวคิดที่ 1 เปรียบเทียบจำ�นวนโดยใช้ตารางหลักเลข
ครูเขียนจำ�นวน 73,721 และ 65,248 ในตารางหลักเลข ดังนี้

และ

2. ครูจัดกิจกรรมการเปรียบเทียบจำ�นวนนับที่ไม่เกิน 100,000 โดยจัดหลักลูกคิด (หรือบัตรภาพ
หลักลูกคิด) แสดงจำ�นวนสองจำ�นวนที่มีจ�ำ นวนหลักเท่ากัน เช่น 73,721 กับ 65,248

ขั้นสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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3. ครูจัดกิจกรรมการเปรียบเทียบจำ�นวนนับสองจำ�นวนไม่เกิน 100,000 ที่มีจำ�นวนหลักเท่ากัน
และเลขโดดในหลักที่อยู่ซ้ายสุดมีค่าเท่ากัน เช่น 45,320 กับ 48,197
ครูแนะนำ�การเปรียบเทียบ 45,320 กับ 48,197 โดยพิจารณาค่าของเลขโดดในหลักทีอ่ ยู่
ซ้ายสุดก่อน แล้วจึงพิจารณาค่าของเลขโดดในหลักทีอ่ ยูถ่ ดั ไปทางขวา
ครูถามว่า
		 - 45,320 กับ 48,197 เป็นจำ�นวนที่มีหลักเท่ากันหรือไม่ (เท่ากัน)
		 - เลขโดดในหลักทางซ้ายสุดคือหลักใด (หลักหมื่น)
ครูให้พิจารณาเลขโดดในหลักหมื่น
		 - 4 ในหลักหมื่น มีค่า 40,000 เท่ากัน
จึงพิจารณาค่าของเลขโดดในหลักถัดไปทางขวาคือหลักพัน

		 - จำ�นวนใดมากกว่า (73,721) เพราะเหตุใด (ในหลักหมืน่ 70,000 มากกว่า 60,000)
		 ครูเขียนบนกระดาน
					 7 3 ,7 2 1 7 ในหลักหมื่น มีค่า 70,000
					 6 5 ,2 4 8 6 ในหลักหมื่น มีค่า 60,000
		 จะได้ 70,000 มากกว่า 60,000
		 ดังนั้น 73,721 มากกว่า 65,248 หรือ 65,248 น้อยกว่า 73,721
73,721 > 65,248
หรือ 65,248 < 73,721
ครูสรุปว่า การเปรียบเทียบจำ�นวนสองจำ�นวนทีม่ จี �ำ นวนหลักเท่ากันจำ�นวนทีค่ า่ ของ
เลขโดดในหลักทีอ่ ยูท่ างซ้ายสุดมากกว่า จะมากกว่า

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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45,320
5 ในหลักพัน มีค่า 5,000
48,197
8 ในหลักพัน มีค่า 8,000
		 - จำ�นวนใดน้อยกว่า (45,320) เพราะเหตุใด (ในหลักพัน 5,000 น้อยกว่า 8,000)
ครูเขียนบนกระดาน ดังนี้
พิจารณาค่าของเลขโดดในหลักที่อยู่ซ้ายสุดก่อน
					 4 5 ,3 2 0
4 ในหลักหมื่น มีค่า 40,000
					 4 8 ,1 9 7
4 ในหลักหมื่น มีค่า 40,000
เนื่องจาก 4 ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากัน จึงพิจารณาค่าของเลขโดดในหลักที่อยู่ถัดไปทางขวา
					 4 5 ,3 2 0
5 ในหลักพัน มีค่า 5,000
					 4 8 ,1 9 7
8 ในหลักพัน มีค่า 8,000
จะได้ว่า 5,000 น้อยกว่า 8,000
ดังนั้น
48,197 มากกว่า 45,320
หรือ 45,320 น้อยกว่า 48,197
48,197 > 45,320
หรือ 45,320 < 48,197
4. ครูจัดกิจกรรมเล่นเกม “จับคู่สู้กัน” โดยมีกติกา ดังนี้
1) ครูสุ่มตัวเลขจากแผ่นวงล้อตัวเลข 0 – 9 ครั้งละ 1 ตัว จนครบ 4 ตัว
2) ให้นักเรียนนำ�ตัวเลขทั้ง 4 ตัว มาสร้างเป็นจำ�นวนสี่หลัก 1 จำ�นวน
3) ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อน แล้วเปรียบเทียบจำ�นวนที่แต่ละคนสร้างขึ้น โดยครูเป็นผู้กำ�หนด
กติกาการแพ้ชนะ เช่น รอบที่ 1 จำ�นวนมากกว่าชนะ รอบที่ 2 จำ�นวนน้อยกว่าชนะ รอบที่ 3
จำ�นวนใกล้เคียงจำ�นวน 10,000 ชนะ
4) ผู้ชนะแต่ละ 1 รอบได้ 1 คะแนน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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5. ครูตรวจสอบนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยให้นักเรียนแต่ละคนทำ�ใบกิจกรรม 1.4 เมื่อนักเรียน
ทำ�เสร็จครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย และตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นสุ่มนักเรียนออกมานำ�
เสนอวิธีคิด แล้วสรุปร่วมกันว่า
การเปรียบเทียบจำ�นวนสองจำ�นวนที่มีจำ�นวนหลักเท่ากัน ถ้าเลขโดดในหลักที่อยู่ทางซ้าย
สุดมีค่าเท่ากัน ให้พิจารณาค่าของเลขโดดในหลักถัดไปทางขวาทีละหลัก ค่าของเลขโดดของ
จำ�นวนใดมากกว่า จำ�นวนนั้นจะมากกว่า
ให้นักเรียนทำ�แบบฝึกหัด 1.6

ขั้นสรุป

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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ทบทวนการเรียงลำ�ดับจำ�นวนสามหลัก จากสถานการณ์ความสูงของนักเรียน
การเรียงลำ�ดับจำ�นวนนับไม่เกิน 100,000 สามจำ�นวน
ใบกิจกรรม 1.5 ข้อ 1
ตรวจสอบความเข้าใจเป็นรายบุคคล ให้นักเรียนทำ�ใบกิจกรรม 1.5 ข้อ 2 – 3
สุ่มนักเรียนออกไปนำ�เสนอคำ�ตอบ ครูตรวจความถูกต้อง
แบบฝึกหัด 1.7
- ประเมินจากการตอบคำ�ถาม การทำ�ใบกิจกรรม 1.5 และการทำ�แบบฝึกหัด 1.7
- ประเมินจากการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ขั้นนำ�

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

การวัดและประเมินผล

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ด้านความรู้
เพื่อให้นักเรียนสามารถ
เรียงลำ�ดับจำ�นวนนับไม่เกิน
100,000 สามจำ�นวน

จุดประสงค์การเรียนรู้

การเรียงลำ�ดับจำ�นวนนับ
อาจทำ�ได้โดยหาจำ�นวนที่
มากที่สุดและจำ�นวนที่น้อย
ที่สุด จากนั้นนำ�จำ�นวนมา
เรียงลำ�ดับจากมากไปน้อย
หรือจากน้อยไปมาก

สาระสำ�คัญ

การเรียงลำ�ดับจำ�นวนนับ
ไม่เกิน 100,000 สามจำ�นวน

ขอบเขตเนื้อหา

ขั้นนำ�
1. ครูจัดกิจกรรมการเรียงลำ�ดับจำ�นวนสามหลัก 3 จำ�นวน โดยครูน�ำ สถานการณ์ความสูงของ
นักเรียน 3 คน คนที่ 1 สูง 145 เซนติเมตร คนที่ 2 สูง 129 เซนติเมตร และคนที่ 3 สูง 134
เซนติเมตร ติดบนกระดาน เช่น
		 		
145		 129		 134
					
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
ให้เรียงลำ�ดับความสูงของนักเรียนจากน้อยไปมาก โดยการพิจารณาค่าของเลขโดดในหลักที่อยู่
ทางซ้ายสุด จากนั้นครูถามว่า
- 145 129 134 เป็นจำ�นวนที่มีกี่หลัก (สามหลัก)
- เลขโดดในหลักร้อยของจำ�นวนทัง้ สามจำ�นวนมีคา่ หรือไม่ (เท่ากัน) และมีคา่ เท่าไร (100)
ครูแนะนำ�ว่า เมือ่ เลขโดดในหลักร้อยมีคา่ เท่ากัน จึงพิจารณาเลขโดดในหลักถัดไปทางขวา (หลักสิบ)
ครูเขียนบนกระดานดังนี้
						1 4 5 เลขโดดในหลักสิบ คือ 4 มีค่า 40
		1 2 9 เลขโดดในหลักสิบ คือ 2 มีค่า 20
		
			1 3 4 เลขโดดในหลักสิบ คือ 3 มีค่า 30
จะได้ 129 น้อยที่สุด และ 145 มากที่สุด
เรียงลำ�ดับจำ�นวนจากน้อยไปมาก ดังนี้ 129 134 145
เรียงลำ�ดับจำ�นวนจากมากไปน้อย ดังนี้ 145 134 129
ดังนั้น จะเรียงลำ�ดับความสูงของนักเรียนจากน้อยไปมาก ได้ดังนี้ นักเรียนคนที่ 2 นักเรียน
คนที่ 3 และนักเรียนคนที่ 1

กิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗

1. วิธีการ
1.1 ตรวจใบกิจกรรม
1.2 ตรวจแบบฝึกหัด
1.2 สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้
2. เครื่องมือ
2.1 ใบกิจกรรม 1.5
2.2 แบบฝึกหัด 1.7
2.3 แบบประเมินทักษะ
และกระบวนการทาง		
คณิตศาสตร์

การประเมิน

1. บัตรตัวเลขแสดงจำ�นวน
2. ใบกิจกรรม 1.5
3. แบบฝึกหัด 1.7

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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ด้านทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
เพื่อให้นักเรียนสามารถ
สื่อสารและสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์

2. ครูจัดกิจกรรมการเรียงลำ�ดับจำ�นวนนับไม่เกิน 100,000 ที่มีจำ�นวนหลักไม่เท่ากัน 3 จำ�นวน
โดยให้นักเรียนสุ่มหยิบบัตรตัวเลขแสดงจำ�นวน มา 3 ใบ เช่น
					
5,467
13,420
8,420
ให้นักเรียนเรียงลำ�ดับจำ�นวนทั้งสามจำ�นวนจากมากไปน้อย
ครูให้นักเรียนพิจารณา 5,467 13,420 8,420 แล้วถามว่า
		 - จำ�นวนใดมากที่สุด (13,420) เพราะเหตุใด (13,420 เป็นจำ�นวนห้าหลัก 5,467 		
			 และ 8,420 เป็นจำ�นวนสี่หลัก จำ�นวนที่มีหลักมากกว่า จะมากกว่าจำ�นวนที่มีหลัก		
			 น้อยกว่า)จะได้ 13,420 เป็นจำ�นวนทีม่ ากที่สุด
ครูถามว่า
		 - 5,467 และ 8,420 จำ�นวนใดน้อยกว่า (5,467) เพราะเหตุใด (ในหลักพัน 5,000 		
			 น้อยกว่า 8,000)
		 - จำ�นวนใดน้อยที่สุด (5,467)
ครูเขียนบนกระดานดังนี้
13,420 เป็นจำ�นวนทีม่ ากที่สุด
พิจารณา 5,467 และ 8,420
5 , 4 6 7 5 ในหลักพัน มีค่า 5,000
8 , 4 2 0 8 ในหลักพัน มีค่า 8,000
จะได้ 5,467 น้อยกว่า 8,420
นั่นคือ 5,467 เป็นจำ�นวนที่น้อยที่สุด

ขั้นสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
3. เกณฑ์
3.1 ผลงานมีความถูกต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.2 คะแนนรวม ด้าน		
ทักษะและกระบวนการ		
ทางคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ดังนั้น เรียงลำ�ดับจำ�นวนจากมากไปน้อย จะได้
13,420 8,420 5,467
เรียงลำ�ดับจำ�นวนจากน้อยไปมาก จะได้
5,467 8,420 13,420
3. ครูจัดกิจกรรมการเรียงลำ�ดับจำ�นวนนับไม่เกิน 100,000 ที่มีจำ�นวนหลักเท่ากัน 3 จำ�นวน
โดยครูติดบัตรตัวเลขแสดงจำ�นวน 3 บัตร บนกระดาน
					 13,567
24,678
56,700
ให้นักเรียนเรียงลำ�ดับจำ�นวนทั้งสามจำ�นวนจากมากไปน้อย
ครูให้นักเรียนพิจารณา 13,567 24,678 56,700 แล้วถามว่า
		 - 13,567 24,678 56,700 เป็นจำ�นวนกี่หลัก (จำ�นวนห้าหลัก) หลักที่อยู่ซ้ายสุด
			 คือหลักอะไร (หลักหมื่น)
		 - เลขโดดในหลักหมื่นของแต่ละจำ�นวนมีค่าเท่าไร
13,567 1 ในหลักหมื่น มีค่า 10,000
24,678 2 ในหลักหมื่น มีค่า 20,000
56,700 5 ในหลักหมื่น มีค่า 50,000
		 - จำ�นวนใดน้อยที่สุด (13,567) เพราะเหตุใด (ในหลักหมื่น 10,000 น้อยกว่า 20,000
			 และ 50,000)
		 - จำ�นวนใดมากที่สุด (56,700) เพราะเหตุใด (ในหลักหมื่น 50,000 มากกว่า 20,000 และ
			 10,000)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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5. ครูตรวจสอบนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยให้นักเรียนแต่ละคนทำ�ใบกิจกรรม 1.5 ข้อ 2 - 3
เมื่อนักเรียนทำ�เสร็จครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย และตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นสุ่มนักเรียน
ออกมานำ�เสนอวิธีคิด แล้วสรุปร่วมกันดังนี้

ขั้นสรุป

4. ครูจัดกิจกรรม “มาตามลำ�ดับ” โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ครูแจกบัตรตัวเลขแสดงจำ�นวนให้
นักเรียนกลุ่มละ 6 ใบ โดยคว่ำ�หน้าบัตรไว้ แล้วแต่ละกลุ่มสุ่มหยิบบัตรตัวเลขแสดงจำ�นวน 3 ใบ
ตัวอย่างบัตรตัวเลขแสดงจำ�นวน
					
12,650
6,798
17,435
		
		
46,789
65,489
65,456
จากนัน้ เขียนจำ�นวนทีไ่ ด้ และเรียงลำ�ดับจำ�นวนในใบกิจกรรม 1.5 ข้อ 1 ทำ�เช่นนีจ้ นครบ 2 รอบ
		

ครูเขียนบนกระดานดังนี้
		1 3 ,5 6 7 1 ในหลักหมื่น มีค่า 10,000
2 4 , 6 7 8 2 ในหลักหมื่น มีค่า 20,000
		5 6 , 7 0 0 5 ในหลักหมื่น มีค่า 50,000
จะได้ 13,567 เป็นจำ�นวนทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ และ 56,700 เป็นจำ�นวนทีม่ ากทีส่ ดุ
ดังนั้น เรียงลำ�ดับจำ�นวนจากมากไปน้อยได้ ดังนี้
		
56,700
24,678
13,567

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

การเรียงลำ�ดับจำ�นวน อาจทำ�ได้โดยหาจำ�นวนที่มากที่สุดและจำ�นวนที่น้อยที่สุด
จากนั้นนำ�จำ�นวนมาเรียงลำ�ดับจากมากไปน้อย หรือจากน้อยไปมาก
ให้นักเรียนทำ�แบบฝึกหัด 1.7

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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ทบทวนการเรียงลำ�ดับจำ�นวนสามจำ�นวน โดยเล่นเกม “พลิกล็อค”
การเรียงลำ�ดับจำ�นวนนับไม่เกิน 100,000 ห้าจำ�นวน
จัดกิจกรรม “มาตามลำ�ดับ” และทำ�ใบกิจกรรม 1.6 รอบที่ 1 และรอบที่ 2
ตรวจสอบความเข้าใจเป็นรายบุคคล ให้นักเรียนทำ�ใบกิจกรรม 1.6 รอบที่ 3
สุ่มนักเรียนออกไปนำ�เสนอคำ�ตอบ
แบบฝึกหัด 1.8
- ประเมินจากการตอบคำ�ถาม การทำ�ใบกิจกรรม 1.6 และการทำ�แบบฝึกหัด 1.8
- ประเมินจากการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ขั้นนำ�

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

การวัดและประเมินผล

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ด้านความรู้
เพื่อให้นักเรียนสามารถ
เรียงลำ�ดับจำ�นวนนับไม่เกิน
100,000 ห้าจำ�นวน

จุดประสงค์การเรียนรู้

การเรียงลำ�ดับจำ�นวนนับ
อาจทำ�ได้โดยหาจำ�นวนที่
มากที่สุดและจำ�นวนที่น้อย
ที่สุด จากนั้นนำ�จำ�นวนมา
เรียงลำ�ดับจากมากไปน้อย
หรือจากน้อยไปมาก

สาระสำ�คัญ

การเรียงลำ�ดับจำ�นวนนับ
ไม่เกิน 100,000 ห้าจำ�นวน

ขอบเขตเนื้อหา

1. ครูทบทวนการเรียงลำ�ดับจำ�นวนสามจำ�นวน ให้นักเรียนเล่นเกม “พลิกล็อค” โดย
- ครูแจกป้ายบัตรคำ� “มากกว่า” “น้อยกว่า” ให้นักเรียนแต่ละคน
- ครูติดบัตรตัวเลขแสดงจำ�นวนนับไม่เกิน 10,000 ที่มีจำ�นวนหลักไม่เท่ากัน 3 ใบ บนกระดาน
โดยยังไม่ให้นักเรียนเห็นตัวเลขในบัตร เช่น
				
2,965
987
4,270
				
ใบที่ 1
ใบที่ 2
ใบที่ 3
- ครูเปิดบัตรตัวเลขใบที่ 1 ให้นักเรียนแต่ละคนทายว่าจำ�นวนในบัตรตัวเลขใบที่ 2 จะมากกว่า
หรือน้อยกว่า จำ�นวนในบัตรใบที่ 1 โดยยกป้ายบัตรคำ� “มากกว่า” หรือ “น้อยกว่า”
				
2,965
				
ใบที่ 1
ใบที่ 2
ใบที่ 3				
- ครูเปิดบัตรตัวเลขใบที่ 2 แล้วถามว่าจำ�นวนในบัตรตัวเลขใบที่ 2 “มากกว่า”หรือ“น้อยกว่า”
จำ�นวนในบัตรใบที่ 1 (น้อยกว่า)
				
2,965
987		
				
ใบที่ 1
ใบที่ 2
ใบที่ 3
		 - ครูเปิดบัตรตัวเลขใบที่ 3 แล้วถามว่าจำ�นวนในบัตรใบที่ 3 “มากกว่า” หรือ “น้อยกว่า”
จำ�นวนในบัตรใบที่ 1 (มากกว่า)
				
2,965
987
4,270
				
ใบที่ 1
ใบที่ 2
ใบที่ 3

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำ�

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘

1. วิธีการ
1.1 ตรวจใบกิจกรรม
1.2 ตรวจแบบฝึกหัด
1.2 สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้
2. เครื่องมือ
2.1 ใบกิจกรรม 1.6
2.2 แบบฝึกหัด 1.8
2.3 แบบประเมินทักษะ
และกระบวนการทาง		
คณิตศาสตร์

การประเมิน

1. ป้ายบัตรคำ� “มากกว่า”
“น้อยกว่า”
2. บัตรตัวเลขแสดงจำ�นวน
3. ใบกิจกรรม 1.6
4. แบบฝีกหัด 1.8

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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ด้านทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
เพื่อให้นักเรียนสามารถ
สื่อสารและสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์

2. ครูจัดกิจกรรมการเรียงลำ�ดับจำ�นวนนับไม่เกิน 100,000 (ที่มีจำ�นวนหลักไม่เท่ากัน) สี่จ�ำ นวน
โดยครูใช้จ�ำ นวนจากบัตรตัวเลขของเกม “พลิกล็อค” ในรอบที่ 2
				
62,756		 62,945		 4,150		77,401
ให้นักเรียนเรียงลำ�ดับจำ�นวนจากน้อยไปมาก และจากมากไปน้อย โดยการพิจารณาค่าของ
เลขโดดในหลักที่อยู่ทางซ้ายสุด
ครูถามว่า
		 - จำ�นวนใดมีคา่ น้อยทีส่ ดุ (4,150) เพราะเหตุใด (เป็นจำ�นวนทีม่ หี ลักน้อยกว่าจำ�นวนอืน่ ๆ)
ครูเขียนบนกระดานดังนี้
4,150
...........
......... ............

ขั้นสอน

จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนเรียงลำ�ดับจำ�นวนทั้งสามจำ�นวนจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไป
มาก โดยเขียนลงในสมุด
		 ครูสุ่มนักเรียนออกมาเขียนจำ�นวน
		 โดยเรียงลำ�ดับจำ�นวนจากน้อยไปมาก ได้ดังนี้ 987 2,965 4,270
		 หรือ เรียงลำ�ดับจำ�นวนจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ 4,270 2,965 987
		 ครูอาจให้นักเรียนเล่นเกม “พลิกล็อค” อีกครั้ง โดยเปลี่ยนจำ�นวนนับเป็นไม่เกิน 100,000
ในบัตรตัวเลข เช่น
				
62,756		 62,945		 4,150		77,401

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
3. เกณฑ์
3.1 ผลงานมีความถูกต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.2 คะแนนรวม ด้าน		
ทักษะและกระบวนการ		
ทางคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ครูถามว่า
- จำ�นวนใดมีค่ามากที่สุด (ยังไม่ทราบ) เพราะเหตุใด (62,756 62,945 77,401 เป็นจำ�นวน
		 ห้าหลัก เหมือนกัน)
- เลขโดดในหลักหมื่นของแต่ละจำ�นวนมีค่าเท่าไร
62,756 6 ในหลักหมื่น มีค่า 60,000
62,945 6 ในหลักหมื่น มีค่า 60,000
77,401 7 ในหลักหมื่น มีค่า 70,000
- จำ�นวนใดมีค่ามากที่สุด (77,401) เพราะเหตุใด (ในหลักหมื่น 70,000 มากกว่า 60,000)
ครูเขียนบนกระดานดังนี้
6 2,756 6 ในหลักหมื่น มีค่า 60,000
6 2,945 6 ในหลักหมื่น มีค่า 60,000
7 7,401 7 ในหลักหมื่น มีค่า 70,000
จะได้ 77,401 มากที่สุด
ดังนั้น 4,150 ........... ......... 77,401
ครูให้นักเรียนพิจารณาจำ�นวนที่เหลือ โดยครูถามว่า
- จำ�นวนที่เหลือคือจำ�นวนใด (62,756 และ 62,945) และจำ�นวนใดมากกว่า (ตอบตามความ
		 เข้าใจ)
ครูแนะนำ�ว่า 62,756 และ 62,945 มีเลขโดดที่อยู่ซ้ายสุดมีค่า 60,000 เท่ากัน และมีเลขโดด
ในหลักพันมีค่า 2,000 เท่ากัน จึงพิจารณาเลขโดดในหลักร้อย
6 2, 7 5 6 7 ในหลักร้อย มีค่า
700
6 2, 9 4 5 9 ในหลักร้อย มีค่า
900

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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- จำ�นวนใดมากกว่า (62,945) เพราะเหตุใด (ในหลักร้อย 900 มากกว่า 700)
- จำ�นวนใดน้อยกว่า (62,756) เพราะเหตุใด (ในหลักร้อย 700 น้อยกว่า 900)
		 จะได้ 62,945 มากกว่า 62,756
ครูเขียนบนกระดานดังนี้
		 4,150 เป็นจำ�นวนที่น้อยที่สุด
		 พิจารณา 62,756 62,945 77,401
6 2, 7 5 6 6 ในหลักหมื่น มีค่า 60,000
6 2, 9 4 5 6 ในหลักหมื่น มีค่า 60,000
7 7, 4 0 1 7 ในหลักหมื่น มีค่า 70,000
		 จะได้ 77,401 มากที่สุด
ดังนั้น 4,150 ........... ......... 77,401
		 พิจารณา 62,756 และ 62,945 พบว่า
			 เลขโดดในหลักหมื่นมีค่า 60,000 เท่ากัน
			 และเลขโดดในหลักพันมีค่า 2,000 เท่ากัน
จึงพิจารณาเลขโดดในหลักร้อย
6 2, 7 5 6 7 ในหลักร้อย มีค่า 700
6 2, 9 4 5 9 ในหลักร้อย มีค่า 900
จะได้ 62,945 มากกว่า 62,756
ครูสุ่มนักเรียนออกมาเขียนโดยเรียงลำ�ดับจำ�นวน บนกระดาน ได้ดังนี้
		 เรียงลำ�ดับจำ�นวนจากน้อยไปมาก 4,150 62,756 62,945 77,401
		 เรียงลำ�ดับจำ�นวนจากมากไปน้อย 77,401 62,945 62,756 4,150

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

3. ครูจัดกิจกรรมการเรียงลำ�ดับจำ�นวนนับไม่เกิน 100,000 ที่มีจำ�นวนหลักไม่เท่ากัน ห้าจำ�นวน
โดยครูติดบัตรตัวเลขแสดงจำ�นวน 5 ใบ บนกระดาน
				
3,816		14,752 100,000
32,594
30,746
ให้นักเรียนเรียงลำ�ดับจำ�นวนจากน้อยไปมาก และจากมากไปน้อย โดยการพิจารณาค่าของ
เลขโดดในหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดของ 3,816 14,752 100,000 32,594 30,746
ครูถามว่า
- จำ�นวนใดมีค่ามากที่สุด (100,000) เพราะเหตุใด (100,000 เป็นจำ�นวนหกหลัก)
- จำ�นวนใดมีค่าน้อยที่สุด (3,816) เพราะเหตุใด (เป็นจำ�นวนที่มีหลักน้อยกว่าจำ�นวนอื่น ๆ)
ครูเขียนบนกระดานดังนี้
3,816 ............ ............ ............ 100,000
ครูให้นักเรียนพิจารณาจำ�นวนที่เหลือ โดยครูถามว่า
- จำ�นวนที่เหลือคือจำ�นวนใด (14,752 32,594 และ 30,746)
- ในสามจำ�นวนที่เหลือ จำ�นวนใดมีค่าน้อยที่สุด (ยังไม่ทราบ) เพราะเหตุใด
(14,752 32,594 และ 30,746 เป็นจำ�นวนห้าหลักเหมือนกัน จึงพิจารณาค่าของเลขโดดที่อยู่
ในหลักซ้ายสุด)
- หลักซ้ายสุดของแต่ละจำ�นวนคือหลักใด (หลักหมื่น)
- เลขโดดในหลักหมื่นของแต่ละจำ�นวนมีค่าเท่าไร
14,752 1 ในหลักหมื่น มีค่า 10,000
32,594 3 ในหลักหมื่น มีค่า 30,000
30,746 3 ในหลักหมื่น มีค่า 30,000

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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- ในสามจำ�นวนที่เหลือ จำ�นวนใดมีค่าน้อยที่สุด (14,752) เพราะเหตุใด (ในหลักหมื่น 10,000		
		 น้อยกว่า 30,000)
ครูเขียนบนกระดานดังนี้
3,816 14,752 ............ ............ 100,000
ครูให้นักเรียนพิจารณาจำ�นวนที่เหลือ โดยครูถามว่า
- จำ�นวนที่เหลือคือจำ�นวนใด (32,594 และ 30,746) และจำ�นวนใดมากกว่า (ตอบตามความ		
		 เข้าใจ)
ครูแนะนำ�ว่า 32,594 และ 30,746 มีเลขโดดที่อยู่ซ้ายสุดเป็นหลักหมื่นเหมือนกัน และมีค่า
30,000 เท่ากัน จึงพิจารณาเลขโดดในหลักพัน
3 2, 5 9 4 2 ในหลักพัน มีค่า 2,000
3 0, 7 4 6 0 ในหลักพัน มีค่า 0
- จำ�นวนใดมากกว่า (32,594) เพราะเหตุใด (ในหลักพัน 2,000 มากกว่า 0)
		 จะได้ 32,594 มากกว่า 30,746
ครูเขียนบนกระดานดังนี้
100,000 เป็นจำ�นวนทีม่ ากที่สุด
3,816 เป็นจำ�นวนทีน่ ้อยที่สุด
พิจารณา 14,752 32,594 และ 30,746
1 4, 7 5 2 1 ในหลักหมื่น มีค่า 10,000
3 2, 5 9 4 3 ในหลักหมื่น มีค่า 30,000
3 0, 7 4 6 3 ในหลักหมื่น มีค่า 30,000
		 จะได้ 14,752 น้อยที่สุดของสามจำ�นวนที่เหลือ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

จึงเขียนถัดจากจำ�นวนที่น้อยที่สุดได้ 3,816 14,752 ........... ............ 100,000
พิจารณา 32,594 และ 30,746 พบว่า
		 เลขโดดที่อยู่ในหลักหมื่นมีค่า 30,000 เท่ากัน
จึงพิจารณาเลขโดดในหลักพัน
3 2, 5 9 4 2 ในหลักพัน มีค่า 2,000
3 0, 7 4 6 0 ในหลักพัน มีค่า
0
จะได้ 30,746 น้อยกว่า 32,594
ครูสุ่มนักเรียนออกมาเขียนโดยเรียงลำ�ดับจำ�นวน บนกระดาน ได้ดังนี้
เรียงลำ�ดับจำ�นวนจากน้อยไปมาก 3,816 14,752 30,746 32,594 100,000
เรียงลำ�ดับจำ�นวนจากมากไปน้อย 100,000 32,594 30,746 14,752 3,816
4. ครูจัดกิจกรรม “มาตามลำ�ดับ” โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ครูแจกบัตรตัวเลขแสดงจำ�นวนให้
นักเรียนกลุ่มละ 15 ใบ โดยคว่�ำ หน้าบัตรไว้
รอบที่ 1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสุ่มหยิบบัตรตัวเลขแสดงจำ�นวน 4 ใบ จากนั้นเขียนจำ�นวนที่ได้
และเรียงลำ�ดับจำ�นวนในใบกิจกรรม 1.6 รอบที่ 1
รอบที่ 2 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสุ่มหยิบบัตรตัวเลขแสดงจำ�นวน 5 ใบ จากนั้นเขียนจำ�นวนที่ได้
และเรียงลำ�ดับจำ�นวนในใบกิจกรรม 1.6 รอบที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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5. ครูตรวจสอบนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยให้นักเรียนแต่ละคนทำ�กิจกรรม “มาตามลำ�ดับ”
รอบที่ 3 โดยให้นักเรียนแต่ละคนสุ่มหยิบบัตรตัวเลขแสดงจำ�นวน 4 ใบ จากนั้นเขียนจำ�นวนที่
ได้ และเรียงลำ�ดับจำ�นวนในใบกิจกรรม 1.6 รอบที่ 3
เมื่อนักเรียนทำ�เสร็จครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย และตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นสุ่ม
นักเรียนออกมานำ�เสนอวิธีคิด แล้วสรุปร่วมกันดังนี้
การเรียงลำ�ดับจำ�นวน อาจทำ�ได้โดยหาจำ�นวนที่มากที่สุดและจำ�นวนที่น้อยที่สุด จากนั้น
นำ�จำ�นวนมาเรียงลำ�ดับจากมากไปน้อย หรือจากน้อยไปมาก
ให้นักเรียนทำ�แบบฝึกหัด 1.8

ขั้นสรุป

ตัวอย่างบัตรตัวเลขแสดงจำ�นวน
2,829
5,213
7,605
3,008
						
2,164
23,655
46,589
32,065
						
68,725
70,563
50,486
89,059
						
93,627
90,001
10,935
100,000

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ทบทวนแบบรูปของจำ�นวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 2
แบบรูปของจำ�นวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน (การหาจำ�นวนถัดไป)
ใบกิจกรรม 1.7
ตรวจสอบความเข้าใจเป็นรายบุคคล โดยครูเขียนโจทย์บนกระดาน ให้นักเรียนเขียนคำ�ตอบในสมุด
แบบฝึกหัด 1.9
- ประเมินจากการตอบคำ�ถาม การทำ�ใบกิจกรรม 1.7 และการทำ�แบบฝึกหัด 1.9
- ประเมินจากการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ขั้นนำ�

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

การวัดและประเมินผล

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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แบบรูปของจำ�นวนทีเ่ พิม่
ขึน้ หรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน
เป็นชุดของจำ�นวนทีม่ คี วาม
สัมพันธ์กนั อย่างต่อเนือ่ งใน
ลักษณะของการเพิม่ ขึน้ หรือ
ลดลงทีละเท่าๆ กัน
การหาจำ�นวนถัดไปใน
แบบรูปของจำ�นวน ให้หา
ความสัมพันธ์ของแบบรูป
ก่อน แล้วจึงหาจำ�นวนถัดไป

สาระสำ�คัญ

แบบรูปของจำ�นวนทีเ่ พิม่
ขึน้ หรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน
(การหาจำ�นวนถัดไป)

ขอบเขตเนือ้ หา

ครูถามว่า
- บัตรภาพที่ครูติดบนกระดานเป็นรูปอะไร (ตอบตามความเข้าใจ เช่น รูปสี่เหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม		
		 วางต่อกัน)
- บัตรภาพใบที่ 1 กับ ใบที่ 2 ต่างกันอย่างไร (ตอบตามความเข้าใจ เช่น จำ�นวนรูปสี่เหลี่ยมไม่		
		 เท่ากัน บัตรภาพใบที่ 2 มีจ�ำ นวนรูปสี่เหลี่ยมมากกว่าใบที่ 1)
- รูปสี่เหลี่ยมบนบัตรภาพแต่ละใบมีจ�ำ นวนเท่าไร (ใบที่ 1 มี 1 รูป ใบที่ 2 มี 3 รูป ใบ		
		 ที่ 3 มี 5 รูป)

- ครูเปิดบัตรใบที่ 1 ใบที่ 2 และใบที่ 3 (เปิดทีละใบ เรียงตามลำ�ดับ)
			
ใบที่ 1
ใบที่ 2
ใบที่ 3
ใบที่ 4
ใบที่ 5

ขั้นนำ�
1. ครูทบทวนแบบรูปของจำ�นวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 2 โดยจัดกิจกรรม “รูปถัดไป”
- แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ให้แข่งขันกันตอบคำ�ถาม โดยการยกมือ
- ครูติดบัตรภาพแบบรูปบนกระดาน 5 ใบ
			
ใบที่ 1
ใบที่ 2
ใบที่ 3
ใบที่ 4
ใบที่ 5

กิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙

1. วิธีการ
1.1 ตรวจใบกิจกรรม
1.2 ตรวจแบบฝึกหัด
1.2 สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้
2. เครื่องมือ
2.1 ใบกิจกรรม 1.7
2.2 แบบฝึกหัด 1.9
2.2 แบบประเมินทักษะ
และกระบวนการทาง		
คณิตศาสตร์

การประเมิน

1. บัตรภาพแบบรูป
2. บัตรชุดของจำ�นวน
3. ไม้จิ้มฟันตัดปลายออกทั้ง
สองข้าง
4. กระดาษ A 4
5. ใบกิจกรรม 1.7
6. แบบฝึกหัด 1.9

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ด้านทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถ
สือ่ สารและสือ่ ความหมาย
ทางคณิตศาสตร์

เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถ
บอกจำ�นวนถัดไปในแบบรูป
ของจำ�นวนทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลด
ลงทีละเท่าๆกัน

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
ใบที่ 5

			
1
3
5
7
ครูถามว่า
- บัตรภาพถัดไปมีลักษณะอย่างไร (ตอบตามความเข้าใจ)
- รูปสี่เหลี่ยมในบัตรใบที่ 5 มีจ�ำ นวนเท่าไร (9 รูป) เพราะเหตุใด (เพราะเพิ่มขึ้นทีละ 2)

			
1
3
5		
ครูถามว่า
- บัตรภาพถัดไปมีลักษณะอย่างไร (ตอบตามความเข้าใจ)
- จำ�นวนรูปสี่เหลี่ยมในบัตรใบที่ 4 จะมากกว่าหรือน้อยกว่าจำ�นวนรูปสี่เหลี่ยมในบัตรใบที่ 3
		 (มากกว่า) เพราะเหตุใด (ตอบตามความเข้าใจ เช่น จำ�นวนรูปสี่เหลี่ยมในบัตรใบที่ 1 ใบที่ 2
		 และ ใบที่ 3 แสดงการเพิ่มขึ้นทีละ 2)
- รูปสี่เหลี่ยมในบัตรใบที่ 4 มีจ�ำ นวนเท่าไร (7 รูป) เพราะเหตุใด (เพราะเพิ่มขึ้นทีละ 2)
ครูเปิดบัตรใบที่ 4 พร้อมเขียนตัวเลขแสดงจำ�นวนใต้บัตรภาพ
			
ใบที่ 1
ใบที่ 2
ใบที่ 3
ใบที่ 4
ใบที่ 5

ครูเขียนตัวเลขแสดงจำ�นวนรูปสี่เหลี่ยมใต้บัตรแต่ละใบ ดังนี้
			
ใบที่ 1
ใบที่ 2
ใบที่ 3
ใบที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
3. เกณฑ์
3.1 ผลงานมีความถูกต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.2 คะแนนรวม ด้าน		
ทักษะและกระบวนการ		
ทางคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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ใบที่ 5

5

7

เพิ่มขึ้น 2 เพิ่มขึ้น 2

9

แบบรูปของจำ�นวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 2

3

เพิ่มขึ้น 2

ครูแจกไม้จม้ิ ฟัน (อาจใช้อย่างอืน่ แทนได้ เช่น ไม้ไอศกรีม) ให้นกั เรียนกลุม่ ละ 2 - 3 กล่อง
ให้นักเรียนแต่ละคนวางไม้จิ้มฟัน เพื่อสร้างรูปทีละรูปตามลำ�ดับ ในกระดาษ A3 แล้วบันทึก
จำ�นวนใบกิจกรรม 1.7 ข้อ 1 ดังนี้

2. ครูจัดกิจกรรมหาจำ�นวนถัดไปในแบบรูป โดยติดบัตรภาพแบบรูปบนกระดาน ดังนี้
1)
ใบที่ 1
ใบที่ 2
ใบที่ 3
ใบที่ 4
ใบที่ 5
							
…

ขั้นสอน

1

เพิ่มขึ้น 2

			
1
3
5
7
9
ครูถามว่า
- จำ�นวนใต้บัตรภาพแสดงความสัมพันธ์กันอย่างไร (เป็นแบบรูปของจำ�นวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 2)
ครูเขียนชุดจำ�นวนและความสัมพันธ์บนกระดาน ดังนี้

ครูเปิดบัตรใบที่ 5 พร้อมเขียนตัวเลขแสดงจำ�นวนใต้บัตรภาพ
			
ใบที่ 1
ใบที่ 2
ใบที่ 3
ใบที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

4

7

10

16 หรือ 4		7

+3

+3

10

แบบรูปของจำ�นวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 3

13

เพิ่มขึ้น 3 เพิ่มขึ้น 3 เพิ่มขึ้น 3 เพิ่มขึ้น 3

			
4
7
10
13
ครูเขียนชุดจำ�นวนและความสัมพันธ์บนกระดาน ดังนี้
+3

13

16
+3

16

- สร้างรูปที่ 1 แล้วบันทึกจำ�นวนไม้จิ้มฟัน
- สร้างรูปที่ 2 ต่อจากรูปที่ 1 แล้วบันทึกจำ�นวนไม้จิ้มฟันที่ใช้สร้าง
- สร้างรูปที่ 3 ต่อจากรูปที่ 2 แล้วบันทึกจำ�นวนไม้จิ้มฟันที่ใช้สร้าง
- สร้างรูปที่ 4 ต่อจากรูปที่ 3 แล้วบันทึกจำ�นวนไม้จิ้มฟันที่ใช้สร้าง
- สร้างรูปที่ 5 ต่อจากรูปที่ 4 ตามความเข้าใจของนักเรียน แล้วบันทึกจำ�นวนไม้จม้ิ ฟันทีใ่ ช้สร้าง
ครูถามว่า
- รูปที่ 5 ของนักเรียนมีลักษณะอย่างไร (ตอบตามความเข้าใจ เช่น สร้างได้รูปสี่เหลี่ยม 5
		 รูปต่อกัน)
- ในการสร้างรูปแต่ละครั้งนักเรียนหยิบไม้จิ้มฟันเพิ่มทีละกี่อัน (3 อัน)
- จำ�นวนไม้จิ้มฟันที่ใช้สร้างในแต่ละรูปเป็นเท่าไร (รูปที่ 1 ใช้ไม้จิ้มฟัน 4 อัน รูปที่ 2 ใช้
		 ไม้จิ้มฟัน 7 อัน รูปที่ 3 ใช้ไม้จิ้มฟัน 10 อัน รูปที่ 4 ใช้ไม้จิ้มฟัน 13 อัน รูปที่ 5 ใช้ไม้
		 จิ้มฟัน 16 อัน)
ครูเขียนจำ�นวนไม้จิ้มฟันบนกระดาน ดังนี้
			
ใบที่ 1
ใบที่ 2
ใบที่ 3
ใบที่ 4
ใบที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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ใบที่ 4
…

ใบที่ 5
…

ครูแจกไม้จม้ิ ฟัน (อาจใช้อย่างอืน่ แทนได้ เช่น ไม้ไอศกรีม) ให้นกั เรียนกลุม่ ละ 2 - 3 กล่อง
ให้นักเรียนแต่ละคนวางไม้จิ้มฟันเพื่อสร้างรูปทีละรูปตามลำ�ดับ ในกระดาษ A3 แล้วบันทึกจำ�นวน
ใบกิจกรรม 1.7 ข้อ 2 ดังนี้
- สร้างรูปที่ 1 แล้วบันทึกจำ�นวนไม้จิ้มฟัน
- สร้างรูปที่ 2 จากรูปที่ 1 แล้วบันทึกจำ�นวนไม้จิ้มฟันที่ใช้สร้าง
- สร้างรูปที่ 3 จากรูปที่ 2 แล้วบันทึกจำ�นวนไม้จิ้มฟันที่ใช้สร้าง
- สร้างรูปที่ 4 จากรูปที่ 3 ตามความเข้าใจของนักเรียน แล้วบันทึกจำ�นวนไม้จิ้มฟันที่ใช้สร้าง
- สร้างรูปที่ 5 จากรูปที่ 4 ตามความเข้าใจของนักเรียน แล้วบันทึกจำ�นวนไม้จิ้มฟันที่ใช้สร้าง
ครูถามว่า
- รูปที่ 4 ของนักเรียนมีลักษณะอย่างไร (ตอบตามความเข้าใจ เช่น สร้างได้รูปห้าเหลี่ยม 2 รูป		
		 ต่อกัน)
- รูปที่ 5 ของนักเรียนมีลักษณะอย่างไร (ตอบตามความเข้าใจ เช่น สร้างได้รูปห้าเหลี่ยม 1 รูป)
- ในการสร้างรูปแต่ละครั้งนักเรียนหยิบไม้จิ้มฟันออกทีละกี่อัน (4 อัน)
- จำ�นวนไม้จม้ิ ฟันทีใ่ ช้สร้างในแต่ละรูปเป็นเท่าไร (รูปที่ 1 ใช้ไม้จม้ิ ฟัน 21 อัน รูปที่ 2 ใช้ไม้จม้ิ ฟัน 		
		 17 อัน รูปที่ 3 ใช้ไม้จิ้มฟัน 13 อัน รูปที่ 4 ใช้ไม้จิ้มฟัน 9 อัน รูปที่ 5 ใช้ไม้จิ้มฟัน 5 อัน)

2)
ใบที่ 1
ใบที่ 2
ใบที่ 3
						

ดังนั้น จำ�นวนถัดไปคือ 16

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

17

13

9

ลดลง 4 ลดลง 4 ลดลง 4

5 หรือ 21

-4

17

13

-4

9

5

รูปที่ 5

-4

5

		
แบบรูปของจำ�นวนที่ลดลงทีละ 4
ดังนั้น จำ�นวนถัดไปคือ 9 และ 5
ครูถามเพิ่มเติมว่า รูปที่ 6 มีลักษณะอย่างไร และใช้ไม้จิ้มฟันกี่อัน (ตอบตามความเข้าใจ)
ครูแนะนำ�ให้พจิ ารณารูปที่ 5 พบว่ามีไม้จม้ิ ฟันทัง้ หมด 5 อัน ดังนัน้ รูปที่ 6 จะมีไม้จม้ิ ฟัน 1 อัน
เนื่องจากแบบรูปนี้เป็นแบบรูปของจำ�นวนที่ลดลงทีละ 4 และลักษณะดังนี้
ซึง่ เกิดจาก การนำ�ไม้จม้ิ ฟันจากรูปที่ 5 ออก 4 อัน โดยนักเรียนอาจเอาออกทางด้านซ้ายของ
รูป
หรือด้านขวาของรูป
ก็ได้
3. ครูจัดกิจกรรมหาจำ�นวนถัดไปในแบบรูป โดยเขียนติดบัตรชุดของจำ�นวน บนกระดาน ดังนี้
1) จำ�นวนถัดไปในแบบรูป คือจำ�นวนใด
240 260 280 300 320 ...........
ครูให้นักเรียนอ่านจำ�นวนที่ครูเขียน บนกระดาน แล้วถามว่า
		 -		ชุดของจำ�นวนบนกระดานมีความสัมพันธ์กันอย่างไร (เพิ่มขึ้นทีละ 20)
		 - จำ�นวนถัดไป ควรเป็นจำ�นวนใด เพราะเหตุใด (340 เพราะ จาก 320 เพิม่ อีก 20 เป็น 340)
		 - ทราบได้อย่างไร (ตอบตามความเข้าใจ) เช่น

21

ลดลง 4

-4

รูปที่ 4

			
21
17
13
9
ครูเขียนชุดจำ�นวนและความสัมพันธ์บนกระดาน ดังนี้

ครูเขียนจำ�นวนไม้จิ้มฟันบนกระดาน ดังนี้
			
รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

79

สังเกตจำ�นวนที่อยู่ติดกัน ต่างกันอยู่ 20 โดย
260 มากกว่า 240 อยู่ 20 คิดจาก 260 – 240
280 มากกว่า 260 อยู่ 20 คิดจาก 280 – 260
300 มากกว่า 280 อยู่ 20 คิดจาก 300 – 280
320 มากกว่า 300 อยู่ 20 คิดจาก 320 – 300
ดังนั้น จำ�นวนที่มากกว่า 320 อยู่ 20 คือ 340
นับเพิ่มจาก 240 ไปอีก 20 จะได้ 260
นับเพิ่มจาก 260 ไปอีก 20 จะได้ 280
นับเพิ่มจาก 280 ไปอีก 20 จะได้ 300
นับเพิ่มจาก 300 ไปอีก 20 จะได้ 320
ดังนั้นนับเพิ่มจาก 320 ไปอีก 20 จะได้ 340

240 260 280 300 320 ......
		 ชุดของจำ�นวนนี้มีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นทีละ 20
		 หรือ ชุดของจำ�นวนนี้เป็นแบบรูปของจำ�นวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 20
ดังนั้น จำ�นวนถัดไปคือ 340

			
			
			
ครูถามว่า
- ชุดของจำ�นวนนี้เป็นแบบรูปของจำ�นวนหรือไม่ เพราะเหตุใด (เป็นแบบรูปของจำ�นวน
			เพราะมีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นทีละ 20)
ครูเขียนคำ�ตอบบนกระดาน พร้อมเขียนความสัมพันธ์ ดังนี้
+20 +20 +20 +20 +20

แนวคิดที่ 1
			
			
			
			
			
แนวคิดที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

- 25

- 25

- 25

- 25

725 700 675 650 625 ...........
ชุดของจำ�นวนนี้มีความสัมพันธ์แบบลดลงทีละ 25
หรือ ชุดของจำ�นวนนี้เป็นแบบรูปของจำ�นวนที่ลดลงทีละ 25

- 25

725 700 675 650 625 ...........
ครูแนะนำ�การเขียนแสดงความสัมพันธ์แบบลดลงทีละ 25 โดยเขียนเป็น – 25 ดังนี้

ลดลง 25 ลดลง 25 ลดลง 25 ลดลง 25 ลดลง 25

2) จำ�นวนถัดไปในแบบรูป คือจำ�นวนใด
725 700 675 650 625 ...........
ครูให้นักเรียนอ่านจำ�นวนที่ครูเขียน บนกระดาน แล้วถามว่า
		 - ชุดของจำ�นวนบนกระดานมีความสัมพันธ์กันอย่างไร (ลดลงทีละ 25)
		 - จำ�นวนถัดไป ควรเป็นจำ�นวนใด เพราะเหตุใด (600 เพราะ จาก 625 ลดลง 25 เป็น 600)
		 - ทราบได้อย่างไร (ตอบตามความเข้าใจ เช่น สังเกตจำ�นวนทีอ่ ยูต่ ดิ กัน ต่างกันอยู่ 25 โดย
				
725 มากกว่า 700 อยู่ 25 คิดจาก 725 – 700
				
700 มากกว่า 675 อยู่ 25 คิดจาก 700 – 675
				
675 มากกว่า 650 อยู่ 25 คิดจาก 675 – 650
				
650 มากกว่า 625 อยู่ 25 คิดจาก 650 – 625
				
ดังนั้น จำ�นวนที่น้อยกว่า 625 อยู่ 25 คือ 600
ครูเขียนคำ�ตอบบนกระดาน พร้อมเขียนความสัมพันธ์ ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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5. ครูตรวจสอบนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยครูเขียนแบบรูปบนกระดาน ให้นักเรียนเขียนโจทย์และ
คำ�ตอบลงในสมุด ดังนี้
1) 512 524 536 548 560 572
ชุดของจำ�นวนนี้เป็นแบบรูปของจำ�นวนทีเ่ พิ่มขึ้นทีละ 12
2) 480 420 360 300 240 180
ชุดของจำ�นวนนี้เป็นแบบรูปของจำ�นวนทีล่ ดลงทีละ 60
ครูเฉลย และตรวจความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า
- แบบรูปของจำ�นวนทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน เป็นชุดของจำ�นวนทีม่ คี วามสัมพันธ์
		 กันอย่างต่อเนื่องในลักษณะของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน
- การหาจำ�นวนถัดไปในแบบรูปของจำ�นวน ให้หาความสัมพันธ์ของแบบรูปก่อน แล้วจึงหา
		 จำ�นวนถัดไป
จากนั้นให้ทำ�แบบฝึกหัด 1.9

ขั้นสรุป

ดังนั้น จำ�นวนถัดไปคือ 600
ครูจดั กิจกรรมในลักษณะเดียวกันอีก 1 - 2 ความสัมพันธ์ (เป็นแบบรูปของจำ�นวนทีเ่ พิม่ ขึน้ ทีละ
15 หรือ เป็นแบบรูปของจำ�นวนทีล่ ดลงทีละ 30)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ทบทวนการหาจำ�นวนถัดไปในแบบรูปของจำ�นวน
โดยจัดกิจกรรม “ฉันอยู่ขบวนไหน”
แบบรูปของจำ�นวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน (การหาจำ�นวนที่หายไป)
ตรวจสอบความเข้าใจเป็นรายคู่ โดยให้นักเรียนทำ�ใบกิจกรรม 1.8
จากนั้นสุ่มนักเรียนนำ�เสนอผลงาน
แบบฝึกหัด 1.10
- ประเมินจากการตอบคำ�ถาม การทำ�ใบกิจกรรม 1.8 และแบบฝึกหัด 1.10
- ประเมินจากการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ขั้นนำ�

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

การวัดและประเมินผล

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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- แบบรูปของจำ�นวนที่
เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ
กัน เป็นชุดของจำ�นวนที่มี
ความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง
ในลักษณะของการเพิ่มขึ้น
หรือลดลงทีละเท่าๆ กัน
- การหาจำ�นวนที่หายไป
ในแบบรูปของจำ�นวน ให้หา
ความสัมพันธ์ของแบบรูปก่อน
แล้วจึงหาจำ�นวนที่หายไป

สาระสำ�คัญ

แบบรูปของจำ�นวนที่เพิ่ม
ขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน
(การหาจำ�นวนที่หายไป)

ขอบเขตเนื้อหา

651
314
825
517
932

1.
2.
3.
4.
5.

922

527

725

312

656

912

537

625

310

661

902

547

525

308

666

892

557

425

306

671

…….

…….

…….

…….

…….

ขั้นนำ�
1. ครูจดั กิจกรรม “ฉันอยูข่ บวนไหน” เพือ่ ทบทวนการหาจำ�นวนถัดไปในแบบรูปของจำ�นวนที่มี
ความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นทีละ 5 ทีละ 10 และที่มีความสัมพันธ์แบบลดลงทีละ 2 ทีละ 10 และ
ทีละ 100 ดังนี้
ครูติดแถบขบวนรถไฟแสดงแบบรูปของจำ�นวนบนกระดาน 5 ข้อ ดังนี้

กิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐

1. วิธีการ
1.1 ตรวจใบกิจกรรม
1.2 ตรวจแบบฝึกหัด
1.2 สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้
2. เครื่องมือ
2.1 ใบกิจกรรม 1.8
2.2 แบบฝึกหัด 1.10
2.2 แบบประเมินทักษะ
และกระบวนการทาง		
คณิตศาสตร์

การประเมิน

1. แถบขบวนรถไฟ
2. แถบแบบรูปของจำ�นวน
3. แถบแสดงความสัมพันธ์
และคำ�ตอบของแบบรูป
4. ใบกิจกรรม 1.8
5. แบบฝึกหัด 1.10

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ด้านทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
เพื่อให้นักเรียนสามารถ
สื่อสารและสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์

ด้านความรู้
เพื่อให้นักเรียนสามารถ
บอกจำ�นวนที่หายไปในแบบ
รูปของจำ�นวนที่เพิ่มขึ้น หรือ
ลดลงทีละเท่าๆกัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

ลดลงทีละ 100

เพิ่มขึ้นทีละ 10

304

325

567

ตู้รถไฟแสดงคำ�ตอบของแบบรูป

ลดลงทีละ 2

882

ลดลงทีละ 10

651

656

661

666

จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

1.

671

676

เพิ่มขึ้นทีละ 5

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันจัดตู้รถไฟแสดงความสัมพันธ์ของแบบรูปและคำ�ตอบ ให้ตรงกับ
ขบวนรถไฟแสดงแบบรูปของจำ�นวน เช่น

676

เพิ่มขึ้นทีละ 5

ครูแจกแถบขบวนรถไฟแสดงแบบรูปของจำ�นวนทั้ง 5 ข้อ พร้อมตู้รถไฟแสดงความสัมพันธ์
และคำ�ตอบของแบบรูป ให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ชุด ดังนี้
ตู้รถไฟแสดงความสัมพันธ์ของแบบรูป

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐
3. เกณฑ์
3.1 ผลงานมีความถูกต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.2 คะแนนรวม ด้าน		
ทักษะและกระบวนการ		
ทางคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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92

100 108 ..... 124 132
แบบรูปของจำ�นวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 8
ดังนั้น จำ�นวนที่หายไป คือ 116

			

2. ครูจัดกิจกรรม ให้นักเรียนหาจำ�นวนที่หายไปในแบบรูป (1 จำ�นวน) ดังนี้
ครูติดแถบแบบรูปของจำ�นวน บนกระดาน ดังนี้
1)
92 100 108 …….. 124 132
ครูถามว่า
- แบบรูปของจำ�นวนบนกระดานมีความสัมพันธ์กันอย่างไร (เป็นแบบรูปของจำ�นวนที่เพิม่ ขึน้ 		
		 ทีละ 8) ทราบได้อย่างไร (สังเกตว่าจำ�นวนจากซ้ายไปขวาทีอ่ ยูต่ ดิ กันจะเพิม่ ขึน้ ทีละ 8)
- จำ�นวนที่หายไปคือจำ�นวนใด (116)
- มีวิธีการหาจำ�นวนที่หายไปได้อย่างไร (ตอบตามความเข้าใจ เช่น
		 • หาความสัมพันธ์แบบรูปของจำ�นวนก่อน ซึ่งได้ว่า เป็นแบบรูปของจำ�นวนที่เพิ่มขึ้น		
			 ทีละ 8
		 • หาจำ�นวนที่หายไป โดย
แนวคิดที่ 1 จาก 108 บวกกับ 8 จะได้ 108 + 8 = 116
แนวคิดที่ 2 เนื่องจากจำ�นวนทางขวามากกว่าจำ�นวนทางซ้ายที่อยู่ติดกันอยู่ 8 จึงนำ�จำ�นวน
ทางขวา ลบด้วย 8 จะได้ 124 – 8 = 116
ครูเขียนคำ�ตอบบนกระดาน พร้อมเขียนความสัมพันธ์ ดังนี้
			
+8
+8
+8
+8
+8

ขั้นสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

3. ครูจัดกิจกรรม ให้นักเรียนหาจำ�นวนที่หายไปในแบบรูป (2 จำ�นวน) ดังนี้
ครูติดแถบแบบรูปของจำ�นวน บนกระดาน ดังนี้
			 125 140 155 …….. 185 200 …….

166 ....... 154 148 142
แบบรูปของจำ�นวนที่ลดลงทีละ 6
ดังนั้น จำ�นวนที่หายไป คือ 160

172

2)
172 166 ……. 154 148 142
ครูถามว่า
- แบบรูปของจำ�นวนบนกระดานมีความสัมพันธ์กันอย่างไร (เป็นแบบรูปของจำ�นวนที่ลดลง		
		 ทีละ 6) ทราบได้อย่างไร (สังเกตว่าจำ�นวนจากซ้ายไปขวาทีอ่ ยูต่ ดิ กันจะลดลงทีละ 6)
- จำ�นวนที่หายไป คือ จำ�นวนใด (160)
- มีวิธีการหาจำ�นวนที่หายไปได้อย่างไร (ตอบตามความเข้าใจ เช่น
		 • หาความสัมพันธ์แบบรูปของจำ�นวนก่อน ซึ่งได้ว่า เป็นแบบรูปของจำ�นวนที่ลดลงทีละ 6
		 • หาจำ�นวนที่หายไป โดย
แนวคิดที่ 1 จาก 166 ลบด้วย 6 จะได้ 166 - 6 = 160
แนวคิดที่ 2 เนื่องจากจำ�นวนทางขวาน้อยกว่าจำ�นวนทางซ้ายที่อยู่ติดกันอยู่ 6 จึงนำ�จำ�นวน
ทางขวา บวกด้วย 6 จะได้ 154 + 6 = 160
ครูเขียนคำ�ตอบบนกระดาน พร้อมเขียนความสัมพันธ์ ดังนี้
			
-6
-6
-6
-6
-6

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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4. ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยให้นักเรียนจับคู่กันทำ�ใบกิจกรรม 1.8 “จำ�นวนที่หาย
ไปไขรหัสปริศนา” เมื่อได้คำ�ตอบแล้ว ให้เขียนรหัสปริศนาที่ตรงกับคำ�ตอบในตารางรหัสปริศนา
เช่น

ขั้นสรุป

125

140 155 …….. 185 200 …….
แบบรูปของจำ�นวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 15
ดังนั้น จำ�นวนที่หายไป คือ 170 และ 215

			

ครูถามว่า
- แบบรูปของจำ�นวนบนกระดานมีความสัมพันธ์กันอย่างไร (เป็นแบบรูปของจำ�นวนที่เพิ่มขึ้น		
		 ทีละ 15) ทราบได้อย่างไร (สังเกตว่าจำ�นวนจากซ้ายไปขวาที่อยู่ติดกันจะเพิ่มขึ้นทีละ 15)
- จำ�นวนที่หายไป คือ จำ�นวนใด (170 และ 215)
- มีวิธีการหาจำ�นวนที่หายไปได้อย่างไร (ตอบตามความเข้าใจ เช่น
		 • หาความสัมพันธ์แบบรูปของจำ�นวนก่อน ซึ่งได้ว่า เป็นแบบรูปของจำ�นวนที่เพิ่มขึ้น		
			 ทีละ 15
		 • หาจำ�นวนที่หายไป โดย
			 จาก 155 บวกกับ 15 จะได้ 155 + 15 = 170 และ
			 จาก 200 บวกกับ 15 จะได้ 200 + 15 = 215
ครูเขียนคำ�ตอบบนกระดาน พร้อมเขียนความสัมพันธ์ ดังนี้
		
+15 +15 +15 +15 +15 +15

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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L
3)

ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยและตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า
- แบบรูปของจำ�นวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน เป็นชุดของจำ�นวนที่มีความ		
		 สัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในลักษณะของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆ กัน
- การหาจำ�นวนที่หายไปในแบบรูปของจำ�นวน ให้หาความสัมพันธ์ของแบบรูปก่อน แล้ว		
		 จึงหาจำ�นวนที่หายไป
ให้นักเรียนทำ�แบบฝึกหัด 1.10

ตัวอย่าง
1)
2)
L			

160

1) 115 130 145 ....... 175 190
จำ�นวนที่หายไป คือ 160 ซึ่งตรงกับรหัสปริศนา L จึงเขียน L ในช่องที่ 1 ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

89

จัดกิจกรรม “สร้างจำ�นวนจากวงล้อตัวเลข”
ใบกิจกรรม 1.9
ตรวจสอบความเข้าใจเป็นรายคู่ สุ่มนักเรียนออกไปนำ�เสนอผลงานของใบกิจกรรม 1.9
ครูตรวจความถูกต้อง
- ประเมินจากการตอบคำ�ถามและการทำ�ใบกิจกรรม 1.9
- ประเมินจากการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ขั้นนำ�

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

การวัดและประเมินผล

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑
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1. จำ�นวนนับไม่เกิน
100,000 สามารถเขียน
แสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ
การเขียนตัวเลขแสดง
จำ�นวนตั้งแต่สี่หลัก นิยม
เขียนเครื่องหมายจุลภาค (,)
คั่นระหว่างตัวเลขในหลัก
ร้อยและหลักพัน

สาระสำ�คัญ

ทบทวน
1. จำ�นวนนับไม่เกิน 100,000
2. หลักและค่าประจำ�
หลักของจำ�นวนนับไม่เกิน
100,000
3. การเปรียบเทียบและเรียง
ลำ�ดับจำ�นวน

ขอบเขตเนื้อหา

หลักพัน

หลักร้อย

หลักสิบ

หลักหน่วย

จำ�นวนที่ได้ คือ........................................................................................
นำ�เลขโดดทั้ง 5 ตัว มาสร้างให้เป็นจำ�นวนที่น้อยที่สุด ได้.......................
รอบที่ 3 สร้างจำ�นวนให้ได้ใกล้เคียง 50,000

หลักหมื่น

จำ�นวนที่ได้ คือ........................................................................................
นำ�เลขโดดทั้ง 5 ตัว มาสร้างให้เป็นจำ�นวนที่มากที่สุด ได้........................
รอบที่ 2 สร้างเป็นจำ�นวนที่น้อยที่สุด

ขั้นสอน
1. ครูจัดกิจกรรม “สร้างจำ�นวนจากวงล้อ” ให้นักเรียนสร้างจำ�นวนนับด้วยวงล้อตัวเลข โดยทำ�
ในใบกิจกรรม 1.9
1) ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อน สร้างจำ�นวนนับไม่เกิน 100,000 โดยผลัดกันหมุนวงล้อตัวเลข
0 - 9 เมื่อนักเรียนหมุนวงล้อ 1 ครั้ง ให้น�ำ ตัวเลขที่หมุนได้เขียนลงในตารางหลักเลข ทีละ 1 หลัก
เช่น หมุนครั้งที่ 1 ได้ตัวเลข 4 นักเรียนต้องตัดสินใจว่าจะเขียนตัวเลข 4 ที่หลักใด ทำ�เช่นนี้จนครบ
5 หลัก เพื่อสร้างจำ�นวน ตามเงื่อนไขที่ครูก�ำ หนด
รอบที่ 1 สร้างเป็นจำ�นวนที่มากที่สุด
				
หลักหมื่น
หลักพัน
หลักร้อย
หลักสิบ หลักหน่วย

กิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑

1. วิธีการ
1.1 ตรวจใบกิจกรรม
1.2 สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้
2. เครื่องมือ
2.1 ใบกิจกรรม 1.9
2.2 แบบประเมินทักษะ
และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์
3. เกณฑ์
3.1 ผลงานมีความถูก
ต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
3.2 คะแนนรวม ด้าน
ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

การประเมิน

1. วงล้อตัวเลข 0 - 9
2. ใบกิจกรรม 1.9

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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2. 100,000 เป็นจำ�นวน
หกหลักเลขโดด 0 ในหลัก
หน่วย หลักสิบ หลักร้อย
หลักพัน และหลักหมื่น มี
ค่าเป็น 0 เลขโดด 1 ใน
หลักแสน มีค่า 100,000
3. การเขียนแสดงจำ�นวนใน
รูปกระจาย เป็นการเขียนใน
รูปการบวกค่าของเลขโดดใน
หลักต่าง ๆ ของจำ�นวนนัน้
4. การเปรียบเทียบจำ�นวน
สองจำ�นวน
• ถ้าจำ�นวนหลักไม่เท่า
กัน จำ�นวนที่มีหลักมากกว่า
จะมากกว่า
• ถ้าจำ�นวนหลักเท่ากัน
- จำ�นวนที่ค่าของ
		 เลขโดด ในหลักที่อยู่
		 ทางซ้ายสุดมากกว่าจะ
		 มากกว่า
หลักหมื่น

หลักพัน

หลักร้อย

หลักสิบ

หลักหน่วย

2. ครูสุ่มนักเรียน 1 คน บอกจำ�นวนที่สร้างจากการหมุนวงล้อรอบที่ 1 ครูเขียนจำ�นวนที่นักเรียน
บอกบนกระดาน จากนั้นครูถามต่อว่ามีใครที่สร้างจำ�นวนจากการหมุนวงล้อรอบที่ 1 ที่มากกว่า
จำ�นวนที่เขียนบนกระดาน ทำ�เช่นนี้จนได้จ�ำ นวนที่มากที่สุดของห้อง

ขั้นสรุป

2) เมื่อครบ 3 รอบให้น�ำ จำ�นวนทั้ง 3 มาเรียงลำ�ดับ
		 เรียงลำ�ดับจำ�นวนจากน้อยไปมาก ได้ ...................................................
		 เรียงลำ�ดับจำ�นวนจากมากไปน้อย ได้ ...................................................

จำ�นวนที่ได้ คือ...................................
เขียนแสดงด้วยตัวเลขไทย ......................................
เขียนเป็นตัวหนังสือ .....................................................................
เขียนค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก ดังนี้
				 ................. อยู่ในหลักหมื่น มีค่า....................
				 ................. อยู่ในหลักพัน มีค่า....................
				 ................. อยู่ในหลักร้อย มีค่า....................
				 ................. อยู่ในหลักสิบ มีค่า....................
				 ................. อยู่ในหลักหน่วย มีค่า....................
เขียนอยู่ในรูปกระจายได้.....................................................................

				

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ด้านความรู้
เพื่อให้นักเรียนสามารถ
1. สร้างจำ�นวนนับไม่เกิน
100,000
2. บอกหลักและค่าของ

จุดประสงค์การเรียนรู้

- ถ้าเลขโดดในหลักที่อยู่
		 ทางซ้ายสุดมีค่าเท่ากัน
		 ให้พิจารณาค่าของเลข
		 โดดในหลักถัดไปทาง
		 ขวาทีละหลัก ค่าของ
		 เลขโดดของจำ�นวนใด
		 มากกว่าจำ�นวนนั้นจะ
		 มากกว่า
5. การเรียงลำ�ดับจำ�นวนอาจ
ทำ�ได้โดยหาจำ�นวนที่มาก
ที่สุดและจำ�นวนที่น้อยสุด
ก่อน จากนั้นนำ�จำ�นวนมา
เรียงลำ�ดับจากน้อยไปมาก
หรือจากมากไปน้อย

ครูจัดกิจกรรมทำ�นองเดียวกันนี้ จากการสร้างจำ�นวนในรอบที่ 2 และรอบที่ 3
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า
- จำ�นวนนับไม่เกิน 100,000 สามารถเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และ		
		 ตัวหนังสือ
- การเขียนตัวเลขแสดงจำ�นวนตั้งแต่สี่หลัก นิยมเขียนเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่าง		
		 ตัวเลขในหลักร้อยและหลักพัน
- 100,000 เป็นจำ�นวนหกหลัก เลขโดด 0 ในหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย หลักพัน และ
		 หลักหมื่น มีค่าเป็น 0 เลขโดด 1 ในหลักแสน มีค่า 100,000
- การเขียนแสดงจำ�นวนในรูปกระจาย เป็นการเขียนในรูปการบวกค่าของเลขโดดในหลัก
		 ต่าง ๆ ของจำ�นวนนั้น
- การเปรียบเทียบจำ�นวนสองจำ�นวน
o ถ้าจำ�นวนหลักไม่เท่ากัน จำ�นวนที่มีหลักมากกว่าจะมากกว่า
o ถ้าจำ�นวนหลักเท่ากัน
		 • จำ�นวนที่ค่าของเลขโดดในหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดมากกว่าจะมากกว่า
		 • ถ้าเลขโดดในหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดมีค่าเท่ากัน ให้พิจารณาค่าของเลขโดดในหลักถัดไปทาง
			 ขวาทีละหลัก ค่าของเลขโดดของจำ�นวนใดมากกว่า จำ�นวนนั้นจะมากกว่า
- การเรียงลำ�ดับจำ�นวนอาจทำ�ได้โดยหาจำ�นวนที่มากที่สุดและน้อยที่สุดก่อน จากนั้นนำ�
จำ�นวนมาเรียงลำ�ดับจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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ด้านทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
เพื่อให้นักเรียนสามารถ
สื่อสารและสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์

เลขโดดในแต่ละหลัก และ
เขียนแสดงจำ�นวน ในรูป
กระจาย
3. เปรียบเทียบจำ�นวน
และเรียงลำ�ดับจำ�นวนจาก
น้อยไปมาก หรือจากมาก
ไปน้อย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ภาคผนวก

ภาคผนวก
ก
เฉลยแบบฝึกหัด
หน่วยที่

เฉลย

จำ�นวนนับไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐

๑

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

ฝ.๑.๑/ผ.๑

เฉลย แบบฝึกหัด 1.1
		 เขียนแสดงจำ�นวนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ
		 เขียนค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และเขียนแสดงจำ�นวนในรูปกระจาย
		 1)

		
วเลขฮินดูอารบิก  
		 ตั		
770
		
ตัวเลขไทย
				๗๗๐
ตัวหนังสือ
				เจ็
ดร้อยเจ็ดสิบ
		 ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
		
มีค่า 700   
7		ในหลักร้อย
		
ในหลักสิบ
มีค่า
			 7			
70     
		
ในหลักหน่วย
มีค่า
			 0			
0
		 เขียนในรูปกระจาย
				
= 700 + 70 + 0
			
770		
หรือ 770		
= 700 + 70
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ฝ.๑.๑/ผ.๑

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

		 2)

		
		 ตัว		
เลขฮินดูอารบิก  
358
		
				๓๕๘
ตัวเลขไทย
				สามร้
อยห้าสิบแปด
ตัวหนังสือ
		 ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
			 3
ในหลั
		
กร้อย
มีค่า
		
			 5
ในหลั
		
กสิบ
มีค่า
		
			 8
ในหลั
		
กหน่วย
มีค่า

300   
50     
8

		 เขียนในรูปกระจาย
				
			
358		
= 300
		 + 50 + 8

78

=

452

MATH

376

38

+

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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ฝ.๑.๑/ผ.๑

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

		 3)

		
พัน

ร้อย

สิบ

หน่วย

		 ตัว		
เลขฮินดูอารบิก  
924
		
				๙๒๔
ตัวเลขไทย
				เก้
าร้อยยี่สิบสี่
ตัวหนังสือ
		 ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
			 9
ในหลั
		
กร้อย
มีค่า
		
			 2
ในหลั
		
กสิบ
มีค่า
		
			 4
ในหลั
		
กหน่วย
มีค่า

900   
20     
4

		 เขียนในรูปกระจาย
				
			
924		
= 900 + 20 + 4
300 + 40 + 9 = ?
700 + 0 + 2 =
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ฝ.๑.๑/ผ.๑

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

		 4)

		
พัน

ร้อย

สิบ

หน่วย

		 ตัว		
เลขฮินดูอารบิก  
607
		
				๖๐๗
ตัวเลขไทย
				หกร้
อยเจ็ด
ตัวหนังสือ
		 ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
			 6
ในหลั
		
กร้อย
มีค่า 600   
		
			 0
ในหลั
		
กสิบ
มีค่า
0     
		
			 7			
ในหลักหน่วย
มีค่า
7
		 เขียนในรูปกระจาย
				
			
607		
= 600 + 0 + 7
			
หรือ 607		
= 600
		 + 7

4
5

3
6

1

2
7

8

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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ฝ.๑.๑/ผ.๑

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

		 5)

		

หลักร้อย

หลักสิบ

หลักหน่วย

2

8

1

		 ตัว		
เลขฮินดูอารบิก  
281
		
				๒๘๑
ตัวเลขไทย
				สองร้
อยแปดสิบเอ็ด
ตัวหนังสือ
		 ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
			 2
ในหลั
		
กร้อย
มีค่า
		
			 8			
ในหลักสิบ
มีค่า
		
			 1
ในหลั
		
กหน่วย
มีค่า

200   
80     
1

		 เขียนในรูปกระจาย
				
			
281		
= 200 + 80 + 1
93

100

=

631

+

249

400 + 50
+ 9
= ?
300 + 0 + 8
= ?

19
62

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ฝ.๑.๑/ผ.๑

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

		 6)

		

หลักร้อย

หลักสิบ

หลักหน่วย

4

9

5

		 ตัว		
เลขฮินดูอารบิก  
495
		
				๔๙๕
ตัวเลขไทย
				สี
่ร้อยเก้าสิบห้า
ตัวหนังสือ
		 ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
			 4
ในหลั
		
กร้อย
มีค่า
		
			 9
ในหลั
		
กสิบ
มีค่า
		
			 5
ในหลั
		
กหน่วย
มีค่า

400   
90     
5

		 เขียนในรูปกระจาย
				
			
495		
= 400 + 90 + 5
+

78

285

=

14

198
46

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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ฝ.๑.๒/ผ.๒

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

เฉลย แบบฝึกหัด 1.2
1

เขียนตัวเลขแสดงจำ�นวน พัน ร้อย สิบ และหน่วย แล้วเขียนเป็น
ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ
		 1)

		
2    พัน      กับ     4    ร้อย     กับ    1   สิบ       กับ    3   หน่วย
ตัวเลขฮินดูอารบิก  
					
2,413
ตัวเลขไทย
					

๒,๔๑๓

ตัวหนังสือ
					

สองพันสี่ร้อยสิบสาม

		 2)

		
4    พัน      กับ     2    ร้อย     กับ    5   สิบ       กับ    1   หน่วย
					
4,251
ตัวเลขฮินดูอารบิก  
					
ตัวเลขไทย

๔,๒๕๑

					
ตัวหนังสือ

สี่พันสองร้อยห้าสิบเอ็ด

102

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ฝ.๑.๒/ผ.๒

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

		 3)

		

3    พัน      กับ     8    ร้อย     กับ    3    สิบ       กับ    0    หน่วย
					
3,830
ตัวเลขฮินดูอารบิก  

					
ตัวเลขไทย

๓,๘๓๐

					
ตัวหนังสือ

สามพันแปดร้อยสามสิบ

93

=

+

631
351
249

19

62

75

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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ฝ.๑.๒/ผ.๒

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

2

เขียนตัวเลขแสดงจำ�นวน พัน ร้อย สิบ และหน่วย แล้วเขียนเป็น
ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ
		 1)

		

พัน

ร้อย

สิบ

หน่วย

7    พัน      กับ     4    ร้อย     กับ    5    สิบ       กับ    6    หน่วย
					
7,456
ตัวเลขฮินดูอารบิก  
					
ตัวเลขไทย

๗,๔๕๖

					
ตัวหนังสือ

เจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบหก

		 2)

		

พัน

ร้อย

สิบ

หน่วย

6    พัน      กับ     8    ร้อย     กับ    0    สิบ       กับ    9    หน่วย
ตัวเลขฮินดูอารบิก  
					
6,809
ตัวเลขไทย
					

๖,๘๐๙

ตัวหนังสือ
					

หกพันแปดร้อยเก้า

104

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ฝ.๑.๒/ผ.๒

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

		 3)

หมื่น พัน
ร้อย
สิบ
หน่วย
		
               หมื
่น  กับ         พั
วย
1
0 น  กับ         ร้
0 อย  กับ         สิ
0 บ  กับ         หน่
0

					
ตัวเลขฮินดูอารบิก  

10,000

					
ตัวเลขไทย

๑๐,๐๐๐

					
ตัวหนังสือ

หนึ่งหมื่น

+

285

78

=

198

14
46

89

481

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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ฝ.๑.๒/ผ.๒

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

3

เขียนเป็นตัวหนังสือ ตัวเลขฮินดูอารบิก หรือตัวเลขไทย
ตัวหนังสือ

		
1)    หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
						
		 2) 				
			
เก้าพันเก้าร้อยหกสิบห้า

ตัวเลขฮินดูอารบิก

ตัวเลขไทย

1,171			

๑,๑๗๑

9,965			

๙,๙๖๕

		 3) 		เจ็ดพันแปดร้
		
7,808			 ๗,๘๐๘
			
อยแปด					
		 4) 				
			
แปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้า

8,729			

๘,๗๒๙

		 5) 		เก้าพันห้า		
9,569			 ๙,๕๖๙
			
ร้อยหกสิบเก้า					
6)    หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสาม
						

1,493

๑,๔๙๓

7)    ห้าพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ด
						

5,391

๕,๓๙๑

		 8) 		สี่พันสี่ร้อยสามสิ
		
4,430			 ๔,๔๓๐
			
บ					
		 9) 				
			
เก้าพันสองร้อยสิบห้า		 9,215			
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๙,๒๑๕

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ฝ.๑.๓/ผ.๓

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

เฉลย แบบฝึกหัด 1.3
1

เขียนตัวเลขแสดงจำ�นวน หมื่น พัน ร้อย สิบ และหน่วย แล้วเขียนเป็น
ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ
		 1)

		

หมื่น

พัน

ร้อย

สิบ

หน่วย

4
3 น  กับ         ร้
4 อย  กับ         สิ
2 บ  กับ         หน่
0
               หมื
่น  กับ         พั
วย
					
43,420
ตัวเลขฮินดูอารบิก  
					
ตัวเลขไทย

๔๓,๔๒๐

					
ตัวหนังสือ

สี่หมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบ

		 2)

		

หมื่น

พัน

ร้อย

สิบ

หน่วย

7
2 น  กับ         ร้
3 อย  กับ         สิ
1 บ  กับ         หน่
5
               หมื
่น  กับ         พั
วย
					
72,315
ตัวเลขฮินดูอารบิก  
					
ตัวเลขไทย

๗๒,๓๑๕

					
ตัวหนังสือ

เจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสิบห้า

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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ฝ.๑.๓/ผ.๓

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

		 3)

		

หมื่น

พัน

ร้อย

สิบ

หน่วย

5
0 น  กับ         ร้
0 อย  กับ         สิ
0 บ  กับ         หน่
5
               หมื
่น  กับ         พั
วย
					
50,005
ตัวเลขฮินดูอารบิก  
					
ตัวเลขไทย

๕๐,๐๐๕

					
ตัวหนังสือ

ห้าหมื่นห้า

		 4)

		

หมื่น

พัน

ร้อย

สิบ

หน่วย

6
6 น  กับ         ร้
6 อย  กับ         สิ
1 บ  กับ         หน่
1
               หมื
่น  กับ         พั
วย
					
66,611
ตัวเลขฮินดูอารบิก  
					
ตัวเลขไทย

๖๖,๖๑๑

					
ตัวหนังสือ

หกหมื่นหกพันหกร้อยสิบเอ็ด
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ฝ.๑.๓/ผ.๓

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

		 5)

		

หมื่น

พัน

ร้อย

สิบ

หน่วย

8
5 น  กับ         ร้
3 อย  กับ         สิ
0 บ  กับ         หน่
3
               หมื
่น  กับ         พั
วย
					
85,303
ตัวเลขฮินดูอารบิก  
					
ตัวเลขไทย

๘๕,๓๐๓

					
ตัวหนังสือ

แปดหมื่นห้าพันสามร้อยสาม

		 6)

		

หมื่น

พัน

ร้อย

สิบ

หน่วย

9
0 น  กับ         ร้
9 อย  กับ         สิ
7 บ  กับ         หน่
3
               หมื
่น  กับ         พั
วย
					
90,973
ตัวเลขฮินดูอารบิก  
					
ตัวเลขไทย

๙๐,๙๗๓

					
ตัวหนังสือ

เก้าหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบสาม

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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ฝ.๑.๓/ผ.๓

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

2

เขียนแสดงจำ�นวนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ
ตัวเลข
ตัวเลขไทย
ฮินดูอารบิก

ภาพแสดงจำ�นวน
1)

หมื่น

พัน

ร้อย

สิบ

พัน

ร้อย

สิบ

35,007

๓๕,๐๐๗

สามหมื่นห้าพันเจ็ด

94,073

๙๔,๐๗๓

เก้าหมื่นสี่พันเจ็ดสิบสาม

23,456

๒๓,๔๕๖

สองหมื่นสามพันสี่ร้อย

หน่วย

2)

หมื่น

หน่วย

3)

			
หมื่น

พัน

ร้อย

สิบ

ตัวหนังสือ

ห้าสิบหก

หน่วย

4)

19,180

๑๙,๑๘๐ หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อย
แปดสิบ

หมื่น
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พัน

ร้อย

สิบ

หน่วย

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ฝ.๑.๔/ผ.๔

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

เฉลย แบบฝึกหัด 1.4
1 เขียนคำ�ตอบในช่องว่าง
		 1)

		
แสน

หมื่น

พัน

ร้อย

สิบ

หน่วย

     
   

เขียนหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
หมื่น     มี  ค่า   60,000
       6
อยู่ในหลัก
    
       
น       มีค่า   4,000  
       4         อยู่ในหลัก   พั      
      
อย      มีค่า
    800    
       8       อยู่ในหลัก   ร้     
       
บ       มีค่า
       0       
       0       อยู่ในหลัก   สิ      
       
       7       
       7       อยู่ในหลัก   หน่
    วย    มีค่า
		
     
เขียนในรูปกระจาย
			
		
64,807 = 60,000 + 4,000 + 800 + 0 + 7
     			
หรือ   64,807    =    60,000 + 4,000 + 800 + 7
		

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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ฝ.๑.๔/ผ.๔

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

		 2)

		

แสน

หมื่น

พัน

ร้อย

สิบ

หน่วย

     
   

เขียนหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
หมื่น     มี  ค่า   90,000
       9
อยู่ในหลัก
    
       
น       มีค่า   9,000  
       9         อยู่ในหลัก   พั      
      
อย      มีค่า
    900    
       9       อยู่ในหลัก   ร้     
       
บ       มีค่า        90       
       9       อยู่ในหลัก   สิ      
       
       9       
       9       อยู่ในหลัก   หน่
    วย    มีค่า
		
     
เขียนในรูปกระจาย
			
		
99,999 = 90,000 + 9,000 + 900 + 90 + 9

93

=

631

351

19
249

62

75

x
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ฝ.๑.๔/ผ.๔

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

2 เขียนคำ�ตอบในช่องว่าง
		
		 1)		10,247
เขียนเลขโดดในตารางหลักเลข
หลักหมื่น
1

หลักพัน
0

หลักร้อย
2

หลักสิบ
4

หลักหน่วย
7

     
   

เขียนหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
หมื่น     มี  ค่า   10,000
       1
อยู่ในหลัก
    
       
น       มีค่า
  0  
       0         อยู่ในหลัก   พั      
      
อย      มีค่า
    200    
       2       อยู่ในหลัก   ร้     
       
บ       มีค่า        40       
       4       อยู่ในหลัก   สิ      
       
       7       
       7       อยู่ในหลัก   หน่
    วย    มีค่า
		
     
เขียนในรูปกระจาย
			
		
10,247 = 10,000 + 0 + 200 + 40 + 7
     			
หรือ   10,247    =    10,000 + 200 + 40 + 7

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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ฝ.๑.๔/ผ.๔

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

		

2)		40,924
เขียนเลขโดดในตารางหลักเลข
หลักหมื่น
4

หลักพัน
0

หลักร้อย
9

หลักสิบ
2

หลักหน่วย
4

     
   

เขียนหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
หมื่น     มี  ค่า   40,000
       4
อยู่ในหลัก
    
       
น       มีค่า
  0  
       0         อยู่ในหลัก   พั      
      
อย      มีค่า
    900    
       9       อยู่ในหลัก   ร้     
       
บ       มีค่า        20       
       2       อยู่ในหลัก   สิ      
       
       4       
       4       อยู่ในหลัก   หน่
    วย    มีค่า
		
     
เขียนในรูปกระจาย
			
		
40,924 = 40,000 + 0 + 900 + 20 + 4
     			
หรือ   40,924    =    40,000 + 900 + 20 + 4

+
285
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33

254

78
46

45

760

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ฝ.๑.๔/ผ.๔

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

		

3)		90,002
เขียนเลขโดดในตารางหลักเลข
หลักหมื่น
9

     
   

หลักพัน
0

หลักร้อย
0

หลักสิบ
0

เขียนหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
หมื่น     มี  ค่า  
       9
อยู่ในหลัก
    
       
น       มีค่า
       0         อยู่ในหลัก   พั      
      
อย      มีค่า
       0       อยู่ในหลัก   ร้     
       
บ       มีค่า
       0       อยู่ในหลัก   สิ      
       
       2       อยู่ในหลัก   หน่
    วย    มีค่า
		
     
เขียนในรูปกระจาย
			
		
90,002 = 90,000 + 0 + 0 + 0 + 2
     			
หรือ   90,002    =    90,000 + 2

หลักหน่วย
2

90,000
  0  
    0    
       0       
       2       

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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ฝ.๑.๔/ผ.๔

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

		

4)		100,000
เขียนเลขโดดในตารางหลักเลข
หลักแสน หลักหมื่น หลักพัน
1
0
0

     
   

เขียนหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
       1
อยู่ในหลัก
    
แสน    
       0       อยู่ในหลัก         
หมื่น    
       0         อยู่ในหลัก   พั     
       
น      
       0       อยู่ในหลัก   ร้      
      
อย     
       0       อยู่ในหลัก   สิ   บ      
       
       0       อยู่ในหลัก   หน่
    วย   
       

MATH
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หลักร้อย
0

85

15x9

หลักสิบ หลักหน่วย
0
0

มี  ค่า   100,000
มี  ค่า
0  
มีค่า
  0    
มีค่า
    0       
มีค่า
       0       
มีค่า
       0       

75+16

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ฝ.๑.๕/ผ.๕

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

เฉลย แบบฝึกหัด 1.5
1
		

เขียนคำ�ตอบในช่องว่าง เปรียบเทียบจำ�นวนโดยเขียนเครื่องหมาย > หรือ <
ใน
1) 19,875  กับ  9,005
หลักหมื่น
1

หลักพัน
9
9

หลักร้อย
8
0

หลักสิบ
7
0

หลักหน่วย
5
5

ดังนั้น   19,875   >   9,005   หรือ   9,005   < 19,875
2) 8,937  กับ  10,637
หลักหมื่น
		

1

หลักพัน
8
0

หลักร้อย
9
6

หลักสิบ
3
3

หลักหน่วย
7
7

ดังนั้น   8,937   <   10,637   หรือ   10,637   > 8,937
3) 85,733  กับ  6,985
หลักหมื่น
8

หลักพัน
5
6

หลักร้อย
7
9

หลักสิบ
3
8

หลักหน่วย
3
5

ดังนั้น   85,733 > 6,985   หรือ   6,985 < 85,733 				
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

ฝ.๑.๕/ผ.๕

2 เขียนคำ�ตอบในช่องว่าง เปรียบเทียบจำ�นวนโดยเขียนเครื่องหมาย > หรือ <
		 ใน
		
1) 11,050  กับ  9,898
ห้าหลัก 1     ในหลัก หมื่น มีค่า    10,000
11,050 เป็นจำ�นวน       
สี่หลัก
9     ในหลัก    พัน มีค่า    9,000
9,898   เป็นจำ�นวน        
ดังนั้น   11,050   >   9,898   หรือ    9,898   < 11,050
2) 9,452  กับ  37,020
9    ในหลัก   พัน มีค่า     9,000
9,452 เป็นจำ�นวน     สี่หลัก
37,020 เป็นจำ�นวน     ห้าหลัก 3    ในหลัก   หมื่น มีค่า    30,000
ดังนั้น   9,452   <   37,020   หรือ    37,020   > 9,452
3) 99,999  กับ  100,000
99,999 เป็นจำ�นวน   ห้าหลัก       9 ในหลัก   หมื่น มีค่า    90,000
100,000 เป็นจำ�นวน    หกหลัก       1   ในหลัก    แสน มีค่า   100,000
ดังนั้น   99,999   <   100,000   หรือ    100,000   > 99,999
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ฝ.๑.๕/ผ.๕

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

3

เขียนเครื่องหมาย > หรือ < ใน
1)

2)

3)

4)

5)

6)

13,000 > 6,009

5,205 < 40,100

14,900 > 9,040

6,738 < 35,320

9,452 < 24,900

26,300 > 9,989

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

ฝ.๑.๖/ผ.๖

เฉลย แบบฝึกหัด 1.6
1 เขียนคำ�ตอบในช่องว่าง เปรียบเทียบจำ�นวนโดยเขียนเครื่องหมาย > หรือ <
ใน
1) 8,096  กับ  6,900
8
8,096
ในหลัก พัน    มีค่า 8,000
6
      
6,900
ในหลัก พัน มีค่า 6,000
8,000   มากกว่า  6,000  
      
จะได้
ดังนั้น   8,096   > 6,900   หรือ    6,900   < 8,096
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2) 29,403  กับ  92,304
2
29,403
ในหลัก หมื่น มีค่า 20,000
9
92,304
ในหลัก หมื่น มีค่า 90,000
20,000   น้อยกว่า  90,000  
จะได้
ดังนั้น   29,403   < 92,304   หรือ    92,304   > 29,403
3) 55,105  กับ  15,050
5
55,105
ในหลัก หมื่น มีค่า 50,000
1
15,050
ในหลัก หมื่น มีค่า 10,000
50,000   มากกว่า  10,000    
จะได้
ดังนั้น   55,105   > 15,050   หรือ    15,050   < 55,105

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

2
		

ฝ.๑.๖/ผ.๖

เขียนคำ�ตอบในช่องว่าง เปรียบเทียบจำ�นวนโดยเขียนเครื่องหมาย > หรือ <
ใน

1) 43,876  กับ  43,096
หมื่น มีค่า     
40,000   
หลักที่อยู่ซ้ายสุด คือ หลักหมื่น 4 ในหลัก     
เท่ากัน
หลักพัน 3 ในหลัก  พัน มีค่า     
3,000 เท่ากัน
หลักถัดไปทางขวา คือ       
			
                          ร้
จึงพิจารณาค่าของเลขโดดในหลั
ก     อย     
8      ในหลัก ร้อย มีค่า
800
      
43,876
0 ในหลัก ร้อย มีค่า
0
      
43,096
า  0  
                           800   มากกว่
จะได้   
ดังนั้น   43,876   >   43,096   หรือ    43,096   < 43,876
		

      

2) 90,090  กับ  90,009
หลักที่อยู่ซ้ายสุด คือ หลักหมื่น     9 ในหลัก หมื่น มีค่า 90,000 เท่ากัน
หลักถัดไปทางขวา คือ หลักพัน     0 ในหลัก พัน มีค่า 0 เท่ากัน
                                      หลั
และหลักถัดไปทางขวา คือ กร้อย   0            ร้
ในหลัก อย           0
มีค่า
เท่ากัน
จึงพิจารณาค่าของเลขโดดในหลัก      สิบ     
9 ในหลัก สิบ มีค่า
90
90,090
0 ในหลัก สิบ มีค่า       0
90,009
                  90   มากกว่า  0  
จะได้
ดังนั้น   90,090   >   90,009   หรือ    90,009   < 90,090

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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ฝ.๑.๖/ผ.๖

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

3

เขียนเครื่องหมาย > หรือ < ใน
1)

2)

3)

4)

5)

6)

122

39,044 < 93,000

27,890 < 30,754

64,000 > 59,995

53,741 > 53,470

76,155 > 76,065

42,389 < 42,390

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

ฝ.๑.๗/ผ.๗

เฉลย แบบฝึกหัด 1.7
1 เขียนคำ�ตอบในช่องว่าง และเรียงลำ�ดับจำ�นวนจากมากไปน้อย
		
			 1) 31,025 5,123
10,532
		
      
จำ�นวนที่มากที่สุด       คือ        31,025
		
      
จำ�นวนที่น้อยที่สุด       คือ         5,123
      
เรียงลำ�ดับจำ�นวนจากมากไปน้อย  จะได้
10,532
5,123
		 31,025
			 2) 42,786 46,782
68,724
		
      
จำ�นวนที่มากที่สุด       คือ        68,724
		
     
จำ�นวนที่น้อยที่สุด       คือ        42,786
      
เรียงลำ�ดับจำ�นวนจากมากไปน้อย  จะได้
46,782
42,786
		 68,724
			 3) 7,501 42,355
45,322
		
      
จำ�นวนที่มากที่สุด       คือ        45,322
		
จำ�นวนที่น้อยที่สุด       คือ         7,501
เรียงลำ�ดับจำ�นวนจากมากไปน้อย  จะได้
42,355
7,501
				 45,322
			 4) 22,829
52,849
32,839
      
เรียงลำ�ดับจำ�นวนจากมากไปน้อย  จะได้
32,839
22,829
		 52,849
		
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

2

ฝ.๑.๗/ผ.๗

เขียนคำ�ตอบในช่องว่าง และเรียงลำ�ดับจำ�นวนจากน้อยไปมาก

			 1) 17,225 9,898
30,751
		
      
จำ�นวนที่น้อยที่สุด       คือ         9,898
		
      
จำ�นวนที่มากที่สุด       คือ        30,751
      
เรียงลำ�ดับจำ�นวนจากน้อยไปมาก  จะได้
17,225
30,751
		 9,898
			 2) 77,501 42,355
45,322
		
      
จำ�นวนที่น้อยที่สุด       คือ        42,355
		
      
จำ�นวนที่มากที่สุด       คือ        77,501
      
เรียงลำ�ดับจำ�นวนจากน้อยไปมาก  จะได้
45,322
77,501
		 42,355
			 3) 11,210 21,190
11,310
		
      
จำ�นวนที่น้อยที่สุด       คือ        11,210
		
จำ�นวนที่มากที่สุด       คือ        21,190
      
เรียงลำ�ดับจำ�นวนจากน้อยไปมาก  จะได้
11,310
21,190
		 11,210
			 4) 24,187
9,252
57,901
      
เรียงลำ�ดับจำ�นวนจากน้อยไปมาก  จะได้
24,187
57,901
		 9,252
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

ฝ.๑.๘/ผ.๘

เฉลย แบบฝึกหัด 1.8
1 เขียนคำ�ตอบในช่องว่าง และเรียงลำ�ดับจำ�นวนจากมากไปน้อย
		
			 1) 38,459 81,894
50,438
76,495
		
      
จำ�นวนที่มากที่สุด       คือ        81,894
		
      
จำ�นวนที่น้อยที่สุด       คือ        38,459
      
เรียงลำ�ดับจำ�นวนจากมากไปน้อย  จะได้
76,495
50,438
38,459
		 81,894
			 2) 47,376 82,677
65,873
57,682
		
      
จำ�นวนที่มากที่สุด       คือ        82,677
		
     
จำ�นวนที่น้อยที่สุด       คือ        47,376
      
เรียงลำ�ดับจำ�นวนจากมากไปน้อย  จะได้
65,873
57,682 47,376
		 82,677
			 3) 60,035 65,970
69,703 65,035 69,307
เรียงลำ�ดับจำ�นวนจากมากไปน้อย  จะได้
65,970 65,035 60,035
				 69,703 69,307
			 4) 70,405 80,907
70,605 80,506 70,507
      
เรียงลำ�ดับจำ�นวนจากมากไปน้อย  จะได้
80,907 80,506 70,605 70,507 70,405
		

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

2

ฝ.๑.๘/ผ.๘

เขียนคำ�ตอบในช่องว่าง และเรียงลำ�ดับจำ�นวนจากน้อยไปมาก

			 1) 50,607 9,537
24,178
8,861
      
จำ�นวนที่น้อยที่สุด คือ         8,861
		
      
จำ�นวนที่มากที่สุด       คือ        50,607
		
      
เรียงลำ�ดับจำ�นวนจากน้อยไปมาก  จะได้
		 8,861 9,537 24,178 50,607
			 2) 47,376 82,677
65,873
57,682
      
จำ�นวนที่น้อยที่สุด คือ        47,376
		
      
จำ�นวนที่มากที่สุด       คือ        82,677
		
      
เรียงลำ�ดับจำ�นวนจากน้อยไปมาก  จะได้
		 47,376
57,682
65,873 82,677
			 3) 42,024 22,440
24,204 42,204
22,404
เรียงลำ�ดับจำ�นวนจากน้อยไปมาก  จะได้
				 22,404 22,440 24,204 42,024 42,204
			 4) 60,606
60,066
66,006 60,660 66,060
      
เรียงลำ�ดับจำ�นวนจากน้อยไปมาก  จะได้
60,066 60,606 60,660
66,006 66,060
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ฝ.๑.๙/ผ.๙

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

เฉลย แบบฝึกหัด 1.9
1
		

เขียนคำ�ตอบในช่องว่าง
ตัวอย่าง
+7

+7

+7

+7

8
15
22
29
ชุดของจำ�นวนเป็นแบบรูปของจำ�นวนที่         เพิ่มขึ้น         ทีละ   7
            จำ�นวนถัดไป    คือ     36
		 1) 201
212
223
234
245
        ชุดของจำ�นวนเป็นแบบรูปของจำ�นวนที่    เพิ่มขึ้น        
ทีละ    11
        จำ�นวนถัดไป   คือ     256
		 2) 720
711
702
693
684
        ชุดของจำ�นวนเป็นแบบรูปของจำ�นวนที่    ลดลง ทีละ    9
        จำ�นวนถัดไป   คือ     675
		 3) 824
812
800
788
776
        ชุดของจำ�นวนเป็นแบบรูปของจำ�นวนที่    ลดลง ทีละ    12
        จำ�นวนถัดไป   คือ     764
		 4) 990
1,020 1,050
1,080 1,110
        ชุดของจำ�นวนเป็นแบบรูปของจำ�นวนที่    เพิ่มขึ้น ทีละ    30
        จำ�นวนถัดไป   คือ 1,140
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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ฝ.๑.๙/ผ.๙

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

2

เขียนคำ�ตอบใน

		

ตัวอย่าง

ลดลง 6

176

ลดลง 6
170

ลดลง 6

ลดลง 6

ลดลง 6

164

158

152

146

		

1)

175

187		199		

211		

223		

235

		

2)

322

300		278		

256		

234		

212

		

3)

200

233		266		

299		

332		

365

		

4)

120

180		240		

300		

360		

420

		

5)

990

900		810		

720		

630		

540

		

6)

300

450		600		

750		

900

1,050

		

7)

785

675		565		

455		

345		

235

		

8)

1,200

1,000		800		

600		

400		

200
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ฝ.๑.๑๐/ผ.๑๐

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

เฉลย แบบฝึกหัด 1.10
1
		

เขียนคำ�ตอบในช่องว่าง
ตัวอย่าง

ลดลง 20 ลดลง 20 ลดลง 20

420

400

380 		

ลดลง 20 ลดลง 20
340

320

แบบรูปนี้เป็นแบบรูปของจำ�นวนที่      ลดลง     ทีละ   20
            จำ�นวนที่หายไปในแบบรูป  คือ      360
		
1) 245
260		 290		
305
320
            แบบรูปนี้เป็นแบบรูปของจำ�นวนที่        
    เพิ่มขึ้น ทีละ    15
            จำ�นวนที่หายไปในแบบรูป  คือ       275
		
		
		
2) 618
658
698
738			 818
            แบบรูปนี้เป็นแบบรูปของจำ�นวนที่        
   เพิ่มขึ้น ทีละ    40
            จำ�นวนที่หายไปในแบบรูป  คือ       778
		
		
		
3) 975		 925 			
900		
875			
            แบบรูปนี้เป็นแบบรูปของจำ�นวนที่     
  ลดลง ทีละ    25
            จำ�นวนที่หายไปในแบบรูป  คือ              
และ     850
950
		
		
		
4)		 140
210
280			 420
           แบบรูปนี้เป็นแบบรูปของจำ�นวนที่     
   เพิ่มขึ้น ทีละ    70
            จำ�นวนที่หายไปในแบบรูป   คือ              
70		 และ 350
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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ฝ.๑.๑๐/ผ.๑๐

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

2

เขียนคำ�ตอบใน

		

ตัวอย่าง

325

+50

+50
375

+50
425

+50
475

+50
525

575

						
98
		 1) 72
85		
111
124
137
		
								
119		
2) 135
131
127
123		
115
			
248
		 3) 		
240
232
224
216
208
		
						
458
		 4) 420
439		
477
496
515
		
					1,060			1,300		
		 5) 980		
1,140
1,220		
1,380
			
		 6)

622
		

600

578

556

534

512

					475		625			
		 7) 400		
550		
700
775
							
695
675		
		 8) 755
735
715			
655
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ภาคผนวก
ข
เฉลยใบกิจกรรม

ก.๑.๑/ผ.๑

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

เฉลย ใบกิจกรรม 1.1
เขียนคำ�ตอบในช่องว่าง
1)

		756
ตัวเลขฮินดูอารบิก  
๗๕๖
ตัวเลขไทย
เจ็ดร้อยห้าสิบหก                          
ตัวหนังสือ
ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
7 		
ในหลักร้อย
มีค่า     700
5		
ในหลักสิบ
มีค่า       50
6		
6
ในหลักหน่วย มีค่า
		
เขียนในรูปกระจาย 756 = 700 + 50 + 6
		 2)
						
พัน

ร้อย

สิบ

หน่วย

		691
ตัวเลขฮินดูอารบิก  
๖๙๑
ตัวเลขไทย
หกร้อยเก้าสิบเอ็ด                                                     
ตัวหนังสือ
ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
6 		
ในหลักร้อย
มีค่า     600
9		
ในหลักสิบ
มีค่า       90
1		
1
ในหลักหน่วย มีค่า
		
691 = 600 + 90 + 1
เขียนในรูปกระจาย		
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ก.๑.๑/ผ.๑

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

		

3)
พัน

ร้อย

สิบ

หน่วย

		
ตัวเลขฮินดูอารบิก   1,000
๑,๐๐๐                                       
ตัวเลขไทย
หนึ่งพัน                                                                 
ตัวหนังสือ
ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
1 		
ในหลักพัน
มีค่า     1,000
0		
0
ในหลักร้อย
มีค่า    
0		
ในหลักสิบ
มีค่า       0
0		
0
ในหลักหน่วย มีค่า
		
เขียนในรูปกระจาย 1,000 = 1,000 + 0 + 0 + 0
		 4)
หลักร้อย
หลักสิบ
						
7
0

หลักหน่วย
3

		703
ตัวเลขฮินดูอารบิก  
๗๐๓
ตัวเลขไทย
เจ็ดร้อยสาม                                                                                           
ตัวหนังสือ
ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
7 		
ในหลักร้อย
มีค่า     700
0		
ในหลักสิบ
มีค่า       0
3		
3
ในหลักหน่วย มีค่า
เขียนในรูปกระจาย 703  =  700 + 0 + 3  หรือ  700 + 3                     

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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ก.๑.๒/ผ.๔

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

เฉลย ใบกิจกรรม 1.2
1		 เขียนคำ�ตอบในช่องว่าง
			 1) 5,423
เขียนเลขโดดในตารางหลักเลข
หลักพัน หลักร้อย
5
4

หลักสิบ หลักหน่วย
2
3

เขียนหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
พัน        มีค่า         5,000
5  อยู่ในหลัก                 
           4  อยู่ในหลัก          ร้อย        มีค่า            400
2  อยู่ในหลัก          สิบ
มีค่า              20       
       
3      
3  อยู่ในหลัก          หน่วย      มีค่า
      
เขียนในรูปกระจาย   
					 5,423 = 5,000 + 400 + 20 + 3
			 2) 23,058
					 เขียนเลขโดดในตารางหลักเลข
หลักหมื่น หลักพัน หลักร้อย หลักสิบ หลักหน่วย
2
3
0
5
8
					 เขียนหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
หมื่น      มีค่า          20,000
2  อยู่ในหลัก               
พัน        มีค่า          3,000
3  อยู่ในหลัก                 
ร้อย       มีค่า              
              0
0  อยู่ในหลัก                
           5  อยู่ในหลัก                 
สิบ        มีค่า             50
8  อยู่ในหลัก          หน่วย    
     มีค่า               8
					
					 เขียนในรูปกระจาย
					 23,058 = 20,000 + 3,000 + 0 + 50 + 8
หรือ 20,000 + 3,000 + 50 + 8  
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ก.๑.๒/ผ.๔

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

			3) 100,000
					 เขียนเลขโดดในตารางหลักเลข   
หลักแสน หลักหมื่น หลักพัน
1
0
0

หลักร้อย
0

หลักสิบ หลักหน่วย
0
0

เขียนหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
แสน      มีค่า      
      100,000
1  อยู่ในหลัก               
หมื่น                    
0  อยู่ในหลัก               
มีค่า                0
พัน        มีค่า                0
0  อยู่ในหลัก                 
ร้อย       มีค่า               
               0
0  อยู่ในหลัก                
สิบ        มีค่า               
               0
0  อยู่ในหลัก                 
หน่วย     มีค่า               
               0
0  อยู่ในหลัก              
เขียนในรูปกระจาย   
					 100,000 = 100,000 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0
2		 นำ�ตัวเลขที่ได้จากการหมุนวงล้อ เขียนในตารางหลักเลข โดยใส่หลักใดก็ได้
			 แล้วเขียนเลขโดดและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และเขียนในรูปกระจาย

8

9 0

7
6

5 4

1
2
3

วงล้อตัวเลข
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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ก.๑.๒/ผ.๔

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

			 หมุนครั้งที่ 1
หลักหมื่น หลักพัน

หลักร้อย

จำ�นวนที่ได้คือ

อยู่ในหลักหมื่น
อยู่ในหลักพัน     
อยู่ในหลักร้อย    
อยู่ในหลักสิบ     
อยู่ในหลักหน่วย
              เขียนอยู่ในรูปกระจายได้

หลักสิบ หลักหน่วย

มีค่า
มีค่า
มีค่า
มีค่า
มีค่า

			 หมุนครั้งที่ 2
หลักหมื่น หลักพัน

หลักร้อย

หลักสิบ หลักหน่วย

จำ�นวนที่ได้คือ
อยู่ในหลักหมื่น
อยู่ในหลักพัน     
อยู่ในหลักร้อย    
อยู่ในหลักสิบ     
อยู่ในหลักหน่วย
              เขียนอยู่ในรูปกระจายได้
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มีค่า
มีค่า
มีค่า
มีค่า
มีค่า

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ก.๑.๓/ผ.๕

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

เฉลย ใบกิจกรรม 1.3
1		 เขียนคำ�ตอบในช่องว่าง เปรียบเทียบจำ�นวนโดยเขียนเครื่องหมาย > หรือ <
			 ใน
1) 8,567 กับ 27,090
หลักหมื่น
หลักพัน
หลักร้อย
หลักสิบ
หลักหน่วย
8
5
6
7
2
7
0
9
0
ดังนั้น  8,567    <    27,090    หรือ    27,090    > 8,567
2) 3,006 กับ 30,006
หลักหมื่น

หลักพัน
3
0

หลักร้อย
0
0

หลักสิบ
หลักหน่วย
0
6
3
0
6
ดังนั้น  3,006    <    30,006   หรือ    30,006    > 3,006
2		 เขียนคำ�ตอบในช่องว่าง เปรียบเทียบจำ�นวนโดยเขียนเครื่องหมาย > หรือ <
			 ใน
    1) 57,860 กับ 8,674
        
57,860 เป็นจำ�นวน ห้าหลัก     5 ในหลัก หมื่น มีค่า 50,000
          
8,674 เป็นจำ�นวน สี่หลัก        8 ในหลัก พัน มีค่า 8,000
         ดังนั้น      57,860    >    8,674  หรือ  8,674    < 57,860
    2) 100,000 กับ 99,999
1 ในหลัก แสน มีค่า  100,000
        100,000    เป็นจำ�นวน หกหลัก
9 ในหลัก หมื่น มีค่า      
90,000     
          99,999 เป็นจำ�นวน  ห้าหลัก
        ดังนั้น    100,000    >    99,999  หรือ  99,999    < 100,000
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

ก.๑.๔/ผ.๖

เฉลย ใบกิจกรรม 1.4
เขียนคำ�ตอบในช่องว่าง เปรียบเทียบจำ�นวนโดยเขียนเครื่องหมาย > หรือ < ใน
		
ตัวอย่าง 4,852  กับ  3,762  
                   4,852          4
ในหลัก  พัน
มีค่า   4,000
                   3,762          3
ในหลัก  พัน
มีค่า   3,000
      
จะได้ 4,000  มากกว่า  3,000    
      
ดังนั้น 4,852   >   3,762     หรือ    3,762   < 4,852
1)  36,200  กับ  63,200  
                   36,200           3 ในหลัก   หมื่น มีค่า    30,000
                   63,200          6 ในหลัก   หมื่น มีค่า    60,000
      
จะได้ 30,000  น้อยกว่า   60,000  
      
ดังนั้น 36,200   <   63,200    หรือ    63,200   > 36,200
2) 58,160  กับ  58,604
     หลักที่อยู่ซ้ายสุด   คือ  หลักหมื่น       5  ในหลัก  หมื่น   มีค่า  50,000  เท่ากัน
              
หลักพัน         8              พั
น            8,000  
       หลักถัดไปทางขวา
คือ                       ในหลั
ก          มี
ค่า            เท่ากัน
                     ร้
อย                          
       จึงพิจารณาค่าของเลขโดดในหลั
ก                            
1 ในหลัก ร้อย มีค่า    100
                      58,160             
6 ในหลัก ร้อย มีค่า    600
                      58,604             
        จะได้ 100  น้อยกว่า 600
        ดังนั้น 58,160   <   58,604    หรือ     58,604   > 58,160
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ก.๑.๕/ผ.๗

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

เฉลย ใบกิจกรรม 1.5
1		 เขียนจำ�นวนที่ได้ และเรียงลำ�ดับจำ�นวน
			รอบที่ 1
			 จำ�นวนที่ได้
   จำ�นวนที่มากที่สุด คือ  
   จำ�นวนที่น้อยที่สุด คือ
   เรียงลำ�ดับจำ�นวนจากมากไปน้อย จะได้
			รอบที่ 2
			 จำ�นวนที่ได้
   จำ�นวนที่มากที่สุด คือ
   จำ�นวนที่น้อยที่สุด คือ
   เรียงลำ�ดับจำ�นวนจากน้อยไปมาก จะได้
2		 เรียงลำ�ดับจำ�นวนจากมากไปน้อย
		 2,829 31,025 34,890
34,890
31,025

2,829

3		 เรียงลำ�ดับจำ�นวนจากน้อยไปมาก
		 44,090 98,070 6,325
6,325
44,090

98,070

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

ก.๑.๖/ผ.๘

เฉลย ใบกิจกรรม 1.6
เขียนจำ�นวนที่ได้ และเรียงลำ�ดับจำ�นวน
			รอบที่ 1
			 จำ�นวนที่ได้
   จำ�นวนที่มากที่สุด คือ  
   จำ�นวนที่น้อยที่สุด คือ
   เรียงลำ�ดับจำ�นวนจากมากไปน้อย จะได้
			รอบที่ 2
			 จำ�นวนที่ได้
   จำ�นวนที่มากที่สุด คือ
   จำ�นวนที่น้อยที่สุด คือ
   เรียงลำ�ดับจำ�นวนจากน้อยไปมาก จะได้
			รอบที่ 3
			 จำ�นวนที่ได้
   จำ�นวนที่มากที่สุด คือ  
   จำ�นวนที่น้อยที่สุด คือ
   เรียงลำ�ดับจำ�นวนจากมากไปน้อย จะได้
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เรียงลำ�ดับจำ�นวนจากน้อยไปมาก จะได้

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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เฉลย ใบกิจกรรม 1.7

ก.๑.๗/ผ.๙

4
รูปที่ 1 ใช้ไม้จิ้มฟัน                 
อัน
10
รูปที่ 3 ใช้ไม้จิ้มฟัน                
อัน
รูปที่ 5 ใช้ไม้จิ้มฟัน         16
อัน

7
รูปที่ 2 ใช้ไม้จิ้มฟัน                 
อัน
13
รูปที่ 4 ใช้ไม้จิ้มฟัน                
อัน
19
รูปที่ 6 ใช้ไม้จิ้มฟัน                
อัน

...

“เสริมปัญญาด้วยไม้จิ้มฟัน”
ให้นักเรียนใช้ไม้จิ้มฟันสร้างรูปทีละรูปตามลำ�ดับจนได้รูปที่ 5 แล้วเขียนคำ�ตอบในช่องว่าง
1 รูปที่ 1              รูปที่ 2                        รูปที่ 3                                    รูปที่ 4                            รูปที่ 5

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐
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2

ก.๑.๗/ผ.๙

21
รูปที่ 1 ใช้ไม้จิ้มฟัน                 
อัน
13
รูปที่ 3 ใช้ไมจิ้มฟัน                
อัน
รูปที่ 5 ใช้ไม้จิ้มฟัน         5
อัน

17
รูปที่ 2 ใช้ไม้จิ้มฟัน                 
อัน
9
รูปที่ 4 ใช้ไม้จิ้มฟัน                
อัน
1
รูปที่ 6 ใช้ไม้จิ้มฟัน               
อัน

...

...

รูปที่ 1                                      รูปที่ 2                             รูปที่ 3                 รูปที่ 4        รูปที่ 5

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

		

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ก.๑.๘/ผ.๑๐

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

เฉลย ใบกิจกรรม 1.8
“จำ�นวนที่หายไปไขรหัสปริศนา”
1 เขียนคำ�ตอบในช่องว่าง
         ตัวอย่าง
115 130 145
175 190
           จำ�นวนที่หายไปในแบบรูป คือ      160
		 1) 132 120
96 84 72
108
           
จำ�นวนที่หายไปในแบบรูป คือ            
		 2) 420
480 510 540 570
          
จำ�นวนที่หายไปในแบบรูป คือ           450
		 3)
1,500 1,200 900 600 300
          
จำ�นวนที่หายไปในแบบรูป คือ      1,800
2
		

		
		

เขียนรหัสปริศนาของคำ�ตอบในข้อ 1 ลงในตารางรหัสปริศนา
รหัสปริศนา
108
160
L

O

1,800

E

100

I

450

V

460

K

1,600

S

ตารางรหัสปริศนา

		
ตัวอย่าง
L

1)
O

2)
V

3)
E

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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ก.๑.๙/ผ.๑๑

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

เฉลย ใบกิจกรรม 1.9
เขียนคำ�ตอบในช่องว่าง

8

9 0

7
6

5 4

1
2
3

วงล้อตัวเลข

กติกาการเล่นเกม
   1) หมุนวงล้อตัวเลข 0 – 9 ทีละครั้ง เมื่อได้ตัวเลขให้เขียนตัวเลขในตารางหลักเลข
โดยเขียนในหลักใดก็ได้ เพื่อสร้างจำ�นวนตามเงื่อนไขที่ก�ำ หนด
    2) ทำ�เช่นเดียวกันกับข้อ 1) จนครบ 5 ครั้ง  
รอบที่ 1 สร้างเป็นจำ�นวนที่มากที่สุด
หลักหมื่น

หลักพัน

หลักร้อย

หลักสิบ

หลักหน่วย

จำ�นวนที่ได้ คือ
นำ�เลขโดดทั้ง 5 ตัว มาสร้างให้เป็นจำ�นวนที่มากที่สุด ได้
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ก.๑.๙/ผ.๑๑

หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐

รอบที่ 2 สร้างเป็นจำ�นวนที่น้อยที่สุด
หลักหมื่น

หลักพัน

หลักร้อย

หลักสิบ

หลักหน่วย

จำ�นวนที่ได้ คือ
นำ�เลขโดดทั้ง 5 ตัว มาสร้างให้เป็นจำ�นวนที่น้อยที่สุด ได้
รอบที่ 3 สร้างจำ�นวนให้ได้ใกล้เคียง 50,000
หลักหมื่น

หลักพัน

หลักร้อย

หลักสิบ

หลักหน่วย

จำ�นวนที่ได้ คือ
เขียนแสดงด้วยตัวเลขไทย
เขียนเป็นตัวหนังสือ
เขียนค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก ดังนี้
อยู่ในหลักหมื่น     มีค่า
อยู่ในหลักพัน       มีค่า
อยู่ในหลักร้อย      มีค่า
อยู่ในหลักสิบ       มีค่า
อยู่ในหลักหน่วย    มีค่า
เขียนอยู่ในรูปกระจายได้
จำ�นวนที่สร้างได้ทั้ง 3 รอบ คือ
เรียงลำ�ดับจำ�นวนทั้ง 3 จากน้อยไปมาก ได้   
เรียงลำ�ดับจำ�นวนทั้ง 3 จากมากไปน้อย ได้

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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ภาคผนวก
ค
แบบประเมินทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์

ชุดการกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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๙

๘

๗

๖

๕

๔

๓

๒

๑

เลขที่

ชื่อ - สกุล

ไม่ผ่าน
ได้คะแนนรวม ๒-๓ คะแนน

พฤติกรรมที่แสดงออก / ระดับคุณภาพ
ผลประกอบการตัดสินใจ
คะแนนรวม
นำ�ความรู้ที่เรียนมาใช้ประกอบการให้เหตุผล ให้เหตุ
และสรุปผลได้เหมาะสม
(๖)
ผลการประเมิน
ดี
พอใช้ ควรปรับปรุง
ดี
พอใช้ ควรปรับปรุง
(๓)
(๒)
(๑)
(๓)
(๒)
(๑)

ที่ตรงกับระดับคุณภาพที่นักเรียนแสดงออกและเกิดขึ้นจริง
เกณฑ์การประเมิน นักเรียนต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ จึงผ่านเกณฑ์ (ประมาณ ๔ คะแนนขึ้นไป)
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
เกณฑ์การพิจารณา
ได้คะแนนรวม ๖ คะแนน
ได้คะแนนรวม ๕ คะแนน
ได้คะแนนรวม ๔ คะแนน

คำ�ชี้แจง จงบันทึกการปฏิบัติหรือการแสดงพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนที่สะท้อนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในด้านต่อไปนี้ โดยทำ�เครื่องหมาย ลงในช่อง

แบบประเมินทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ : ด้านการให้เหตุผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ ……… หน่วยย่อยที่ ……… เรื่อง …………………………………………………... ระดับ ………………………..…
ภาคเรียนที่………….…ปีการศึกษา ………….… วัน เดือน ปีที่บันทึก ……………………………………………… ชื่อผู้บันทึก ………….……………………………………..…….
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ชุดการกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

๙

๘

๗

๖

๕

๔

๓

๒

๑

เลขที่

ชื่อ - สกุล

ไม่ผ่าน
ได้คะแนนรวม ๒-๓ คะแนน

พฤติกรรมที่แสดงออก / ระดับคุณภาพ
แสดงวิธีการแก้ปัญหา
คะแนนรวม
เข้าใจปัญหาที่ผู้สอนกำ�หนด
ได้ครบถ้วนสมบูรณ์
(๖)
ผลการประเมิน
ดี
พอใช้ ควรปรับปรุง
ดี
พอใช้ ควรปรับปรุง
(๓)
(๒)
(๑)
(๓)
(๒)
(๑)

ที่ตรงกับระดับคุณภาพที่นักเรียนแสดงออกและเกิดขึ้นจริง
เกณฑ์การประเมิน นักเรียนต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ จึงผ่านเกณฑ์ (ประมาณ ๔ คะแนนขึ้นไป)
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
เกณฑ์การพิจารณา
ได้คะแนนรวม ๖ คะแนน
ได้คะแนนรวม ๕ คะแนน
ได้คะแนนรวม ๔ คะแนน

คำ�ชี้แจง จงบันทึกการปฏิบัติหรือการแสดงพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนที่สะท้อนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในด้านต่อไปนี้ โดยทำ�เครื่องหมาย ลงในช่อง

แบบประเมินทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ : ด้านการแก้ปัญหา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ ……… หน่วยย่อยที่ ……… เรื่อง …………………………………………………... ระดับ ………………………..…
ภาคเรียนที่………….…ปีการศึกษา ………….… วัน เดือน ปีที่บันทึก ……………………………………………… ชื่อผู้บันทึก ………….……………………………………..…….

ชุดการกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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๙

๘

๗

๖

๕

๔

๓

๒

๑

เลขที่

ชื่อ - สกุล

ไม่ผ่าน
ได้คะแนนรวม ๒-๓ คะแนน

พฤติกรรมที่แสดงออก / ระดับคุณภาพ
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ในการสือ่ สารและ
นำ�เสนอแนวคิด/
คะแนนรวม
การสือ่ ความหมายทางคณิตศาสตร์ได้ถกู ต้อง ความคิดเห็นที่เหมาะสมกับปัญหา
(๖)
ผลการประเมิน
ดี
พอใช้ ควรปรับปรุง
ดี
พอใช้ ควรปรับปรุง
(๓)
(๒)
(๑)
(๓)
(๒)
(๑)

ที่ตรงกับระดับคุณภาพที่นักเรียนแสดงออกและเกิดขึ้นจริง
เกณฑ์การประเมิน นักเรียนต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ จึงผ่านเกณฑ์ (ประมาณ ๔ คะแนนขึ้นไป)
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
เกณฑ์การพิจารณา
ได้คะแนนรวม ๖ คะแนน
ได้คะแนนรวม ๕ คะแนน
ได้คะแนนรวม ๔ คะแนน

คำ�ชี้แจง จงบันทึกการปฏิบัติหรือการแสดงพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนที่สะท้อนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในด้านต่อไปนี้ โดยทำ�เครื่องหมาย ลงในช่อง

แบบประเมินทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ : ด้านการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ ……… หน่วยย่อยที่ ……… เรื่อง …………………………………………………... ระดับ ………………………..…
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ………….… วัน เดือน ปีที่บันทึก ……………………………………………… ชื่อผู้บันทึก ………….……………………………………..…….
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ชุดการกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

๙

๘

๗

๖

๕

๔

๓

๒

๑

เลขที่

ชื่อ - สกุล

เชือ่ มโยงความรูใ้ นสาระคณิตศาสตร์หรือสถานการณ์ในชีวติ จริง
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
(๖)
(๔)
(๒)

พฤติกรรมที่แสดงออก / ระดับคุณภาพ

ที่ตรงกับระดับคุณภาพที่นักเรียนแสดงออกและเกิดขึ้นจริง
เกณฑ์การประเมิน นักเรียนต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ จึงผ่านเกณฑ์ (ประมาณ ๔ คะแนนขึ้นไป)
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
เกณฑ์การพิจารณา
ได้คะแนนรวม ๖ คะแนน
ได้คะแนนรวม ๕ คะแนน
ได้คะแนนรวม ๔ คะแนน

คะแนนรวม
(๖)
ผลการประเมิน

ไม่ผ่าน
ได้คะแนนรวม ๒-๓ คะแนน

คำ�ชี้แจง จงบันทึกการปฏิบัติหรือการแสดงพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนที่สะท้อนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในด้านต่อไปนี้ โดยทำ�เครื่องหมาย ลงในช่อง

แบบประเมินทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ : ด้านการเชื่อมโยง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ ……… หน่วยย่อยที่ ……… เรื่อง …………………………………………………... ระดับ ………………………..…
ภาคเรียนที่ ………….… ปีการศึกษา ………….… วัน เดือน ปีที่บันทึก ……………………………………………… ชื่อผู้บันทึก ……….……………………………………..…….

ชุดการกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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๙

๘

๗

๖

๕

๔

๓

๒

๑

เลขที่

ชื่อ - สกุล

คิดแปลกใหม่/ ดัดแปลง/ ประยุกต์ แตกต่างจากเดิม และนำ�ไปใช้ได้ถกู ต้อง
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
(๖)
(๔)
(๒)

พฤติกรรมที่แสดงออก / ระดับคุณภาพ

ที่ตรงกับระดับคุณภาพที่นักเรียนแสดงออกและเกิดขึ้นจริง
เกณฑ์การประเมิน นักเรียนต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ จึงผ่านเกณฑ์ (ประมาณ ๔ คะแนนขึ้นไป)
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
เกณฑ์การพิจารณา
ได้คะแนนรวม ๖ คะแนน
ได้คะแนนรวม ๕ คะแนน
ได้คะแนนรวม ๔ คะแนน

คะแนนรวม
(๖)
ผลการประเมิน

ไม่ผ่าน
ได้คะแนนรวม ๒-๓ คะแนน

คำ�ชี้แจง จงบันทึกการปฏิบัติหรือการแสดงพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนที่สะท้อนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในด้านต่อไปนี้ โดยทำ�เครื่องหมาย ลงในช่อง

แบบประเมินทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ : ด้านความคิดสร้างสรรค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ ……… หน่วยย่อยที่ ……… เรื่อง …………………………………………………... ระดับ ………………………..…
ภาคเรียนที่ ………….… ปีการศึกษา ………….… วัน เดือน ปีที่บันทึก …………………………………………… ชื่อผู้บันทึก ………….……………………………………..…….

คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษามูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
พลเอกดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
		
ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา
รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
		
ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายอนุสรณ์
ฟูเจริญ
ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
		
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ปรึกษาสำ�นักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายสมเกียรติ
ชอบผล
ที่ปรึกษาสำ�นักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายสุชาติ
วงศ์สุวรรณ
ข้าราชการบำ�นาญ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ปรึกษาสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายบุญรักษ์
ยอดเพชร
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายณรงค์
แผ้วพลสง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวอุษณีย์
ธโนศวรรย์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสุกัญญา
งามบรรจง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายอัมพร
พินะสา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสนิท
แย้มเกษร
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจ�ำ นงค์
ผู้อำ�นวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.กุศลิน
มุสิกุล
ผู้ช่วยผู้อ�ำ นวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.ศรเทพ
วรรณรัตน์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
		
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสมเกียรติ
เพ็ญทอง
ผู้อำ�นวยการสาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา
		
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คณะทำ�งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ผศ.เปรมฤดี
เนื้อทอง
ข้าราชการบำ�นาญ ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางนงลักษณ์
ศรีสุวรรณ
นักวิชาการอิสระ
ผศ.ดร.ต้องตา
สมใจเพ็ง
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.กนิษฐา
เชาว์วัฒนกุล คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
		
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน
นางคนึงนิตย์
ชาญวุฒิธรรม ข้าราชการบำ�นาญ โรงเรียนคลองทรงกระเทียม
ดร.ภัทรวดี
หาดแก้ว
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.รณชัย
ปานะโปย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางณัตตยา
มังคลาสิริ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวพูลศรี
ทองวิเศษ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวปวันรัตน์
วัฒนะ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะบรรณาธิการกิจ
นางนงลักษณ์
ผศ.ดร.ต้องตา
ดร.ภัทรวดี

ศรีสุวรรณ
สมใจเพ็ง
หาดแก้ว

นักวิชาการอิสระ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ
นางสาวละออ

เจริญศรี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ออกแบบรูปเล่ม
บริษัท มันเดย์ครีเอชั่น จำ�กัด

ชุดการกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

153

