
 1 
กิจกรรมการเรียนรู  หนวยการเรียนรูที่ ๑ (จํานวนและการบวก ลบ คูณ หาร) 

แผนจัดการเรยีนรูที่ /เรื่อง มาตรฐานการ

เรียนรู / ตัวชี้วัด 

จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อและแหลงเรียนรู การวัดประเมินผล จํานวน

ชั่วโมง 

๑/๑ 

คาประจําหลักและคาของ

ตัวเลข  ตามคาประจําหลัก  

การเขียนในรูปกระจาย  

การเรียงลําดับจํานวน 

ค ๑.๑ ป.๖/๒ 

ค ๖.๑ ป.๖/๓ 

ค ๖.๑ ป.๖/๔ 

เมื่อจบบทเรียนนี้แลว

นักเรียนสามารถ 

๑.  อานคาประจําหลักของ 

     ตัวเลขได 

๒.  เขียนคาของตัวเลขได 

๓.  กระจายจํานวนได 

๔.  เปรียบเทียบและเรียง    

     ลําดับจํานวนได 

 

กิจกรรมที่ ๑ 

๑. ครูกับนักเรียนสนทนาถึงลักษณะ 

    ของเลขโดด และที่มาของจํานวน 

๒. ใหนักเรียนอานจํานวน จาก 

     บัตรจํานวน 

๓.  นักเรียนพจิารณาความสัมพันธ 

     ของหลักเลขแตละหลัก 

กิจกรรมที่ ๒ 

๑.  นักเรียนแตละกลุมบอก 

     เปรียบเทียบจํานวน จากเสน 

     จํานวน 

๒.  นักเรียนแตละกลุมบอก 

     เปรียบเทียบจํานวน จากบัตร 

     จํานวน  

กิจกรรมที่ ๓ 

๑.  นักเรียนรวมกันอภิปรายและ 

     ตั้งขอสังเกตในการเปรียบเทียบ  

     จํานวน 

๒.  นักเรียนฝกทําแบบฝกหดั 

๑. บัตรเลขโดด 

 

 

๒. บัตรจํานวน 

 

 

 

 

๓.  เสนจํานวน 

สังเกตจาก 

๑.  การรวมตอบคําถาม 

๒.  การรวมอภิปราย 

๓.  การทําแบบฝกหัด 

๑ 

       

       



 2 
แผนจัดการเรยีนรูที่ /เรื่อง มาตรฐานการ

เรียนรู / ตัวชี้วัด 

จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อและแหลงเรียนรู การวัดประเมินผล จํานวน

ชั่วโมง 

๑/๒ 

การประมาณคาใกล เคียง 

จํานวนเต็ม 

ค ๑.๓ ป.๖/๑  

ค ๖.๑ ป.๖/๑ 

ค ๖.๑ ป.๖/๒ 

เมื่อจบบทเรียนนี้แลว

นักเรียนสามารถ 

๑.  บอกคาประมาณ    

    ใกลเคียงจํานวนเต็มสิบ  

     รอย พัน หมื่น แสน      

     ลาน สิบลาน ได 

๒.  บอกขอสังเกตในการ 

     หาคาประมาณ    

    ใกลเคียงจํานวนเต็มสิบ  

     รอย พัน หมื่น แสน      

     ลาน สิบลาน ได 

๓.  แสดงวิธีหา

คาประมาณ    

    ใกลเคียงจํานวนเต็มสิบ  

     รอย พัน หมื่น แสน      

     ลาน สิบลาน ได 

 

  

กิจกรรมที่ ๑ 

๑.  นักเรียนทบทวนการกระจาย 

     จํานวน 

๒.  นักเรียนเปรียบเทียบคาเลขโดด 

      ในแตละหลัก 

กิจกรรมที่ ๒ 

๑.  นักเรียนสังเกตลักษณะของ 

     จํานวนเต็มสิบ รอย  พัน  หมื่น  

     แสน ลาน  สิบลาน 

๒   ครูสรุปขอสังเกตเพิ่มเติม 

กิจกรรมที่ ๓ 

๑.  ครูแสดงการหาคาประมาณ 

     ใกลเคียงจํานวนเต็มสิบ รอย 

      จากบัตรจาํนวน 

๒   นักเรียนแตละกลุมแสดง 

     แนวคิดในการหาคาประมาณ  

    ใกลเคียงจํานวนเต็มพัน หมื่น     

     แสน ลาน สิบลาน จากใบงาน 

กิจกรรมที่ ๔ 

๑.  นักเรียนสรุปแนวคิดใน การ 

      ประมาณคาใกลเคียงจํานวนเต็ม 

๒.  นักเรียนฝกทําแบบฝกหดั 

 

๑.  บัตรจํานวน 

 

 

 

 

๒.  บัตรจํานวน

เต็ม 

    สิบ รอย พัน    

    หมื่น  แสน ลาน 

   สิบลาน 

 

 

 

 

๓. ใบงาน 

สังเกตจาก 

๑.  การรวมตอบคําถาม 

๒.  การทํากิจกรรมกลุม 

๓.  การทําแบบฝกหัด 

๒ 



 3 
แผนจัดการเรยีนรูที่ /เรื่อง มาตรฐานการ

เรียนรู / ตัวชี้วัด 

จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อและแหลงเรียนรู การวัดประเมินผล จํานวน

ชั่วโมง 

๑/๓  

การบวกลบจํานวนที่มี

หลายหลัก 

ค ๑.๒  ป.๖/๑ เมื่อจบบทเรียนนี้แลว

นักเรียนสามารถ 

๑. บอกความหมายของ

การ 

    บวกได 

๒. บอกความหมายของ

การ 

    ลบได 

๓. แสดงวิธีหาคําตอบของ 

   การบวกลบจํานวนที่มี 

   หลายหลักได 

กิจกรรมที่ ๑ 

นักเรียนทํากิจกรรมดังนี ้

 ๑. เลนเกมหาผลบวกและผลลบ 

 ๒. พิจารณาการไดมาซึ่งผลลัพธ 

กิจกรรมที่ ๒ 

๑.  ครูและนักเรียนสนทนาถึง 

     ๑.๑ ความหมายของการบวก  

     ๑.๒ ความหมายของการลบ 

๒. นักเรียนหาคําตอบของการบวก   

    ลบจํานวนหนึ่งหลัก จากบัตร  

    ประโยคสัญลักษณ 

กิจกรรมที่ ๓ 

๑. ครูและนักเรียนอภิปรายแนวคิด 

   ในการแกปญหา การบวกลบ 

   จํานวนที่มีหลายหลัก 

๒. ครูสรุปเพิ่มเติม 

กิจกรรมที่ ๔ 

๑. นักเรียนแตละกลุมทําใบงาน 

๒. นักเรียนฝกทําแบบฝกหดั 

 

๑. บัตรผลลัพธ 

๒. บัตรเครื่องหมาย 

    บวก – ลบ 

 

 

 

 

๓. ประโยคสัญ – 

    ลักษณการบวก 

     ลบจํานวนหนึ่ง 

     หลัก 

 

 

 

 

  

 

๔. ใบงาน 

 

สังเกตจาก 

๑.  การรวมตอบคําถาม 

๒.  การทํากิจกรรมกลุม 

๓.  การทําแบบฝกหัด 

๑ 

       

       



 4 
แผนจัดการเรยีนรูที่ /เรื่อง มาตรฐานการ

เรียนรู / ตัวชี้วัด 

จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อและแหลงเรียนรู การวัดประเมินผล จํานวน

ชั่วโมง 

๑/๔  

โจทยปญหาการบวกและ

การลบ 

 

ค ๑.๒ ป.๖/๒ 

ค ๖.๑ ป.๖/๒ 

ค ๖.๑ ป.๖/๕  

ค ๖.๑ ป.๖/๖ 

เมื่อจบบทเรียนนี้แลว

นักเรียนสามารถ 

 ๑. บอกสวนประกอบของ 

    โจทยปญหาได 

๒. เขียนประโยค

สัญลักษณ 

   จากโจทยปญหาการบวก   

   ลบได 

๓.  แสดงวิธีทําและหา 

   คําตอบจากโจทยปญหา  

   การบวกลบที่กําหนดให  

  ได 

กิจกรรมที่ ๑ 

๑.  ครูเลานิทานเกี่ยวกับการซื้อขาย 

๒.  ครูถามนักเรียนเกีย่วกับนิทานที่

เลา 

กิจกรรมที่ ๒ 

นักเรียนทํากิจกรรมดังนี ้

 ๑. อานโจทยปญหาจากแถบ 

     โจทยปญหา 

 ๒. วิเคราะหสวนประกอบของ 

     โจทยปญหา 

 ๓. วิเคราะหคํากริยาที่ใชแกปญหา 

 ๔. นักเรียนบอกประโยคสัญลักษณ 

     ที่ได 

กิจกรรมที่ ๓ 

๑.  นักเรียนแตละกลุมชวยกันแสดง 

     ขั้นตอนในการแกปญหา 

๒.  ครูอธิบายขั้นตอนเพิ่มเติม 

กิจกรรมที่ ๔ 

๑. นักเรียนรวมกันสรุปขั้นตอนใน 

   การแกโจทยปญหา 

๒. นักเรียนฝกทําแบบฝกหดั 

 

 

 

 

 

 

๑. แถบประโยค  

  โจทยปญหาการ   

   บวก 

๒. แถบประโยค  

  โจทยปญหาการ   

   ลบ 

 

สังเกตจาก 

๑.  การรวมกจิกรรม 

๒.  การรวมแสดงความ 

     คิดเห็น 

๓.  การทําแบบฝกหัด 

๑ 

       



 5 
แผนจัดการเรยีนรูที่ /เรื่อง มาตรฐานการ

เรียนรู / ตัวชี้วัด 

จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อและแหลงเรียนรู การวัดประเมินผล จํานวน

ชั่วโมง 

๑/๕  

การคูณและการหาร

จํานวนที่มีหลายหลัก 

ค ๑.๒  ป.๖/๑ 

 

เมื่อจบบทเรียนนี้แลว

นักเรียนสามารถ 

๑. บอกความหมายของ

การ 

    คูณได 

๒. บอกความหมายของ

การ 

    หารได 

๓. แสดงวิธีหาคําตอบของ 

   การคูณและหารจํานวน 

   ที่มีหลายหลักได 

กิจกรรมที่ ๑ 

นักเรียนทํากิจกรรมดังนี ้

๑.  เลนเกมหาผลคูณและผลหาร 

๒.  พิจารณาการไดมาซึ่งผลลัพธ 

กิจกรรมที่ ๒ 

 ครูและนักเรียนสนทนาถึง 

  ๑.  ความหมายของการคูณ  

  ๒.  ความหมายของการหาร 

กิจกรรมที่ ๓ 

นักเรียนทํากิจกรรมดังนี ้

๑.   หาผลคูณของจํานวนหนึ่งหลัก 

๒.  หาผลหารของจํานวนหนึ่งหลัก 

กิจกรรมที่ ๔ 

๑.  ครูและนักเรียนอภิปรายรวมกัน 

    ในการแกปญหาการคูณจาํนวนที่ 

    มีหลายหลัก 

๒. นักเรียนแตละกลุมแสดงวิธี 

    แกปญหาการคูณและการหารจาก 

    ประโยคสัญลักษณที่กําหนด 

๓. นักเรียนชวยกันสรุปกระบวนการ 

    แกปญหาการคูณและการหาร 

๔. นักเรียนฝกทําแบบฝกหัด 

 

๑. บัตรผลลัพธ 

๒. บัตรเครื่องหมาย 

    คูณ - หาร 

 

 

 

๓. บัตรประโยค 

    สัญลักษณการ   

    คูณและการหาร 

 

 

 

 

 

 

สังเกตจาก 

๑. การตอบคําถาม 

๒. การรวมอภิปราย 

๓. การทํากิจกรรมกลุม 

๔. การทําแบบฝกหัด 

 

๑ 



 6 
แผนจัดการเรยีนรูที่ /เรื่อง มาตรฐานการ

เรียนรู / ตัวชี้วัด 

จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อและแหลงเรียนรู การวัดประเมินผล จํานวน

ชั่วโมง 

๑/๖ 

โจทยปญหาการคูณและ 

การหาร 

ค ๑.๒  ป.๖/๒ 

ค ๖.๑  ป.๖/๒ 

ค ๖.๑  ป.๖/๕ 

ค ๖.๑  ป.๖/๖ 

 

  

เมื่อจบบทเรียนนี้แลว

นักเรียนสามารถ 

 ๑. บอกสวนประกอบของ 

    โจทยปญหาได 

๒. เขียนประโยค

สัญลักษณ 

   จากโจทยปญหาการคูณ 

    และการหารได 

๓.  แสดงวิธีทําและหา 

   คําตอบจากโจทยปญหา  

   การคูณและการหารที่ 

   กําหนดให ได 

กิจกรรมที่ ๑ 

นักเรียนทบทวนประเด็นที่วา 

 ๑. การคูณจํานวนที่มีหลายหลัก 

 ๒. การหารยาว 

 ๓. การหารสั้น 

กิจกรรมที่ ๒ 

นักเรียนทํากิจกรรมดังนี ้

 ๑. วิเคราะหสวนประกอบของโจทย 

    ปญหา 

๒. วิเคราะหคํากริยาที่ใชแกปญหา 

๓. บอกประโยคสัญลักษณ 

กิจกรรมที่ ๓ 

๑.  แตละกลุมชวยกันแสดงขั้นตอน  

    ในการแกปญหา 

๒.  ครูอธิบายขั้นตอนเพิ่มเติม 

กิจกรรมที่ ๔ 

๑. นักเรียนรวมกันสรุปขั้นตอนใน 

   การแกโจทยปญหา 

๒. นักเรียนฝกทําแบบฝกหดั 

 

๑. แถบประโยค 

    สัญลักษณการ 

    คูณและการหาร 

 

 

๒. แถบประโยค  

  โจทยปญหาการ 

   คูณและการหาร 

๒. แถบประโยค  

  โจทยปญหาการ   

   ลบ 

 

สังเกตจาก 

๑.  การรวมกจิกรรม 

๒.  การแสดงความ 

     คิดเห็น 

๓.  การทําแบบฝกหัด 

๑ 

       

       

       



 7 
แผนจัดการเรยีนรูที่ /เรื่อง มาตรฐานการ

เรียนรู / ตัวชี้วัด 

จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อและแหลงเรียนรู การวัดประเมินผล จํานวน

ชั่วโมง 

๑/๗ 

โจทยระคน 

ค ๑.๒ ป.๖/๑ 

ค ๖.๑ ป.๖/๒  

ค ๖.๑ ป.๖/๕ 

ค ๖.๑ ป.๖/๖ 

เมื่อจบบทเรียนนี้แลว 

นักเรียนสามารถ 

๑. บอกลักษณะของโจทย 

    ระคนได 

๒. บอกขั้นตอนในการแก 

    ปญหาโจทยระคนได  

๓. แสดงวิธีแกปญหา

โจทย 

    ระคนได 

กิจกรรมที่ ๑ 

๑. นักเรียนแขงขันหาคําตอบ การ 

     บวก ลบ  คูณ หาร  

๒. ครูและนักเรียนสนทนาถึงวิธีหา 

    คําตอบของกิจกรรมขอ ๑ 

กิจกรรมที่ ๒ 

๑. นักเรียนอภปิรายถึงลักษณะของ 

    โจทยระคนขั้นตอน 

๒. นักเรียนแตละกลุมรวมกันเขียน 

    ขั้นตอนในการแกโจทยระคน  

กิจกรรมที่ ๓ 

๑. นักเรียนแตละกลุมรวมกนัแสดง 

    วิธีแกปญหาของกิจกรรมที่ ๒  

๒.  ครูตรวจสอบความถูกตอง 

กิจกรรมที่ ๔ 

๑. ครูยกตัวอยางโจทยระคน แลวให 

   นักเรียนสรุปขั้นตอนในการ 

    แกปญหา 

๒. ครูสรุปเพิ่มเติมในสวนที่ขาดหาย 

   ไป 

๓. นักเรียนฝกทําแบบฝกหัด 

 

๑. บัตรประโยค 

   สัญลักษณการ 

   บวก ลบ คูณ  

   และหาร 

 

๒. บัตรโจทยการ 

   บวก ลบ คูณ  

   หารระคน 

 

  

สังเกตจาก 

๑. การรวมอภปิราย 

๒. การรวมกิจกรรมกลุม 

๓. การทําแบบฝกหัด 

๑ 

       



 8 
แผนจัดการเรยีนรูที่ /เรื่อง มาตรฐานการ

เรียนรู / ตัวชี้วัด 

จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อและแหลงเรียนรู การวัดประเมินผล จํานวน

ชั่วโมง 

๑/๘ 

โจทยปญหาระคน 

ค ๑.๒ ป.๖/๒ 

ค ๖.๑ ป.๖/๒  

ค ๖.๑ ป.๖/๕ 

ค ๖.๑ ป.๖/๖ 

เมื่อจบบทเรียนนี้แลว

นักเรียนสามารถ 

 ๑. บอกสวนประกอบของ 

    โจทยปญหาได 

๒. เขียนประโยค

สัญลักษณ 

   จากโจทยปญหาระคน 

   ได 

๓.  แสดงวิธีทําและหา 

   คําตอบจากโจทยปญหา  

   ระคนได 

กิจกรรมที่ ๑ 

๑. นักเรียนทบทวนโจทยระคน โดย 

     การนําเลขโดด มากระทําดวยการ 

     บวก  ลบ คูณ และหารเพื่อให 

     ไดผลลัพธ 

กิจกรรมที่ ๒ 

นักเรียนทํากิจกรรมดังนี ้

 ๑. วิเคราะหสวนประกอบของโจทย 

      ปญหาระคน 

 ๒. พิจารณากริยาที่ใชในการ 

      แกปญหา 

 ๓  เขียนประโยคสัญลักษณ 

 ๔. อภิปรายขั้นตอนในการ

แกปญหา 

กิจกรรมที่ ๓ 

๑. นักเรียนทุกกลุมรวมพิจารณาถึง 

    วิธีแกปญหาในใบงาน 

๒. ครูตรวจสอบความถูกตอง 

กิจกรรมที่ ๔ 

๑. ครูและนักเรียนรวมสรุปขั้นตอน 

   ในการแกปญหาโจทยปญหาระคน 

๒. นักเรียนฝกทําแบบฝกหดั 

 

๑. บัตรเลขโดด 

๒.บัตร

เครื่องหมาย 

  บวกลบ คูณ และ 

  หาร 

๓. แถบโจทยปญหา

    ระคน  

 

 

 

 

 

๔. ใบงาน 

 

สังเกตจาก 

๑. การรวมตอบคําถาม 

๒. การรวมกิจกรรมกลุม 

๓. ชิ้นงานกลุม 

๔. การทําแบบฝกหัด 

๑ 



 9 
แผนจัดการเรยีนรูที่ /เรื่อง มาตรฐานการ

เรียนรู / ตัวชี้วัด 

จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อและแหลงเรียนรู การวัดประเมินผล จํานวน

ชั่วโมง 

๑/๙ 

สมบัติการสลับที่ การ

เปลี่ยนกลุม ของการบวก

และการคูณ 

ค ๑.๔ ป.๖/๑ 

ค ๖.๑ ป.๖/๑ 

ค ๖.๑ ป.๖/๖ 

เมื่อจบบทเรียนนี้แลว

นักเรียนสามารถ 

๑. บอกความสัมพันธ 

   การสลับที่ของการบวก 

  และการคูณได 

๒. บอกลักษณะการ

เปลี่ยน   

   กลุมของการบวก และ  

   การคูณได 

๓. บอกประโยชนของการ  

    เปลี่ยนกลุมของการบวก   

    และ การคูณได 

 

 

    

 

 

กิจกรรมที่ ๑ 

๑. นักเรียนทํากิจกรรมดังนี ้

     พิจารณาประโยคสัญลักษณการ

บวกและการคูณ  ในประเดน็ที่วามี

อะไรเหมือนและแตกตางกันอยางไร 

๒. ครูและนักเรียนสนทนาถึงสมบัติ 

    การสลับที่ 

 กิจกรรมที่ ๒ 

๑. นักเรียนทํากิจกรรมดังนี ้

    สังเกตประโยคสัญลักษณการบวก

และการคูณ ในประเด็นที่วามีอะไร

เหมือนและแตกตางกันอยางไร 

๒. ครูและนักเรียนสนทนาถึงสมบัติ 

    และประโยชนของการเปลี่ยนกลุม 

กิจกรรมที่ ๓ 

นักเรียนทํากิจกรรมดังนี ้

๑. พิจารณาประโยคสัญลักษณที่ใช 

     สมบัติการสลับที่และการเปลี่ยน 

      กลุม 

๒.  บอกประโยชนของสมบัติการ 

     สลับที่และการเปลี่ยนกลุม  

๓.  นักเรียนทําใบงาน 

 

๑. บัตรประโยค 

    สัญลักษณการ 

    บวก และการ 

    คูณชนิดละ๒  

    บัตร ที่สลับที่     

    กัน 

 

๒. บัตรประโยค 

    สัญลักษณการ 

    บวก และการ 

    คูณชนิดละ๒  

    บัตรที่มีการ 

    เปลี่ยนกลุม 

 

๓. บัตรประโยค    

   สัญลักษณ  

   เกี่ยวกับการสลับ 

   ที่และการเปลี่ยน 

   กลุม 

 

๔. บัตรกิจกรรม 

สังเกตจาก 

๑. การตอบคําถาม 

๒. การทํากจิกรรมกลุม 

๓. ใบงาน 

๑ 



 10 
แผนจัดการเรยีนรูที่ /เรื่อง มาตรฐานการ

เรียนรู / ตัวชี้วัด 

จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อและแหลงเรียนรู การวัดประเมินผล จํานวน

ชั่วโมง 

๑/๑๐ 

สมบัติการแจกแจง 

ค ๑.๔  ป.๖/๑ 

ค ๖.๑ ป.๖/๑  

ค ๖.๑ ป.๖/๖ 

เมื่อจบบทเรียนนี้แลว

นักเรียนสามารถ 

๑. บอกลักษณะของสมบัติ 

    การแจกแจงได 

๒. บอกประโยชนของ  

   สมบัติของการแจกแจงได 

๓. ใชสมบัติการแจกแจง 

    ในการแกปญหาได 

กิจกรรมที่ ๑ 

 นักเรียนทํากิจกรรมดังนี ้

  ๑. พิจารณาโจทยระคน ๒  ลักษณะ 

      วาเหมือนและตางกนัอยางไร 

๒. อภิปรายถึงวิธีแกปญหาของ 

    โจทยระคนที่ใชสมบัติการแจกแจง 

กิจกรรมที่ ๒ 

๑.  ครูและนักเรียนรวมกนัอภิปราย 

     ถึงลักษณะของการแจกแจง 

๒.  ครูยกตัวอยางประโยคสัญลักษณ 

     ที่ยังไมมีการแจกแจงแลวให 

     นักเรียนชวยกันแสดงการแจกแจง  

กิจกรรมที่ ๓ 

นักเรียนทุกกลุมทํากิจกรรมดงันี้ 

 ๑. เขียนประโยคสัญลักษณ แสดง 

     การแจกแจงลงในใบงาน 

๒.  หาคําตอบของใบงานนัน้ ๆ 

กิจกรรมที่ ๔ 

๑.  ครูและนักเรียนรวมกนัสรุปถึงวิธี 

     แกปญหาและประโยชนของการ 

     แจกแจง 

๒.  นักเรียนทําแบบฝกหัด 

 

 

๑. โจทยระคนที่

ไมใชคุณสมบัติใด 

๒. โจทยระคนที่ 

     แสดงถึงสมบัติ 

     การแจกแจง 

 

๓. บัตรประโยค 

    สัญลักษณที่ยัง 

    ไมมีการแจก 

     แจง 

 

 

๔. ใบงาน 

สังเกตจาก 

๑. การตอบคําถาม 

๒. การรวมกิจกรรมกลุม 

๓. การทําแบบฝกหัด 

๑ 



 11 
แผนจัดการเรยีนรูที่ /เรื่อง มาตรฐานการ

เรียนรู / ตัวชี้วัด 

จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อและแหลงเรียนรู การวัดประเมินผล จํานวน

ชั่วโมง 

๑/๑๑ 

แบบรูป 

ค๔.๑ ป.๖/๑ เมื่อจบบทเรียนนี้แลว

นักเรียนสามารถ 

๑. บอกวิธีคิดในการ 

    แกปญหาเกีย่วกับแบบ 

    รูปได 

๒. แสดงวิธีทําในการ 

    แกปญหาแบบรูปได 

กิจกรรมที่ ๑ 

๑. นักเรียนพิจารณาเลขที่ของ 

    นักเรียนในหองวามีความตอเนื่อง 

    กันอยางไร 

กิจกรรมที่ ๒ 

๑. ครูติดบัตรจาํนวนเรียงกนัลักษณะ   

    อนุกรม 

๒. นักเรียนสังเกต 

๓. นักเรียนบอกวิธีคิดจํานวนที่

หายไป 

กิจกรรมที่ ๓ 

นักเรียนทุกกลุมทํากิจกรรมดงันี้ 

๑.  รับแถบประโยคอนุกรม ๑ แถบ  

      และกระดาษ ๑ แผน 

๒. รวมกนัอภปิรายถึงแนวทางแก 

     ปญหา 

๓.  เขียนแนวคิดและคําตอบที่ได 

๔.  แตละกลุมสลับแถบประโยค 

แลว ทํากจิกรรมดังขอ ๑ - ๓ 

กิจกรรมที่ ๔ 

๑.  นักเรียนฝกทําใบงาน 

 

 

 

 

 

๑. บัตรจํานวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. แถบประโยค 

   อนุกรม ๑๑ แถบ 

๓. กระดาษ ๑๑ 

แผน 

 

 

๔.ใบงาน 

สังเกตจาก 

๑. การรวมกจิกรรมกลุม 

๒. การตอบคําถาม 

๓. ใบงาน  

 

 


