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คำนำ 

           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงพุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นี้  ได้ปรับปรุง
และพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้มี ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยยึดหลักความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
หน่วยการเรียนรู้  ต้ังแต่ช่ือหน่วยการเรียนรู้ สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ช้ินงาน/ภาระงาน การวัดและประเมินผล กิจกรรมการ
เรียนรู้ ส่ือ/แหล่งเรียนรู้  และเวลาเรียน  ซึ่งทุกองค์ประกอบมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน  สามารถนำไปใช้ใน
การวางแผนการจัดการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 กำหนดไว้ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช 2553  (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2561)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ท่ีได้ปรับปรุงและพัฒนา  คงเป็นประโยชน์สำหรับครูผู้สอน   ในการนำไปใช้ในการจัดทำกำหนดการสอนและ
แผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง               
ท่ีช่วยปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้นี้จนสำเร็จ ไว้  ณ โอกาสนี้ 

       

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
                                                                        มิถุนายน  2563 
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สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการ
สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้
ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร   การทำงาน  การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านวัลเปรียง  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังน ี้ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
 1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2.   ซื่อสัตย์สุจริต 
 3.   มีวินัย 
 4.   ใฝ่เรียนรู้ 
 5.   อยู่อย่างพอเพียง 
 6.   มุ่งมั่นในการทำงาน 
 7.   รักความเป็นไทย 
 8.   มีจิตสาธารณ 
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สาระ/มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 

สาระที่ ๑ จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวนระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน  
ผลท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ 
ตัวชี้วัด 

ป.๑/๑ บอกจำนวนของส่ิงต่างๆ  แสดงส่ิงต่างๆตามจำนวนท่ีกำหนด อ่านและเขียนตัวเลข 
ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐และ๐ 
 ป.๑/๒ เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐และ ๐โดยใช้เครื่องหมาย = >< 
  ป.๑/๓ เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ตั้งแต่ ๓ ถึง ๕ จำนวน 
  ป.๑/๔ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบ 
ของจำนวนนับไม่เกนิ ๑๐๐ และ ๐ 
  ป.๑/๕ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ 
และ ๐ 
มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวนผลท่ี 
เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ 
ตัวชี้วัด 
  ป.๑/๑ ระบุจำนวนท่ีหายไปในแบบรูปของจำนวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ ๑ และทีละ ๑๐ และระบุรูปท่ี
หายไปในแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ ท่ีสมาชิกในแต่ละชุดท่ีซ้ำมี ๒รูป 
 
สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัดและนำไปใช้ 
ตัวชี้วัด 

ป.๑/๑ วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตรเป็นเมตร 
ป.๑/๒ วัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัมเป็นขีด 

มาตรฐาน ค ๒.๒ เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูป 
เรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิตและนำไปใช้ 

ตัวชี้วัด 
ป.๑/๑ จำแนกรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม  วงกลม วงรีทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย 

 
สาระที่ ๓ สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๓.๑เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 

ตัวชี ้ว ัด  ป.๑/๑ ใช้ข ้อมูลจากแผนภูม ิร ูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา เม ื ่อกำหนดรูป ๑ รูป                   
แทน ๑ หน่วย 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี) 

ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ภาษาต่างประเทศ 160 160 160 ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

 รายวิชาเพิ่มเติม  
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
หน้าท่ีพลเมือง * บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

กิจกรรมนักเรียน       

  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
  - ชมรม/ชุมนุม 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๐๐๐ ช่ัวโมง/ปี 

 
 จำนวนช่ัวโมงท่ีจัดให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ( ป.๑-ป.๓ ) เรียนท้ังปี เท่ากับ ๑,๐๐๐ ช่ัวโมง ระดับช้ัน
ประถมศึกษา ( ป.๔-ป.๖ ) เท่ากับ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็น
พิเศษ  คือกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์ เพื ่อพัฒนาการ อ่านออก เขียนได้  ทักษะ
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กระบวนการทางคณิตศาสตร์ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ที่ดี มีประโยชน์ มีความสนใจใฝ่รู้ใฝเ่รียน 
โดยจัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลเป็นรายปี   

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑-๖ นั้น จากการประเมินผลระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น และ
ระดับชาติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีมติร่วมกันให้จัดทำโครงการ
สอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน จำนวนช่ัวโมง ๘๐ ช่ัวโมง ต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ -๖   
โดยไม่นำคะแนนและระดับผลการเรียน ในรายวิชาสอนเสริมไปคิดรวมและตัดสินการเลื่อนชั้นของนักเรียน ใน
โครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พ.ศ. ๒๕๖๑ มีรายวิชาและจำนวนช่ัวโมงดังนี้    

โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพือ่เพิ่มศักยภาพนักเรียน 
ชั้น   ป.๑-๓    จำนวน    ๒   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์    จำนวน  ๑ ช่ัวโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
๒. วิชา  คณิตศาสตร์     จำนวน  ๑ ช่ัวโมง 

โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพือ่เพิ่มศักยภาพนักเรียน 
ชั้น   ป.๔-๖   จำนวน    ๓   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์    จำนวน  ๒ ช่ัวโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
๒. วิชา  คณิตศาสตร์     จำนวน  ๑ ช่ัวโมง 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี   เป็นโครงสร้างท่ีแสดงรายละเอียดเวลาเรียนของรายวิชาพื้นฐาน รายวิชา / กิจกรรม
เพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละช้ันปี 
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โครงสร้างหลักสูตรรายชั้นปี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

 
รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐ 
ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๒๐๐ 
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 

ส๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๔๐ 
ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ 

ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ  ๔๐ 

ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ  ๔๐ 
อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  160 

รายวิชาเพิ่มเติม 
 

อ๑๑2๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

 กิจกรรมแนะแนว+หลักสูตรต้านทุจริต  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ / เนตรนารี 
• ชมรม / ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 
 
  โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพือ่เพิ่มศักยภาพนักเรียน 

 ชั้น   ป.๑ - ๓    จำนวน    ๔   ช่ัวโมง  / สัปดาห์   
๑. ภาษาไทยคิดวิเคราะห์    จำนวน  ๒ ช่ัวโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
๒. วิชา  คณิตศาสตร์     จำนวน  ๑ ช่ัวโมง 
๓. กิจกรรมรักสุขภาพ     จำนวน  ๑ ช่ัวโมง 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน                รหัสวิชา   ค๑๑๑๐๑              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                             เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง                                            
 ศึกษาวิเคราะห์  ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาจำนวนนับ ๑ถึง๑๐๐และ ๐ อ่านและ
เขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ ๑ถึง๑๐๐และ ๐ บอกช่ือหลักค่าของตัวเลขใน
แต่ละหลัก เขียนในรูปกระจาย เปรียบเทียบจำนวน การใช้เครื่องหมาย =  =  >< เรียงลำดับจำนวน การนับเพิ่มที
ละ ๑ และทีละ ๒ การนับลดทีละ ๑ หาผลบวก ผลลบ และแก้โจทย์ปัญหา การบวกจำนวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน ๑๐๐  
การลบ จำนวนท่ีมีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐ การลบ  การบวก ลบระคน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและ
โจทย์ปัญหาการลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐และ ๐การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน วัดความ
ยาวเป็นเซนติเมตรและเป็นเมตรการวัดน้ำหนักโดยใช้หน่วยท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การช่ังน้ำหนักเป็นกิโลกรัมเป็น
ขีดเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตรและเป็นเมตรน้ำหนักเป็นกิโลกรัมเป็นขีดแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ
เกี่ยวกับ ความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรและเป็นเมตรการบวก การลบเกี่ยวกับน้ำหนักท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเป็น
ขีดจำแนกรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม  วงกลม วงรีทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย อธิบายลักษณะ
ของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก กรวยรูปสามเหล่ียมรูปส่ีเหล่ียม วงกลม และวงรีใช้ข้อมูลจากแผนภูมิ
รูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา เมื่อกำหนดรูป๑ รูปแทน๑ หน่วยมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ใช้
วิธีที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความ รู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ใน
คณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื ่นๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีความมุ่งมั ่นในการทำงาน 
ซื่อสัตย์มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมีจิตสาธารณะ 
 เพื่อให้เกิดความรู้และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารญาณ มีความเช่ือมั่นในตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข  การวัดผลและ
การประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพจริงของเนื้อหา และทักษะท่ีต้องการวัดสอดคล้องกับมาตรฐานละ
ตัวชี้วัด 
รหัสตัวชี้วัด     ค๑.๑ ป.๑/๑,ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔,ป.๑/๕ 
                        ค๑.๒ ป.๑/๑ 

ค๒.๑ ป.๑/๑,ป.๑/๒        
ค๒.๒ ป.๑/๑ 
ค๓.๑ ป.๑/๑ 

รวมทั้งหมด ๑๐ ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์  
รายวิชา คณิตศาสตร์   รหัสวิชา  ค๑๑๑๐๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑       เวลา  ๒๐๐ ชั่วโมง   
 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

๑ จำนวนนับ๑
ถึง ๑๐ และ 
๐ 

ค ๑.๑ 
ป.๑/๑ 
ป.๑/๒ 
ป.๑/๓ 

จำนวนนับ ๑ถึง๑๐และศูนย์ใช้บอกจำนวน
ของส่ิงต่างๆ ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลข
ไทยเป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงจำนวน ส่วนการ
เขียนแสดงจำนวนนับไม่เกิน ๑๐ในรูป
ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและ
ส่วนรวม เป็นการเขียนแสดงความสัมพันธ์
ของจำนวนใดๆ ในรูปของ ๑จำนวนขึ้นไป 
โดยท่ีผลรวมของจำนวนเหล่านั้นเท่ากับ
จำนวนเดิม เมื่อนำจำนวนสองจำนวนมา
เปรียบเทียบกัน จะเท่ากัน มากกว่าหรือ
น้อยกว่ากันอย่างใดอย่างหนึง่เท่านั้น การ
เรียงลำดับจำนวนเป็นการเรียงลำดับจำนวน
จากน้อยไปมากและจากมากไปน้อย ส่วน
การบอกอันดับท่ีเป็นการใช้ตัวเลขบอก
ตำแหน่งของส่ิงต่างๆ  
 

๘ ๔ 

๒ การบวก
จำนวน 
สองจำนวนท่ี

มี 
ผลบวกไม่เกิน 

๑๐ 

ค ๑.๑ 
ป.๑/๔ 
ป.๑/๕ 
 

การบวกเป็นการนำจำนวนต้ังแต่สองกลุ่มข้ึน
ไปมารวมกัน การหาผลบวกมีวิธีการท่ี
หลากหลายจำนวนใดๆ บวกกับศูนย์ จะได้
ผลบวกเท่ากับจำนวนนั้นการบวกจำนวนสอง
จำนวนเมื่อสลับท่ีกันผลบวกยังคงเท่าเดิม 
ส่วนการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ต้อง
วิเคราะห์โจทย์และแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบ 
รวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
คำตอบ การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกให้
พิจารณาข้อมูลท่ีกำหนดให้จากนั้นจึงกำหนด
คำสำคัญและสร้างโจทย์ปัญหาการบวก  

๑๖ ๕ 
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๓ การลบจำนวน

สองจำนวนท่ีมี
ตัวตั้งไม่เกิน 
๑๐ 

ค ๑.๑ 
ป.๑/๔ 
ป.๑/๕ 

 

การลบเป็นการนำจำนวนหนึ่งออกจากอีก
จำนวนหนึ่ง แล้วหาจำนวนท่ีเหลือ การหาผล
ลบมีวิธีการท่ีหลากหลาย จำนวนใดๆ ลบด้วย
ศูนย์ จะได้ผลลบเท่ากับจำนวนนั้นเสมอ การ
หาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์หาได้
โดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ 
การแก้โจทย์ปัญหาการลบ ต้องวิเคราะห์
โจทย์ และแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบรวมทั้ง
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบส่วน
การสร้างโจทย์ปัญหาการลบให้พิจารณา
ข้อมูลท่ีกำหนดให้จากนั้นจึงกำหนดคำสำคัญ
และสร้างโจทย์ปัญหาการลบ 
 

๑๖ ๕ 

๔ จำนวนนับ 
๑๑ถึง ๒๐ 

ค ๑.๑ 
ป.๑/๑ 
ป.๑/๒ 
ป.๑/๓ 

ค ๑.๑ 
ป.๑/๑ 
ป.๑/๒ป.๑/๓ 

จำนวนนับ ๑๑ถึง ๒๐เป็นจำนวนนับท่ี
เพิ่มขึ้นทีละ ๑ตามลำดับ ในการเขียนตัวเลข
แสดงจำนวนใดๆใช้สัญลักษณ์ ๐, ๑, ๒, ๓, 
๔, ๕, ๖, จำนวนนับ ๑๑ถึง ๒๐เป็นจำนวน
นับที่เพิ่มขึ้นทีละ ๑ตามลำดับ ในการเขียน
ตัวเลขแสดงจำนวนใดๆใช้สัญลักษณ์ ๐, ๑, 
๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙  หรือ ๐, ๑, ๒, ๓, 
๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙ เรียกสัญลักษณ์นี้ว่า เลข
โดด การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับใดๆ 
ในรูปกระจาย เป็นการเขียนในรูปของการ
บวกค่าของเลขโดดในหลักต่างๆ ของจำนวน
น ั ้ น  เ ม ื ่ อ น ำ จ ำน ว น สอ ง จ ำน ว น ม า
เปรียบเทียบกัน จะเท่ากัน มากกว่าหรือ
น้อยกว่ากันอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น การ
เรียงลำดับจำนวนเป็นการเรียงลำดับจำนวน
จากน้อยไปมากและจากมากไปน้อย 
 

๑๔ ๕ 

๕ การบวก     
การลบจำนวน
นับไม่เกิน ๒๐ 

ค ๑.๑ 
ป.๑/๔ 
ป.๑/๕ 
 

การหาผลบวกผลลบวิธีการที่หลากหลายใช้
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
หาคำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของคำตอบ การบวกจำนวนสองจำนวนเมื่อ

๓๐ ๙ 
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สลับที่กันผลบวกจะเท่าเดิมเสมอ  การบวก
จำนวนสามจำนวนให้บวกทีละสองจำนวน 
การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
ทำได้โดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและ
การลบการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ
ต้องวิเคราะห์โจทย์และแสดงวิธีทำเพื่อหา
คำตอบ รวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของคำตอบ ส่วนการสร้างโจทย์ปัญหาการ
บวกการลบให้พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้
จากนั้นจึงกำหนดคำสำคัญและสร้างโจทย์
ปัญหาการบวกการลบ 
 

๖ แผนภูมิ
รูปภาพ 

ค ๓.๑ 
ป.๑/๑ 
 

แผนภูมิรูปภาพเป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลอย่าง
หนึ่ง เพื่อความสะดวกในการอ่านข้อมูล ส่วน
การอ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพเป็นการ
อ่านข้อมูลเพื่อตอบคำถามของโจทย์ปัญหา 

๕ ๓ 

๗ การวัดน้ำหนัก ค ๒.๑ 
ป.๑/๒ 

การวัดน้ำหนักเป็นการชั ่งน้ำหนักของส่ิง
ต่างๆ กิโลกรัม ขีด เป็นหน่วยมาตรฐานท่ีใช้
บอกน้ำหนัก ในการเปรียบเทียบน้ำหนักใน
หน่วยกิโลกรัม ขีดเป็นการเปรียบเทียบว่า
สิ่งของใดที่มีน้ำหนักมากกว่า หรือน้อยกว่า 
ส่วนการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ
เกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม เป็น
ขีด ให้วิเคราะห์โจทย์ และแสดงวิธีทำเพื่อ
หาคำตอบ  ร วมท ั ้ ง ต ร วจสอบ คว าม
สมเหตุสมผลของคำตอบ 
 

๑๐ ๔ 

๘ การบอก
ตำแหน่งและ
อันดับท่ี 

ค ๑.๒ 
ป.๑/๑ 

แบบรูปของรูปท่ีมีรูปร่างสัมพันธ์กัน แบบรูป
ของรูปท่ีมีสีสัมพันธ์กัน แบบรูปของรูปท่ีมี 
ขนาดสัมพันธ์กัน สามารถบอกรูปต่อไปหรื
อรูปท่ีหายไปได้ 
 

๖ ๓ 

๙ รูปเรขาคณิต ค ๒.๒ 
ป.๑/๑ 
 

รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม วงกลม และวงรี
เป็นรูปเรขาคณิตสองมิติ ส่วนทรงสี่เหลี่ยม

๘ ๓ 
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 มุมฉาก  ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย
เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ 
 

๑๐ จำนวนนับ 
๒๑ ถึง ๑๐๐ 
 

ค ๑.๑ 
ป.๑/๑ 
ป.๑/๒ 
ป.๑/๓ 

จำนวนนับ ๒๑ถึง ๑๐๐การเขียนตัวเลข
แสดงจำนวนในรูปกระจาย เป็นการเขียนใน
รูปการบวกค่าของเลขโดด เมื่อนำจำนวน
สองจำนวนมาเปรียบเทียบกันจะมีค่าเท่ากัน 
มากกว่า หรือน้อยกว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านั้น ส่วนแบบรูปของจำนวนเป็นชุดของ
จำนวนท่ีมีความสัมพันธ์กัน สามารถบอก
จำนวนต่อไปหรือจำนวน 
ท่ีหายไปได้ 
 

๑๙ ๖ 

๑๑ การว ัดความ
ยาว 

ค ๒.๑ 
ป.๑/๑ 

การวัดความยาวของส่ิงของใดๆ เป็นการวัด
ระยะทางจากปลายข้างหนึ่งไปยังปลายอีก
ข้างหนึ่ง การวัดความยาว ความสูงและ
ระยะทางอาจใช้เครื่องวัดความยาวที่ไม่ใช่
หน่วยมาตรฐาน เซนติเมตร เมตร เป็นหน่วย
มาตรฐานท่ีใช้บอกความยาว ความสูง และ
ระยะทางการเปรียบเทียบความยาวเป็น
เซนติเมตรเป็นเมตรเป็นการหาว่าส่ิงใดยาว
กว่า ส้ันกว่า สูงกว่า เต้ียกว่า ไกลกว่า หรือ
ใกล้กว่า ส่วนการแก้โจทย์ปัญหาการบวก 
การลบเกี่ยวกับความยาวท่ีมีหน่วยเป็น
เซนติเมตร เป็นเมตร ให้วิเคราะห์โจทย์ และ
แสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบ รวมทั้งตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลของคำตอบ 

๑๒ ๔ 

๑๒ ก า ร บ ว ก
จำนวน 

ท่ีมีผลบวกไม่ 
เกิน๑๐๐ 

ค ๑.๑ 
ป.๑/๔ 
 

การหาผลบวกมีวิธีการท่ีหลากหลาย และใช้
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
คำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
คำตอบ การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์ทำได้โดยใช้ความสัมพันธ์ของการ
บวกและการลบ 

๑๘ ๖ 
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๑๓ การลบจำนวน
ท่ีตัวตั้งไม่เกิน 
๑๐๐ 

ค ๑.๑ 
ป.๑/๔ 
 

การหาผลลบมีวิธีการท่ีหลากหลายและใช้
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
คำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
คำตอบ การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์ทำได้โดยใช้ความสัมพันธ์ของการ
บวกและการลบ 

๒๒ ๘ 

๑๔ โจทย์ปัญหา
การบวกและ
โจทย์ปัญหา
การลบ 

ค ๑.๑ 
ป.๑/๔ 
ป.๑/๕ 

การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบต้อง
วิเคราะห์โจทย์และแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบ 
รวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
คำตอบ ส่วนการสร้างโจทย์ปัญหาการบวก
การลบให้พิจารณาข้อมูลท่ีกำหนดให้จากนั้น
จึงกำหนดคำสำคัญและสร้างโจทย์ปัญหาการ
บวกการลบ 
 

๑๔ ๕ 

รวมระหว่างป ี ๑๙๘ ๗๐ 
สอบปลายภาค/ปลายปี ๒ ๓๐ 

รวมตลอดปี ๒๐๐ ๑๐๐ 
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แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑เร่ืองจำนวนนับ ๑ ถึง ๑๐ และ ๐ 

รหัสวิชา-ชื่อรายวิชา            รหัสวิชา  ค ๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร์พื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑       เวลา ๘ ช่ัวโมง 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี ๑ จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๑  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน 
ผลท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ 
ตัวชี้วัด 

ป.๑/๑ บอกจำนวนของส ิ ่ ง ต ่ า งๆ  แสดงส ิ ่ ง ต ่ า งๆ ตามจำนวนท ี ่ กำหนด อ ่ านและ เข ียน 
 ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐และ ๐ 

ป.๑/๒ เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐และ ๐โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ >< 
ป.๑/๓ เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐และ ๐ตั้งแต่ ๓ถึง ๕จำนวน 
 

สาระสำคัญ 
ปริมาณของส่ิงของหรือจำนวนนับ ๑ ถึง ๑๐ และ ๐ สามารถเขียนแสดงจำนวนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก 

ตัวเลขไทย และสามารถแสดงจำนวนนับไม่เกิน ๑๐ในรูปความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวมได้ 
จำนวนนับ ๑ ถึง ๑๐ และ ๐ สามารถนำมาเปรียบเทียบโดยใช้เครื่องหมาย = ≠ >< การเรียงลำดับจำนวนจะเรียง
จากน้อยไปมากและมากไปน้อย และยังสามารถใช้ตัวเลขบอกอันดับท่ีได้ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑) การนับทีละ ๑ และทีละ ๑๐ 
๒) การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวน 
๓) การแสดงจำนวนนับไม่เกิน ๒๐ในรูปความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวม  
(part-whole relationship) 
๔) การบอกอันดับท่ี 
๕) การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย  = ≠ >< 
๖) การเรียงลำดับจำนวน 
 
สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

                            - 
สมรรถนะสำคัญ 

๑) ความสามารถในการส่ือสาร 
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๒) ความสามารถในการคิด 
๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๕) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑) มีวินัย 
๒) ใฝ่เรียนรู้  
๓) มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
ชิ้นงานหรือภาระงาน 

ใบกิจกรรมเรื่อง จำนวนนับ ๑ ถึง ๑๐ และ 
 

การประเมินผล 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (๔) ดี(๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 
๑. การเขียนตัวเลข 
ตัวหนังสือ แสดง
จำนวน 

เขียนตัวเลขและ
ตัวหนังสือแสดงจำนวน
ได้ถูกต้องท้ัง ๕ จำนวน 

เขียนตัวเลขและ
ตัวหนังสือแสดง
จำนวนได้ถูกต้องท้ัง    
๔ จำนวน 

เขียนตัวเลขและ
ตัวหนังสือแสดง
จำนวนได้ถูกต้อง     
๓ จำนวน 

เขียนตัวเลขและ
ตัวหนังสือแสดง
จำนวนได้ถูกต้อง     
น้อยกว่า ๓ จำนวน 

๒. การเปรียบเทียบ
และเรียงลำดับ
จำนวน 

เปรียบเทียบและ
เรียงลำดับจำนวนได้
ถูกต้องท้ังหมดท้ัง ๕ คู่ 

เปรียบเทียบจำนวน
ได้ถูกต้อง ๔ คู่ และ
เรียงลำดับจำนวนได้
ถูกต้อง 

เปรียบเทียบจำนวน
ได้ถูกต้อง ๓ คู่ และ
เรียงลำดับจำนวนได้
ถูกต้อง 

เปรียบเทียบจำนวน
ได้ถูกต้องน้อยกว่า ๓ 
คู่ และเรียงลำดับ
จำนวนได้ถูกต้อง 

๓. ความสอดคล้อง
เช่ือมโยงทาง
ความคิด 

ช้ินงานมีการเช่ือมโยง
ระหว่างการเขียนตัวเลข
ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย 
ตัวหนังสือ ค่าประจำ
หลัก และจำนวนในรูป
กระจาย ท้ัง ๕ รายการ
และมีความสอดคล้อง
กันอย่างเป็นลำดับ
ขั้นตอน สะท้อนให้เห็น

ช้ินงานมีการ
เช่ือมโยงระหว่างการ
เขียนตัวเลขฮินดูอา
รบิก ตัวเลขไทย 
ตัวหนังสือ ค่าประจำ
หลัก และจำนวนใน
รูปกระจาย ไม่ครบ
ท้ัง ๕ รายการ 

ช้ินงานมีความ
เช่ือมโยง แต่ไม่มีการ
ลำดับขั้นตอน 

ช้ินงานมีความไม่มี
การเช่ือมโยง แต่ไม่มี
ลำดับขั้นตอน 
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เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 

 คะแนน  ๑๑-๑๒  คะแนน  หมายถึงระดับ  ๔ ดีเย่ียม 
 คะแนน  ๙-๑๐    คะแนน  หมายถึงระดับ  ๓  ดี 
 คะแนน   ๖-๑๖  คะแนน  หมายถึงระดับ   ๒  พอใช้ 
 คะแนน   ๐-๑๑     คะแนน  หมายถึงระดับ   ๑  ควรปรับปรุง 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

• เร่ืองที่ ๑ : การนับหนึ่งถึงสิบและศูนย์  
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
คำตอบอย่างสมเหตุสมผล) 

• เร่ืองที่ ๒ : การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับ ๑ถึง ๑๐และ ๐ 
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
คำตอบอย่างสมเหตุสมผล)  

• เร่ืองที่ ๓ : การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน ๑ ถึง ๑๐ และ ๐        
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
ความสัมพันธ์อย่างสมเหตุสมผล) 

• เร่ืองที่ ๔ : ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวม ของจำนวน ๐ ถึง ๑๐    
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
เปรียบเทียบจำนวนอย่างสมเหตุสมผล) 

• เร่ืองที่ ๕ : การบอกจำนวนโดยไม่ต้องนับ      
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
เรียงลำดับจำนวนอย่างสมเหตุสมผล) 

(รวมเวลา  ๘  ช่ัวโมง) 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

๑. หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.๑ 
๒. แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.๑ 
๓. บัตรตัวเลขแสดงจำนวน 
๔. ใบงาน 

วิธีดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.มีวินัย 
- ตรงต่อเวลา     

-ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน     

๒.ใฝ่เรียนรู้ 

- สนใจศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ     

- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่ม     

- ร่วมแสดงความคิดเห็น ถาม – ตอบ     

-จดบันทึกความรู้อย่างเป็นระเบียบ     

๓. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- ต้ังใจทำงานท่ีได้รับมอบหมาย     

-ความขยัน รับผิดชอบ ระเบียบ วินัย     

-มีความอดทนไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ     

-ส่งงานตรงเวลาท่ีกำหนด     

 
 
เกณฑ์การประเมินผล 

- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ำเสมอ  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๒คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให้ ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไม่เคยปฏิบัติเลย   ให้ ๐คะแนน 
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แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
 

สมรรถนะผู้เรียน รายการประเมิน ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.ความสามารถในการส่ือสาร 

-มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร     
-อธิบายถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ด้วยภาษา
ท่ีเหมาะสม 

    

-มีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร     
- ใช้วิธีส่ือสารท่ีเหมาะสม     

๒.ความสามารถในการคิด 
-มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้     
-มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์เพื่อสร้างองค์ความรู้     

๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา 

-ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา     
-แสวงหาความรู้/ประยุกต์ใช้ความรู้การป้องกันและ
แก้ปัญหา 

    

-ตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น     

๔.มีความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

-ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข     
-ประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำเนินชีวิต     
-มีวิธีการหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์อย่าง
เหมาะสม 

    

๕.มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

-เลือกใช้ข้อมูลในการทำงานท่ีเหมาะสมกับตนเอง     
-มีทักษะกระบวนการเทคโนโลยี     

 
 
เกณฑ์การประเมินผล 

- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ำเสมอ  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๒คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให้ ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไม่เคยปฏิบัติเลย   ให้ ๐คะแนน 
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แบบประเมินการตรวจแบบฝึกหัด 
 

 
หมายเหตุ           ต้องผ่านการประเมิน ๕ ข้อขึ้นไป จึงจะได้รับการตัดสินว่า   “ ผ่าน ” การประเมิน  
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เกณฑ์  ค่าเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๑.๗๕ปรับปรุง   ๑.๗๖ – ๒.๕๐พอใช้     ๒.๕๑ – ๓.๒๕ดี ๓.๒๖ – ๔.๐๐ดีมาก  
หรือคะแนน   ๑๒ – ๒๐ปรับปรุง     ๒๑ – ๓๐พอใช้         ๓๑–๓๙ดี    ๔๐ – ๔๘ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑  “จำนวนนับ ๑ ถึง ๑๐ และ ๐” 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ เวลา๑๙  ช่ัวโมง 
คำช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ✓    ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ    ๔หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด   ๓หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
    ๒หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง  ๑หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     

๓. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     

๔. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้     

๕. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 
และสาระการเรียนรู้ 

    

๖. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๗. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / ภาระงาน     

๙. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๑๑. ความเหมาะสม เพียงพอในการกำหนดส่ือการเรียนรู ้     

๑๒. หน่วยการเรียนรู้ท่ีจัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     

รวม/สรุปผล     

หรือ  เฉล่ีย/สรุปผล  
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เร่ืองการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน ๑๐ 

รหัสวิชา-ชื่อรายวิชา รหัสวิชา  ค ๑๑๑๐๑   คณิตศาสตร์พื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑       เวลา ๑๖ ช่ัวโมง 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี ๑ จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๑  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน 
ผลท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ 
ตัวชี้วัด 
 ป.๑/๔ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดง 
การลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐และ๐ 

ป.๑/๕ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐
และ๐ 
สาระสำคัญ 
  การบวกเป็นการนำจำนวนต้ังแต่สองกลุ่มข้ึนไปมารวมกัน การหาผลบวกมีวิธีการท่ีหลากหลายจำนวนใดๆ 
บวกกับศูนย์ จะได้ผลบวกเท่ากับจำนวนนั้นการบวกจำนวนสองจำนวนเมื่อสลับท่ีกันผลบวกยังคงเท่าเดิม ส่วนการ
แก้โจทย์ปัญหาการบวก ต้องวิเคราะห์โจทย์และแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบ รวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
คำตอบ การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกให้พิจารณาข้อมูลท่ีกำหนดให้จากนั้นจึงกำหนดคำสำคัญและสร้างโจทย์ปัญหา
การบวก 
สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๑) ความหมายของการบวก  ความหมายของการลบการหาผลบวก การหาผลลบและความสัมพันธ์ของ
การบวกและการลบ 

๒) การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ  และการสร้างโจทย์ปัญหาพร้อมท้ังหาคำตอบ 
สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

  - 
สมรรถนะสำคัญ 

ความสามารถในการส่ือสาร 
ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้  
มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
ชิ้นงานหรือภาระงาน 

ใบกิจกรรมเรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน ๑๐ 
 

การประเมินผล 

รายการประเมิน 
 ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม(๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 
๓.  การเขียนประโยค

สัญลักษณ์ 
เขียนประโยค
สัญลักษณ์ได้ถูกต้อง 
๑๐ – ๙ข้อ 

เขียนประโยค
สัญลักษณ์ได้ถูกต้อง 
๗-๘ข้อ 

เขียนประโยค
สัญลักษณ์ได้ถูกต้อง
๕-๖ ข้อ 

เขียนประโยคสัญลักษณ์
ได้ถูกต้องน้อยกว่า  
๐-๔ ข้อ 

๔.  การแสดงวิธีทำ
และหาคำตอบ 

แสดงวิธีทำและหา
คำตอบได้ถูกต้อง ท้ัง 
๑๐ – ๙ข้อ 

แสดงวิธีทำและหา
คำตอบได้ถูกต้อง  
๗-๘ข้อ 

แสดงวิธีทำและหา
คำตอบได้ถูกต้อง๕-
๖ข้อ 

แสดงวิธีทำและหา
คำตอบได้ถูกต้องน้อย
กว่า ๐-๔ ข้อ 

๕.  การตรวจสอบ
ความ
สมเหตุสมผลของ
คำตอบ 

แสดงการตรวจสอบ
คำตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล ท้ัง  
๑๐ – ๙ ข้อ 

แสดงการตรวจสอบ
คำตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล ๗-๘ข้อ 

แสดงการตรวจสอบ
คำตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล 
๕-๖ข้อ 

แสดงการตรวจสอบ
คำตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผลน้อยกว่า     
๒๔ ข้อ 

 
 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 

 คะแนน  ๑๑-๑๒ คะแนน  หมายถึงระดับ  ๔ ดีเย่ียม 
 คะแนน  ๙-๑๐ คะแนน  หมายถึงระดับ  ๓  ดี 
 คะแนน   ๖-๘ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๒  พอใช้ 
 คะแนน   ๐-๕ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๑  ควรปรับปรุง 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 

• เร่ืองที่ ๑ : การรวมจำนวนสองจำนวน                                               
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
คำตอบอย่างสมเหตุสมผล) 

• เร่ืองที่ ๒ : การหาผลบวก     
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
คำตอบอย่างสมเหตุสมผล)  

• เร่ืองที่ ๓ : ศูนย์กับการบวก    
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
ความสัมพันธ์อย่างสมเหตุสมผล) 

• เร่ืองที่ ๔ : ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวมกับการบวก   
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
เปรียบเทียบจำนวนอย่างสมเหตุสมผล) 

• เร่ืองที่ ๕ : การสลับที่การบวก    
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
เรียงลำดับจำนวนอย่างสมเหตุสมผล) 

• เร่ืองที่ ๖ : โจทย์ปัญหาการบวก    
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการบอก
อันดับท่ีอย่างสมเหตุสมผล) 

• เร่ืองที่ ๗ : การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก   
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการบอก
อันดับท่ีอย่างสมเหตุสมผล)           
  
 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๕. หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.๑ 
๖. แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.๑ 
๗. บัตรตัวเลขแสดงจำนวน 
๘. ใบงาน 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.มีวินัย 
- ตรงต่อเวลา     

-ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน     

๒.ใฝ่เรียนรู้ 

- สนใจศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ     

- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่ม     

- ร่วมแสดงความคิดเห็น ถาม – ตอบ     

-จดบันทึกความรู้อย่างเป็นระเบียบ     

๓. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- ต้ังใจทำงานท่ีได้รับมอบหมาย     

-ความขยัน รับผิดชอบ ระเบียบ วินัย     

-มีความอดทนไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ     

-ส่งงานตรงเวลาท่ีกำหนด     
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- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ำเสมอ  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๒คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให้ ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไม่เคยปฏิบัติเลย   ให้ ๐คะแนน 
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แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
 

สมรรถนะผู้เรียน รายการประเมิน ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.ความสามารถในการส่ือสาร 

-มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร     
-อธิบายถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ด้วยภาษา
ท่ีเหมาะสม 

    

-มีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร     
- ใช้วิธีส่ือสารท่ีเหมาะสม     

๒.ความสามารถในการคิด 
-มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้     
-มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์เพื่อสร้างองค์ความรู้     

๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา 

-ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา     
-แสวงหาความรู้/ประยุกต์ใช้ความรู้การป้องกันและ
แก้ปัญหา 

    

-ตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น     

๔.มีความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

-ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข     
-ประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำเนินชีวิต     
-มีวิธีการหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์อย่าง
เหมาะสม 

    

๕.มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

-เลือกใช้ข้อมูลในการทำงานท่ีเหมาะสมกับตนเอง     
-มีทักษะกระบวนการเทคโนโลยี     

 
เกณฑ์การประเมินผล 

- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ำเสมอ  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๒คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให้ ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไม่เคยปฏิบัติเลย   ให้ ๐คะแนน 
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แบบประเมินการตรวจแบบฝึกหัด 
 

 
หมายเหตุ           ต้องผ่านการประเมิน ๕ ข้อขึ้นไป จึงจะได้รับการตัดสินว่า   “ ผ่าน ” การประเมิน  
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เกณฑ์  ค่าเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๑.๗๕ปรับปรุง   ๑.๗๖ – ๒.๕๐พอใช้     ๒.๕๑ – ๓.๒๕ดี ๓.๒๖ – ๔.๐๐ดีมาก  
หรือคะแนน   ๑๒ – ๒๐ปรับปรุง     ๒๑ – ๓๐พอใช้         ๓๑–๓๙ดี    ๔๐ – ๔๘ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒  “การบวกจำนวนสองจำนวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน ๑๐” 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ เวลา๑๖ช่ัวโมง 
คำช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ✓    ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ    ๔หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด   ๓หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
    ๒หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง  ๑หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     

๓. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     

๔. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้     

๕. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 
และสาระการเรียนรู้ 

    

๖. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๗. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / ภาระงาน     

๙. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๑๑. ความเหมาะสม เพียงพอในการกำหนดส่ือการเรียนรู ้     

๑๒. หน่วยการเรียนรู้ท่ีจัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     

รวม/สรุปผล     

หรือ  เฉล่ีย/สรุปผล  
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓   เรื่อง  การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวต้ังไม่เกิน ๑๐ 

รหัสวิชา-ชื่อรายวิชา รหัสวิชา    ค ๑๑๑๐๑   คณิตศาสตร์พื้นฐาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑       เวลา๑๖ ช่ัวโมง 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี ๑ จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๑  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน 
ผลท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ 
 
ตัวชี้วัด 
 ป.๑/๔ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดง 
การลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐และ๐ 

ป.๑/๕ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐
และ๐ 

 
สาระสำคัญ 
  การลบเป็นการนำจำนวนหนึ่งออกจากอีกจำนวนหนึ่ง แล้วหาจำนวนท่ีเหลือ การหาผลลบมีวิธีการท่ี
หลากหลาย จำนวนใดๆ ลบด้วยศูนย์ จะได้ผลลบเท่ากับจำนวนนั้นเสมอ การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์หา
ได้โดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ การแก้โจทย์ปัญหาการลบ ต้องวิเคราะห์โจทย์ และแสดงวิธีทำเพื่อ
หาคำตอบรวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบส่วนการสร้างโจทย์ปัญหาการลบให้พิจารณาข้อมูลท่ี
กำหนดให้จากนั้นจึงกำหนดคำสำคัญและสร้างโจทย์ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๑) ความหมายของการบวก  ความหมายของการลบการหาผลบวก การหาผลลบและความสัมพันธ์ของ
การบวกและการลบ 

๒) การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ  และการสร้างโจทย์ปัญหาพร้อมท้ังหาคำตอบ 
 

สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
- - 

 
สมรรถนะสำคัญ 

ความสามารถในการส่ือสาร 
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ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้  
มุ่งมั่นในการทำงาน 

ชิ้นงานหรือภาระงาน 
ใบกิจกรรมเรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนท่ีมีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐  

การประเมินผล 

รายการประเมิน 
 ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม(๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 
๓.  การเขียนประโยค

สัญลักษณ์ 
เขียนประโยค
สัญลักษณ์ได้ถูกต้อง 
๑๐ – ๙ข้อ 

เขียนประโยค
สัญลักษณ์ได้ถูกต้อง 
๗-๘ข้อ 

เขียนประโยค
สัญลักษณ์ได้ถูกต้อง 
๕-๖ ข้อ 

เขียนประโยคสัญลักษณ์
ได้ถูกต้องน้อยกว่า  
๐-๔ ข้อ 

๔.  การแสดงวิธีทำ
และหาคำตอบ 

แสดงวิธีทำและหา
คำตอบได้ถูกต้อง ท้ัง 
๑๐ – ๙ข้อ 

แสดงวิธีทำและหา
คำตอบได้ถูกต้อง  
๗-๘ข้อ 

แสดงวิธีทำและหา
คำตอบได้ถูกต้อง๕-
๖ข้อ 

แสดงวิธีทำและหา
คำตอบได้ถูกต้องน้อย
กว่า ๐-๔  ข้อ 

๕.  การตรวจสอบ
ความ
สมเหตุสมผลของ
คำตอบ 

แสดงการตรวจสอบ
คำตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล ท้ัง  
๑๐ – ๙ ข้อ 

แสดงการตรวจสอบ
คำตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล ๗-๘ข้อ 

แสดงการตรวจสอบ
คำตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล 
๕-๖ ข้อ 

แสดงการตรวจสอบ
คำตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผลน้อยกว่า 
๐-๔  ข้อ 

 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 

 คะแนน  ๑๑-๑๒ คะแนน  หมายถึงระดับ  ๔ ดีเย่ียม 
 คะแนน  ๙-๑๐ คะแนน  หมายถึงระดับ  ๓  ดี 
 คะแนน   ๖-๘ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๒  พอใช้ 
 คะแนน   ๐-๕ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๑  ควรปรับปรุง 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
• เร่ืองที่ ๑ : การลบโดยการเอาออก                                              

(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
คำตอบอย่างสมเหตุสมผล) 

•   เร่ืองที่ ๒ : การลบโดยการเปรียบเทียบ   
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
คำตอบอย่างสมเหตุสมผล)  

• เร่ืองที่ ๓ : การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ                                                
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
ความสัมพันธ์อย่างสมเหตุสมผล) 

• เร่ืองที่ ๔ : การลบด้วย ๐                                                    
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
เรียงลำดับจำนวนอย่างสมเหตุสมผล) 

• เร่ืองที่ ๕ : ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวมกับการลบ                                                  
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการบอก
อันดับท่ีอย่างสมเหตุสมผล)  

• เร่ืองที่ ๖ : การหาผลลบ                                                     
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการบอก
อันดับท่ีอย่างสมเหตุสมผล)  

• เร่ืองที่ ๗ : การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและการลบ                                                  
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการบอก
อันดับท่ีอย่างสมเหตุสมผล)  

• เร่ืองที่ ๘ : โจทย์ปัญหาการลบ                                                    
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการบอก
อันดับท่ีอย่างสมเหตุสมผล) 

• เร่ืองที่ ๙ : การสร้างโจทย์ปัญหาการลบ                                                  
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการบอก
อันดับท่ีอย่างสมเหตุสมผล)         

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.๑ 
แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.๑ 
บัตรตัวเลขแสดงจำนวน 
ใบงาน 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.มีวินัย 
- ตรงต่อเวลา     

-ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน     

๒.ใฝ่เรียนรู้ 

- สนใจศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ     

- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่ม     

- ร่วมแสดงความคิดเห็น ถาม – ตอบ     

-จดบันทึกความรู้อย่างเป็นระเบียบ     

๓. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- ต้ังใจทำงานท่ีได้รับมอบหมาย     

-ความขยัน รับผิดชอบ ระเบียบ วินัย     

-มีความอดทนไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ     

-ส่งงานตรงเวลาท่ีกำหนด     
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- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ำเสมอ  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๒คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให้ ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไม่เคยปฏิบัติเลย   ให้ ๐คะแนน 
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แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
 

สมรรถนะผู้เรียน รายการประเมิน ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.ความสามารถในการส่ือสาร 

-มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร     
-อธิบายถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ด้วยภาษา
ท่ีเหมาะสม 

    

-มีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร     
- ใช้วิธีส่ือสารท่ีเหมาะสม     

๒.ความสามารถในการคิด 
-มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้     
-มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์เพื่อสร้างองค์ความรู้     

๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา 

-ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา     
-แสวงหาความรู้/ประยุกต์ใช้ความรู้การป้องกันและ
แก้ปัญหา 

    

-ตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น     

๔.มีความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

-ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข     
-ประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำเนินชีวิต     
-มีวิธีการหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์อย่าง
เหมาะสม 

    

๕.มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

-เลือกใช้ข้อมูลในการทำงานท่ีเหมาะสมกับตนเอง     
-มีทักษะกระบวนการเทคโนโลยี     
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- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ำเสมอ  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๒คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให้ ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไม่เคยปฏิบัติเลย   ให้ ๐คะแนน 
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แบบประเมินการตรวจแบบฝึกหัด 
 

 
หมายเหตุ           ต้องผ่านการประเมิน ๕ ข้อขึ้นไป จึงจะได้รับการตัดสินว่า   “ ผ่าน ” การประเมิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

เลขที ่

 
 
 
 

ชื่อ – นามสกุล 
 
 
 
 แส

ดง
วิธ

ีคิด
คำ

นว
ณ

ได้
 

นำ
เส

นอ
รูป

แบ
บก

าร
หา

คำ
ตอ

บไ
ด้ 

ใช
้ภา

ษา
สื่อ

สา
รไ

ด้ช
ัดเ

จน
 

คำ
ตอ

บถู
กต้

อง
 ๘

 –
 ๑

๐ 
ข้อ

 

มีก
าร

อ้า
งอ

ิงใ
นก

าร
ตัด

สิน
ใจ

อย
่าง

ถูก
ต้อ

งส
มเ

หตุ
สม

ผล
 

ปฏ
ิบัติ

งา
นท

าง
คณิ

ตศ
าส

ตร์
อย

่าง
เป

็นร
ะบ

บไ
ด้ด้

วย
ตน

เอ
งแ

ละ
เป

็น
แบ

บอ
ย่า

งแ
ก่ผ

ู้อื่น
 

ตร
งต่

อเ
วล

า 

 
ผ่าน 

 
ไม่

ผ่าน 

           
           
           
           
           
           
           
           



 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ป.1 พุทธศักราช 2563 หน้า ๓๒ 
 

 

เกณฑ์  ค่าเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๑.๗๕ปรับปรุง   ๑.๗๖ – ๒.๕๐พอใช้     ๒.๕๑ – ๓.๒๕ดี ๓.๒๖ – ๔.๐๐ดีมาก  
หรือคะแนน   ๑๒ – ๒๐ปรับปรุง     ๒๑ – ๓๐พอใช้         ๓๑–๓๙ดี    ๔๐ – ๔๘ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓  “การลบจำนวนสองจำนวนท่ีมีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐” 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ เวลา  ๒๑  ช่ัวโมง 
คำช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ✓    ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ    ๔  หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด   ๓  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
    ๒  หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง  ๑  หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     

๓. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     

๔. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้     

๕. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 
และสาระการเรียนรู้ 

    

๖. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๗. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / ภาระงาน     

๙. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๑๑. ความเหมาะสม เพียงพอในการกำหนดส่ือการเรียนรู ้     

๑๒. หน่วยการเรียนรู้ท่ีจัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     

รวม/สรุปผล     

หรือ  เฉล่ีย/สรุปผล  
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เร่ืองจำนวนนับ ๑๑ ถึง ๒๐ 

รหัสวิชา-ชื่อรายวิชา รหัสวิชา    ค ๑๑๑๐๑   คณิตศาสตร์พื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑       เวลา ๑๔ ช่ัวโมง 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี ๑ จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๑  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน 
ผลท่ีเกิดขึน้จากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ 
ตัวชี้วัด 

ป.๑/๑ บอกจำนวนของส่ิงต่างๆ แสดงส่ิงต่างๆ ตามจำนวนท่ีกำหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐และ ๐ 

ป.๑/๒ เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐และ ๐โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ >< 
ป.๑/๓ เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐และ ๐ตั้งแต่ ๓ถึง ๕จำนวน 

สาระสำคัญ 
จำนวนนับ ๑๑ถึง ๒๐เป็นจำนวนนับท่ีเพิ่มขึ้นทีละ ๑ตามลำดับ ในการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนใดๆใช้

สัญลักษณ์ ๐, ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙  หรือ ๐, ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙ เรียกสัญลักษณ์นี้ว่า เลขโดด การ
เขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับใดๆ ในรูปกระจาย เป็นการเขียนในรูปของการบวกค่าของเลขโดดในหลักต่างๆ ของ
จำนวนนั้น เมื่อนำจำนวนสองจำนวนมาเปรียบเทียบกัน จะเท่ากัน มากกว่าหรือน้อยกว่ากันอย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านั้น การเรียงลำดับจำนวนเป็นการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากและจากมากไปน้อย 
สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๑) การนับทีละ ๑ และทีละ ๑๐ 
๒) การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวน 
๓) การแสดงจำนวนนับไม่เกิน ๒๐ในรูปความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวม  
(part-whole relationship) 
๔) การบอกอันดับท่ี 
๕) การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย  = ≠ >< 
๖) การเรียงลำดับจำนวน 
สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

  - 
สมรรถนะสำคัญ 

ความสามารถในการส่ือสาร 
ความสามารถในการคิด 
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ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้  
มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
ชิ้นงานหรือภาระงาน 

ใบกิจกรรมเรื่อง จำนวนนับ ๑๑ ถึง ๒๐ 
 
การประเมินผล 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (๔) ดี(๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 
๑. การเขียนตัวเลข 
ตัวหนังสือ แสดง
จำนวน 

เขียนตัวเลขและ
ตัวหนังสือแสดงจำนวน
ได้ถูกต้องท้ัง ๕ จำนวน 

เขียนตัวเลขและ
ตัวหนังสือแสดง
จำนวนได้ถูกต้องท้ัง    
๔ จำนวน 

เขียนตัวเลขและ
ตัวหนังสือแสดง
จำนวนได้ถูกต้อง     
๓ จำนวน 

เขียนตัวเลขและ
ตัวหนังสือแสดง
จำนวนได้ถูกต้อง     
น้อยกว่า ๓ จำนวน 

๒. การเปรียบเทียบ
และเรียงลำดับ
จำนวน 

เปรียบเทียบและ
เรียงลำดับจำนวนได้
ถูกต้องท้ังหมดท้ัง ๕ คู่ 

เปรียบเทียบจำนวน
ได้ถูกต้อง ๔ คู่ และ
เรียงลำดับจำนวนได้
ถูกต้อง 

เปรียบเทียบจำนวน
ได้ถูกต้อง ๓ คู่ และ
เรียงลำดับจำนวนได้
ถูกต้อง 

เปรียบเทียบจำนวน
ได้ถูกต้องน้อยกว่า ๓ 
คู่ และเรียงลำดับ
จำนวนได้ถูกต้อง 

๓. ความสอดคล้อง
เช่ือมโยงทาง
ความคิด 

ช้ินงานมีการเช่ือมโยง
ระหว่างการเขียนตัวเลข
ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย 
ตัวหนังสือ ค่าประจำ
หลัก และจำนวนในรูป
กระจาย ท้ัง ๕ รายการ
และมีความสอดคล้อง
กันอย่างเป็นลำดับ
ขั้นตอน สะท้อนให้เห็น
วิธีดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

ช้ินงานมีการ
เช่ือมโยงระหว่างการ
เขียนตัวเลขฮินดูอา
รบิก ตัวเลขไทย 
ตัวหนังสือ ค่าประจำ
หลัก และจำนวนใน
รูปกระจาย ไม่ครบ
ท้ัง ๕ รายการ 

ช้ินงานมีความ
เช่ือมโยง แต่ไม่มีการ
ลำดับขั้นตอน 

ช้ินงานมีความไม่มี
การเช่ือมโยง แต่ไม่มี
ลำดับขั้นตอน 
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เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
 คะแนน  ๑๑-๑๒  คะแนน  หมายถึงระดับ  ๔ ดีเย่ียม 
 คะแนน  ๙-๑๐    คะแนน  หมายถึงระดับ  ๓  ดี 
 คะแนน   ๖-๑๖  คะแนน  หมายถึงระดับ   ๒  พอใช้ 
 คะแนน   ๐-๑๑     คะแนน  หมายถึงระดับ   ๑  ควรปรับปรุง 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

• เร่ืองที่ ๑ : การนับสิบเอ็ดถึงยี่สิบ                                                   
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
คำตอบอย่างสมเหตุสมผล) 

• เร่ืองที่ ๒ : การแสดงจำนวนนับสิบเอ็ดถึงยี่สิบด้วยกรอบสิบ    
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
คำตอบอย่างสมเหตุสมผล)  

• เร่ืองที่ ๓ : การเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวนสิบเอ็ดถึงยี่สิบ         
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
ความสัมพันธ์อย่างสมเหตุสมผล) 

• เร่ืองที่ ๔ : การเขียนจำนวนในรูปกระจาย    
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
เปรียบเทียบจำนวนอย่างสมเหตุสมผล) 

• เร่ืองที่ ๕ : การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน      
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
เรียงลำดับจำนวนอย่างสมเหตุสมผล) 

• เร่ืองที่ ๖ : ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวม     
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการบอก
อันดับท่ีอย่างสมเหตุสมผล)          
 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.๑ 
แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.๑ 
บัตรตัวเลขแสดงจำนวน 
ใบงาน 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.มีวินัย 
- ตรงต่อเวลา     

-ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน     

๒.ใฝ่เรียนรู้ 

- สนใจศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ     

- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่ม     

- ร่วมแสดงความคิดเห็น ถาม – ตอบ     

-จดบันทึกความรู้อย่างเป็นระเบียบ     

๓. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- ต้ังใจทำงานท่ีได้รับมอบหมาย     

-ความขยัน รับผิดชอบ ระเบียบ วินัย     

-มีความอดทนไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ     

-ส่งงานตรงเวลาท่ีกำหนด     

 
 
เกณฑ์การประเมินผล 

- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ำเสมอ  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๒คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให้ ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไม่เคยปฏิบัติเลย   ให้ ๐คะแนน 
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แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
 

สมรรถนะผู้เรียน รายการประเมิน ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.ความสามารถในการส่ือสาร 

-มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร     
-อธิบายถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ด้วยภาษา
ท่ีเหมาะสม 

    

-มีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร     
- ใช้วิธีส่ือสารท่ีเหมาะสม     

๒.ความสามารถในการคิด 
-มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้     
-มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์เพื่อสร้างองค์ความรู้     

๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา 

-ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา     
-แสวงหาความรู้/ประยุกต์ใช้ความรู้การป้องกันและ
แก้ปัญหา 

    

-ตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น     

๔.มีความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

-ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข     
-ประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำเนินชีวิต     
-มีวิธีการหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์อย่าง
เหมาะสม 

    

๕.มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

-เลือกใช้ข้อมูลในการทำงานท่ีเหมาะสมกับตนเอง     
-มีทักษะกระบวนการเทคโนโลยี     

 
 
เกณฑ์การประเมินผล 

- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ำเสมอ  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๒คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให้ ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไม่เคยปฏิบัติเลย   ให้ ๐คะแนน 
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แบบประเมินการตรวจแบบฝึกหัด 
 

 
หมายเหตุ           ต้องผ่านการประเมิน ๕ ข้อขึ้นไป จึงจะได้รับการตัดสินว่า   “ ผ่าน ” การประเมิน  
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เกณฑ์  ค่าเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๑.๗๕ ปรับปรุง   ๑.๗๖ – ๒.๕๐ พอใช้     ๒.๕๑ – ๓.๒๕ ดี   ๓.๒๖ – ๔.๐๐ดีมาก  
หรือคะแนน   ๑๒ – ๒๐ปรับปรุง     ๒๑ – ๓๐พอใช้         ๓๑–๓๙ดี    ๔๐ – ๔๘ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๔  “จำนวนนับ ๑๑ ถึง ๒๐” 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ เวลา๑๙  ช่ัวโมง 
คำช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ✓    ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ    ๔หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด   ๓หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
    ๒หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง  ๑หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     

๓. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     

๔. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้     

๕. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 
และสาระการเรียนรู้ 

    

๖. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๗. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / ภาระงาน     

๙. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๑๑. ความเหมาะสม เพียงพอในการกำหนดส่ือการเรียนรู ้     

๑๒. หน่วยการเรียนรู้ท่ีจัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     

รวม/สรุปผล     

หรือ  เฉล่ีย/สรุปผล  
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เร่ืองการบวกการลบจำนวนนับไม่เกิน ๒๐ 

รหัสวิชา-ชื่อรายวิชา รหัสวิชา  ค ๑๑๑๐๑   คณิตศาสตร์พื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑                เวลา ๓๐ชั่วโมง 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี ๑ จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๑  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน 
  ผลท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ 
ตัวชี้วัด 
 ป.๑/๔ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดง 
   การลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐และ๐ 

ป.๑/๕ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ 
  และ๐ 
สาระสำคัญ 
  การหาผลบวกการลบมีวิธีการท่ีหลากหลายใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหาคำตอบและ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ การบวกจำนวนสองจำนวนเมื่อสลับท่ีกันผลบวกจะเท่าเดิมเสมอ  การบวก
จำนวนสามจำนวนให้บวกทีละสองจำนวน การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ทำได้โดยใช้ความสัมพันธ์ของ
การบวกและการลบการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบ ต้องวิเคราะห์โจทย์และแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบ รวมทั้ง
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ ส่วนการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกการลบให้พิจารณาข้อมูลท่ีกำหนดให้
จากนั้นจึงกำหนดคำสำคัญและสร้างโจทย์ปัญหาการบวก 
 
สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๑) ความหมายของการบวก  ความหมายของการลบการหาผลบวก การหาผลลบและความสัมพันธ์ของ
การบวกและการลบ 

๒) การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ  และการสร้างโจทย์ปัญหาพร้อมท้ังหาคำตอบ 
สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
  - 
สมรรถนะสำคัญ 

ความสามารถในการส่ือสาร 
ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
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มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้  
มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
ชิ้นงานหรือภาระงาน 

ใบกิจกรรมเรื่อง การบวกการลบจำนวนนับไม่เกิน ๒๐   
  

การประเมินผล 

รายการประเมิน 
 ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม(๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 
๓. ๑. การเขียน

ประโยค
สัญลักษณ์ 

เขียนประโยค
สัญลักษณ์ได้ถูกต้อง 
๑๐ – ๙ข้อ 

เขียนประโยค
สัญลักษณ์ได้ถูกต้อง 
๗-๘ข้อ 

เขียนประโยค
สัญลักษณ์ได้ถูกต้อง 
๕-๖ ข้อ 

เขียนประโยคสัญลักษณ์
ได้ถูกต้องน้อยกว่า  
๐-๔ ข้อ 

๔.  ๒.การแสดงวิธีทำ
และหาคำตอบ 

แสดงวิธีทำและหา
คำตอบได้ถูกต้อง ท้ัง 
๑๐ – ๙ข้อ 

แสดงวิธีทำและหา
คำตอบได้ถูกต้อง  
๗-๘ข้อ 

แสดงวิธีทำและหา
คำตอบได้ถูกต้อง๕-
๖ข้อ 

แสดงวิธีทำและหา
คำตอบได้ถูกต้องน้อย
กว่า ๐-๔  ข้อ 

๕.  ๓.การตรวจสอบ
ความ
สมเหตุสมผลของ
คำตอบ 

แสดงการตรวจสอบ
คำตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล ท้ัง  
๑๐ – ๙ ข้อ 

แสดงการตรวจสอบ
คำตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล ๗-๘ข้อ 

แสดงการตรวจสอบ
คำตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล 
๕-๖ ข้อ 

แสดงการตรวจสอบ
คำตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผลน้อยกว่า     
๒๔ ข้อ 

 
 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 

 คะแนน  ๑๑-๑๒ คะแนน  หมายถึงระดับ  ๔ ดีเย่ียม 
 คะแนน  ๙-๑๐ คะแนน  หมายถึงระดับ  ๓  ดี 
 คะแนน   ๖-๘ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๒  พอใช้ 
 คะแนน   ๐-๕ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๑  ควรปรับปรุง 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
• เร่ืองที่ ๑ : การหาผลบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน ๒๐                                               

(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
คำตอบอย่างสมเหตุสมผล) 

• เร่ืองที่ ๒ : การบวกจำนวนสามจำนวน     
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
คำตอบอย่างสมเหตุสมผล)  

• เร่ืองที่ ๓ : การหาผลลบจำนวนที่มีตัวต้ังไม่เกิน ๒๐    
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
ความสัมพันธ์อย่างสมเหตุสมผล) 

• เร่ืองที่ ๔ : การลบจำนวนสามจำนวน     
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
เปรียบเทียบจำนวนอย่างสมเหตุสมผล) 

• เร่ืองที่ ๕ : การหาค่าตัวไม่ทราบค่า ในประโยคสัญลักษณ์การบวกและการลบ  
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
เรียงลำดับจำนวนอย่างสมเหตุสมผล) 

• เร่ืองที่ ๖ : โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ      
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการบอก
อันดับท่ีอย่างสมเหตุสมผล)  

• เร่ืองที่ ๗ : การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ   
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการบอก
อันดับท่ีอย่างสมเหตุสมผล)           
  

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 
หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.๑ 
แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.๑ 
บัตรตัวเลขแสดงจำนวน 
ใบงาน 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.มีวินัย 
- ตรงต่อเวลา     

-ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน     

๒.ใฝ่เรียนรู้ 

- สนใจศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ     

- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่ม     

- ร่วมแสดงความคิดเห็น ถาม – ตอบ     

-จดบันทึกความรู้อย่างเป็นระเบียบ     

๓. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- ต้ังใจทำงานท่ีได้รับมอบหมาย     

-ความขยัน รับผิดชอบ ระเบียบ วินัย     

-มีความอดทนไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ     

-ส่งงานตรงเวลาท่ีกำหนด     

 
 
เกณฑ์การประเมินผล 

- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ำเสมอ  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๒คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให้ ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไม่เคยปฏิบัติเลย   ให้ ๐คะแนน 
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แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
 

สมรรถนะผู้เรียน รายการประเมิน ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.ความสามารถในการส่ือสาร 

-มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร     
-อธิบายถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ด้วยภาษา
ท่ีเหมาะสม 

    

-มีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร     
- ใช้วิธีส่ือสารท่ีเหมาะสม     

๒.ความสามารถในการคิด 
-มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้     
-มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์เพื่อสร้างองค์ความรู้     

๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา 

-ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา     
-แสวงหาความรู้/ประยุกต์ใช้ความรู้การป้องกันและ
แก้ปัญหา 

    

-ตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น     

๔.มีความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

-ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข     
-ประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำเนินชีวิต     
-มีวิธีการหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์อย่าง
เหมาะสม 

    

๕.มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

-เลือกใช้ข้อมูลในการทำงานท่ีเหมาะสมกับตนเอง     
-มีทักษะกระบวนการเทคโนโลยี     

 
เกณฑ์การประเมินผล 

- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ำเสมอ  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๒คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให้ ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไม่เคยปฏิบัติเลย   ให้ ๐คะแนน 
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แบบประเมินการตรวจแบบฝึกหัด 
 

 
หมายเหตุ           ต้องผ่านการประเมิน ๕ ข้อขึ้นไป จึงจะได้รับการตัดสินว่า   “ ผ่าน ” การประเมิน  
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เกณฑ์  ค่าเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๑.๗๕ปรับปรุง   ๑.๗๖ – ๒.๕๐พอใช้     ๒.๕๑ – ๓.๒๕ดี ๓.๒๖ – ๔.๐๐ดีมาก  
หรือคะแนน   ๑๒ – ๒๐ปรับปรุง     ๒๑ – ๓๐พอใช้         ๓๑–๓๙ดี    ๔๐ – ๔๘ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๕ “การบวกจำนวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน ๒๐ ” 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ เวลา๑๙  ช่ัวโมง 
คำช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ✓    ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ    ๔หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด   ๓หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
    ๒หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง  ๑หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     

๓. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     

๔. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้     

๕. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 
และสาระการเรียนรู้ 

    

๖. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๗. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / ภาระงาน     

๙. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๑๑. ความเหมาะสม เพียงพอในการกำหนดส่ือการเรียนรู ้     

๑๒. หน่วยการเรียนรู้ท่ีจัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     

รวม/สรุปผล     

หรือ  เฉล่ีย/สรุปผล  
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เร่ืองแผนภูมิรูปภาพ 

รหัสวิชา-ชื่อรายวิชา รหัสวิชา  ค ๑๑๑๐๑   คณิตศาสตร์พื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑          เวลา๕ ช่ัวโมง 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี ๓ สถิติและความน่าจะเป็น 

          มาตรฐาน ค.๓.๑เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
ตัวชี้วัด 
 ป.๑/๑ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา เมื่อกำหนดรูป๑ รูปแทน๑ หน่วย 
สาระสำคัญ 
 แผนภูมิรูปภาพเป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลอย่างหนึ่ง เพื่อความสะดวกในการอ่านข้อมูล ส่วนการอ่านข้อมูล
จากแผนภูมิรูปภาพเป็นการอ่านข้อมูลเพื่อตอบคำถามของโจทย์ปัญหา 
สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

- การนำเสนอข้อมูล 
- การอ่านแผนภูมิรูปภาพ 

สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
             - 
สมรรถนะสำคัญ 

ความสามารถในการส่ือสาร 
ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้  
มุ่งมั่นในการทำงาน 

ชิ้นงานหรือภาระงาน 
 ใบกิจกรรมเรื่อง แผนภูมิรูปภาพ  
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การประเมินผล 
 

รายการประเมิน 
 ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม(๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 
ความสอดคล้อง
กับจุดประสงค์
ของเนื้อหา 

ผลงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ทุก
ประเด็น 

ผลงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์เป็นส่วน
ใหญ่ 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์บาง
ประเด็น 

ไม่มีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของเนื้อหา 

การนำข้อมูล
รูปภาพ ๑รูปแทน 
๑หน่วย 

อ่านข้อมูลแผนภูมิ
รูปภาพได้ถูกต้อง 
๘-๑๐ข้อ 

อ่านข้อมูลแผนภูมิ
รูปภาพได้ถูกต้อง  
๗-๘ข้อ 

อ่านข้อมูลแผนภูมิ
รูปภาพได้ ๕-๖ ข้อ 

อ่านข้อมูลแผนภูมิ
รูปภาพได้ น้อยกว่า 
๕ข้อ 

๕.  การตรวจสอบ
ความ
สมเหตุสมผลของ
คำตอบ 

แสดงการตรวจสอบ
คำตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล ท้ัง  
๑๐ – ๙ ข้อ 

แสดงการตรวจสอบ
คำตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล ๗-๘ข้อ 

แสดงการตรวจสอบ
คำตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล 
๕-๖ ข้อ 

แสดงการตรวจสอบ
คำตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผลน้อยกว่า     
๕ ข้อ 

 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 

 คะแนน  ๑๑-๑๒ คะแนน  หมายถึงระดับ  ๔ ดีเย่ียม 
 คะแนน  ๙-๑๐ คะแนน  หมายถึงระดับ  ๓  ดี 
 คะแนน   ๖-๘ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๒  พอใช้ 
 คะแนน   ๐-๕ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๑  ควรปรับปรุง 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

• เร่ืองที่ ๑ : การอ่านแผนภูมิรูปภาพ 
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
คำตอบอย่างสมเหตุสมผล) 

• เร่ืองที่ ๒ : รอยขีดกับแผนภูมิรูปภาพ 
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
คำตอบอย่างสมเหตุสมผล) 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.๑ 
แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.๑ 
รูปแผนภูมิรูปภาพ 
ใบงาน 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.มีวินัย 
- ตรงต่อเวลา     

-ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน     

๒.ใฝ่เรียนรู้ 

- สนใจศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ     

- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่ม     

- ร่วมแสดงความคิดเห็น ถาม – ตอบ     

-จดบันทึกความรู้อย่างเป็นระเบียบ     

๓. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- ต้ังใจทำงานท่ีได้รับมอบหมาย     

-ความขยัน รับผิดชอบ ระเบียบ วินัย     

-มีความอดทนไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ     

-ส่งงานตรงเวลาท่ีกำหนด     

 
 
เกณฑ์การประเมินผล 

- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ำเสมอ  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๒คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให้ ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไม่เคยปฏิบัติเลย   ให้ ๐คะแนน 
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แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
 

สมรรถนะผู้เรียน รายการประเมิน ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.ความสามารถในการส่ือสาร 

-มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร     
-อธิบายถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ด้วยภาษา
ท่ีเหมาะสม 

    

-มีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร     
- ใช้วิธีส่ือสารท่ีเหมาะสม     

๒.ความสามารถในการคิด 
-มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้     
-มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์เพื่อสร้างองค์ความรู้     

๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา 

-ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา     
-แสวงหาความรู้/ประยุกต์ใช้ความรู้การป้องกันและ
แก้ปัญหา 

    

-ตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น     

๔.มีความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

-ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข     
-ประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำเนินชีวิต     
-มีวิธีการหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์อย่าง
เหมาะสม 

    

๕.มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

-เลือกใช้ข้อมูลในการทำงานท่ีเหมาะสมกับตนเอง     
-มีทักษะกระบวนการเทคโนโลยี     

เกณฑ์การประเมินผล 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ำเสมอ  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๒คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให้ ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไม่เคยปฏิบัติเลย   ให้ ๐คะแนน 
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เกณฑ์  ค่าเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๑.๗๕ปรับปรุง   ๑.๗๖ – ๒.๕๐พอใช้     ๒.๕๑ – ๓.๒๕ดี ๓.๒๖ – ๔.๐๐ดีมาก  
หรือคะแนน   ๑๒ – ๒๐ปรับปรุง     ๒๑ – ๓๐พอใช้         ๓๑–๓๙ดี    ๔๐ – ๔๘ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๖  “แผนภูมิรูปภาพ” 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ เวลา๕ช่ัวโมง 
คำช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ✓    ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ    ๔หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด   ๓หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
    ๒หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง  ๑หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     

๓. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     

๔. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้     

๕. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 
และสาระการเรียนรู้ 

    

๖. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๗. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / ภาระงาน     

๙. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๑๑. ความเหมาะสม เพียงพอในการกำหนดส่ือการเรียนรู ้     

๑๒. หน่วยการเรียนรู้ท่ีจัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     

รวม/สรุปผล     

หรือ  เฉล่ีย/สรุปผล  
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗  เรื่องการวัดน้ำหนัก 

รหัสวิชา-ชื่อรายวิชา รหัสวิชา   ค ๑๑๑๐๑        คณิตศาสตร์พื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑       เวลา ๑๐ ช่ัวโมง 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่  ๒  การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๑:เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด  วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัดและนำไปใช้ 
บอกความยาว  น้ำหนัก  ปริมาตรและความจุ  โดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานสาระท่ี 
ตัวช้ีวัด 

ป.๑/๒ วัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัมเป็นขีด 
สาระสำคัญ 
การวัดน้ำหนักเป็นการช่ังน้ำหนักของส่ิงต่างๆ กิโลกรัม ขีด เป็นหน่วยมาตรฐานท่ีใช้บอกน้ำหนัก ในการเปรียบเทียบ
น้ำหนักในหน่วยกิโลกรัม  
สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๑)การวัดน้ำหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  
๒)การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมเป็นขีด 
๓)การเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัมเป็นขีด 
๔)การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับน้ำหนัก 

ท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเป็นขีด 
สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

อาชีพค้าขาย 
สมรรถนะสำคัญ 

ความสามารถในการส่ือสาร 
ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
วินัย 
ใฝ่เรียนรู้  
มุ่งมั่นในการทำงาน 

ชิ้นงานหรือภาระงาน 
ใบกิจกรรมเรื่อง การวัดน้ำหนัก 
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การประเมินผล 
 

รายการประเมิน 
 ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม(๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 
๓. ๑.การวัดน้ำหนัก

โดยใช้หน่วยที่
ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน 

วัดน้ำหนักโดยใช้หน่วยที่
ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานได้
ถูกต้อง ๑๐ – ๙ข้อ 

วัดน้ำหนักโดยใช้
หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐานได้ถูกต้อง 
๗-๘ข้อ 

วัดน้ำหนักโดยใช้
หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐานได้ถูกต้อง 
๕-๖ ข้อ 

วัดน้ำหนักโดยใช้หน่วย
ท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
ได้ถูกต้องน้อยกว่า  
๐-๔ ข้อ 

๔.  ๒.การวัดน้ำหนัก
เป็นกิโลกรัมเป็นขีด 

การวัดน้ำหนักเป็น
กิโลกรัมเป็นขีดได้ถูกต้อง 
ท้ัง ๑๐ – ๙ข้อ 

การวัดน้ำหนักเป็น
กิโลกรัมเป็นขีดได้
ถูกต้อง  
๗-๘ข้อ 

การวัดน้ำหนักเป็น
กิโลกรัมเป็นขีดได้
ถูกต้อง๕-๖ข้อ 

การวัดน้ำหนักเป็น
กิโลกรัมเป็นขีดได้
ถูกต้องน้อยกว่า ๐-๔  
ข้อ 

๓.การ
เปรียบเทียบ
น้ำหนักเป็น
กิโลกรัมเป็นขีด 

 

การเปรียบเทียบน้ำหนัก
เป็นกิโลกรัมเป็นขีดได้
ถูกต้อง ท้ัง ๑๐ – ๙ข้อ 

การเปรียบเทียบ
น้ำหนักเป็นกิโลกรัม
เป็นขีดได้ถูกต้อง  
๗-๘ข้อ 

การเปรียบเทียบ
น้ำหนักเป็นกิโลกรัม
เป็นขีดได้ถูกต้อง๕-
๖ข้อ 

การเปรียบเทียบน้ำหนัก
เป็นกิโลกรัมเป็นขีดได้
ถูกต้องน้อยกว่า ๐-๔  
ข้อ 

๔.การแก้โจทย์
ปัญหาการบวก 
การลบเกี่ยวกับ
น้ำหนัก 

การแก้โจทย์ปัญหาการ
บวก การลบเกี่ยวกับ
น้ำหนักได้ถูกต้อง ท้ัง 
๑๐ – ๙ข้อ 

การแก้โจทย์ปัญหา
การบวก การลบ
เกี่ยวกับน้ำหนักได้
ถูกต้อง  
๗-๘ข้อ 

การแก้โจทย์ปัญหา
การบวก การลบ
เกี่ยวกับน้ำหนักได้
ถูกต้อง๕-๖ข้อ 

การแก้โจทย์ปัญหาการ
บวก การลบเกี่ยวกับ
น้ำหนักได้ถูกต้องน้อย
กว่า ๐-๔  ข้อ 

 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 

 คะแนน  ๑๔-๑๖คะแนน  หมายถึงระดับ  ๔ ดีเย่ียม 
 คะแนน  ๑๑-๑๓ คะแนน  หมายถึงระดับ  ๓  ดี 
 คะแนน   ๘-๑๐ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๒  พอใช้ 
 คะแนน   ๐-๗ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๑  ควรปรับปรุง 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
• เร่ืองที่ ๑ : หน่วยน้ำหนักที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน                                               

(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
คำตอบอย่างสมเหตุสมผล) 

• เร่ืองที่ ๒ : การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด   
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
คำตอบอย่างสมเหตุสมผล)  

• เร่ืองที่ ๓ : การคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัม   
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
ความสัมพันธ์อย่างสมเหตุสมผล) 

• เร่ืองที่ ๔ : การเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด   
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
เปรียบเทียบจำนวนอย่างสมเหตุสมผล) 

• เร่ืองที่ ๕ :โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเก่ียวกับน้ำหนัก   
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
เรียงลำดับจำนวนอย่างสมเหตุสมผล       

 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.๑ 
แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.๑ 
เครื่องช่ังน้ำหนัก 
ใบงาน 
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การประเมินผลแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.มีวินัย 
- ตรงต่อเวลา     

-ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน     

๒.ใฝ่เรียนรู้ 

- สนใจศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ     

- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่ม     

- ร่วมแสดงความคิดเห็น ถาม – ตอบ     

-จดบันทึกความรู้อย่างเป็นระเบียบ     

๓. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- ต้ังใจทำงานท่ีได้รับมอบหมาย     

-ความขยัน รับผิดชอบ ระเบียบ วินัย     

-มีความอดทนไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ     

-ส่งงานตรงเวลาท่ีกำหนด     

 
 
เกณฑ์การประเมินผล 

- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ำเสมอ  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๒คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให้ ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไม่เคยปฏิบัติเลย   ให้ ๐คะแนน 
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แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
 

สมรรถนะผู้เรียน รายการประเมิน ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.ความสามารถในการส่ือสาร 

-มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร     
-อธิบายถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ด้วยภาษา
ท่ีเหมาะสม 

    

-มีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร     
- ใช้วิธีส่ือสารท่ีเหมาะสม     

๒.ความสามารถในการคิด 
-มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้     
-มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์เพื่อสร้างองค์ความรู้     

๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา 

-ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา     
-แสวงหาความรู้/ประยุกต์ใช้ความรู้การป้องกันและ
แก้ปัญหา 

    

-ตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น     

๔.มีความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

-ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข     
-ประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำเนินชีวิต     
-มีวิธีการหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์อย่าง
เหมาะสม 

    

๕.มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

-เลือกใช้ข้อมูลในการทำงานท่ีเหมาะสมกับตนเอง     
-มีทักษะกระบวนการเทคโนโลยี     

 
 
เกณฑ์การประเมินผล 

- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ำเสมอ  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๒คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให้ ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไม่เคยปฏิบัติเลย   ให้ ๐คะแนน 
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แบบประเมินการตรวจแบบฝึกหัด 
 

 
หมายเหตุ           ต้องผ่านการประเมิน ๕ ข้อขึ้นไป จึงจะได้รับการตัดสินว่า   “ ผ่าน ” การประเมิน  
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เกณฑ์  ค่าเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๑.๗๕ปรับปรุง   ๑.๗๖ – ๒.๕๐พอใช้     ๒.๕๑ – ๓.๒๕ดี ๓.๒๖ – ๔.๐๐ดีมาก  
หรือคะแนน   ๑๒ – ๒๐ปรับปรุง     ๒๑ – ๓๐พอใช้         ๓๑–๓๙ดี    ๔๐ – ๔๘ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๗  “การวัดน้ำหนัก” 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ เวลา๑๐ ช่ัวโมง 

คำช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ✓    ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ    ๔หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด   ๓หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
    ๒หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง  ๑หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     

๓. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     

๔. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้     

๕. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 
และสาระการเรียนรู้ 

    

๖. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๗. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / ภาระงาน     

๙. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๑๑. ความเหมาะสม เพียงพอในการกำหนดส่ือการเรียนรู ้     

๑๒. หน่วยการเรียนรู้ท่ีจัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     

รวม/สรุปผล     

หรือ  เฉล่ีย/สรุปผล  
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ เร่ืองการบอกตำแหน่งและอันดับที ่

รหัสวิชา-ชื่อรายวิชา รหัสวิชา  ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒       เวลา ๖ ช่ัวโมง 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ ๑ จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวนผลท่ี
เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ 
ตัวชี้วัด 
 ป.๑/๑ระบุจำนวนท่ีหายไปในแบบรูปของจำนวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ ๑ และทีละ ๑๐ และระบุรูปท่ี
หายไปในแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ ท่ีสมาชิกในแต่ละชุดท่ีซ้ำมี ๒รูป 
สาระสำคัญ 
 แบบรูปของรูปท่ีมีรูปร่างสัมพันธ์กัน แบบรูปของรูปท่ีมีสีสัมพันธ์กัน แบบรูปของรูปท่ีมี 
ขนาดสัมพันธ์กัน สามารถบอกรูปต่อไปหรือรูปท่ีหายไปได้ 
สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๑) แบบรูปของจำนวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ ๑และทีละ ๑๐ 
 ๒) แบบรูปซ้ำของจำนวน รูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ  
สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
 - 
สมรรถนะสำคัญ 

ความสามารถในการส่ือสาร 
ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้  
มุ่งมั่นในการทำงาน 

ชิ้นงานหรือภาระงาน 
ใบกิจกรรมเรื่อง รูปเรขาคณิต  
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การประเมินผล 

รายการประเมิน 
 ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม(๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 
๓.  ระบุจำนวนท่ี

หายไปในแบบรูป
ของจำนวนท่ี
เพิ่มขึ้นหรือลดลงที
ละ ๑ และทีละ 
๑๐ 

ระบุจำนวนท่ีหายไป
ในแบบรูปของจำนวน
ท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงที
ละ ๑ และทีละ ๑๐ ได้
ถูกต้อง ๑๐ – ๙ข้อ 

ระบุจำนวนท่ีหายไปใน
แบบรูปของจำนวนท่ี
เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ 
๑ และทีละ ๑๐ ได้
ถูกต้อง ๗-๘ข้อ 

ระบุจำนวนท่ี
หายไปในแบบรูป
ของจำนวนท่ี
เพิ่มขึ้นหรือลดลงที
ละ ๑ และทีละ ๑๐ 
ได้ถกูต้อง ๕-๖ ข้อ 

ระบุจำนวนท่ีหายไปใน
แบบรูปของจำนวนท่ี
เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ ๑ 
และทีละ ๑๐ ได้ถูกต้อง
น้อยกว่า ๐-๔ ข้อ 

๔.  ระบุรูปท่ีหายไปใน
แบบรูปซ้ำของรูป
เรขาคณิตและรูป
อื่น ๆ 

ระบุรูปท่ีหายไปใน
แบบรูปซ้ำของรูป
เรขาคณิตและรูปอื่น ๆ
ได้ถูกต้อง ท้ัง ๑๐ – 
๙ข้อ 

ระบุรูปท่ีหายไปในแบบ
รูปซ้ำของรูปเรขาคณิต
และรูปอื่น ๆได้ถูกต้อง  
๗-๘ข้อ 

ระบุรูปท่ีหายไปใน
แบบรูปซ้ำของรูป
เรขาคณิตและรูปอื่น 
ๆได้ถูกต้อง๕-๖  
ข้อ 

ระบุรูปท่ีหายไปในแบบ
รูปซ้ำของรูปเรขาคณิต
และรูปอื่น ๆได้ถูกต้อง
น้อยกว่า ๐-๔  ข้อ 

๕.  การตรวจสอบ
ความ
สมเหตุสมผลของ
คำตอบ 

แสดงการตรวจสอบ
คำตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล ท้ัง  
๑๐ – ๙ ข้อ 

แสดงการตรวจสอบ
คำตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล ๗-๘ข้อ 

แสดงการตรวจสอบ
คำตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล 
๕-๖ ข้อ 

แสดงการตรวจสอบ
คำตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผลน้อยกว่า     
๒๔ ข้อ 

 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 

 คะแนน  ๑๐-๑๒คะแนน  หมายถึงระดับ  ๔ ดีเย่ียม 
 คะแนน  ๘-๙ คะแนน  หมายถึงระดับ  ๓  ดี 
 คะแนน   ๖-๗ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๒  พอใช้ 
 คะแนน   ๐-๕ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๑  ควรปรับปรุง 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

• เร่ืองที่ ๑ : การบอกตำแหน่งและอันดับท่ีของส่ิงต่างๆ                                              
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
คำตอบอย่างสมเหตุสมผล) 

• เร่ืองที่ ๒ : การแสดงส่ิงต่างๆตามตำแหน่งและอันดับท่ี   
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
คำตอบอย่างสมเหตุสมผล) 
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• เร่ืองที่ ๓ : การนำไปใช้       
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
ความสัมพันธ์อย่างสมเหตุสมผล) 

 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.๑ 
แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.๑ 
รูปเรขาคณิตและแบบรูปอื่นๆ 
ใบงาน 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.มีวินัย 
- ตรงต่อเวลา     

-ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน     

๒.ใฝ่เรียนรู้ 

- สนใจศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ     

- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่ม     

- ร่วมแสดงความคิดเห็น ถาม – ตอบ     

-จดบันทึกความรู้อย่างเป็นระเบียบ     

๓. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- ต้ังใจทำงานท่ีได้รับมอบหมาย     

-ความขยัน รับผิดชอบ ระเบียบ วินัย     

-มีความอดทนไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ     

-ส่งงานตรงเวลาท่ีกำหนด     

 
 
เกณฑ์การประเมินผล 

- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ำเสมอ  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๒คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให้ ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไม่เคยปฏิบัติเลย   ให้ ๐คะแนน 
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แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
 

สมรรถนะผู้เรียน รายการประเมิน ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.ความสามารถในการส่ือสาร 

-มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร     
-อธิบายถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ด้วยภาษา
ท่ีเหมาะสม 

    

-มีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร     
- ใช้วิธีส่ือสารท่ีเหมาะสม     

๒.ความสามารถในการคิด 
-มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้     
-มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์เพื่อสร้างองค์ความรู้     

๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา 

-ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา     
-แสวงหาความรู้/ประยุกต์ใช้ความรู้การป้องกันและ
แก้ปัญหา 

    

-ตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น     

๔.มีความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

-ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข     
-ประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำเนินชีวิต     
-มีวิธีการหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์อย่าง
เหมาะสม 

    

๕.มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

-เลือกใช้ข้อมูลในการทำงานท่ีเหมาะสมกับตนเอง     
-มีทักษะกระบวนการเทคโนโลยี     

เกณฑ์การประเมินผล 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ำเสมอ  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๒คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให้ ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไม่เคยปฏิบัติเลย   ให้ ๐คะแนน 
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แบบประเมินการตรวจแบบฝึกหัด 
 

 
หมายเหตุ           ต้องผ่านการประเมิน ๕ ข้อขึ้นไป จึงจะได้รับการตัดสินว่า   “ ผ่าน ” การประเมิน  
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เกณฑ์  ค่าเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๑.๗๕ปรับปรุง   ๑.๗๖ – ๒.๕๐พอใช้     ๒.๕๑ – ๓.๒๕ดี ๓.๒๖ – ๔.๐๐ดีมาก  
หรือคะแนน   ๑๒ – ๒๐ปรับปรุง     ๒๑ – ๓๐พอใช้         ๓๑–๓๙ดี    ๔๐ – ๔๘ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๘ “การบอกตำแหน่งและอันดับท่ี” 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ เวลา๖ช่ัวโมง 
คำช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ✓    ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ    ๔หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด   ๓หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
    ๒หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง  ๑หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     

๓. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     

๔. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้     

๕. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 
และสาระการเรียนรู้ 

    

๖. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๗. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / ภาระงาน     

๙. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๑๑. ความเหมาะสม เพียงพอในการกำหนดส่ือการเรียนรู ้     

๑๒. หน่วยการเรียนรู้ท่ีจัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     

รวม/สรุปผล     

หรือ  เฉล่ีย/สรุปผล  
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ เร่ืองรูปเรขาคณิต 

รหัสวิชา-ชื่อรายวิชา รหัสวิชา  ค ๑๑๑๐๑   คณิตศาสตร์พื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒         เวลา ๘ ช่ัวโมง 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี ๒การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๒เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต และ
ทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้ 
ตัวชี้วัด 
 ป.๑/๑จำแนกรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม  วงกลม วงรีทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย 
 
สาระสำคัญ 
  รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม วงกลม และวงรีเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติ ส่วนทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  ทรงกลม 
ทรงกระบอก และกรวยเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ 
สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๑) บอกลักษณะของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย 
๒) บอกลักษณะของรูปสามเหล่ียมรูปส่ีเหล่ียม วงกลม และวงรี 
สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

 - 
สมรรถนะสำคัญ 

ความสามารถในการส่ือสาร 
ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้  
มุ่งมั่นในการทำงาน 

ชิ้นงานหรือภาระงาน 
ใบกิจกรรมเรื่อง รูปเรขาคณิต  
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การประเมินผล 
 

รายการประเมิน 
 ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม(๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 
จำแนกรูป
สามเหล่ียม รูป
ส่ีเหล่ียม วงกลม 
วงร ี

จำแนกรูป
สามเหล่ียม รูป
ส่ีเหล่ียม วงกลม 
วงรีได้ถูกต้อง ท้ัง 
๑๐ – ๙ข้อ 

จำแนกรูปสามเหล่ียม 
รูปส่ีเหล่ียม วงกลม 
วงรีได้ถูกต้อง  
๗-๘ข้อ 

จำแนกรูป
สามเหล่ียม รูป
ส่ีเหล่ียม วงกลม วงรี
ได้ถูกต้อง๕-๖  ข้อ 

จำแนกรูปสามเหล่ียม รูป
ส่ีเหล่ียม วงกลม วงรีได้
ถูกต้องน้อยกว่า ๐-๔  ข้อ 

จำแนกทรง
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
ทรงกลม 
ทรงกระบอก และ
กรวย 

จำแนกทรง
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
ทรงกลม 
ทรงกระบอก และ
กรวยได้ถูกต้อง ท้ัง 
๑๐ – ๙ข้อ 

จำแนกทรงส่ีเหล่ียม
มุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอก และ
กรวยได้ถูกต้อง  
๗-๘ข้อ 

จำแนกทรงส่ีเหล่ียม
มุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอก และ
กรวยได้ถูกต้อง๕-๖  
ข้อ 

จำแนกทรงส่ีเหล่ียมมุม
ฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอก และกรวยได้
ถูกต้องน้อยกว่า ๐-๔  ข้อ 

๕.  การตรวจสอบ
ความ
สมเหตุสมผลของ
คำตอบ 

แสดงการ
ตรวจสอบคำตอบ
ได้อย่าง
สมเหตุสมผล ท้ัง  
๑๐ – ๙ ข้อ 

แสดงการตรวจสอบ
คำตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล ๗-๘ข้อ 

แสดงการตรวจสอบ
คำตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล 
๕-๖ ข้อ 

แสดงการตรวจสอบ
คำตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผลน้อยกว่า     
๒๔ ข้อ 

 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 

 คะแนน  ๑๐-๑๒ คะแนน  หมายถึงระดับ  ๔ ดีเย่ียม 
 คะแนน  ๘-๙ คะแนน  หมายถึงระดับ  ๓  ดี 
 คะแนน   ๖-๗ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๒  พอใช้ 
 คะแนน   ๐-๕ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๑  ควรปรับปรุง 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

• เร่ืองที่ ๑ : ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย                                               
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
คำตอบอย่างสมเหตุสมผล) 
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• เร่ืองที่ ๒ : สิ่งรอบตัวกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย  
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
คำตอบอย่างสมเหตุสมผล)  

• เร่ืองที่ ๓ : รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี    
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
ความสัมพันธ์อย่างสมเหตุสมผล) 

• เร่ืองที่ ๔ : ลักษณะของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี    
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
เปรียบเทียบจำนวนอย่างสมเหตุสมผล) 

• เร่ืองที่ ๕ : การเขียนรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี    
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
เรียงลำดับจำนวนอย่างสมเหตุสมผล         

• เร่ืองที่ ๖ : แบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆและการหารูปที่หายไป   
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
ความสัมพันธ์อย่างสมเหตุสมผล) 

• เร่ืองที่ ๗ : การสร้างแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ   
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
เปรียบเทียบจำนวนอย่างสมเหตุสมผล) 

• เร่ืองที่ ๘ : การนำไปใช้        
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
เรียงลำดับจำนวนอย่างสมเหตุสมผล         

  
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.๑ 
แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.๑ 
รูปเรขาคณิต 
ใบงาน 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.มีวินัย 
- ตรงต่อเวลา     

-ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน     

๒.ใฝ่เรียนรู้ 

- สนใจศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ     

- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่ม     

- ร่วมแสดงความคิดเห็น ถาม – ตอบ     

-จดบันทึกความรู้อย่างเป็นระเบียบ     

๓. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- ต้ังใจทำงานท่ีได้รับมอบหมาย     

-ความขยัน รับผิดชอบ ระเบียบ วินัย     

-มีความอดทนไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ     

-ส่งงานตรงเวลาท่ีกำหนด     

 
เกณฑ์การประเมินผล 

- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ำเสมอ  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๒คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให้ ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไม่เคยปฏิบัติเลย   ให้ ๐คะแนน 
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แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
 

สมรรถนะผู้เรียน รายการประเมิน ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.ความสามารถในการส่ือสาร 

-มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร     
-อธิบายถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ด้วยภาษา
ท่ีเหมาะสม 

    

-มีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร     
- ใช้วิธีส่ือสารท่ีเหมาะสม     

๒.ความสามารถในการคิด 
-มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้     
-มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์เพื่อสร้างองค์ความรู้     

๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา 

-ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา     
-แสวงหาความรู้/ประยุกต์ใช้ความรู้การป้องกันและ
แก้ปัญหา 

    

-ตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น     

๔.มีความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

-ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข     
-ประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำเนินชีวิต     
-มีวิธีการหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์อย่าง
เหมาะสม 

    

๕.มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

-เลือกใช้ข้อมูลในการทำงานท่ีเหมาะสมกับตนเอง     
-มีทักษะกระบวนการเทคโนโลยี     

เกณฑ์การประเมินผล 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ำเสมอ  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๒คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให้ ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไม่เคยปฏิบัติเลย   ให้ ๐คะแนน 
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แบบประเมินการตรวจแบบฝึกหัด 
 

 
หมายเหตุ           ต้องผ่านการประเมิน ๕ ข้อขึ้นไป จึงจะได้รับการตัดสินว่า   “ ผ่าน ” การประเมิน  
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เกณฑ์  ค่าเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๑.๗๕ปรับปรุง   ๑.๗๖ – ๒.๕๐พอใช้     ๒.๕๑ – ๓.๒๕ดี ๓.๒๖ – ๔.๐๐ดีมาก  
หรือคะแนน   ๑๒ – ๒๐ปรับปรุง     ๒๑ – ๓๐พอใช้         ๓๑–๓๙ดี    ๔๐ – ๔๘ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๙  “รูปเรขาคณิต” 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ เวลา ๘ ช่ัวโมง 

คำช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ✓    ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ    ๔หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด   ๓หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
    ๒หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง  ๑หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     

๓. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     

๔. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้     

๕. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 
และสาระการเรียนรู้ 

    

๖. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๗. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / ภาระงาน     

๙. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๑๑. ความเหมาะสม เพียงพอในการกำหนดส่ือการเรียนรู ้     

๑๒. หน่วยการเรียนรู้ท่ีจัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     

รวม/สรุปผล     

หรือ  เฉล่ีย/สรุปผล  
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ เร่ืองจำนวนนับ ๒๑ ถึง ๑๐๐ 

รหัสวิชา-ชื่อรายวิชา รหัสวิชา  ค  ๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ภาคเรียนที่ ๒       เวลา ๑๙ ช่ัวโมง 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี ๑ จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๑  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน 
ผลท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ 
ตัวชี้วัด 

ป.๑/๑ บอกจำนวนของส่ิงต่างๆ แสดงส่ิงต่างๆ ตามจำนวนท่ีกำหนด อ่านและเขียน 
 ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐และ ๐ 

ป.๑/๒ เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐และ ๐โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ >< 
ป.๑/๓ เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐และ ๐ตั้งแต่ ๓ถึง ๕จำนวน 

สาระสำคัญ 
 จำนวนนับ ๒๑ถึง ๑๐๐การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย เป็นการเขียนในรูปการบวกค่าของเลข
โดด เมื่อนำจำนวนสองจำนวนมาเปรียบเทียบกันจะมีค่าเท่ากัน มากกว่า หรือน้อยกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 
ส่วนแบบรูปของจำนวนเป็นชุดของจำนวนท่ีมีความสัมพันธ์กัน สามารถบอกจำนวนต่อไปหรือจำนวน 
ท่ีหายไปได้ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑) การนับทีละ ๑ และทีละ ๑๐ 
๒) การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวน 
๓) การแสดงจำนวนนับไม่เกิน ๒๐ในรูปความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวม  
(part-whole relationship) 
๔) การบอกอันดับท่ี 
สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

 - 
 
สมรรถนะสำคัญ 

ความสามารถในการส่ือสาร 
ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้  
มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
ชิ้นงานหรือภาระงาน 

ใบกิจกรรมเรื่อง จำนวนนับ 21 ถึง 100 
การประเมินผล 

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
 คะแนน  ๑๑-๑๒ คะแนน  หมายถึงระดับ  ๔ ดีเย่ียม 
 คะแนน  ๙-๑๐   คะแนน  หมายถึงระดับ  ๓  ดี 
 คะแนน  ๖-๘ คะแนน  หมายถึงระดับ  ๒  พอใช้ 
 คะแนน  ๐-๕ คะแนน  หมายถึงระดับ  ๑  ควรปรับปรุง 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (๔) ดี(๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 
๑. การเขียนตัวเลข 
ตัวหนังสือ แสดง
จำนวน 

เขียนตัวเลขและ
ตัวหนังสือแสดงจำนวน
ได้ถูกต้องท้ัง ๕ จำนวน 

เขียนตัวเลขและ
ตัวหนังสือแสดง
จำนวนได้ถูกต้องท้ัง    
๔ จำนวน 

เขียนตัวเลขและ
ตัวหนังสือแสดง
จำนวนได้ถูกต้อง     
๓ จำนวน 

เขียนตัวเลขและ
ตัวหนังสือแสดง
จำนวนได้ถูกต้อง     
น้อยกว่า ๓ จำนวน 

๒. การเปรียบเทียบ
และเรียงลำดับ
จำนวน 

เปรียบเทียบและ
เรียงลำดับจำนวนได้
ถูกต้องท้ังหมดท้ัง ๕ คู่ 

เปรียบเทียบจำนวนได้
ถูกต้อง ๔ คู่ และ
เรียงลำดับจำนวนได้
ถูกต้อง 

เปรียบเทียบจำนวนได้
ถูกต้อง ๓ คู่ และ
เรียงลำดับจำนวนได้
ถูกต้อง 

เปรียบเทียบจำนวนได้
ถูกต้องน้อยกว่า ๓ คู่ 
และเรียงลำดับจำนวน
ได้ถูกต้อง 

๓. ความสอดคล้อง
เช่ือมโยงทาง
ความคิด 

ช้ินงานมีการเช่ือมโยง
ระหว่างการเขียนตัวเลข
ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย 
ตัวหนังสือ ค่าประจำ
หลัก และจำนวนในรูป
กระจาย ท้ัง ๕ รายการ
และมีความสอดคล้องกัน
อย่างเป็นลำดับข้ันตอน 
สะท้อนให้เห็นวิธี
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ช้ินงานมีการเช่ือมโยง
ระหว่างการเขียน
ตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ 
ค่าประจำหลัก และ
จำนวนในรูปกระจาย 
ไม่ครบท้ัง ๕ รายการ 

ช้ินงานมีความ
เช่ือมโยง แต่ไม่มีการ
ลำดับขั้นตอน 

ช้ินงานมีความไม่มี
การเช่ือมโยง แต่ไม่มี
ลำดับขั้นตอน 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
• เร่ืองที่ ๑ : การนับและการแสดงจำนวนนับ 21ถึง 100  

(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
คำตอบอย่างสมเหตุสมผล) 

• เร่ืองที่ ๒ : หลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับ 21ถึง 100 
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
คำตอบอย่างสมเหตุสมผล)  

• เร่ืองที่ ๓ : การเปรียบเทียบและการเรียงลำดับจำนวน   
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
ความสัมพันธ์อย่างสมเหตุสมผล) 

• เร่ืองที่ ๔ : แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงทีละ ๑ ทีละ ๑๐      
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
เปรียบเทียบจำนวนอย่างสมเหตุสมผล) 

• เร่ืองที่ ๕ : แบบรูปของจำนวนบนตารางร้อย     
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
เรียงลำดับจำนวนอย่างสมเหตุสมผล) 

 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.๑ 
แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.๑ 
บัตรตัวเลขแสดงจำนวน 
ใบงาน 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.มีวินัย 
- ตรงต่อเวลา     

-ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน     

๒.ใฝ่เรียนรู้ 

- สนใจศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ     

- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่ม     

- ร่วมแสดงความคิดเห็น ถาม – ตอบ     

-จดบันทึกความรู้อย่างเป็นระเบียบ     

๓. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- ต้ังใจทำงานท่ีได้รับมอบหมาย     

-ความขยัน รับผิดชอบ ระเบียบ วินัย     

-มีความอดทนไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ     

-ส่งงานตรงเวลาท่ีกำหนด     

 
 
เกณฑ์การประเมินผล 

- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ำเสมอ  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๒คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให้ ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไม่เคยปฏิบัติเลย   ให้ ๐คะแนน 
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แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
 

สมรรถนะผู้เรียน รายการประเมิน ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.ความสามารถในการส่ือสาร 

-มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร     
-อธิบายถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ด้วยภาษา
ท่ีเหมาะสม 

    

-มีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร     
- ใช้วิธีส่ือสารท่ีเหมาะสม     

๒.ความสามารถในการคิด 
-มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้     
-มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์เพื่อสร้างองค์ความรู้     

๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา 

-ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา     
-แสวงหาความรู้/ประยุกต์ใช้ความรู้การป้องกันและ
แก้ปัญหา 

    

-ตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น     

๔.มีความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

-ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข     
-ประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำเนินชีวิต     
-มีวิธีการหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์อย่าง
เหมาะสม 

    

๕.มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

-เลือกใช้ข้อมูลในการทำงานท่ีเหมาะสมกับตนเอง     
-มีทักษะกระบวนการเทคโนโลยี     

 
 
เกณฑ์การประเมินผล 

- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ำเสมอ  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๒คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให้ ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไม่เคยปฏิบัติเลย   ให้ ๐คะแนน 
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แบบประเมินการตรวจแบบฝึกหัด 
 

 
หมายเหตุ           ต้องผ่านการประเมิน ๕ ข้อขึ้นไป จึงจะได้รับการตัดสินว่า   “ ผ่าน ” การประเมิน  
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เกณฑ์  ค่าเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๑.๗๕ปรับปรุง   ๑.๗๖ – ๒.๕๐พอใช้     ๒.๕๑ – ๓.๒๕ดี ๓.๒๖ – ๔.๐๐ดีมาก  
หรือคะแนน   ๑๒ – ๒๐ปรับปรุง     ๒๑ – ๓๐พอใช้         ๓๑–๓๙ดี    ๔๐ – ๔๘ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑๐ “จำนวนนับ ๒๑ ถึง ๑๐๐” 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ เวลา๑๙ช่ัวโมง 
คำช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ✓    ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ    ๔หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด   ๓หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
    ๒หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง  ๑หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     

๓. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     

๔. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้     

๕. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 
และสาระการเรียนรู้ 

    

๖. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๗. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / ภาระงาน     

๙. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๑๑. ความเหมาะสม เพียงพอในการกำหนดส่ือการเรียนรู ้     

๑๒. หน่วยการเรียนรู้ท่ีจัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     

รวม/สรุปผล     

หรือ  เฉล่ีย/สรุปผล  
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ เร่ืองการวัดความยาว 

รหัสวิชา-ชื่อรายวิชา รหัสวิชา      ค  ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒       เวลา ๑๒ชั่วโมง 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่  ๒  การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๑:เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด  วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัดและนำไปใช้ 
บอกความยาว  น้ำหนัก  ปริมาตรและความจุ  โดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานสาระท่ี 
ตัวช้ีวัด 

ป.๑/๑วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตรเป็นเมตร 
สาระสำคัญ 

การวัดความยาวของส่ิงของใดๆ เป็นการวัดระยะทางจากปลายข้างหนึ่งไปยังปลายอีกข้างหนึ่ง การวัด
ความยาว ความสูงและระยะทางอาจใช้เครื่องวัดความยาวที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานเซนติเมตร เมตรเป็นหน่วย
มาตรฐานท่ีใช้บอกความยาว ความสูงและระยะทางการเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตรเป็นเมตรเป็นการหาว่า
ส่ิงใดยาวกว่า ส้ันกว่า สูงกว่า เต้ียกว่า ไกลกว่า หรือใกล้กว่า ส่วนการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับความ
ยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร ให้วิเคราะห์โจทย์ และแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบ รวมทั้งตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของคำตอบ 

 
สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๑)การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  
๒)การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร 
๓)การเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตรเป็นเมตร 
๔)การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับ ความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร 
สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
- 

สมรรถนะสำคัญ 
ความสามารถในการส่ือสาร 
ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
วินัย 
ใฝ่เรียนรู้  
มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

ชิ้นงานหรือภาระงาน 
ใบกิจกรรมเรื่อง การวัดความยาว 

 
การประเมินผล 
 

รายการประเมิน 
 ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม(๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 
ก๑.การวัดความยาว

โดยใช้หน่วยที่
ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน 

การวัดความยาวโดยใช้
หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐานได้ถูกต้อง ๑๐ 
– ๙ข้อ 

การวัดความยาวโดย
ใช้หน่วยที่ไม่ใช่
หน่วยมาตรฐานได้
ถูกต้อง ๗-๘ข้อ 

วัดน้ำหนักโดยใช้
หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐานได้ถูกต้อง 
๕-๖ ข้อ 

วัดน้ำหนักโดยใช้หน่วย
ท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
ได้ถูกต้องน้อยกว่า  
๐-๔ ข้อ 

๔.  ๒.การวัดความ
ยาวเป็น
เซนติเมตร เป็น
เมตร 

การวัดความยาวเป็น
เซนติเมตร เป็นเมตรได้
ถูกต้อง ท้ัง ๑๐ – ๙ข้อ 

การวัดความยาวเป็น
เซนติเมตร เป็นเมตร
ได้ถูกต้อง  
๗-๘ข้อ 

การวัดความยาว
เป็นเซนติเมตร เป็น
เมตรได้ถูกต้อง๕-๖
ข้อ 

การวัดความยาวเป็น
เซนติเมตร เป็นเมตรได้
ถูกต้องน้อยกว่า ๐-๔  
ข้อ 

๓.การ
เปรียบเทียบความ
ยาวเป็น
เซนติเมตรเป็น
เมตร 

การเปรียบเทียบความ
ยาวเป็นเซนติเมตรเป็น
เมตรได้ถูกต้อง ท้ัง ๑๐ 
– ๙ข้อ 

การเปรียบเทียบ
ความยาวเป็น
เซนติเมตรเป็นเมตร
ได้ถูกต้อง ๗-๘ข้อ 

การเปรียบเทียบ
ความยาวเป็น
เซนติเมตรเป็นเมตร
ได้ถูกต้อง๕-๖ข้อ 

การเปรียบเทียบความ
ยาวเป็นเซนติเมตรเป็น
เมตรได้ถูกต้องน้อยกว่า 
๐-๔  ข้อ 

๔.การแก้โจทย์
ปัญหาการบวก 
การลบเกี่ยวกับ 
ความยาวที่มี
หน่วยเป็น
เซนติเมตร เป็น
เมตร 

การแก้โจทย์ปัญหาการ
บวก การลบเกี่ยวกับ 
ความยาวที่มีหน่วยเป็น
เซนติเมตร เป็นเมตรได้
ถูกต้องท้ัง ๑๐ – ๙ข้อ 

การแก้โจทย์ปัญหา
การบวก การลบ
เกี่ยวกับ ความยาวที่
มีหน่วยเป็น
เซนติเมตร เป็นเมตร
ได้ถูกต้อง  
๗-๘ข้อ 

การแก้โจทย์ปัญหา
การบวก การลบ
เกี่ยวกับ ความยาว
ท่ีมีหน่วยเป็น
เซนติเมตร เป็น
เมตรได้ถูกต้อง๕-๖
ข้อ 

การแก้โจทย์ปัญหาการ
บวก การลบเกี่ยวกับ 
ความยาวที่มีหน่วยเป็น
เซนติเมตร เป็นเมตรได้
ถูกต้องน้อยกว่า ๐-๔  
ข้อ 
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เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
 คะแนน  ๑๔-๑๖ คะแนน  หมายถึงระดับ  ๔ ดีเย่ียม 
 คะแนน  ๑๑-๑๓ คะแนน  หมายถึงระดับ  ๓  ดี 
 คะแนน   ๘-๑๐ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๒  พอใช้ 
 คะแนน   ๐-๗ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๑  ควรปรับปรุง 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

• เร่ืองที่ ๑ : การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน                                                
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
คำตอบอย่างสมเหตุสมผล)  

• เร่ืองที่ ๒ : การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร    
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
ความสัมพันธ์อย่างสมเหตุสมผล) 

• เร่ืองที่ ๓ : การคาดคะเนความยาวเป็นเซนติเมตร      
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
เปรียบเทียบจำนวนอย่างสมเหตุสมผล) 

• เร่ืองที่ ๔ : การเปรียบเทียบความยาว      
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
เรียงลำดับจำนวนอย่างสมเหตุสมผล 

• เร่ืองที่ ๕ : โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเก่ียวกับความยาว    
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
คำตอบอย่างสมเหตุสมผล) 

 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.๑ 
แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.๑ 
เครื่องวัด 
ใบงาน 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.มีวินัย 
- ตรงต่อเวลา     

-ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน     

๒.ใฝ่เรียนรู้ 

- สนใจศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ     

- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่ม     

- ร่วมแสดงความคิดเห็น ถาม – ตอบ     

-จดบันทึกความรู้อย่างเป็นระเบียบ     

๓. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- ต้ังใจทำงานท่ีได้รับมอบหมาย     

-ความขยัน รับผิดชอบ ระเบียบ วินัย     

-มีความอดทนไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ     

-ส่งงานตรงเวลาท่ีกำหนด     
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- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ำเสมอ  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๒คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให้ ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไม่เคยปฏิบัติเลย   ให้ ๐คะแนน 
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แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
 

สมรรถนะผู้เรียน รายการประเมิน ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.ความสามารถในการส่ือสาร 

-มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร     
-อธิบายถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ด้วยภาษา
ท่ีเหมาะสม 

    

-มีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร     
- ใช้วิธีส่ือสารท่ีเหมาะสม     

๒.ความสามารถในการคิด 
-มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้     
-มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์เพื่อสร้างองค์ความรู้     

๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา 

-ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา     
-แสวงหาความรู้/ประยุกต์ใช้ความรู้การป้องกันและ
แก้ปัญหา 

    

-ตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น     

๔.มีความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

-ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข     
-ประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำเนินชีวิต     
-มีวิธีการหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์อย่าง
เหมาะสม 

    

๕.มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

-เลือกใช้ข้อมูลในการทำงานท่ีเหมาะสมกับตนเอง     
-มีทักษะกระบวนการเทคโนโลยี     
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- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ำเสมอ  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๒คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให้ ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไม่เคยปฏิบัติเลย   ให้ ๐คะแนน 
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แบบประเมินการตรวจแบบฝึกหัด 
 

 
หมายเหตุ           ต้องผ่านการประเมิน ๕ ข้อขึ้นไป จึงจะได้รับการตัดสินว่า   “ ผ่าน ” การประเมิน  
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เกณฑ์  ค่าเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๑.๗๕ปรับปรุง   ๑.๗๖ – ๒.๕๐พอใช้     ๒.๕๑ – ๓.๒๕ดี ๓.๒๖ – ๔.๐๐ดีมาก  
หรือคะแนน   ๑๒ – ๒๐ปรับปรุง     ๒๑ – ๓๐พอใช้         ๓๑–๓๙ดี    ๔๐ – ๔๘ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑๑ “การวัดความยาว” 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ เวลา๑๒ช่ัวโมง 
คำช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ✓    ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ    ๔หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด   ๓หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
    ๒หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง  ๑หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     

๓. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     

๔. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้     

๕. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 
และสาระการเรียนรู้ 

    

๖. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๗. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / ภาระงาน     

๙. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๑๑. ความเหมาะสม เพียงพอในการกำหนดส่ือการเรียนรู ้     

๑๒. หน่วยการเรียนรู้ท่ีจัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     

รวม/สรุปผล     

หรือ  เฉล่ีย/สรุปผล  
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ เร่ืองการบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน ๑๐๐ 

รหัสวิชา-ชื่อรายวิชา รหัสวิชา  ค ๑๑๑๐๑   คณิตศาสตร์พื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒       เวลา ๑๘ ช่ัวโมง 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระท่ี ๑ จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ค ๑.๑  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน 
ผลท่ีเกิดขึน้จากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ 
ตัวชี้วัด 
 ป.๑/๔ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดง 
การลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐และ๐ 
 
สาระสำคัญ 
  การหาผลบวกมีวิธีการท่ีหลากหลาย และใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหาคำตอบ
และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ทำได้โดยใช้ความสัมพันธ์
ของการบวกและการลบ  
สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๑) ความหมายของการบวก  ความหมายของการลบการหาผลบวก การหาผลลบและความสัมพันธ์ของ
การบวกและการลบ 

 
สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

 - 
สมรรถนะสำคัญ 

ความสามารถในการส่ือสาร 
ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้  
มุ่งมั่นในการทำงาน 
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ชิ้นงานหรือภาระงาน 
ใบกิจกรรมเรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน ๑๐๐  
 

การประเมินผล 
• รายการ

ประเมิน 
 ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม(๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 
๓.  หาค่าตัวไม่ทราบ

ค่าในประโยค
สัญลักษณ์ 

หาค่าตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์ได้
ถูกต้อง ๑๐ – ๙ข้อ 

หาค่าตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์ได้
ถูกต้อง ๗-๘ข้อ 

หาค่าตัวไม่ทราบค่า
ในประโยค
สัญลักษณ์ได้ถูกต้อง 
๕-๖ ข้อ 

หาค่าตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์ได้
ถูกต้องน้อยกว่า  
๐-๔ ข้อ 

๔.  การแสดงวิธีทำ
และหาคำตอบ 

แสดงวิธีทำและหา
คำตอบได้ถูกต้อง ท้ัง 
๑๐ – ๙ข้อ 

แสดงวิธีทำและหา
คำตอบได้ถูกต้อง  
๗-๘ข้อ 

แสดงวิธีทำและหา
คำตอบได้ถูกต้อง๕-
๖ข้อ 

แสดงวิธีทำและหา
คำตอบได้ถูกต้องน้อย
กว่า ๐-๔  ข้อ 

๕.  การตรวจสอบ
ความ
สมเหตุสมผลของ
คำตอบ 

แสดงการตรวจสอบ
คำตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล ท้ัง  
๑๐ – ๙ ข้อ 

แสดงการตรวจสอบ
คำตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล ๗-๘ข้อ 

แสดงการตรวจสอบ
คำตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล 
๕-๖ ข้อ 

แสดงการตรวจสอบ
คำตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผลน้อยกว่า     
๒๔ ข้อ 

 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 

 คะแนน  ๑๑-๑๒ คะแนน  หมายถึงระดับ  ๔ ดีเย่ียม 
 คะแนน  ๙-๑๐ คะแนน  หมายถึงระดับ  ๓  ดี 
 คะแนน   ๖-๘ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๒  พอใช้ 
 คะแนน   ๐-๕ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๑  ควรปรับปรุง 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
• เร่ืองที่ ๑ : การบวกจำนวนสองหลักกับหนึ่งหลักที่ผลบวกไม่เกิน ๑๐๐  

(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
คำตอบอย่างสมเหตุสมผล) 

• เร่ืองที่ ๒ : การบวกจำนวนสองหลักกับสองหลักที่ผลบวกไม่เกิน ๑๐๐ 
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
คำตอบอย่างสมเหตุสมผล)  

• เร่ืองที่ ๓ : การหาผลบวกโดยการต้ัง 
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
ความสัมพันธ์อย่างสมเหตุสมผล) 

 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.๑ 
แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.๑ 
บัตรตัวเลขแสดงจำนวน 
ใบงาน 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.มีวินัย 
- ตรงต่อเวลา     

-ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน     

๒.ใฝ่เรียนรู้ 

- สนใจศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ     

- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่ม     

- ร่วมแสดงความคิดเห็น ถาม – ตอบ     

-จดบันทึกความรู้อย่างเป็นระเบียบ     

๓. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- ต้ังใจทำงานท่ีได้รับมอบหมาย     

-ความขยัน รับผิดชอบ ระเบียบ วินัย     

-มีความอดทนไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ     

-ส่งงานตรงเวลาท่ีกำหนด     

 
เกณฑ์การประเมินผล 

- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ำเสมอ  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๒คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให้ ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไม่เคยปฏิบัติเลย   ให้ ๐คะแนน 

 
 

 
 
 

แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
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สมรรถนะผู้เรียน รายการประเมิน ระดับคะแนน 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.ความสามารถในการส่ือสาร 

-มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร     
-อธิบายถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ด้วยภาษา
ท่ีเหมาะสม 

    

-มีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร     
- ใช้วิธีส่ือสารท่ีเหมาะสม     

๒.ความสามารถในการคิด 
-มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้     
-มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์เพื่อสร้างองค์ความรู้     

๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา 

-ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา     
-แสวงหาความรู้/ประยุกต์ใช้ความรู้การป้องกันและ
แก้ปัญหา 

    

-ตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น     

๔.มีความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

-ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข     
-ประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำเนินชีวิต     
-มีวิธีการหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์อย่าง
เหมาะสม 

    

๕.มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

-เลือกใช้ข้อมูลในการทำงานท่ีเหมาะสมกับตนเอง     
-มีทักษะกระบวนการเทคโนโลยี     

เกณฑ์การประเมินผล 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ำเสมอ  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๒คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให้ ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไม่เคยปฏิบัติเลย   ให้ ๐คะแนน 
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แบบประเมินการตรวจแบบฝึกหัด 
 

 
หมายเหตุ           ต้องผ่านการประเมิน ๕ ข้อขึ้นไป จึงจะได้รับการตัดสินว่า   “ ผ่าน ” การประเมิน  
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เกณฑ์  ค่าเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๑.๗๕ปรับปรุง   ๑.๗๖ – ๒.๕๐พอใช้     ๒.๕๑ – ๓.๒๕ดี ๓.๒๖ – ๔.๐๐ดีมาก  
หรือคะแนน   ๑๒ – ๒๐ปรับปรุง     ๒๑ – ๓๐พอใช้         ๓๑–๓๙ดี    ๔๐ – ๔๘ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑๒  “การบวกจำนวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน ๑๐๐  ” 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ เวลา๑๘ช่ัวโมง 
คำช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ✓    ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ    ๔หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด   ๓หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
    ๒หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง  ๑หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     

๓. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     

๔. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้     

๕. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 
และสาระการเรียนรู้ 

    

๖. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๗. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / ภาระงาน     

๙. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๑๑. ความเหมาะสม เพียงพอในการกำหนดส่ือการเรียนรู ้     

๑๒. หน่วยการเรียนรู้ท่ีจัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     

รวม/สรุปผล     

หรือ  เฉล่ีย/สรุปผล  
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๓ เร่ืองการลบจำนวนที่มีตัวต้ังไม่เกิน ๑๐๐ 

รหัสวิชา-ชื่อรายวิชา รหัสวิชา  ค  ๑๑๑๐๑   คณิตศาสตร์พื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒       เวลา ๒๒ ช่ัวโมง 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี ๑ จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๑  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน 
ผลท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ 
ตัวชี้วัด 
 ป.๑/๔ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดง 
การลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐และ๐ 
 
สาระสำคัญ 
  การหาผลลบมีวิธีการท่ีหลากหลาย ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหาคำตอบและตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลของคำตอบ การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ทำได้โดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและ
การลบ   
 
สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๑) ความหมายของการบวก  ความหมายของการลบการหาผลบวก การหาผลลบและความสัมพันธ์ของ
การบวกและการลบ 

สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
- 

สมรรถนะสำคัญ 
ความสามารถในการส่ือสาร 
ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้  
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มุ่งมั่นในการทำงาน 
ชิ้นงานหรือภาระงาน 

กิจกรรมเรื่อง การลบจำนวนท่ีมีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐  
 
การประเมินผล 

• รายการ
ประเมิน 

 ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม(๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 

๓.  หาค่าตัวไม่ทราบ
ค่าในประโยค
สัญลักษณ์ 

หาค่าตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์ได้
ถูกต้อง ๑๐ – ๙ข้อ 

หาค่าตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์ได้
ถูกต้อง ๗-๘ข้อ 

หาค่าตัวไม่ทราบค่า
ในประโยค
สัญลักษณ์ได้ถูกต้อง 
๕-๖ ข้อ 

หาค่าตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์ได้
ถูกต้องน้อยกว่า  
๐-๔ ข้อ 

๔.  การแสดงวิธีทำ
และหาคำตอบ 

แสดงวิธีทำและหา
คำตอบได้ถูกต้อง ท้ัง 
๑๐ – ๙ข้อ 

แสดงวิธีทำและหา
คำตอบได้ถูกต้อง  
๗-๘ข้อ 

แสดงวิธีทำและหา
คำตอบได้ถูกต้อง๕-
๖ข้อ 

แสดงวิธีทำและหา
คำตอบได้ถูกต้องน้อย
กว่า ๐-๔  ข้อ 

๕.  การตรวจสอบ
ความ
สมเหตุสมผลของ
คำตอบ 

แสดงการตรวจสอบ
คำตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล ท้ัง  
๑๐ – ๙ ข้อ 

แสดงการตรวจสอบ
คำตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล ๗-๘ข้อ 

แสดงการตรวจสอบ
คำตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล 
๕-๖ ข้อ 

แสดงการตรวจสอบ
คำตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผลน้อยกว่า     
๒๔ ข้อ 

 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 

 คะแนน  ๑๑-๑๒ คะแนน  หมายถึงระดับ  ๔ ดีเย่ียม 
 คะแนน  ๙-๑๐ คะแนน  หมายถึงระดับ  ๓  ดี 
 คะแนน   ๖-๘ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๒  พอใช้ 
 คะแนน   ๐-๕ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๑  ควรปรับปรุง 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

• เร่ืองที่ ๑ : การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก  
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
คำตอบอย่างสมเหตุสมผล) 

• เร่ืองที่ ๒ : การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลัก 
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
คำตอบอย่างสมเหตุสมผล)  
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• เร่ืองที่ ๓ : การหาผลลบโดยการต้ังลบ 
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
ความสัมพันธ์อย่างสมเหตุสมผล) 

• เร่ืองที่ ๔: ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ     
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
เปรียบเทียบจำนวนอย่างสมเหตุสมผล) 

• เร่ืองที่ ๕ :การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและการลบ    
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
เรียงลำดับจำนวนอย่างสมเหตุสมผล) 

 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.๑ 
แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.๑ 
บัตรตัวเลขแสดงจำนวน 
ใบงาน 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.มีวินัย 
- ตรงต่อเวลา     

-ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน     

๒.ใฝ่เรียนรู้ 

- สนใจศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ     

- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่ม     

- ร่วมแสดงความคิดเห็น ถาม – ตอบ     

-จดบันทึกความรู้อย่างเป็นระเบียบ     

๓. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- ต้ังใจทำงานท่ีได้รับมอบหมาย     

-ความขยัน รับผิดชอบ ระเบียบ วินัย     

-มีความอดทนไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ     

-ส่งงานตรงเวลาท่ีกำหนด     

 
เกณฑ์การประเมินผล 

- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ำเสมอ  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๒คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให้ ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไม่เคยปฏิบัติเลย   ให้ ๐คะแนน 
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แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
 

สมรรถนะผู้เรียน รายการประเมิน ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.ความสามารถในการส่ือสาร 

-มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร     
-อธิบายถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ด้วยภาษา
ท่ีเหมาะสม 

    

-มีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร     
- ใช้วิธีส่ือสารท่ีเหมาะสม     

๒.ความสามารถในการคิด 
-มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้     
-มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์เพื่อสร้างองค์ความรู้     

๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา 

-ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา     
-แสวงหาความรู้/ประยุกต์ใช้ความรู้การป้องกันและ
แก้ปัญหา 

    

-ตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น     

๔.มีความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

-ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข     
-ประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำเนินชีวิต     
-มีวิธีการหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์อย่าง
เหมาะสม 

    

๕.มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

-เลือกใช้ข้อมูลในการทำงานท่ีเหมาะสมกับตนเอง     
-มีทักษะกระบวนการเทคโนโลยี     

 
เกณฑ์การประเมินผล 

- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ำเสมอ  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๒คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให้ ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไม่เคยปฏิบัติเลย   ให้ ๐คะแนน 
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แบบประเมินการตรวจแบบฝึกหัด 
 

 
หมายเหตุ           ต้องผ่านการประเมิน ๕ ข้อขึ้นไป จึงจะได้รับการตัดสินว่า   “ ผ่าน ” การประเมิน  
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เกณฑ์  ค่าเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๑.๗๕ปรับปรุง   ๑.๗๖ – ๒.๕๐พอใช้     ๒.๕๑ – ๓.๒๕ดี ๓.๒๖ – ๔.๐๐ดีมาก  
หรือคะแนน   ๑๒ – ๒๐ปรับปรุง     ๒๑ – ๓๐พอใช้         ๓๑–๓๙ดี    ๔๐ – ๔๘ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑๓  “การลบจำนวนท่ีมีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐  ” 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ เวลา ๒๒ ช่ัวโมง 
คำช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ✓    ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ    ๔หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด   ๓หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
    ๒หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง  ๑หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     

๓. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     

๔. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้     

๕. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 
และสาระการเรียนรู้ 

    

๖. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๗. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / ภาระงาน     

๙. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๑๑. ความเหมาะสม เพียงพอในการกำหนดส่ือการเรียนรู ้     

๑๒. หน่วยการเรียนรู้ท่ีจัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     

รวม/สรุปผล     

หรือ  เฉล่ีย/สรุปผล  
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๔ เร่ืองโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ 

รหัสวิชา-ชื่อรายวิชา รหัสวิชา  ค ๑๑๑๐๑   คณิตศาสตร์พื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒       เวลา ๑๔ ช่ัวโมง 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี ๑ จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๑  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน 
ผลท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ 
ตัวชี้วัด 
 ป.๑/๔ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดง 
การลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐และ๐ 

ป.๑/๕ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐
และ๐ 
สาระสำคัญ 
  การหาผลบวกและผลลบมีวิธีการท่ีหลากหลาย ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหาคำตอบและ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ทำได้โดยใช้ความสัมพันธ์ของ
การบวกและการลบ  การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบต้องวิเคราะห์โจทย์ และแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบ 
รวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ ส่วนการสร้างโจทย์ปัญหาการลบให้พิจารณาข้อมูลท่ีกำหนดให้ 
จากนั้นจึงกำหนดคำสำคัญและสร้างโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบ 
สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๑) ความหมายของการบวก  ความหมายของการลบการหาผลบวก การหาผลลบและความสัมพันธ์ของ
การบวกและการลบ 

๒) การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ  และการสร้างโจทย์ปัญหาพร้อมท้ังหาคำตอบ 
สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
- 

สมรรถนะสำคัญ 
ความสามารถในการส่ือสาร 
ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้  
มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
ชิ้นงานหรือภาระงาน 

กิจกรรมเรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ  
 
การประเมินผล 

• รายการ
ประเมิน 

 ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม(๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 

๓.  หาค่าตัวไม่ทราบ
ค่าในประโยค
สัญลักษณ์ 

หาค่าตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์ได้
ถูกต้อง ๙–๑๐ข้อ 

หาค่าตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์ได้
ถูกต้อง ๗-๘ข้อ 

หาค่าตัวไม่ทราบค่า
ในประโยค
สัญลักษณ์ได้ถูกต้อง 
๕-๖ ข้อ 

หาค่าตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์ได้
ถูกต้อง๐-๔ ข้อ 

๔.  การแสดงวิธีทำ
และหาคำตอบ 

แสดงวิธีทำและหา
คำตอบได้ถูกต้อง ท้ัง 
๙–๑๐ข้อ 

แสดงวิธีทำและหา
คำตอบได้ถูกต้อง  
๗-๘ข้อ 

แสดงวิธีทำและหา
คำตอบได้ถูกต้อง๕-
๖ข้อ 

แสดงวิธีทำและหา
คำตอบได้ถูกต้องน้อย
กว่า ๐-๔  ข้อ 

๕.  การตรวจสอบ
ความ
สมเหตุสมผลของ
คำตอบ 

แสดงการตรวจสอบ
คำตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล ท้ัง  
๙–๑๐ข้อ 

แสดงการตรวจสอบ
คำตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล ๗-๘ข้อ 

แสดงการตรวจสอบ
คำตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล 
๕-๖ ข้อ 

แสดงการตรวจสอบ
คำตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล ๐-๔ ข้อ 

 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 

 คะแนน  ๑๑-๑๒ คะแนน  หมายถึงระดับ  ๔ ดีเย่ียม 
 คะแนน  ๙-๑๐ คะแนน  หมายถึงระดับ  ๓  ดี 
 คะแนน   ๖-๘ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๒  พอใช้ 
 คะแนน   ๐-๕ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๑  ควรปรับปรุง 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 

• เร่ืองที่ ๑ : สถานการณ์การบวก  
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
คำตอบอย่างสมเหตุสมผล) 

• เร่ืองที่ ๒ : สถานการณ์การลบ 
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
คำตอบอย่างสมเหตุสมผล)  

• เร่ืองที่ ๓ : โจทย์ปัญหารการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ 
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
ความสัมพันธ์อย่างสมเหตุสมผล) 

• เร่ืองที่ ๔: การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ     
(ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
เปรียบเทียบจำนวนอย่างสมเหตุสมผล) 

 
 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.๑ 
แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.๑ 
บัตรตัวเลขแสดงจำนวน 
ใบงาน 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.มีวินัย 
- ตรงต่อเวลา     

-ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน     

๒.ใฝ่เรียนรู้ 

- สนใจศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ     

- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่ม     

- ร่วมแสดงความคิดเห็น ถาม – ตอบ     

-จดบันทึกความรู้อย่างเป็นระเบียบ     

๓. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- ต้ังใจทำงานท่ีได้รับมอบหมาย     

-ความขยัน รับผิดชอบ ระเบียบ วินัย     

-มีความอดทนไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ     

-ส่งงานตรงเวลาท่ีกำหนด     

 
 
เกณฑ์การประเมินผล 

- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ำเสมอ  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๒คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให้ ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไม่เคยปฏิบัติเลย   ให้ ๐คะแนน 
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แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
 

สมรรถนะผู้เรียน รายการประเมิน ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.ความสามารถในการส่ือสาร 

-มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร     
-อธิบายถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ด้วยภาษา
ท่ีเหมาะสม 

    

-มีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร     
- ใช้วิธีส่ือสารท่ีเหมาะสม     

๒.ความสามารถในการคิด 
-มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้     
-มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์เพื่อสร้างองค์ความรู้     

๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา 

-ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา     
-แสวงหาความรู้/ประยุกต์ใช้ความรู้การป้องกันและ
แก้ปัญหา 

    

-ตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น     

๔.มีความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

-ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข     
-ประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำเนินชีวิต     
-มีวิธีการหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์อย่าง
เหมาะสม 

    

๕.มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

-เลือกใช้ข้อมูลในการทำงานท่ีเหมาะสมกับตนเอง     
-มีทักษะกระบวนการเทคโนโลยี     
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- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ำเสมอ  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๒คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให้ ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไม่เคยปฏิบัติเลย   ให้ ๐คะแนน 
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แบบประเมินการตรวจแบบฝึกหัด 
 

 
หมายเหตุ           ต้องผ่านการประเมิน ๕ ข้อขึ้นไป จึงจะได้รับการตัดสินว่า   “ ผ่าน ” การประเมิน  
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เกณฑ์  ค่าเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๑.๗๕ปรับปรุง   ๑.๗๖ – ๒.๕๐พอใช้     ๒.๕๑ – ๓.๒๕ดี ๓.๒๖ – ๔.๐๐ดีมาก  
หรือคะแนน   ๑๒ – ๒๐ปรับปรุง     ๒๑ – ๓๐พอใช้         ๓๑–๓๙ดี    ๔๐ – ๔๘ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑๔  “โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ” 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ เวลา๑๔ ช่ัวโมง 
คำช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ✓    ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ    ๔หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด   ๓หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
    ๒หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง  ๑หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     

๓. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     

๔. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้     

๕. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 
และสาระการเรียนรู้ 

    

๖. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๗. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / ภาระงาน     

๙. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๑๑. ความเหมาะสม เพียงพอในการกำหนดส่ือการเรียนรู ้     

๑๒. หน่วยการเรียนรู้ท่ีจัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     

รวม/สรุปผล     

หรือ  เฉล่ีย/สรุปผล  
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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คณะผู้จัดทำ 
 

๑. นางธนพร  อรชร    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๒. นายปรีดี  ภมรสูตร         ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๓. นายภัทรพล  สุรชิต    ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๔. นางสุนีย์  ชิวปรีชา    ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๕. นางสวีวรรณ์  ภมรสูตร   ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๖. นางสาวจีระวรรณ  จันทร์ชูกล่ิน  ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๗. นางสาวสุชาดา  พึ่งพระ   ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๘. นางสาวอโนทัย  สองเมือง   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๙. นางสาวถิรนันท์  จำปาวงค์   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
10. นายสุขสันต์  ผมทอง    ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
11. นางสาวพัชริยา  มุ่งฝอยกลาง   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๑2. นางสาวปิยะวรรณ  สุขขำ   ธุรการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
 

 


