
 

 

๑ 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค๑๒๑๐๑ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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หลกัสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านนาวลัเปรียง พทุธศักราช ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑ 

 
 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
รายวชิาคณติศาสตร์ รหัสวชิา ค๑๒๑๐๑ ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบครีีขันธ์เขต ๒ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ



 

 

ก 

 

ค าน า 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน บ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ )     
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นี้          
ได้ปรับปรุง และพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้มี ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยยึดหลักความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้ ต้ังแต่ช่ือหน่วย การเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ช้ินงาน/ภาระงาน การวัดและ
ประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/แหล่งเรียนรู้   และเวลาเรียน  ซึ่งทุกองค์ประกอบมีความสอดคล้องและ
สัมพันธ์กัน  สามารถน าไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  
ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนดไว้ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๓ )  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่ได้ปรับปรุงและพัฒนา คงเป็นประโยชน์ส าหรับครูผู้สอน ในการน าไปใช้ในการจัดท า   
ก าหนดการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง               
ท่ีช่วยปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้นี้จนส าเร็จไว้ ณ โอกาสนี้ 

   

     โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
          มิถุน ายน  ๒๕๖๓ 
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๑ 

 

    สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง   มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาและมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม  
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การ
ปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร   การท างาน  
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

๒ 

 

   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

๒. ซื่อสัตย์สุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝ่เรียนรู้ 

๕. อยู่อย่างพอเพียง 

๖. มุ่งมั่นในการท างาน 

๗. รักความเป็นไทย 

๘. มีจิตสาธารณะ 



 

 

๓ 

 

สาระ/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
 

สาระที่ ๑ จ านวนและพีชคณิต 

มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวนระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน  
                          ผลท่ีเกดิข้ึนจากการด าเนนิการ สมบัติของการด าเนนิการ และน าไปใช้  
ตัวชี้วัด 
 ป.๒/๑ บอกจ านวนของส่ิงต่าง ๆ แสดงส่ิงต่าง ๆ ตามจ านวนท่ีก าหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดู     
อารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 

ป.๒/๒ เปรียบเทียบจ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐และ ๐โดยใช้เครื่องหมาย =   > < 
ป.๒/๓ เรียงล าดับจ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ ต้ังแต่ ๓ ถึง ๕ จ านวนจากสถานการณ์ต่าง ๆ  
ป.๒/๔ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการ

ลบของจ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 
ป.๒/๕ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจ านวน ๑ หลักกับจ านวนไม่

เกิน ๒ หลัก 
ป.๒/๖ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารท่ีตัวตั้งไม่เกิน ๒ หลัก ตัวหาร ๑

หลักโดยท่ีผลหารมี ๑หลักท้ังหารลงตัวและหารไม่ลงตัว 
ป.๒/๗ หาผลลัพธ์การบวก  ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 
ป.๒/๘ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอน ของจ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 

 

สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต 

มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัดและน าไปใช้  

ตัวชี้วัด 
 ป.๒/๑ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาท่ีมีหน่วยเด่ียวและเป็นหน่วยเดียวกัน 

ป.๒/๒ วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร 
ป.๒/๓ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและ

เซนติเมตร 
ป.๒/๔ วัดและเปรียบเทียบน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด 
ป.๒/๕ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับน้ าหนักท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัมและ

กรัม กิโลกรัมและขีด 
ป.๒/๖ วัดและเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็นลิตร 

 
 



 

 

๔ 

 

มาตรฐาน ค ๒.๒ เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูป 
              เรขาคณิต และทฤษฎบีททางเรขาคณิตและน าไปใช้ 

ตัวชี้วัด 
ป.๒/๑จ าแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหล่ียมและวงกลม  
 

 

สาระที่ ๓ สถิติและความน่าจะเป็น 

มาตรฐาน ค ๓.๑เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 

ตัวชี้วัด 

ป.๒/๑ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเมื่อก าหนดรูป ๑ รูปแทน ๒หน่วย 
๕หน่วย หรือ ๑๐หน่วย 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕ 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน(ชั่วโมง/ป)ี 

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 
     วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ 
    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 
    การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ 
    ภาษาต่างประเทศ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 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 
๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

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

  

 



 

 

๖ 

 

จ านวนช่ัวโมงท่ีจัดให้นักเรียนระดับประถมศึกษา  ( ป.๑-ป.๖ ) เรียนท้ังปี เท่ากับ ๑ ,๐๐๐ ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทักษะภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการ อ่านออก เขียนได้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ท่ีดี มีประโยชน์ มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยจัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลเป็น   
รายปี   

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ นั้น จากการประเมินผลระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น และ
ระดับชาติ ทางโรงเรียนได้ จัดการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน จ านวน    ๒๐๐  
ช่ัวโมง ต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ -๖   โดยไม่น าคะแนนและระดับผลการเรียนในรายวิชาสอนเสริมไปคิด
รวมเพื่อตัดสินการเล่ือนช้ันของนักเรียน มีรายวิชาและจ านวนช่ัวโมงดังนี้    
 

โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 
ชั้น   ป.๑-๖ จ านวน    ๕   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์    จ านวน  ๒ ช่ัวโมง  
๒. วิชา  คณิตศาสตร์     จ านวน  ๑ ช่ัวโมง  
๓. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ    จ านวน  ๑ ช่ัวโมง  
๔. กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม    จ านวน  ๑ ช่ัวโมง  
 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี   เป็นโครงสร้างท่ีแสดงรายละเอียดเวลาเรียนของรายวิชาพื้นฐาน รายวิชา / กิจกรรม
เพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละช้ันปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗ 

 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒ 
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ป)ี 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐ 
ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๒๐๐ 
ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์  ๘๐ 
ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๔๐ 
ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ 
ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 
ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 
อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  
อ ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๒ ๔๐ 

 หน้าท่ีพลเมือง * บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

 ลูกเสือ เนตรนารี 

 ชมรม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 
 

โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 
 ช้ัน   ประถมศึกษาปีที่ ๒  จ านวน    ๕   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์    จ านวน  ๒ ช่ัวโมง  
๒. วิชา  คณิตศาสตร์     จ านวน  ๑ ช่ัวโมง  
๓. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ    จ านวน  ๑ ช่ัวโมง  
๔. กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม    จ านวน  ๑ ช่ัวโมง  

 



 

 

๘ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน     รหัสวิชา ค๑๒๑๐๑    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒      เวลา     ๒๐๐   ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาในเรื่องการเขียนและการอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก  
ตัวเลขไทย  และตัวหนังสือของจ านวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์  การนับเพิ่มท่ีละ ๕ , ๑๐ , ๑๐๐  การนับลด
ทีละ  ๒ , ๑๐ , ๑๐๐  จ านวนคู่  และจ านวนค่ี  การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจายตัวเลขแทนจ านวน  
ช่ือหลัก  ค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก  การเปรียบเทียบจ านวนโดยใช้เครื่องหมาย  = ,   , < , > การ
เรียงล าดับจ านวนการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  และวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาค าตอบ  การบวก 
การลบ จ านวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน  ๑,๐๐๐  การคูณจ านวนท่ีมีหนึ่งหลักกับจ านวนไม่เกินสองหลัก  การหารที่
ตัวหาร  และผลหารมีหนึ่งหลัก  การวัดความยาว  ความสูง  และระยะทาง  โดยใช้เครื่องวัดท่ีหน่วยมาตรฐาน
เป็นเมตรและเซนติเมตร  การเปรียบเทียบความยาวในหน่วยเดียวกัน  การแก้ปัญหา  การช่ังโดยใช้เครื่องช่ังท่ี
มีหน่วยมาตรฐาน  เป็นกิโลกรัมและขีด    การเปรียบเทียบน้ าหนักในหน่วยเดียวกัน  การแก้ปัญหา  การตวง
โดยใช้เครื่องตวงท่ีมีหน่วยมาตรฐานเป็นลิตร  การเปรียบเทียบปริมาตร  และความจุในหน่วยเดียวกัน  การ
แก้ปัญหา  การจ าแนก  การบอกค่า   การเปรียบเทียบ ค่าของเงินเหรียญและธนบัตร  การบอกจ านวนเงินการ
แก้ปัญหา   การบอกเวลาเป็นนาฬิกากันนาที  (ช่วง  ๕  นาที)  เดือน  อันดับของเดือน การอ่านปฏิทิน  บอก
ชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติ  รูปสามเหล่ียม  รูปส่ีเหล่ียม  รูปวงกลม  รูปวงรี  สามมิติ   ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  
ทรงกลม  ทรงกระบอก  เขียนรูปสองมิติ  โดยใช้แบบรูป  แบบรูปและความสัมพันธ์  แบบรูปของจ านวนท่ี
เพิ่มข้ึนทีละ  ๕  ทีละ  ๑๐  ทีละ  ๑๐๐  แบบรูปท่ีลดลงทีละ  ๒  ทีละ  ๑๐  ทีละ  ๑๐๐  แบบรูปท่ีมีรูปร่าง  
ขนาด  หรือสีท่ีสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง   

  ใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้มีความสามารถในการส่ือสาร  การคิดการ
แก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยี   มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นการท างาน อยู่อย่างพอเพียง รักความ
เป็นไทย  รักชาติ  ศาสตร์กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ  พร้อมท้ังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีท่ีดี
ต่อคณิตศาสตร์  
 

รหัสตัวชี้วัด 
ค  ๑.๑   ป.๒/๑ , ป.๒/๒ป.๒/๓ , ป.๒/๔ป.๒/๕ , ป.๒/๖ , ป.๒/๗ , ป.๒/๘ 
ค  ๒.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ , ป.๒/๕ , ป.๒/๖     
ค  ๒.๒   ป.๒/๑  
ค  ๓.๑ป.๒/๑      
 

รวมทั้งหมด  ๑๖  ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 



 

 

๙ 

 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชาคณิตศาสตร์   รหัสวิชา  ค ๑๒๑๐๑         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒             เวลาเรียน   ๒๐๐ ชั่วโมง 
 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
คะแนน 

๑ จ านวนนับไม่เกิน
๑,๐๐๐ และ ๐ 

ค๑.๑ ป.๒/๑ 
ค๑.๑ ป.๒/๒ 
ค๑.๑ ป.๒/๓ 
  

-การนับทีละ๒ ทีละ๕ ทีละ๑๐ และที
ละ๑๐๐ 
-การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดู 
อารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดง
จ านวน  
-จ านวนคู่จ านวนค่ี 
-หลักค่าของเลขโดดแต่ละหลักและ
การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูป
กระจาย 
-การเปรียบเทียบและเรียงล าดับ
จ านวน 
-แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงทีละ๒ ทีละ๕ ทีละ๑๐ และ     
ทีละ๑๐๐ 
- แบบรูปซ้ า 
 

๑๗ ๕ 

๒ การบวกการลบ 
จ านวนนับไม่เกิน
๑,๐๐๐และ ๐ 

 

ค๑.๑ ป.๒/๔ 
 

-การบวกและการลบ 
-โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ 
-การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและ
การลบ 
 

๒๖ ๙ 

๓ การวัดความยาว ค๒.๑ ป.๒/๒ 
ค๒.๑ ป.๒/๓  

-การวัดความยาวเป็นเมตรและ
เซนติเมตร 
-การคาดคะเนความยาวเป็นเมตร 
-การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรกับ
เซนติเมตร 
-การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว
ท่ีมีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร 
 
 

๑๔ ๖ 



 

 

๑๐ 

 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

๔ การวัดน้ าหนัก  ค๒.๑ ป.๒/๔ 
ค๒.๑ ป.๒/๕ 
 

-การวัดน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม
กิโลกรัมและขีด 
-การคาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัม 
-การเปรียบเทียบน้ าหนักโดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมกับกรัม
กิโลกรัมกับขีด 
-การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนัก
ท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม
กิโลกรัมและขีด 

๑๗ ๕ 

๕ การคูณ 
 

ค๑.๑ป.๒/๕ 
ค๑.๑ป.๒/๖ 

 

-ความหมายของการคูณความหมาย
ของการหาร 
-การหาผลคูณการหาผลหารและ
ความสัมพันธ์ของการคูณและการ
หาร 
-โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร 
-การสร้างโจทย์ปัญหา 

๒๒ ๘ 

 กิจกรรม
คณิตศาสตร์ 
เชิงสะเต็ม 

- -การเพาะถั่วงอก ๕ ๒ 

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบกลางภาค) ๑ ๑๕ 
๖ การหาร 

 
ค๑.๑ป.๒/๕ 
ค๑.๑ป.๒/๖ 

 

-ความหมายของการคูณความหมาย
ของการหาร 
-การหาผลคูณการหาผลหารและ
ความสัมพันธ์ของการคูณและการ
หาร 
-โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร 
-การสร้างโจทย์ปัญหา 

๒๘ ๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๑ 

 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

๗ เวลา ค๒.๑ ป.๒/๑ -การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที
(ช่วง๕นาที)  
-การบอกระยะเวลาเป็นช่ัวโมงเป็น
นาที 
-การเปรียบเทียบระยะเวลาเป็น
ช่ัวโมงเป็นนาที 
-การอ่านปฏิทิน 
-การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 

๑๘ ๖ 

๘ ปริมาตรและความจุ ค๒.๑ ป.๒/๖ -การวัดปริมาตรและความจุโดยใช้
หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
-การวัดปริมาตรและความจุเป็นช้อน
ชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงลิตร 
-การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ
เป็นช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงลิตร 
-การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตร
และความจุท่ีมีหน่วยเป็นช้อนชาช้อน
โต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร 

๒๐ ๖ 

๙ รูปเรขาคณิตสองมิติ ค๒.๒ป.๒/๑ -ลักษณะของรูปหลายเหล่ียมวงกลม
และวงรีและการเขียนรูปเรขาคณิต
สองมิติโดยใช้แบบของรูป 

๑๒ ๔ 

๑๐ การบวก ลบ คูณ หาร
ระคน 

ค๑.๑ป.๒/๗ 
ค๑.๑ป.๒/๘ 
 

-การบวกลบคูณหารระคน 
-การแก้โจทย์ปัญหาพร้อมท้ังหา
ค าตอบ 

๑๒ ๖ 

๑๑ แผนภูมิรูปภาพ ค๓.๑ป.๒/๑ -การอ่านแผนภูมิรูปภาพ ๘ ๔ 
สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาค) ๒ ๑๕ 

รวมระหว่างปี ๑๙๗ ๗๐ 
สอบปลายภาค/ปลายปี ๓ ๓๐ 

รวมตลอดปี ๒๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๒ 

 

แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรู้ท่ี๑ เรื่องจ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐  
รหัสวิชา-ช่ือรายวิชา รหัสวิชา  ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑      เวลา ๑๗ ช่ัวโมง 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี ๑ จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๑  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน  
ผลท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 
ตัวชี้วัด 

ป.๒/๑ บอกจ านวนของส่ิงต่าง ๆ แสดงส่ิงต่าง ๆ ตามจ านวนท่ีก าหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดู-    
อารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจ านวนนับไม่เกิน๑,๐๐๐ และ ๐ 

ป.๒/๒ เปรียบเทียบจ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐และ ๐โดยใช้เครื่องหมาย =    >  < 
ป.๒/๓ เรียงล าดับจ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ ต้ังแต่ ๓ ถึง ๕ จ านวนจากสถานการณ์ต่าง ๆ  

สาระส าคัญ 
 จ านวนนับสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือ สามารถเขียนในรูปกระจาย
โดยเขียนในรูปการบวกค่าของเลขโดดในหลักต่างๆของจ านวนนั้น จ านวนสองจ านวนอาจมีค่าเท่ากัน มากกว่า
กัน หรือน้อยกว่ากันเพียงอย่างเดียวเท่านั้น การเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย หรือจากน้อยไปหามาก 
ตลอดจนหาค่าประมาณเป็นจ านวนเต็มหลักต่างๆ 
สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

-การนับทีละ๒ทีละ๕ทีละ๑๐และทีละ๑๐๐ 
-การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจ านวน 
-จ านวนคู่จ านวนค่ี 
-หลักค่าของเลขโดดแต่ละหลักและการเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย  
-การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน 
-แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงทีละ๒ทีละ๕ทีละ ๑๐ และทีละ๑๐๐ 
-แบบรูปซ้ า  
สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
- 

 
 
 
 



 

 

๑๓ 

 

สมรรถนะส าคัญ 
๑. ความสามารถในการส่ือสาร 
๒. ความสามารถในการคิด 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๕. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. มีวินัย 
๒. ใฝ่เรียนรู้  
๓. มุ่งมั่นในการท างาน 

 

ชิ้นงานหรือภาระงาน 
ใบกิจกรรมเรื่องจ านวนนับต้ังแต่ ๑ – ๑,๐๐๐และ ๐ 

- แสดงให้เห็นถึงการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ 
- เขียนค่าประจ าหลัก และการเขียนจ านวนในรูปกระจาย 
- มีการเปรียบเทียบ และเรียงล าดับจ านวน จากมากไปน้อย และจากน้อยไปมาก 

การประเมินผล 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. การเขียนตัวเลข 
ตัวหนังสือ แสดงจ านวน 

เขียนตัวเลขและ
ตัวหนังสือแสดง
จ านวนได้ถูกต้องท้ัง 
๕ จ านวน 

เขียนตัวเลขและ
ตัวหนังสือแสดง
จ านวนได้ถูกต้องท้ัง    
๔ จ านวน 

เขียนตัวเลขและ
ตัวหนังสือแสดง
จ านวนได้ถูกต้องท้ัง    
๓ จ านวน 

เขียนตัวเลขและ
ตัวหนังสือแสดง
จ านวนได้ถูกต้อง     
น้อยกว่า ๓ จ านวน 

๒.เขียนค่าประจ าหลัก  เขียนค่าประจ าหลัก 
ถูกต้องท้ัง ๕ 
จ านวน 

เขียนค่าประจ าหลัก 
ได้ถูกต้องท้ัง ๔ 
จ านวน 

เขียนค่าประจ าหลัก 
ได้ถูกต้องท้ัง ๓ 
จ านวน 

เขียนค่าประจ าหลัก 
ได้ถูกต้องน้อยกว่า 
๓ จ านวน 

๓. การเขียนในรูป 
กระจาย 

เขียนจ านวนในรูป
กระจายได้ถูกต้อง 
ท้ัง ๕ จ านวน 

เขียนจ านวนในรูป
กระจายได้ถูกต้อง 
๔ จ านวน 

เขียนจ านวนในรูป
กระจายได้ถูกต้อง 
๓ จ านวน 

เขียนจ านวนในรูป
กระจายได้ถูกต้อง 
น้อยกว่า ๓ จ านวน 

 
 
 



 

 

๑๔ 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๔. การเปรียบเทียบ
จ านวน 

เปรียบเทียบได้
ถูกต้องท้ังหมดท้ัง  
๕ คู่ 

เปรียบเทียบจ านวน
ได้ถูกต้อง ๔ คู่  

เปรียบเทียบจ านวน
ได้ถูกต้อง ๓ คู่  

เปรียบเทียบจ านวน
ได้ถูกต้องน้อยกว่า 
๓ คู่  

๕. การเรียงล าดับจ านวน เรียงล าดับจ านวนได้
ถูกต้องท้ังหมดท้ัง  
๕ ข้อ 

เรียงล าดับจ านวนได้
ถูกต้อง ๔ ข้อ 

เรียงล าดับจ านวนได้
ถูกต้อง ๓ ข้อ 

เรียงล าดับจ านวนได้
ถูกต้องน้อยกว่า    
๓ ข้อ 

๖. แบบรูปของจ านวน
นับ 

เขียนแบบรูปของ
จ านวนนับถูกต้อง
ท้ังหมดท้ัง๕ ข้อ 

เขียนแบบรูปของ
จ านวนนับถูกต้อง  
๔ ข้อ 

เขียนแบบรูปของ
จ านวนนับถูกต้อง๓ 
ข้อ 

เขียนแบบรูปของ
จ านวนนับถูกต้อง
น้อยกว่า ๓ ข้อ 

 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
 คะแนน  ๒๒-๒๔  คะแนน  หมายถึงระดับ  ๔  ดีมาก 
 คะแนน  ๑ ๖-๒๑  คะแนน  หมายถึงระดับ  ๓  ดี 
 คะแนน  ๑๐-๑๕   คะแนน  หมายถึงระดับ  ๒  พอใช้ 
 คะแนน   ๖- ๙     คะแนน  หมายถึงระดับ  ๑  ควรปรับปรุง 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ ฝึกปฏิบัติ แก้ปัญหา และใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

ในเรื่องต่อไปนี ้
๑. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑    (๑ ช่ัวโมง) 

๒. การอ่าน การเขียนจ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐   (๕ ช่ัวโมง) 

๓. หลัก ค่าประจ าหลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย (๕ ช่ัวโมง)  

๔. การเปรียบเทียบและเรียงล าดับ      (๓ ช่ัวโมง) 

๕. แบบรูปของจ านวน       (๒ ช่ัวโมง)  

๖. ท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่๑    (๑ ช่ัวโมง) 
  รวม  ๑๗  ช่ัวโมง 
 
 
 
 



 

 

๑๕ 

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑. หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.๒ 

๒. แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.๒ 

๓.   ใบความรู้ 
๔. แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
๕. แผ่นตารางร้อย ตารางสิบและตารางหน่วย 
๖.   แผ่นแผนภูมิตารางร้อย 
๗. แผนภาพเส้นจ านวน 
๘. บัตรจ านวน 
๙. บัตรภาพป้ายทะเบียนรถ หรือ ฉลากกินแบ่ง หรือ ราคาสินค้า 
๑๐.  หลักลูกคิดและลูกคิด 
๑๑.  แถบแสดงจ านวนเป็นตัวหนังสือ 

๑๒.  บัตรภาพสัญลักษณ์ 
๑๓.  แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ของหลักเลข 
๑๔.  บัตรตัวเลขแสดงจ านวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๖ 

 

แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรู้ท่ี๒ เรื่องการบวกและการลบจ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 
รหัสวิชา-ช่ือรายวิชา รหัสวิชา  ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑       เวลา ๒๖ ช่ัวโมง 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี ๑ จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๑  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน  
ผลท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 
ตัวชี้วัด 

ป.๒/๔ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการ
ลบของจ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 
 

สาระส าคัญ 
การบวกและการลบจ านวนนับมีวิธีการที่หลากหลายในการหาค าตอบ การหาค่าตัวไม่ทราบค่าใน

ประโยคสัญลักษณ์ต้องใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบ และการแก้โจทย์ปัญหา ต้องวิเคราะห์โจทย์
และแสดงวิธีท าพร้อมท้ังตรวจสอบความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได้  
 

สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

-การบวกและการลบ 
-โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ 
-การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ 
สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

  - 
 

สมรรถนะส าคัญ 
๑.ความสามารถในการส่ือสาร 
๒.ความสามารถในการคิด 
๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๔.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๕.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
 



 

 

๑๗ 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑.มีวินัย 
๒.ใฝ่เรียนรู้  
๓.มุ่งมั่นในการท างาน 
 

ชิ้นงานหรือภาระงาน 
โดมิโนการบวกและการลบ จ านวน ๓๐ตัว  

 

การประเมินผล 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑.ความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของเนื้อหา 

ผลงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ทุก
ประเด็น 

ผลงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์เป็นส่วน
ใหญ่ 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์บาง
ประเด็น 

ผลงานไม่สอดคล้อง
กับจุดประสงค์เลย 

๒๒.การวางแผน 
 

วางแผนแก้โจทย์ 
การบวกและการลบ
ได้ถูกต้อง๒๖–๓๐ข้อ 

วางแผนแก้โจทย์ 
การบวกและการลบ
ได้ถูกต้อง ๒๑-๒๕ข้อ 

วางแผนแก้โจทย์ 
การบวกและการ
ลบได้ถูกต้อง๑๕-
๒๐ ข้อ 

วางแผนแก้โจทย์ 
การบวกและการลบ
ได้ถูกต้องน้อยกว่า 
๑๕ ข้อ 

๓ ๓.การเขียนประโยค
สัญลักษณ์ 

เขียนประโยค
สัญลักษณ์ได้ถูกต้อง 
๒๖–๓๐ข้อ 

เขียนประโยค
สัญลักษณ์ได้ถูกต้อง 
๒๑-๒๕ข้อ 

เขียนประโยค
สัญลักษณ์ได้
ถูกต้อง๑๕-๒๐ ข้อ 

เขียนประโยค
สัญลักษณ์ได้ถูกต้อง
น้อยกว่า ๑๕ ข้อ 

๔.๔.การแสดงวิธีท าและหา
ค าตอบ 

แสดงวิธีท าและหา
ค าตอบได้ถูกต้อง ๒๖ 
– ๓๐ ข้อ 

แสดงวิธีท าและหา
ค าตอบได้ถูกต้อง  
๒๑ – ๒๕ ข้อ 

แสดงวิธีท าและหา
ค าตอบได้ถูกต้อง 
๑๕– ๒๐ ข้อ 

แสดงวิธีท าและหา
ค าตอบได้ถูกต้อง 
น้อยกว่า ๑๕ ข้อ 

๕ ๕.การตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 

แสดงการตรวจสอบ
ค าตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล ๒๖ – 
๓๐ ข้อ 

แสดงการตรวจสอบ
ค าตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล ๒๑ -
๒๕ข้อ 

แสดงการตรวจสอบ
ค าตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล ๑๕ – 
๒๐ ข้อ 

แสดงการตรวจสอบ
ค าตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผลน้อย
กว่า ๑๕ ข้อ 

 

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
 คะแนน  ๑๘-๒๐  คะแนน  หมายถึงระดับ ๔ดีมาก 
 คะแนน  ๑ ๓-๑๗  คะแนน  หมายถึงระดับ  ๓  ดี 
 คะแนน   ๘-๑๒คะแนน  หมายถึงระดับ  ๒  พอใช้ 
 คะแนน   ๕- ๗คะแนน  หมายถึงระดับ  ๑  ควรปรับปรุง 



 

 

๑๘ 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ ฝึกปฏิบัติ แก้ปัญหา และใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร ์

ในเรื่องต่อไปน้ี 
๑.ท าแบบทดสอบก่อนเรียน     (๑ ช่ัวโมง) 

๒.การบวก       (๕ ช่ัวโมง)  

๓.การลบ       (๕ ช่ัวโมง)  

๔.การหาค่าของตัวไม่ทราบค่า     (๔ ช่ัวโมง)  

๕.โจทย์ปัญหา       (๕ ช่ัวโมง)  

๖.การสร้างโจทย์ปัญหา      (๕ ช่ัวโมง)  

๗.ท าแบบทดสอบหลังเรียน     (๑ ช่ัวโมง) 
  รวม  ๒๖  ช่ัวโมง 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

๑. หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.๔ 

๒. แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.๔ 

๓. บัตรตัวเลขแสดงจ านวน 

๔. ใบงาน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๙ 

 

แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่องการวัดความยาว  
รหัสวิชา-ช่ือรายวิชา รหัสวิชา ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑     เวลา ๑๔ ช่ัวโมง 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่  ๒  การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๑:เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด  วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัดและน าไปใช้ 
ตัวชี้วัด  ป.๒/๒ วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร 

ป.๒/๓แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและ
เซนติเมตร 
สาระส าคัญ 

การวัดความยาวของส่ิงของใดๆ เป็นการวัดระยะทางจากปลายข้างหนึ่งไปยังปลายอีกข้างหนึ่ง การวัด
ความยาว ความสูงและระยะทางอาจใช้เครื่องวัดความยาวที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานเซนติเมตร เมตรเป็นหน่วย
มาตรฐานท่ีใช้บอกความยาว ความสูงและระยะทางการเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตรเป็นเมตรเป็นการ
หาว่าส่ิงใดยาวกว่า ส้ันกว่า สูงกว่า เต้ียกว่า ไกลกว่า หรือใกล้กว่า ส่วนการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ
เกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร ให้วิเคราะห์โจทย์ และแสดงวิธีท าเพื่อหาค าตอบ รวมท้ัง
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของค าตอบ  

 

สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง  

-การวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร 
-การคาดคะเนความยาวเป็นเมตร 
-การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรกับเซนติเมตร 
-การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร 

สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
- 

สมรรถนะส าคัญ 
๑.ความสามารถในการส่ือสาร 
๒.ความสามารถในการคิด 
๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๔.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๕.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 



 

 

๒๐ 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑.วินัย 
๒.ใฝ่เรียนรู้  
๓.มุ่งมั่นในการท างาน 
 

ชิ้นงานหรือภาระงาน 
ใบกิจกรรมเรื่อง ความยาว 

 

การประเมินผล 
 

รายการประเมิน 
 ระดับคุณภาพ 

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

๔.  ๑.การวัดความ
ยาวเป็น
เซนติเมตร เป็น
เมตร 

การวัดความยาวเป็น
เซนติเมตร เป็นเมตรได้
ถูกต้อง ๙-๑๐ ข้อ 

การวัดความยาวเป็น
เซนติเมตร เป็นเมตร
ได้ถูกต้อง  
๗-๘ 

การวัดความยาว
เป็นเซนติเมตร เป็น
เมตรได้ถูกต้อง๕-๖
ข้อ 

การวัดความยาวเป็น
เซนติเมตร เป็นเมตรได้
ถูกต้อง๐-๔  ข้อ 

๔.  ๒.การคาดคะเน
ความยาวเป็น
เมตร 

คาดคะเนความยาวเป็น
เมตร ได้ใกล้เคียง
ท้ังหมด ๕ ข้อ 

คาดคะเนความยาว
เป็นเมตร ได้
ใกล้เคียง ๔ ข้อ 

คาดคะเนความยาว
เป็นเมตร ได้
ใกล้เคียง ๓ ข้อ 

คาดคะเนความยาวเป็น
เมตร ได้ใกล้เคียงน้อย
กว่า ๓ ข้อ 

๓.การ
เปรียบเทียบความ
ยาวเป็น
เซนติเมตรเป็น
เมตร 

การเปรียบเทียบความ
ยาวเป็นเซนติเมตรเป็น
เมตรได้ถูกต้อง ๙-๑๐ 
ข้อ 

การเปรียบเทียบ
ความยาวเป็น
เซนติเมตรเป็นเมตร
ได้ถูกต้อง ๗-๘ข้อ 

การเปรียบเทียบ
ความยาวเป็น
เซนติเมตรเป็นเมตร
ได้ถูกต้อง๕-๖ข้อ 

การเปรียบเทียบความ
ยาวเป็นเซนติเมตรเป็น
เมตรได้ถูกต้อง๐-๔  ข้อ 

๔.การแก้โจทย์
ปัญหาการบวก 
การลบเกี่ยวกับ 
ความยาวที่มี
หน่วยเป็น
เซนติเมตร เป็น
เมตร 

การแก้โจทย์ปัญหาการ
บวก การลบเกี่ยวกับ 
ความยาวที่มีหน่วยเป็น
เซนติเมตร เป็นเมตรได้
ถูกต้อง๙-๑๐ ข้อ 

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
ถูกต้อง๐-๔  ข้อ 

 
 
 



 

 

๒๑ 

 

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 
 ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ ฝึกปฏิบัติ แก้ปัญหา และใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในเรื่องต่อไปนี้ 

๑. ทดสอบก่อนเรียน       (๑ ช่ัวโมง) 
๒. การวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร     (๔ ช่ัวโมง) 
๓. การคาดคะเนความยาวเป็นเมตร      (๒ ช่ัวโมง) 
๔. การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรกับเซนติเมตร (๓ช่ัวโมง) 
๕. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร (๓ช่ัวโมง) 
๖. ครูนักเรียนร่วมกันสรุปและทดสอบหลังเรียน    (๑ ช่ัวโมง) 

รวม  ๑๔  ช่ัวโมง 
 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑.หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.๒ 

๒.แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.๒ 

๓.เครื่องวัดความยาว 

๔.แผนภูมิความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว 

๕.ส่ิงของต่างๆในห้องเรียน 

๖.โจทย์ปัญหา 

๗.ใบงาน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๒ 

 

แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔  เรื่องการวัดน้ าหนัก  
รหัสวิชา-ช่ือรายวิชา รหัสวิชา ค๑๒๑๐๑        คณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑      เวลา ๑๗ ช่ัวโมง 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่  ๒  การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๑เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด  วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัดและน าไปใช้ 
ตัวชี้วัด 

ป.๒/๔ วัดและเปรียบเทียบน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม    กิโลกรัมและขีด 
ป.๒/๕แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับน้ าหนักท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัมและ

กรัม สาระส าคัญ 
การวัดน้ าหนักเป็นการช่ังน้ าหนักของส่ิงต่างๆ กิโลกรัม กรัมและขีด เป็นหน่วยมาตรฐานท่ีใช้บอก

น้ าหนัก ในการเปรียบเทียบน้ าหนักในหน่วยกิโลกรัม ส่วนการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับน้ าหนักท่ี
มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัมและกิโลกรัมและขีด ให้วิเคราะห์โจทย์ และแสดงวิธีท าเพื่อหาค าตอบ รวมท้ัง
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของค าตอบ  

 
สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง  

-การวัดน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและกรัมกิโลกรัมและขีด 
-การคาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัม 
-การเปรียบเทียบน้ าหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมกับกรัมกิโลกรัมกับขีด 
-การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนักท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัมกิโลกรัมและขีด 

สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
อาชีพค้าขาย 

สมรรถนะส าคัญ 
๑.ความสามารถในการส่ือสาร 
๒.ความสามารถในการคิด 
๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๔.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๕.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
 



 

 

๒๓ 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑.วินัย 
๒.ใฝ่เรียนรู้  
๓.มุ่งมั่นในการท างาน 

ชิ้นงานหรือภาระงาน 
ใบกิจกรรมเรื่อง น้ าหนัก 

 

การประเมินผล 
 

รายการประเมิน 
 ระดับคุณภาพ 

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

๔.  ๑.การวัดน้ าหนัก
เป็นกิโลกรัมและ
ขีดเป็นกิโลกรัม
และกรัม 

การวัดน้ าหนักเป็น
กิโลกรัมและขีดเป็น
กิโลกรัมและกรัมได้
ถูกต้อง ๙-๑๐ ข้อ 

การวัดน้ าหนักเป็น
กิโลกรัมและขีดเป็น
กิโลกรัมและกรัมได้
ถูกต้อง ๗-๘ข้อ 

การวัดน้ าหนักเป็น
กิโลกรัมและขีดเป็น
กิโลกรัมและกรัมได้
ถูกต้อง๕-๖ข้อ 

การวัดน้ าหนักเป็น
กิโลกรัมและขีดเป็น
กิโลกรัมและกรัมได้
ถูกต้อง๐-๔  ข้อ 

๔.  ๒.การคาดคะเน
น้ าหนักเป็น
กิโลกรัม 

คาดคะเนน้ าหนักเป็น
กิโลกรัมได้ใกล้เคียง
ท้ังหมด ๕ ข้อ 

คาดคะเนน้ าหนักเป็น
กิโลกรัมได้ใกล้เคียง๔ 
ข้อ 

คาดคะเนน้ าหนัก
เป็นกิโลกรัมได้
ใกล้เคียง๓ ข้อ 

คาดคะเนน้ าหนักเป็น
กิโลกรัมได้ใกล้เคียงน้อย
กว่า๓ ข้อ 

๓.การ
เปรียบเทียบ
น้ าหนักเป็น
กิโลกรัมเป็นขีด 
เป็นกิโลกรัมและ
กรัม 

การเปรียบเทียบน้ าหนัก
เป็นกิโลกรัมเป็นขีดเป็น
กิโลกรัมและกรัมได้
ถูกต้อง ๙-๑๐ ข้อ 

การเปรียบเทียบ
น้ าหนักเป็นกิโลกรัม
เป็นขีดเป็นกิโลกรัม
และกรัมได้ถูกต้อง  
๗-๘ข้อ 

การเปรียบเทียบ
น้ าหนักเป็น
กิโลกรัมเป็นขีดเป็น
กิโลกรัมและกรัมได้
ถูกต้อง ๕-๖ข้อ 

การเปรียบเทียบ
น้ าหนักเป็นกิโลกรัม
เป็นขีดเป็นกิโลกรัมและ
กรัมได้ถูกต้อง ๐-๔  ข้อ 

๔.การแก้โจทย์
ปัญหาการบวก 
การลบเกี่ยวกับ
น้ าหนัก 

การแก้โจทย์ปัญหาการ
บวก การลบเกี่ยวกับ
น้ าหนักได้ถูกต้อง      
๙-๑๐ ข้อ 

การแก้โจทย์ปัญหา
การบวก การลบ
เกี่ยวกับน้ าหนักได้
ถูกต้อง ๗-๘ ข้อ 

การแก้โจทย์ปัญหา
การบวก การลบ
เกี่ยวกับน้ าหนักได้
ถูกต้อง ๕-๖ ข้อ 

การแก้โจทย์ปัญหาการ
บวก การลบเกี่ยวกับ
น้ าหนักได้ถูกต้อง 
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  



 

 

๒๔ 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ ฝึกปฏิบัติ แก้ปัญหา และใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในเรื่องต่อไปนี้ 

๑. ทดสอบก่อนเรียน       (๑ ช่ัวโมง) 
๒. การวัดน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและกรัมกิโลกรัมและขีด    (๔ ช่ัวโมง) 
๓. การคาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัม      (๓ช่ัวโมง) 
๔. การเปรียบเทียบน้ าหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมกับกรัมกิโลกรัมกับขีด (๔ช่ัวโมง) 
๕. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัมกิโลกรัมและขีด (๔ช่ัวโมง) 
๖. ครูนักเรียนร่วมกันสรุปและทดสอบหลังเรียน    (๑ ช่ัวโมง) 

รวม  ๑๗  ช่ัวโมง 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

๑.หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.๒ 

๒.แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.๒ 

๓.เครื่องช่ังน้ าหนัก 

๔.แผนภูมิความสัมพันธ์ของหน่วยน้ าหนัก 

๕.ส่ิงของต่างๆในช้ันเรียน 

๖.โจทย์ปัญหา 

๗.ใบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๕ 

 

แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๕ เรื่องการคูณ  
รหัสวิชา-ช่ือรายวิชา รหัสวิชา  ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑       เวลา ๒๒ ช่ัวโมง 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี ๑ จ านวนและพีชคณิต 

  มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลท่ี
เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 

ตัวชี้วัด   ป.๒/๕ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจ านวน ๑ หลักกับจ านวน     
ไม่เกิน ๒ หลัก 
 

สาระส าคัญ 
 การคูณจ านวนนับมีวิธีการที่หลากหลายในการหาค าตอบ การหาค่าตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์ต้องใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหาร และการแก้โจทย์ปัญหา ต้องวิเคราะห์โจทย์และ
แสดงวิธีท าพร้อมท้ังตรวจสอบความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได้  
 

สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

-ความหมายของการคูณ 
-การหาผลคูณ 
-การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การคูณ 
-โจทย์ปัญหาการคูณ 
-การสร้างโจทย์ปัญหา 
สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

 - 
สมรรถนะส าคัญ 

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



 

 

๒๖ 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑.มีวินัย 
๒.ใฝ่เรียนรู้  
๓.มุ่งมั่นในการท างาน 

 

ชิ้นงานหรือภาระงาน 
 - บันทึกการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ  
 

การประเมินผล 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
1. ๑.ความสอดคล้อง

กับจุดประสงค์ของ
เนื้อหา 

ผลงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ทุกประเด็น 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์เป็น
ส่วนใหญ่ 

ผลงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์บาง
ประเด็น 

ผลงานไม่สอดคล้อง
กับจุดประสงค์เลย 

๒ ๒.การวางแผน 
 

วางแผนแก้โจทย์     
การคูณได้ถูกต้อง         
๙–๑๐ ข้อ 

วางแผนแก้โจทย์ 
การคูณได้ถูกต้อง   
๗-๘ข้อ 

วางแผนแก้โจทย์ การ
คูณได้ถูกต้อง   ๕-๖ 
ข้อ 

วางแผนแก้โจทย์ 
การคูณได้ถูกต้อง
น้อยกว่า ๕ ข้อ 

๓ ๓.การเขียนประโยค
สัญลักษณ์ 

เขียนประโยค
สัญลักษณ์ได้ถูกต้อง 
๙–๑๐ข้อ 

เขียนประโยค
สัญลักษณ์ได้
ถูกต้อง ๗-๘ข้อ 

เขียนประโยค
สัญลักษณ์ได้ถูกต้อง 
๕-๖ ข้อ 

เขียนประโยค
สัญลักษณ์ได้
ถูกต้องน้อยกว่า   
๕ ข้อ 

๔.๔.การแสดงวิธีท าและ
หาค าตอบ 

แสดงวิธีท าและหา
ค าตอบได้ถูกต้อง     
๙–๑๐ข้อ 

แสดงวิธีท าและหา
ค าตอบได้ถูกต้อง   
๗-๘ข้อ 

แสดงวิธีท าและหา
ค าตอบได้ถูกต้อง 
๕-๖ ข้อ 

แสดงวิธีท าและหา
ค าตอบได้ถูกต้อง 
น้อยกว่า ๕ ข้อ 

๕ ๕.การตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผล
ของค าตอบ 

แสดงการตรวจสอบ
ค าตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล         
๙–๑๐ข้อ 

แสดงการตรวจสอบ
ค าตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล      
๗-๘ข้อ 

แสดงการตรวจสอบ
ค าตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล๕-๖ ข้อ 

แสดงการตรวจสอบ
ค าตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผลน้อย
กว่า ๕ ข้อ 

 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
 คะแนน  ๑๘-๒๐  คะแนน  หมายถึงระดับ ๔   ดีมาก 
 คะแนน  ๑ ๓-๑๗  คะแนน  หมายถึงระดับ  ๓  ดี 
 คะแนน   ๘-๑๒   คะแนน  หมายถึงระดับ  ๒  พอใช้ 
 คะแนน   ๕- ๗     คะแนน  หมายถึงระดับ  ๑  ควรปรับปรุง 



 

 

๒๗ 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ ฝึกปฏิบัติ แก้ปัญหา และใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

ในเรื่องต่อไปนี ้
๑.ท าแบบทดสอบก่อนเรียน     (๑ ช่ัวโมง) 

๒.ความหมายของการคูณ      (๒ ช่ัวโมง)  

๓.การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนหนึ่งหลัก   (๓ ช่ัวโมง) 

๓.การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับ๑๐,๒๐,๓๐,…๙๐   (๓ ช่ัวโมง) 

๓.การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสองหลัก   (๕ ช่ัวโมง) 

๔.การหาค่าของตัวไม่ทราบค่า     (๒ ช่ัวโมง)  

๕.โจทย์ปัญหา       (๓ ช่ัวโมง)  

๖.การสร้างโจทย์ปัญหา      (๒ ช่ัวโมง)  

๗.ท าแบบทดสอบหลังเรียน     (๑ ช่ัวโมง) 
  รวม  ๒๒  ช่ัวโมง 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

๑.หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ป.๒ 
๒.แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.๒ 
๓.ใบงาน การคูณจ านวนท่ีมี ๑ หลัก กับจ านวน ๑หลัก  
๔.ใบงาน การคูณจ านวนท่ีมี ๑ หลัก กับจ านวนไม่เกิน ๒ หลัก 
๕.บัตรตัวเลข 
๖.บัตรค า 
๗.แผนภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๘ 

 

แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๖ เรื่องการหาร  
รหัสวิชา-ช่ือรายวิชา รหัสวิชา  ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒       เวลา ๒๘ ช่ัวโมง 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี ๑ จ านวนและพีชคณิต 

  มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลท่ี
เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 

ตัวชี้วัด 
ป.๒/๖ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารท่ีตัวตั้งไม่เกิน ๒ หลัก ตัวหาร        

๑หลัก โดยท่ีผลหารมี ๑หลัก ท้ังหารลงตัวและหารไม่ลงตัว 
 
สาระส าคัญ 
 การหารจ านวนนับมีวิธีการที่หลากหลายในการหาค าตอบ การหาค่าตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์ต้องใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหาร และการแก้โจทย์ปัญหา ต้องวิเคราะห์โจทย์และ
แสดงวิธีท าพร้อมท้ังตรวจสอบความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได้  
 
สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

-ความหมายของการหาร 
-การหาผลหารและความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร 
-โจทย์ปัญหาการหาร 
-การสร้างโจทย์ปัญหา 
สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

 - 
สมรรถนะส าคัญ 

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



 

 

๒๙ 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑.มีวินัย 
๒.ใฝ่เรียนรู้  
๓.มุ่งมั่นในการท างาน 

 

ชิ้นงานหรือภาระงาน 
 - บันทึกการสร้างโจทย์ปัญหาการหาร  
 

การประเมินผล 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
2. ๑.ความสอดคล้องกับ

จุดประสงค์ของเนื้อหา 
ผลงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ทุก
ประเด็น 

ผลงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์เป็นส่วน
ใหญ่ 

ผลงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์บาง
ประเด็น 

ผลงานไม่สอดคล้อง
กับจุดประสงค์เลย 

๒ ๒.การวางแผน 
 

วางแผนแก้โจทย์ 
การคูณได้ถูกต้อง  
๙–๑๐ข้อ 

วางแผนแก้โจทย์ 
การคูณได้ถูกต้อง  
๗-๘ข้อ 

วางแผนแก้โจทย์ 
การคูณได้ถูกต้อง   
๕-๖ ข้อ 

วางแผนแก้โจทย์ 
การคูณได้ถูกต้อง
น้อยกว่า ๕ ข้อ 

๓ ๓.การเขียนประโยค
สัญลักษณ์ 

เขียนประโยค
สัญลักษณ์ได้ถูกต้อง
๙–๑๐ข้อ 

เขียนประโยค
สัญลักษณ์ได้ถูกต้อง 
๗-๘ข้อ 

เขียนประโยค
สัญลักษณ์ได้ถูกต้อง 
๕-๖ ข้อ 

เขียนประโยค
สัญลักษณ์ได้
ถูกต้องน้อยกว่า    
๕ ข้อ 

๔.๔.การแสดงวิธีท าและหา
ค าตอบ 

แสดงวิธีท าและหา
ค าตอบได้ถูกต้อง  
๙–๑๐ข้อ 

แสดงวิธีท าและหา
ค าตอบได้ถูกต้อง   
๗-๘ข้อ 

แสดงวิธีท าและหา
ค าตอบได้ถูกต้อง 
๕-๖ ข้อ 

แสดงวิธีท าและหา
ค าตอบได้ถูกต้อง 
น้อยกว่า ๕ ข้อ 

๕ ๕.การตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 

แสดงการตรวจสอบ
ค าตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล       
๙–๑๐ข้อ 

แสดงการตรวจสอบ
ค าตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล ๗-๘ข้อ 

แสดงการตรวจสอบ
ค าตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล๕-๖ ข้อ 

แสดงการตรวจสอบ
ค าตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผลน้อย
กว่า ๕ ข้อ 

 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
 คะแนน  ๑๘-๒๐  คะแนน  หมายถึงระดับ ๔ดีมาก 
 คะแนน  ๑ ๓-๑๗  คะแนน  หมายถึงระดับ  ๓  ดี 
 คะแนน   ๘-๑๒คะแนน  หมายถึงระดับ  ๒  พอใช้ 
 คะแนน   ๕- ๗คะแนน  หมายถึงระดับ  ๑  ควรปรับปรุง 
 



 

 

๓๐ 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ ฝึกปฏิบัติ แก้ปัญหา และใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

ในเรื่องต่อไปนี ้
๑.ท าแบบทดสอบก่อนเรียน     (๑ ช่ัวโมง) 

๒.ความหมายของการหาร      (๖ ช่ัวโมง)  

๓.การหารลงตัวและการหารไม่ลงตัว    (๙ ช่ัวโมง)  

๔.การหาค่าของตัวไม่ทราบค่า     (๔ ช่ัวโมง)  

๕.โจทย์ปัญหา       (๔ ช่ัวโมง)  

๖.การสร้างโจทย์ปัญหา      (๓ ช่ัวโมง)  

๗.ท าแบบทดสอบหลังเรียน     (๑ ช่ัวโมง) 
  รวม  ๒๘  ช่ัวโมง 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

๑.หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ป.๒ 
๒.แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.๒ 
๓.ใบงาน การหารจ านวนท่ีมีตัวตั้งไม่เกิน๒ หลัก ตัวหาร ๑ หลักหลัก 
๔.บัตรตัวเลข 
๕.บัตรค า 
๖.แผนภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๑ 

 

แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่องเวลา 
รหัสวิชา-ช่ือรายวิชา รหัสวิชา  ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒      เวลา ๑ ๘ ช่ัวโมง 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค  ๒.๑  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด  วัดและคาดคะเนของส่ิงท่ีต้องการวัด และน าไปใช้  
ตัวชี้วัด 

ป.๒/๑แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาท่ีมีหน่วยเด่ียวและเป็นหน่วยเดียวกัน 
สาระส าคัญ 
 นาฬิกาเป็นเครื่องมือบอกเวลา การอ่านและการเขียนเวลาจะช่วยแก้ปัญหาในการด าเนินกิจกรรม  
หรือการด าเนินชีวิตตามเหตุการณ์ได้สะดวกยิ่งขึ้น 
 

สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

-การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที(ช่วง๕นาที)  
-การบอกระยะเวลาเป็นช่ัวโมงเป็นนาที 
-การเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นช่ัวโมงเป็นนาที 
-การอ่านปฏิทิน 
-การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 

สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
  - 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

๑. ความสามารถในการคิด 
๒. ความสามารถในการส่ือสาร 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. มีวินัย 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งมั่นในการท างาน 

 
 



 

 

๓๒ 

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
  จัดท าบันทึกเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันเป็นเวลา ๑ สัปดาห์ และเขียนจ าแนกข้อมูล  
จากข้อมูลท่ีบันทึกมา  ๑๐ ข้อ 
 

การวัดและประเมินผล 
เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน 

    ระดับ
คะแนน 

ประเด็นการ 
       ประเมิน 

                                              ระดับคุณภาพ 

 

๔ 

 

๓ 

 

๒ 

 

๑ 

เขียนบันทึก
เหตุการณ์ 

เขียนบันทึก
เหตุการณ์ 
ครบถ้วนท้ัง ๗วัน 

เขียนบันทึก
เหตุการณ์ 
ครบถ้วน ๕-๖ วัน 

เขียนบันทึก
เหตุการณ์ 
ครบถ้วน ๓-๔ วัน 

เขียนบันทึก
เหตุการณ์ 
ครบถ้วน ๑-๒ วัน 

เขียนบอกเวลา เขียนบอกเวลาได้
ถูกต้อง ๘๐%     
ขึ้นไป 

เขียนบอกเวลาได้
ถูกต้อง ๗๐ - ๗๙ %  

เขียนบอกเวลาได้
ถูกต้อง ๕๐ - ๖๙ %  

เขียนบอกเวลาได้
ถูกต้องน้อยกว่า    
๕๐ %  

เขียนจ าแนกข้อมูล เขียนจ าแนกข้อมูล
ได้ถูกต้อง ๘๐%  
ขึ้นไป 

เขียนจ าแนกข้อมูล
ได้ถูกต้อง           
๗๐ -  ๗๙ %  

เขียนจ าแนกข้อมูล
ได้ถูกต้อง ๕๐ -  ๖๙ 
%  

เขียนจ าแนกข้อมูล
ได้ถูกต้องน้อยกว่า 
๕๐ %  

ความมีวินัยเรื่องตรง
ต่อเวลา 

ส่งงานตาม
ก าหนดเวลา 

ส่งงานหลัง
ก าหนดเวลาเล็กน้อย 

ส่งงานหลัง
ก าหนดเวลา 

ส่งงานล่าช้ามากต้อง
เตือน 

  
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 

 คะแนน  ๑๔-๑๖  คะแนน  หมายถึงระดับ  ๔ ดีมาก  
 คะแนน  ๑๑-๑๓  คะแนน  หมายถึงระดับ   ๓  ดี  
 คะแนน   ๘-๑๐   คะแนน  หมายถึงระดับ   ๒  พอใช้  
 คะแนน   ๐-๗    คะแนน  หมายถึงระดับ   ๑  ควรปรับปรุง  
 
 
 
 



 

 

๓๓ 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ ฝึกปฏิบัติ แก้ปัญหา และใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในเรื่องต่อไปนี้ 

๑. ทดสอบก่อนเรียน      (๑ ช่ัวโมง) 
๒. การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที(ช่วง๕นาที)   (๓ ช่ัวโมง) 
๓. การบอกระยะเวลาเป็นช่ัวโมงเป็นนาที    (๓ช่ัวโมง) 
๔. การเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นช่ัวโมงเป็นนาที   (๓ ช่ัวโมง) 
๕. การอ่านปฏิทิน       (๓ ช่ัวโมง) 
๖. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา     (๔ช่ัวโมง) 
๗. ครูนักเรียนร่วมกันสรุปและทดสอบหลังเรียน   (๑ ช่ัวโมง) 

รวม  ๑๘  ช่ัวโมง 
 
สื่อการเรียนรู้ 

๑. นาฬิกาจริง 
๒. นาฬิกาจ าลอง/รูปนาฬิกาชนิดต่างๆ 
๓. แผนภูมิความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา 
๔. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 
๕. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ช้ันป.๒ 
๖. แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๔ 

 

แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘  เรื่องปริมาตรและความจุ  
รหัสวิชา-ช่ือรายวิชา รหัสวิชา ค๑๒๑๐๑        คณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒      เวลา  ๒๐ ช่ัวโมง 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่  ๒  การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด  วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัดและน าไปใช้ 
ตัวชี้วัด 

ป.๒/๖วัดและเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็นลิตร 
สาระส าคัญ 

การวัดปริมาตรและความจุโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน อาจท าให้ผลการตวงไม่ตรงกัน จึงต้องมี
หน่วยที่เป็นมาตรฐานได้แก่ ลิตร ถัง ถ้วยตวง ช้อนตวง ช้อนชา ช้อนโต๊ะ การเปรียบเทียบปริมาตรหรือความจุ
อาจท าได้โดยการเปรียบเทียบจากจ านวนหน่วยตวงท่ีตวงได้หรือส่ิงของท่ีบรรจุอยู่เต็มภาชนะท่ีต้องการ
เปรียบเทียบ ส่วนการแก้ปัญหาโจทย์ ให้วิเคราะห์โจทย์ และแสดงวิธีท าเพื่อหาค าตอบ รวมท้ังตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 

 
สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง  

-การวัดปริมาตรและความจุโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
-การวัดปริมาตรและความจุเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงลิตร 
-การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงลิตร 
-การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุท่ีมีหน่วยเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร 

สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
 - 

สมรรถนะส าคัญ 
๑.ความสามารถในการส่ือสาร 
๒.ความสามารถในการคิด 
๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๔.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๕.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
 
 



 

 

๓๕ 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑.วินัย 
๒.ใฝ่เรียนรู้  
๓.มุ่งมั่นในการท างาน 

ชิ้นงานหรือภาระงาน 
ใบกิจกรรมเรื่อง ปริมาตรและความจุ 

 

การประเมินผล 
 

รายการประเมิน 
 ระดับคุณภาพ 

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

๔.  ๑.การวัดปริมาตร
และความจุโดยใช้
หน่วยที่ไม่ใช่
หน่วยมาตรฐาน 

การวัดปริมาตรและความจุ
โดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่
หน่วยมาตรฐานได้
ถูกต้อง๙-๑๐ข้อ 

การวัดปริมาตรและ
ความจุโดยใช้หน่วย
ท่ีไม่ใช่หน่วย
มาตรฐานได้ถูกต้อง 
๗-๘ข้อ 

การวัดปริมาตรและ
ความจุโดยใช้หน่วยที่
ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
ได้ถูกต้อง๕-๖ข้อ 

การวัดปริมาตรและ
ความจุโดยใช้หน่วยที่
ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
ได้ถูกต้อง๐-๔ ข้อ 

๔.  ๒.การวัดปริมาตร
และความจุเป็น
ช้อนชาช้อนโต๊ะ
ถ้วยตวงลิตร 

การวัดปริมาตรและความจุ
โดยใช้หน่วยที่ก าหนด 
ได้ถูกต้อง๙-๑๐ ข้อ 

การวัดปริมาตรและ
ความจุโดยใช้หน่วย
ท่ีก าหนด ได้ถูกต้อง     
๗-๘ ข้อ 

การวัดปริมาตรและความ
จุโดยใช้หน่วยที่
ก าหนด ได้ถูกต้อง     
๕-๖ ข้อ 

การวัดปริมาตรและ
ความจุโดยใช้หน่วยที่
ก าหนด ได้ถูกต้อง     
๐-๔ ข้อ 

   ๓.การเปรียบเทียบ
ปริมาตรและ
ความจุเป็นช้อน
ชาช้อนโต๊ะถ้วย
ตวงลิตร 

การเปรียบเทียบ
ปริมาตรและความจุได้
ถูกต้อง ๙-๑๐ ข้อ 

การเปรียบเทียบ
ปริมาตรและความจุ
ได้ถูกต้อง ๗-๘ ข้อ 

การเปรียบเทียบ
ปริมาตรและความจุ
ได้ถูกต้อง ๕-๖ ข้อ 

การเปรียบเทียบ
ปริมาตรและความจุ
ได้ถูกต้อง ๐-๔ ข้อ 

๔.การแก้โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตรและ 
ความจุ 

การแก้โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้อง ๙-๑๐ข้อ 

การแก้โจทย์ปัญหา
ได้ถูกต้อง ๗-๘ข้อ 

การแก้โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้อง๕-๖ข้อ 

การแก้โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้อง๐-๔ข้อ 

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  



 

 

๓๖ 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ ฝึกปฏิบัติ แก้ปัญหา และใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในเรื่องต่อไปนี้ 

๑. ทดสอบก่อนเรียน       (๑ ช่ัวโมง) 
๒. การวัดปริมาตรและความจุโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  (๕ ช่ัวโมง) 
๓. การวัดปริมาตรและความจุเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงลิตร    (๔ ช่ัวโมง) 
๔. การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงลิตร  (๔ช่ัวโมง) 
๕. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุท่ีมีหน่วยเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะ  

ถ้วยตวง ลิตร        (๕ช่ัวโมง) 
๖. ครูนักเรียนร่วมกันสรุปและทดสอบหลังเรียน    (๑ ช่ัวโมง) 

รวม  ๒๐  ช่ัวโมง 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

๑.หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.๒ 

๒.แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.๒ 

๓.ช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงลิตร 

๔.แผนภูมิความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตร 

๕.โจทย์ปัญหา 

๖.ใบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๗ 

 

แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๙ เรื่องรูปเรขาคณิตสองมิติ 

รหัสวิชา-ช่ือรายวิชา รหัสวิชา  ค๑๒๑๐๑   คณิตศาสตร์พื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒      เวลา ๑๒ ช่ัวโมง  

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี ๒การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๒เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 
และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 
ตัวชี้วัด 

ป.๒/๑ จ าแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหล่ียมและวงกลม  
สาระส าคัญ 
  รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปห้าเหล่ียม รูปหกเหล่ียม ฯลฯ รูปวงกลม และรูปวงรีเป็นรูปเรขาคณิตสอง
มิติ  
สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง  

-ลักษณะของรูปหลายเหล่ียมวงกลมและวงรี 
-การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบของรูป 

สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

 -  
สมรรถนะส าคัญ 

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

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑.มีวินัย 
๒.ใฝ่เรียนรู้  
๓.มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 



 

 

๓๘ 

 

ชิ้นงานหรือภาระงาน 
ใบกิจกรรมเรื่อง รูปเรขาคณิต  
 

การประเมินผล 
 

รายการประเมิน 
 ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม(๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 
จ าแนกรูปหลาย
เหล่ียม รูปวงกลม 
รูปวงร ี

จ าแนกรูปหลาย
เหล่ียม รูปวงกลม 
รูปวงรีได้ถูกต้อง ๙ 
– ๑๐ ข้อ 

จ าแนกรูปหลาย
เหล่ียม รูปวงกลม   
รูปวงรีได้ถูกต้อง  
๗-๘ข้อ 

จ าแนกรูปหลาย
เหล่ียม รูปวงกลม 
รูปวงรีได้ถูกต้อง๕-๖  
ข้อ 

จ าแนกรูปหลายเหล่ียม 
รูปวงกลม รูปวงรีได้
ถูกต้อง ๐-๔  ข้อ 

๕.  การตรวจสอบ
ความ
สมเหตุสมผลของ
ค าตอบ 

แสดงการ
ตรวจสอบค าตอบ
ได้อย่าง
สมเหตุสมผล ๙ – 
๑๐ ข้อ 

แสดงการตรวจสอบ
ค าตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล ๗-๘ ข้อ 

แสดงการตรวจสอบ
ค าตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล 
๕-๖ ข้อ 

แสดงการตรวจสอบ
ค าตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล ๐-๔ ข้อ 

๕. เขียนรูปหลาย
เหล่ียม รูปวงกลม 
และรูปวงร ี

เขียนรูปหลาย
เหล่ียม รูปวงกลม 
และรูปวงรีได้
ถูกต้อง๙ – ๑๐ ข้อ 

เขียนรูปหลายเหล่ียม 
รูปวงกลม และรูปวงรี
ได้ถูกต้อง๗-๘ ข้อ 

เขียนรูปหลาย
เหล่ียม รูปวงกลม 
และรูปวงรีได้ถูกต้อง 
๕-๖ข้อ 

เขียนรูปหลายเหล่ียม รูป
วงกลม และรูปวงรีได้
ถูกต้อง๐-๔ 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 
 ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ ฝึกปฏิบัติ แก้ปัญหา และใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในเรื่องต่อไปนี้ 

๑. ทดสอบก่อนเรียน      (๑ ช่ัวโมง) 
๒. ลักษณะของรูปหลายเหล่ียมวงกลมและวงรี    (๕  ช่ัวโมง) 
๓. การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบของรูป   (๕ช่ัวโมง) 
๔. ครูนักเรียนร่วมกันสรุปและทดสอบหลังเรียน   (๑ ช่ัวโมง) 

รวม  ๑๒  ช่ัวโมง 



 

 

๓๙ 

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑.หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.๒ 

๒.แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.๒ 

๓.แบบรูปเรขาคณิต 

๔.ใบงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๔๐ 

 

แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู ้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร ระคน  
รหัสวิชา-ช่ือรายวิชา รหัสวิชา  ค๑๒๑๐๑   คณิตศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒       เวลา ๑๒ ช่ัวโมง 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี ๑ จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๑เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลท่ี

เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 

ตัวชี้วัด 

ป.๒/๗ หาผลลัพธ์การบวก  ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 
ป.๒/๘ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอน ของจ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 

สาระส าคัญ 

 การบวก ลบ คูณ หารระคน เป็นการด าเนินการท่ีมากกว่าหนึ่งขั้นตอนและการแก้ปัญหาการบวกลบ คูณ 

หารระคน สามารถท าได้หลายวิธี ควรเลือกวิธีแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมและด าเนินการตามข้ันตอนของการ

แก้ปัญหารวมถึงการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของค าตอบ 

สาระการเรียนรู้ 

 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

-การบวกลบคูณหารระคน 
-การแก้โจทย์ปัญหาพร้อมท้ังหาค าตอบ 

สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

 - 

สมรรถนะส าคัญ 

- มีความสามารถในการคิด 

 - มีความสามารถในการแก้ปัญหา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 - ใฝ่เรียนรู้ 

 - มีวินัย 

- มุ่งมั่นในการท างาน 

 



 

 

๔๑ 

 

ชิ้นงานหรือภาระงาน 

- ใบงาน ใบกิจกรรมเรื่อง 

๑. การบวก ลบ คูณ หารระคนแบบมีวงเล็บ 

๒. การบวก ลบ คูณ หารระคนแบบไม่มีวงเล็บ 

๓. การบวก ลบ คูณ หารระคนท่ีมีวงเล็บและไม่มีวงเล็บ 

๔. โจทย์ปัญหาระคน 

การประเมินผล 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
3. ๑.หาค าตอบจาก

โจทย์ระคน 
หาค าตอบจาก
โจทย์ระคนได้
ถูกต้อง   
๘๐-๑๐๐% 

หาค าตอบจากโจทย์
ระคนได้ถูกต้อง  
๗๐-๗๙% 

หาค าตอบจาก
โจทย์ระคนได้
ถูกต้อง  
๖๐-๖๙% 

หาค าตอบจากโจทย์
ระคนได้ถูกต้อง น้อย
กว่า ๕๐% 

๒๒.การวางแผนแก้
โจทย์ปัญหา 

 

วางแผนแก้โจทย์ 
ได้ถูกต้อง ๘๐-
๑๐๐% 

วางแผนแก้โจทย์ ได้
ถูกต้อง ๗๐-๗๙% 

วางแผนแก้โจทย์ 
ได้ถูกต้อง๖๐-๖๙% 

วางแผนแก้โจทย์ ได้
ถูกต้องน้อยกว่า 
๕๐% 

๓ ๓.การเขียนประโยค
สัญลักษณ์ 

เขียนประโยค
สัญลักษณ์ได้
ถูกต้อง๘๐-๑๐๐% 

เขียนประโยค
สัญลักษณ์ได้ถูกต้อง 
๗๐-๗๙% 

เขียนประโยค
สัญลักษณ์ได้
ถูกต้อง๖๐-๖๙% 

เขียนประโยค
สัญลักษณ์ได้ถูกต้อง
น้อยกว่า ๕๐% 

๔.๔.การแสดงวิธีท าและ
หาค าตอบ 

แสดงวิธีท าและหา
ค าตอบได้ถูกต้อง 
๘๐-๑๐๐% 

แสดงวิธีท าและหา
ค าตอบได้ถูกต้อง  
๗๐-๗๙% 

แสดงวิธีท าและหา
ค าตอบได้ถูกต้อง 
๖๐-๖๙% 

แสดงวิธีท าและหา
ค าตอบได้ถูกต้อง 
น้อยกว่า ๕๐% 

๕ ๕.การตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผล
ของค าตอบ 

แสดงการตรวจสอบ
ค าตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล  
๘๐-๑๐๐% 

แสดงการตรวจสอบ
ค าตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล  
๗๐-๗๙% 

แสดงการตรวจสอบ
ค าตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล  
๖๐-๖๙% 

แสดงการตรวจสอบ
ค าตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผลน้อย
กว่า ๕๐% 

 

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
 คะแนน  ๑๖-๒๐  คะแนน  หมายถึงระดับ  ๔ ดีมาก  
 คะแนน  ๑๓-๑๕  คะแนน  หมายถึงระดับ   ๓  ดี  
 คะแนน   ๙-๑๒   คะแนน  หมายถึงระดับ   ๒  พอใช้  
 คะแนน   ๐-๘    คะแนน  หมายถึงระดับ   ๑  ควรปรับปรุง  



 

 

๔๒ 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ ฝึกปฏิบัติ แก้ปัญหา และใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

ในเรื่องต่อไปนี ้
๑.ท าแบบทดสอบก่อนเรียน     (๑ ช่ัวโมง)  

๒.การบวก ลบ คูณ หารระคนแบบมีวงเล็บ    ( ๒ ช่ัวโมง) 

๓.การบวก ลบ คูณ หารระคนแบบไม่มีวงเล็บ   ( ๒ ช่ัวโมง) 

๔.การบวก ลบ คูณ หารระคนท่ีมีและไม่มีวงเล็บ   ( ๓ ช่ัวโมง) 

๕.โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ๒ ขั้นตอน   ( ๓ ช่ัวโมง) 

๖.ท าแบบทดสอบหลังเรียน     (๑ ช่ัวโมง)  

  รวม  ๑๒  ช่ัวโมง 
 

สื่อการเรียนรู้ 

๑. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ช้ันป.๒ 

๒. แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ช้ันป.๒ 

๓. แถบโจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคน 

๔. แถบโจทย์ปัญหา 

๕. กระดาษเปล่า 

๖. ใบงาน / ใบกิจกรรม 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๔๓ 

 

แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑๑ เรื่อง แผนภูมิรูปภาพ 
รหัสวิชา-ช่ือรายวิชา รหัสวิชา  ค๑๒๑๐๑   คณิตศาสตร์พื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒      เวลา ๘ ช่ัวโมง  

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี ๓ สถิติและความน่าจะเป็น 

          มาตรฐาน ค.๓.๑เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา  
ตัวชี้วัด 

ป.๒/๑ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเมื่อก าหนดรูป ๑ รูปแทน ๒หน่วย 
๕หน่วย หรือ ๑๐หน่วย 
สาระส าคัญ 
 แผนภูมิรูปภาพเป็นวิธีการน าเสนอข้อมูลอย่างหนึ่ง เพื่อความสะดวกในการอ่านข้อมูล ส่วนการอ่าน
ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพเป็นการอ่านข้อมูลเพื่อตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 
สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
-การอ่านแผนภูมิรูปภาพ 

สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
   - 
สมรรถนะส าคัญ 

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

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑.มีวินัย 
๒.ใฝ่เรียนรู้  
๓.มุ่งมั่นในการท างาน 

 
ชิ้นงานหรือภาระงาน 
 ใบกิจกรรมเรื่อง แผนภูมิรูปภาพ  



 

 

๔๔ 

 

การประเมินผล 
 

รายการประเมิน 
 ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม(๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 
การน าเสนอข้อมูล
รูปภาพ ๑รูปแทน 
๒ หน่วย 

อ่านข้อมูลแผนภูมิ
รูปภาพได้ถูกต้อง 
๙-๑๐ข้อ 

อ่านข้อมูลแผนภูมิ
รูปภาพได้ถูกต้อง  
๗-๘ ข้อ 

อ่านข้อมูลแผนภูมิ
รูปภาพได้ถูกต้อง 
๕-๖ ข้อ 

อ่านข้อมูลแผนภูมิ
รูปภาพได้ถูกต้องน้อย
กว่า ๕ข้อ 

การน าเสนอข้อมูล
รูปภาพ ๑รูปแทน 
๕ หน่วย 

อ่านข้อมูลแผนภูมิ
รูปภาพได้ถูกต้อง 
๙-๑๐ข้อ 

อ่านข้อมูลแผนภูมิ
รูปภาพได้ถูกต้อง  
๗-๘ ข้อ 

อ่านข้อมูลแผนภูมิ
รูปภาพได้ถูกต้อง 
๕-๖ ข้อ 

อ่านข้อมูลแผนภูมิ
รูปภาพได้ถูกต้องน้อย
กว่า ๕ข้อ 

การน าเสนอข้อมูล
รูปภาพ ๑รูปแทน 
๑๐ หน่วย 

อ่านข้อมูลแผนภูมิ
รูปภาพได้ถูกต้อง 
๙-๑๐ข้อ 

อ่านข้อมูลแผนภูมิ
รูปภาพได้ถูกต้อง  
๗-๘ ข้อ 

อ่านข้อมูลแผนภูมิ
รูปภาพได้ถูกต้อง 
๕-๖ ข้อ 

อ่านข้อมูลแผนภูมิ
รูปภาพได้ถูกต้องน้อย
กว่า ๕ข้อ 

 

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 
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ ฝึกปฏิบัติ แก้ปัญหา และใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

ในเรื่องต่อไปนี ้
๑.ท าแบบทดสอบก่อนเรียน     (๑ ช่ัวโมง)  

๒.การอ่านแผนภูมิรูปภาพเมื่อก าหนด ๑ รูปแทน ๒ หน่วย  (๒ ช่ัวโมง)  

๓.การอ่านแผนภูมิรูปภาพเมื่อก าหนด ๑ รูปแทน ๕ หน่วย  ( ๒ ช่ัวโมง) 

๔.การอ่านแผนภูมิรูปภาพเมื่อก าหนด ๑ รูปแทน ๑๐ หน่วย  ( ๒ ช่ัวโมง) 

๕.ท าแบบทดสอบหลังเรียน     (๑ ช่ัวโมง)  

  รวม  ๘  ช่ัวโมง 
 
 
 



 

 

๔๕ 

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑.หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.๒ 

๒.แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.๒ 

๓.รูปแผนภูมิรูปภาพ 

๔.ใบงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๔๖ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
 
ค าช้ีแจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่อง 
 ท่ีตรงกับระดับคะแนน  

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 การแสดงความคิดเห็น    
2 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น    
3 การท างานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย    
4 ความมีน้ าใจ    
5 การตรงต่อเวลา    

รวม  
 

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                 ............../.................../................ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 3    คะแนน  
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้   2    คะแนน  
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้   1    คะแนน  
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช้ 
ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๗ 

 

  แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  
 

ค าช้ีแจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่อง 
 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 

ล าดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความคิดเห็น 

การยอมรับ
ฟังคนอื่น 

การท างาน 
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ความมีน้ าใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 

ในการ
ปรับปรุง 

ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15  

คะแนน 
 
3 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

                  
                  
                  
                  
 

                                                                  ลงช่ือ ...................................................ผู้ประเมิน 
 ............../.................../............... 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 3    คะแนน  
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้   2    คะแนน  
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้   1    คะแนน  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช้ 
ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๘ 

 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.มีวินัย 
- ตรงต่อเวลา     

-ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน     

๒.ใฝ่เรียนรู้ 

- สนใจศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ     

- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่ม     

- ร่วมแสดงความคิดเห็น ถาม – ตอบ     

-จดบันทึกความรู้อย่างเป็นระเบียบ     

๓. มุ่งมั่นในการท างาน 

- ต้ังใจท างานท่ีได้รับมอบหมาย     

-ความขยัน รับผิดชอบ ระเบียบ วินัย     

-มีความอดทนไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ     

-ส่งงานตรงเวลาท่ีก าหนด     

 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ าเสมอ  ให้ ๓ คะแนน  

- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๒คะแนน  

- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให้ ๑ คะแนน  

- พฤติกรรมท่ีไม่เคยปฏิบัติเลย   ให้ ๐คะแนน  

 

 

 

 

 



 

 

๔๙ 

 

แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
 

สมรรถนะผู้เรียน รายการประเมิน ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.ความสามารถในการส่ือสาร 

-มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร     
-อธิบายถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ด้วยภาษา
ที่เหมาะสม 

    

-มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร     
- ใช้วิธีสื่อสารที่เหมาะสม     

๒.ความสามารถในการคิด 
-มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้     
-มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์เพ่ือสร้างองค์ความรู้     

๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา 

-ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา     
-แสวงหาความรู้/ประยุกต์ใช้ความรู้การป้องกันและ
แก้ปัญหา 

    

-ตัดสินใจโดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึน     

๔.มีความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

-ท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข     
-ประยุกต์ใช้ความรู้ในการด าเนินชีวิต     
-มีวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อย่าง
เหมาะสม 

    

๕.มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

-เลือกใช้ข้อมูลในการท างานที่เหมาะสมกับตนเอง     
-มีทักษะกระบวนการเทคโนโลยี     

 

เกณฑ์การประเมินผล 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ าเสมอ  ให้ ๓ คะแนน  

- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๒คะแนน  

- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให้ ๑ คะแนน  

- พฤติกรรมท่ีไม่เคยปฏิบัติเลย   ให้ ๐คะแนน  

 

 

 

 



 

 

๕๐ 

 

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

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู ้

ค าช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 

ระดับการปฏิบัติ   ๔  หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด      ๓ หมายถึง   การปฏิบัติมาก 

                        ๒ หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     ๑ หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเน้ือหาสาระ     

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     

๓. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     

๔. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     

๕. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
และสาระการเรียนรู้ 

    

๖. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๗. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / ภาระงาน     

๙. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๑๑. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู้     

๑๒. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     

  รวม/  สรุปผล      

หรือ    เฉลี่ย/ สรุปผล   
 

การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 

 

  

 



 

 

๕๑ 

 

คณะผู้จัดท า 
 

๑.นางธนพร  อรชร    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
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  จ าปาวงค์   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
10. นายสุขสันต์  ผมทอง    ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
11. นางสาวพัชริยา  มุ่งฝอยกลาง   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
๑2. นางสาวปิยะวรรณ  สุขข า   ธุรการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  

 


