
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แฟ้มประกอบการประเมิน 

ด้านที่ 1                                     
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางวราภรณ์  ณ นคร 
ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครชู านาญการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 การจัดการเรียนรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้เรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชติและเต็มศักยภาพ โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 การออกแบบ 

หน่วยการเรียนรู้ 

แฟ้มประกอบการประเมิน 

ด้านที่ 1                                    
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางวราภรณ์  ณ นคร 
ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครชู านาญการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ หมายถึง การจัดท าและหรือพัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของ
สาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียน  บริบทของสถานศึกษาและ
ท้องถิ่น มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ (Active Learning) 
โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้ และการวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ และประเมินผล
หน่วยการเรียนรู้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ 5 

1.ออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ท้องถิ่นและเหมาะสมกับผู้เรียน 
 
2.มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระ
การเรียนรู้อย่างหลากหลายและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
 
3.ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้และน าผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
 
4.เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้น า เป็นพี่เลี้ยงและเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ 4 

1.ออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ท้องถิ่นและเหมาะสมกับผู้เรียน 
 
2.มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระ
การเรียนรู้อย่างหลากหลายและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
 
3.ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้และน าผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
 
4.เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นพี่เลี้ยงและหรือเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ 3 

1.ออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ท้องถิ่นและเหมาะสมกับผู้เรียน 
 
2.มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระ
การเรียนรู้อย่างหลากหลายและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
 
3.ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้และน าผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
 
4.เป็นพี่เลี้ยงหรือร่วมปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ 2 

1.ออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ท้องถิ่นและเหมาะสมกับผู้เรียน 
 
2.มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระ
การเรียนรู้อย่างหลากหลายและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
 
3.ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้และน าผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 

1.ออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ท้องถิ่นและเหมาะสมกับผู้เรียน 
 
2.มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระ
การเรียนรู้และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
 
3.ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐาน/ร่องรอย 

ประกอบการประเมิน 

ปีการศึกษา 2561 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐาน/ร่องรอยประกอบการประเมิน 
     1.ออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยการปรับ 
       ประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของ 
       สถานศึกษา ท้องถิ่นและเหมาะสมกับผู้เรียน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐาน/ร่องรอยประกอบการประเมิน 
    2.มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่   
      สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ 
      อย่างหลากหลายและสามารถน าไปปฏิบัติ 
     ได้จริง 
 



 

 

 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

วิธีสอน/กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ทักษะการคิด เวลา 

(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
จ านวนนับไม่เกิน 

100,000 

1. ทบทวนจ านวนนับไม่
เกิน 1,000 

- วิธีสอนแบบค้นพบ  (Discovery 
Method) 

1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

2. จ านวนนับไม่เกิน 
10,000 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

3. จ านวนนับไม่เกิน 
100,000 

- วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์ 

1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

4. หลัก ค่าประจ าหลัก 
และค่าของเลขโดด 
ในแต่ละหลัก 

- วิธีสอนแบบอุปนัย 1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

5. การเขียนตัวเลข 
ในรูปกระจาย 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการปฏิบัติ 

1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเรียงล าดับ 

1 

6. การใช้ 0 เพ่ือยึด 
ต าแหน่งของหลัก 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด 
สี่สหาย 

1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเรียงล าดับ 

1 

7. การเปรียบเทียบ
จ านวน (เท่ากัน  
ไม่เท่ากัน) 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
(ทักษะการคิดค านวณทาง
คณิตศาสตร์) 

- ทักษะการเปรียบเทียบ 1 

8. การเปรียบเทียบ
จ านวน (มากกว่า น้อย
กว่า) 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
(ทักษะการคิดค านวณทาง
คณิตศาสตร์) 

- ทักษะการเปรียบเทียบ 1 

9. การเรียงล าดับ
จ านวนนับไม่เกิน 
100,000 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเรียงล าดับ 

1 

10. การนับเพ่ิมทีละ 3 - วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
(ทักษะการคิดค านวณทาง
คณิตศาสตร์) 

1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

กลยุทธ์ วิธีสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ป.3 
 



 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

วิธีสอน/กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ทักษะการคิด เวลา 

(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
จ านวนนับไม่เกิน 
100,000 (ต่อ) 

11. การนับเพ่ิมทีละ 4 - วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคคูค่ิด 

1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

12. การนับเพ่ิมทีละ 25 
และทีละ 50 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

13. การนับลดทีละ 3 
และทีละ 4 

- วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์ 

1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

14. การนับลดทีละ 5 
และทีละ 25 

- วิธีสอนแบบอุปนัย 1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

15. การนับลดทีละ 50 - วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
(ทักษะการคิดค านวณทาง
คณิตศาสตร์) 

1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

16. การนับเพ่ิมและการ
นับลด 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคคู่ตรวจสอบ 

1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
การบวกจ านวนที่มี

ผลบวกไม่เกิน 
100,000 

1. ทบทวนการบวก
จ านวนที่มีผลบวก 
ไม่เกิน 1,000  
(ไม่มีทด) โดยใช้ตาราง
หลัก 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ : เทคนิคการเรียน
ร่วมกัน 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

2. ทบทวนการบวก
จ านวนที่มีผลบวก 
ไม่เกิน 1,000  
(ไม่มีทด) โดยวิธีลัด 

- วิธีสอนแบบกระบวนการ 
กลุ่มสัมพันธ์ 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 



 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

วิธีสอน/กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ทักษะการคิด เวลา 

(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
การบวกจ านวนที่มี
ผลบวกไม่เกิน 
100,000 (ต่อ) 

3. ทบทวนการบวก
จ านวนที่มีผลบวก 
ไม่เกิน 1,000 (มีทด) 
โดยใช้ตารางหลัก 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการปฏิบัติ 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

4. ทบทวนการบวก
จ านวนที่มีผลบวก 
ไม่เกิน 1,000 (มีทด) 
โดยวิธีลัด 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด 
สี่สหาย 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

5. การบวกจ านวนที่มี
ผลบวกไม่เกิน 10,000 
(ไม่มีทด) โดยใช้ตาราง
หลัก 

- วิธีสอนแบบค้นพบ  (Discovery 
Method) 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

6. การบวกจ านวนที่มี
ผลบวกไม่เกิน 10,000 
(ไม่มีทด) โดยวิธีลัด 

- วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

7. การบวกจ านวนที่มี
ผลบวกไม่เกิน 10,000 
(มีทด)  
โดยการใช้ตารางหลัก 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
(ทักษะการคิดค านวณทาง
คณิตศาสตร์) 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

8. การบวกจ านวนที่มี
ผลบวกไม่เกิน 10,000 
(มีทด) โดยวิธีลัด 

 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

9. การบวกจ านวนสอง
จ านวนที่มีผลบวก 
ไม่เกิน 100,000  
(ไม่มีทด) โดยใช้ตาราง
หลัก 

 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ : เทคนิค 
คู่ตรวจสอบ 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

10. การบวกจ านวนสอง
จ านวนที่มีผลบวกไม่
เกิน 100,000 (ไม่มี
ทด) โดยวิธีลัด 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 



หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

วิธีสอน/กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ทักษะการคิด เวลา 

(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
การบวกจ านวนที่มี
ผลบวกไม่เกิน 
100,000  (ต่อ) 

11. การบวกจ านวนสอง
จ านวนที่มีผลบวกไม่
เกิน 100,000  
(มีทด) โดยใช้ตาราง
หลัก 

- วิธีสอนแบบกระบวนการ 
กลุ่มสัมพันธ์ 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

12. การบวกจ านวนสอง
จ านวนที่มีผลบวกไม่
เกิน 100,000  
(มีทด) โดยวิธีลัด 

- วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

13. การบวกจ านวนสาม
จ านวนที่มีผลบวกไม่
เกิน 100,000 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

14. โจทย์ปัญหาการบวก
จ านวนที่มีผลบวก 
ไม่เกิน 100,000 

- วิธีสอนแบบอุปนัย - ทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหา 

1 

15. การแก้โจทย์ปัญหา
การบวกจ านวนที่มี
ผลบวกไม่เกิน 
100,000 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการเรียนความรู้ความ
เข้าใจ 

- ทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหา 

1 

16. การสร้างโจทย์ปัญหา
การบวกจากจ านวน 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
(ทักษะการคิดค านวณทาง
คณิตศาสตร์) 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 
3. ทักษะกระบวนการคิด

แก้ปัญหา 

1 

17. การสร้างโจทย์ปัญหา
การบวกจากประโยค
สัญลักษณ ์

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
(ทกัษะการคิดค านวณทาง
คณิตศาสตร์) 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 
3. ทักษะกระบวนการคิด

แก้ปัญหา 

1 

18. การสร้างโจทย์ปัญหา
การบวกจากข้อความ 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 
3. ทักษะกระบวนการคิด

แก้ปัญหา 

1 



 

หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

วิธีสอน/กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ทักษะการคิด เวลา 

(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
การลบจ านวนที่มีตัว
ต้ังไม่เกิน 100,000 

1. ทบทวนการลบ
จ านวนที่มีตัวต้ัง 
ไม่เกิน 1,000  
โดยใช้ตารางหลัก  
(ไม่มีการกระจาย) 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคคูค่ิด 
สี่สหาย 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

2. ทบทวนการลบจ านวน
ที่มีตัวต้ัง 
ไม่เกิน 1,000  
โดยวิธีลัด (ไม่มี 
การกระจาย) 

- วิธีสอนแบบกระบวนการ 
กลุ่มสัมพันธ์ 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

3. ทบทวนการลบ
จ านวนที่มีตัวต้ัง 
ไม่เกิน 1,000  
โดยใช้ตารางหลัก  
(มีการกระจาย) 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
(ทักษะการคิดค านวณทาง
คณิตศาสตร์) 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

4. ทบทวนการลบจ านวน
ที่มีตัวต้ัง 
ไม่เกิน 1,000  
โดยวิธีลัด  
(มีการกระจาย) 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ : เทคนิค 
คู่ตรวจสอบ 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

5. การลบจ านวนที่มี 
ตัวต้ังไม่เกิน 10,000  
โดยใช้ตารางหลัก  
(ไม่มีการกระจาย) 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
 กระบวนการปฏิบัติ 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

6. การลบจ านวนที่มี 
ตัวต้ังไม่เกิน 10,000  
โดยวิธีลัด (ไม่มี 
การกระจาย) 

- วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

7. การลบจ านวนที่มี 
ตัวต้ังไม่เกิน 10,000  
โดยใช้ตารางหลัก  
(มีการกระจาย) 

- วิธีสอนแบบกระบวนการ 
กลุ่มสัมพันธ์ 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 



 

หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

วิธีสอน/กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ทักษะการคิด เวลา 

(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
การลบจ านวนที่มีตัว
ต้ังไม่เกิน 100,000  

(ต่อ) 

8. การลบจ านวนที่มี 
ตัวต้ังไม่เกิน 10,000  
โดยวิธีลัด (มีการ
กระจาย) 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ : เทคนิคช่วยกันคิด
ช่วยกันเรียน 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

9. การลบจ านวนที่มี 
ตัวต้ังไม่เกิน 100,000 
โดยใช้ตารางหลัก (ไม่
มีการกระจาย)  

- วิธีสอนแบบค้นพบ  (Discovery 
Method) 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

10. การลบจ านวนที่มี 
ตัวต้ังไม่เกิน 100,000 
โดยวิธีลัด (ไม่มีการ
กระจาย) 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคร่วมกันคิด 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

11. การลบจ านวนที่มี 
ตัวต้ังไม่เกิน 100,000 
โดยใช้ตารางหลัก  
(มีการกระจาย) 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
(ทักษะการคิดค านวณทาง
คณิตศาสตร์) 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

12. การลบจ านวนที่มี 
ตัวต้ังไม่เกิน 100,000 
โดยวิธีลัด  
(มีการกระจาย) 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคคูค่ิด 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

 

13. การลบจ านวนที่มี 
ตัวต้ังไม่เกิน 100,000   

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคแบ่งปัน
ความส าเร็จ 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

 

14. ความสัมพันธ์ของการ
บวกและการลบ   

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
(ทักษะการคิดค านวณทาง
คณิตศาสตร์) 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

 

 
 



 

หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

วิธีสอน/กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ทักษะการคิด เวลา 

(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
การลบจ านวนที่มีตัว
ต้ังไม่เกิน 100,000  

(ต่อ) 

15. โจทย์ปัญหาการลบ
จ านวนที่มีตัวต้ัง 
ไม่เกิน 100,000 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
(ทักษะการแก้ปัญหาโจทย์) 

- ทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหา 

1 

16. การแก้โจทย์ปัญหา
การลบจ านวนที่มี 
ตัวต้ังไม่เกิน 100,000 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคการเรียนร่วมกัน 

- ทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหา 

1 

17. การสร้างโจทย์ปัญหา
การลบจากจ านวน 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
(ทักษะการคิดค านวณทาง
คณิตศาสตร์) 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 
3. ทักษะกระบวนการคิด

แก้ปัญหา 

1 

18. การสร้างโจทย์ปัญหา
การลบจากประโยค
สัญลักษณ ์

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
(ทักษะการคิดค านวณทาง
คณิตศาสตร์) 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 
3. ทักษะกระบวนการคิด

แก้ปัญหา 

1 

19. การสร้างโจทย์ปัญหา
การลบจากข้อความ 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคคูค่ิด 
สี่สหาย 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 
3. ทักษะกระบวนการคิด

แก้ปัญหา 

1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 

การคูณ 

1. ความหมายของ 
การคูณ 

- วิธีสอนแบบค้นพบ  (Discovery 
Method) 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

2. การสลับที่ของ 
การคูณ 

- วิธีสอนแบบกระบวนการ 
กลุ่มสัมพันธ์ 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

3. ศูนย์กับการคูณ - วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

4. การคูณจ านวนที่มีหน่ึง
หลักกับจ านวน 
ที่มีหน่ึงหลัก 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด 
สี่สหาย 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

5. การคูณจ านวนที่มีหน
หลักกับ10, 20, .., 90 

- วิธีสอนแบบค้นพบ  (Discovery 
Method) 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

6. การคูณจ านวนที่มีหน่ึง
หลักกับสองหลัก 

- วิธีสอนแบบอุปนัย 1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

7. การคูณจ านวนที่มีหน่ึง
หลักกับ 100 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry Method : 5E)     

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 



หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

วิธีสอน/กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ทักษะการคิด เวลา 

(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 

การคูณ (ต่อ) 

8. การคูณจ านวนที่มีหน่ึง
หลักกับ 200, 300, 
400, ..., 900 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิค 
คู่ตรวจสอบ      

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

 9. การคูณจ านวนที่มีหน่ึง
หลักกับ 1,000 

- วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์ 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

 10. การคูณจ านวนที่มีหน่ึง
หลักกับ 2,000, 
3,000, , ..., 9,000 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิค 
การเรียนร่วมกัน      

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

 11. การคูณจ านวนที่มีหน่ึง
หลักกับจ านวนที่มี 
สามหลักตามแนวต้ัง  

- วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

 12. การคูณจ านวนที่มีหน่ึง
หลักกับจ านวนที่มี 
สามหลักตามแนวต้ัง  
(มีทด) 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคช่วยกันคิดช่วยกัน
เรียน 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

 13. การคูณจ านวนที่มีหน่ึง
หลักกับจ านวน 
ที่มีสี่หลักตามแนวต้ัง  

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

 14. การคูณจ านวนที่มีหน่ึง
หลักกับจ านวน 
ที่มีสี่หลักตามแนวต้ัง  

- วิธีสอนโดยใช้เกม 1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

 15. การคูณจ านวนที่มีสอง
หลักกับ 10 

- วิธีสอนแบบค้นพบ  (Discovery 
Method) 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

 16. การคูณจ านวนที่มีสอง
หลักกับ20, 30, ..., 90 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry Method : 5E)     

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

 17. การคูณจ านวนที่มีสอง
หลักกับจ านวน 
ที่มีสองหลัก 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
(ทักษะการคิดค านวณทาง
คณิตศาสตร์) 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

 18. โจทย์ปัญหาการคูณ - วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
(ทักษะการแก้ปัญหาโจทย์) 

1. ทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหา 

2. ทักษะการน าความรู้ไปใช ้

1 



หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

วิธีสอน/กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ทักษะการคิด เวลา 

(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 

การคูณ (ต่อ) 

19. การสร้างโจทย์ปัญหา
การคูณ 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
(ทักษะการคิดค านวณทาง
คณิตศาสตร์) 

- ทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหา 

1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 

การหาร 

1. การลบและการหาร - วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคร่วมกันคิด 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

 2. ความสัมพันธ์ของการ
คูณและการหาร 

- วิธีสอนแบบนิรนัย 1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

 3. การหารที่ตัวหารและ
ผลหารมีหน่ึงหลัก 

- วิธีสอนแบบกระบวนการ 
กลุ่มสัมพันธ์ 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

 4. การหารลงตัว - วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคคูค่ิดสี่สหาย 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

 5. การหารไม่ลงตัว - วิธีสอนแบบอุปนัย 1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

 6. การหารที่ตัวต้ัง 
มีสองหลัก ตัวหาร
และผลหารม1ีหลัก 

- วิธีสอนแบบกระบวนการ 
กลุ่มสัมพันธ์ 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

 7. การหารที่ตัวต้ัง 
มีสองหลัก ตัวหาร 
มีหน่ึงหลักและผลหาร
มีสองหลัก 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
(ทักษะการคิดค านวณทาง
คณิตศาสตร์) 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

 8. การหารที่ตัวต้ัง 
มีสามหลัก ตัวหาร 
มีหน่ึงหลัก 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการเรียนความรู้ความ
เข้าใจ 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

 9. การหารที่ตัวต้ัง 
มีสี่หลัก ตัวหาร 
มีหน่ึงหลัก 

- วิธีสอนแบบกระบวนการ 
กลุ่มสัมพันธ์ 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

 10. การหารยาวและ 
การหารสั้น 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคการเรียนร่วมกัน 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

 11. โจทย์ปัญหาการหาร - วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการเรียนความรู้ความ
เข้าใจ 

- ทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหา 

1 



หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

วิธีสอน/กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ทักษะการคิด เวลา 

(ชั่วโมง) 

 12. การแก้โจทย์ปัญหา
การหาร 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
(ทักษะการแก้ปัญหาโจทย์) 

- ทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหา 

1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 

การหาร 

13. การสร้างโจทย์ปัญหา
การหารจากประโยค
สัญลักษณ ์

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry Method : 5E)     

1. ทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหา 

2. ทักษะกระบวนการคิด
สร้างสรรค ์

1 

 14. การสร้างโจทย์ปัญหา
การหารจากจ านวน 

- วิธีสอนแบบนิรนัย 1. ทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหา 

2. ทักษะกระบวนการคิด
สร้างสรรค ์

1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
การวัดความยาว 
ความสูง และ

ระยะทาง 

1. เครื่องมือวัดที่มี
หน่วยมาตรฐาน 

- วิธีสอนแบบอุปนัย 1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

2. หน่วยที่ใช้บอกความ
ยาว 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่อง 
รอบวง 

1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

3. การวัดความยาว - วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการปฏิบัติ 

1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

4. หน่วยวัดความยาว
เป็นเซนติเมตร 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคคูค่ิด 
สี่สหาย 

1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

5. การวัดความสูง - วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

6. หน่วยวัดความยาว
เป็นมิลลิเมตร 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิค 
คู่ตรวจสอบ 

1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

7. หน่วยวัดความยาว
เป็นเซนติเมตรและ
มิลลิเมตร 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคช่วยกันคิดช่วยกัน
เรียน 

1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

8. หน่วยวัดความยาว
เป็นเมตร 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคคูค่ิด 

1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

9. การวัดระยะทาง - วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการปฏิบัติ 

1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

 



หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

วิธีสอน/กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ทักษะการคิด เวลา 

(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
การวัดความยาว 
ความสูง และ
ระยะทาง (ต่อ) 

10. การเลือกเครื่องมือ
และหน่วยวัดความ
ยาวที่เหมาะสม 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการสร้างความคิด 
รวบยอด 

1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

 11. ความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วย 
การวัดความยาว 

- วิธีสอนแบบค้นพบ  (Discovery 
Method) 

1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

12. การเปรียบเทียบ
ความยาว 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

13. การเปรียบเทียบความ
สูง 

- วิธีสอนแบบกระบวนการ 
กลุ่มสัมพันธ์ 

1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

14. การเปรียบเทียบ
ระยะทาง 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคร่วมกันคิด  

1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

15. การเปรียบเทียบความ
ยาว ความสูง และ
ระยะทาง 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคช่วยกันคิด
ช่วยกันเรียน 

1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

16. หลักการคาดคะเน
ความยาว ความสูง 
และระยะทาง 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

17. การคาดคะเน 
ความยาว ความสูง 
และระยะทาง 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการปฏิบัติ 

1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

18. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ 
ความยาว ความสูง 
และระยะทาง 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการเรียนความรู้ความ
เข้าใจ 

- ทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหา 

 

1 

19. การแก้โจทย์ปัญหา
เก่ียวกับความยาว 
ความสูง และ
ระยะทาง 

- วิธีสอนแบบกระบวนการ 
กลุ่มสัมพันธ์ 

- ทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหา 

 

1 



 

หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

วิธีสอน/กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ทักษะการคิด เวลา 

(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
เวลา 

1. ส่วนประกอบของ
นาฬิกา 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

2. การอ่านเวลาเป็น
ชั่วโมงและนาที 

- วิธีสอนแบบค้นพบ  (Discovery 
Method) 

1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

3. การบอกเวลาเป็น
นาฬิกาและนาทีในช่วง
กลางวัน 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการสร้างความคิด 
รวบยอด 

1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

4. การบอกเวลาเป็น
นาฬิกาและนาทีในช่วง
กลางคืน 

- วิธีสอนแบบอุปนัย 1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

5. การเขียนบอกเวลาโดย
ใช้จุดและ 
การอ่าน 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการสร้างความคิด 
รวบยอด 

1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

6. ความสัมพันธ์ของ
หน่วยเวลา 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคคูค่ิด 

- ทักษะการเชื่อมโยง 1 

7. การเปลี่ยนหน่วยเวลา - วิธีสอนแบบค้นพบ  (Discovery 
Method) 

- ทักษะการเชื่อมโยง 1 

8. การอ่านบันทึก
กิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการเรียนความรู้ 
ความเข้าใจ 

- ทักษะการสรุปย่อ 1 

9. การเขียนบันทึก
กิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ 

- วิธีสอนโดยใช้การสาธิต - ทักษะการสรุปย่อ 1 

10. โจทย์ปัญหา 
เก่ียวกับเวลา 

- วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์ 

- ทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหา 

1 

11. การแก้โจทย์ปัญหา
เก่ียวกับเวลา 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
(ทักษะการแก้ปัญหาโจทย์) 

- ทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหา 

1 



 

หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

วิธีสอน/กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ทักษะการคิด เวลา 

(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 
การชั่ง 

1. เครื่องชัง่น้ าหนักที่มี
หน่วยมาตรฐาน 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

2. ส่วนประกอบของ
เครื่องชัง่สปริง 

- วิธีสอนแบบอุปนัย 1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

3. การชั่งน้ าหนักโดยใช้
เครื่องชัง่สปริง 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการปฏิบัติ 

1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

4. การชั่งน้ าหนักโดยใช้
เครื่องชัง่น้ าหนักตัว 

- วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

5. หน่วยการชั่ง - วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคร่วมกันคิด 

1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

6. การชั่งน้ าหนักเป็น
กิโลกรัม กรัม และขีด 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคคูค่ิด 
สี่สหาย 

1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

7. การเลือกเครื่องชั่ง 
ที่เหมาะสม 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการเรียนความรู้ความ
เข้าใจ 

1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

8. การเลือกหน่วย 
การชั่งที่เหมาะสม 

- วิธีสอนแบบอุปนัย 1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

9. ความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยการชั่ง 

- วิธีสอนแบบค้นพบ  (Discovery 
Method) 

- ทักษะการเชื่อมโยง 1 

10. การเปรียบเทียบ 
น้ าหนักในหน่วย
กิโลกรัม 

- วิธีสอนแบบกระบวนการ 
กลุ่มสัมพันธ์ 

1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

11. การเปรียบเทียบ 
น้ าหนักในหน่วย 
ที่เป็นกรัมและขีด 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคช่วยกันคิด 
ช่วยกันเรียน 

1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

12. การคาดคะเนน้ าหนัก - วิธีสอนแบบกระบวนการ 
กลุ่มสัมพันธ์ 

1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 



 

หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

วิธีสอน/กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ทักษะการคิด เวลา 

(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 
การชั่ง (ต่อ) 

13. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
น้ าหนัก 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคการเรียนร่วมกัน  

- ทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหา 

1 

14. การแก้โจทย์ปัญหา
เก่ียวกับน้ าหนัก 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
(ทักษะการแก้ปัญหาโจทย์) 

- ทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหา 

1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 
การตวง 

1. เครื่องตวงมาตรฐาน - วิธีสอนแบบอุปนัย 1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

2. หน่วยการตวง - วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคร่วมกันคิด 

1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

3. การตวงของแห้ง
ละเอียด 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการปฏิบัติ 

1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

4. การตวงของแห้งหยาบ - วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

5. การตวงของเหลว - วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการปฏิบัติ 

1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

6. การเลือกเครื่องตวง - วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคร่วมกันคิด 

1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

7. การเลือกหน่วย 
การตวงที่เหมาะสม 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการสร้างความตระหนัก 

1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

8. การเปรียบเทียบ
ปริมาตรของของแห้ง 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

9. การเปรียบเทียบ
ปริมาตรของของเหลว 

- วิธีสอนแบบกระบวนการ 
กลุ่มสัมพันธ์ 

1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

10. การหาความจุของ
ภาชนะ โดยใส่สิ่งของ
ให้เต็มภาชนะ 
แล้วตวงออก 

- วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

วิธีสอน/กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ทักษะการคิด เวลา 

(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 
การตวง (ต่อ) 

11. การหาความจุของ 
ภาชนะ โดยใช้ 
เครื่องตวงตวงสิ่งของ
ใส่ภาชนะจนเต็มพอดี 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการปฏิบัติ 

1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

12. การเปรียบเทียบ 

ความจุ 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ : เทคนิคช่วยกันคิด
ช่วยกันเรียน 

1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

13. การคาดคะเนปริมาตร - วิธีสอนแบบค้นพบ  (Discovery 
Method) 

1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

14. การคาดคะเนความจุ - วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 1. ทักษะการเปรียบเทียบ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

15. การแก้โจทย์ปัญหา
เก่ียวกับการตวง 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ : เทคนิคการเรียน
ร่วมกัน 

- ทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหา 

1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 
เงิน 

1. เงินเหรียญ - วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry Method : 5E)     

1. ทักษะการระบ ุ
2. ทักษะการจ าแนกประเภท 

1 

2. ธนบัตร - วิธีสอนแบบกระบวนการ 
กลุ่มสัมพันธ์ 

1. ทักษะการระบ ุ
2. ทักษะการจ าแนกประเภท 

1 

3. เงินเหรียญและธนบัตร - วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคร่วมกันคิด 

1. ทักษะการระบ ุ
2. ทักษะการจ าแนกประเภท 

1 

4. การเขียนจ านวนเงิน
โดยใช้จุดและการอ่าน 

- วิธีสอนแบบค้นพบ  (Discovery 
Method) 

1. ทักษะการระบ ุ
2. ทักษะการจ าแนกประเภท 

1 

5. บาทกับสตางค ์ - วิธีสอนแบบกระบวนการ 
กลุ่มสัมพันธ์ 

1. ทักษะการระบ ุ
2. ทักษะการจ าแนกประเภท 

1 

6. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
เงิน 

- วิธีสอนแบบอุปนัย - ทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหา 

1 

7. การแก้โจทย์ปัญหา
เก่ียวกับเงิน 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการเรียนความรู้ความ
เข้าใจ 

- ทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหา 

1 

8. ส่วนประกอบของ
บันทึกรายรับ-รายจ่าย 

- วิธีสอนแบบค้นพบ  (Discovery 
Method) 

1. ทักษะการส ารวจ 
2. ทักษะการสรุปย่อ 
 

1 



หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

วิธีสอน/กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ทักษะการคิด เวลา 

(ชั่วโมง) 

 9. การอ่านบันทึกรายรับ-
รายจ่าย 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคคูค่ิด 
สี่สหาย 

1. ทักษะการส ารวจ 
2. ทักษะการสรุปย่อ 

1 

 10. การเขียนบันทึก
รายรับ-รายจ่าย 

- วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 1. ทักษะการส ารวจ 
2. ทักษะการสรุปย่อ 

1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 
รูปเรขาคณิต 

1. จุด - วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคคูค่ิด 

1. ทักษะการระบ ุ
2. ทักษะการเชื่อมโยง 
3. ทักษะการจ าแนกประเภท 

1 

2. เส้นตรง - วิธีสอนแบบอุปนัย 1. ทักษะการระบ ุ
2. ทักษะการเชื่อมโยง 
3. ทักษะการจ าแนกประเภท 

1 

3. รังส ี - วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry Method : 5E)     

1. ทักษะการระบ ุ
2. ทักษะการเชื่อมโยง 
3. ทักษะการจ าแนกประเภท 

1 

 4. ส่วนของเส้นตรง - วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการสร้างความคิด 
รวบยอด 

 

1. ทักษะการระบ ุ
2. ทักษะการเชื่อมโยง 
3. ทักษะการจ าแนกประเภท 

1 

5. จุด เส้นตรง รังสี และ
ส่วนของเส้นตรง 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง 

1. ทักษะการระบ ุ
2. ทักษะการเชื่อมโยง 
3. ทักษะการจ าแนกประเภท 

1 

6. จุดตัด - วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคร่วมกันคิด 

1. ทักษะการระบ ุ
2. ทักษะการเชื่อมโยง 
3. ทักษะการจ าแนกประเภท 

1 

7. มุม - วิธีสอนแบบค้นพบ  (Discovery 
Method) 

1. ทักษะการระบ ุ
2. ทักษะการเชื่อมโยง 
3. ทักษะการจ าแนกประเภท 
 

1 



หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

วิธีสอน/กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ทักษะการคิด เวลา 

(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 

รูปเรขาคณิต 

8. รูปเรขาคณิตสองมิติ - วิธีสอนแบบค้นพบ  (Discovery 
Method) 

1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะการระบ ุ
3. ทักษะการจ าแนกประเภท 

1 

9. สิ่งของที่มีบางส่วนเป็น
รูปเรขาคณิต 
สองมิติ 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry Method : 5E)     

1. ทักษะการระบ ุ
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

 

1 

10. การเขียนรูปเรขาคณิต
สองมิติ 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการปฏิบัติ 

1. ทักษะการระบ ุ
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1 

11. รูปที่มีแกนสมมาตร - วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะการระบ ุ
3. ทักษะการสรุปอ้างอิง 

1 

12. รูปเรขาคณิตสามมิติ - วิธีสอนแบบค้นพบ  (Discovery 
Method) 

1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะการระบ ุ
3. ทักษะการจ าแนกประเภท 

1 

13. รูปเรขาคณิตสองมิติ
และรูปเรขาคณิต 
สามมิติ 

 

- วิธีสอนแบบอุปนัย 1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะการระบ ุ
3. ทักษะการจ าแนกประเภท 

1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 
แผนภูมิรูปภาพและ

แผนภูมิแท่ง 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล - วิธีสอนแบบกระบวนการ 
กลุ่มสัมพันธ์ 

- ทักษะการรวบรวมข้อมูล 1 

2. การจ าแนกและ 
จัดประเภทข้อมูล 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry Method : 5E) 

- ทักษะการจ าแนกประเภท 1 

3. แผนภูมิรูปภาพ - วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคคูค่ิด 
สี่สหาย 

- ทักษะการจ าแนกประเภท 1 

4. การอ่านแผนภูมิ
รูปภาพ 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการเรียนความรู้ 
ความเข้าใจ 

1. ทักษะการสรุปอ้างอิง 
2. ทักษะการแปลความ 

1 

5. แผนภูมิแท่ง - วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิค 
คู่ตรวจสอบ 

- ทักษะการจ าแนกประเภท 1 



หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

วิธีสอน/กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ทักษะการคิด เวลา 

(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 

แผนภูมิรูปภาพและ
แผนภูมิแท่ง 

6. การอ่านแผนภูมิแท่ง - วิธีสอนแบบอุปนัย 1. ทักษะการสรุปอ้างอิง 
2. ทักษะการแปลความ 

1 

 7. การอ่านแผนภูมิ
รูปภาพและ 
แผนภูมิแท่ง 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคช่วยกันคิดช่วยกัน
เรียน 

1. ทักษะการสรุปอ้างอิง 
2. ทักษะการแปลความ 

1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 
แบบรูปและ
ความสัมพันธ์ 

1. แบบรูปของจ านวน 
ที่เพ่ิมข้ึนทีละ 3 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
(ทักษะการคิดค านวณทาง
คณิตศาสตร์) 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการสังเกต 
3. ทักษะการระบ ุ

1 

2. แบบรูปของจ านวน 
ที่เพ่ิมข้ึนทีละ 4 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคการเรียนร่วมกัน 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการสังเกต 
3. ทักษะการระบ ุ

1 

3. แบบรูปของจ านวน 
ที่เพ่ิมข้ึนทีละ 25 

- วิธีสอนแบบกระบวนการ 
กลุ่มสัมพันธ์ 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการสังเกต 
3. ทักษะการระบ ุ

1 

4. แบบรูปของจ านวน 
ที่เพ่ิมข้ึนทีละ 50 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry Method : 5E)     

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการสังเกต 
3. ทักษะการระบ ุ

1 

5. แบบรูปของจ านวน 
ที่เพ่ิมข้ึน 

- วิธีสอนตามรูปแบบโมเดลซิปปา 
(CIPPA Model) 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการสังเกต 
3. ทักษะการระบ ุ
 

1 

6. แบบรูปของจ านวน 
ที่ลดลงทีละ 3 

- วิธีสอนแบบค้นพบ  (Discovery 
Method) 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการสังเกต 
3. ทักษะการระบ ุ
 

1 

7. แบบรูปของจ านวน 
ที่ลดลงทีละ 4 

- วิธีสอนแบบอุปนัย 1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการสังเกต 
3. ทักษะการระบ ุ
 
 
 
 
 
 

1 



หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

วิธีสอน/กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ทักษะการคิด เวลา 

(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 
แบบรูปและ

ความสัมพันธ์ (ต่อ) 

8. แบบรูปของจ านวน 
ที่ลดลงทีละ 5 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการกลุ่ม 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการสังเกต 
3. ทักษะการระบ ุ
 

1 

9. แบบรูปของจ านวน 
ที่ลดลงทีละ 25 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคการเรียนร่วมกัน 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการสังเกต 
3. ทักษะการระบ ุ
 

1 

10. แบบรูปของจ านวน 
ที่ลดลงทีละ 50 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry Method : 5E)     

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการสังเกต 
3. ทักษะการระบ ุ
 

1 

11. แบบรูปของจ านวน 
ที่ลดลง 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคร่วมกันคิด 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการสังเกต 
3. ทักษะการระบ ุ

1 

12. แบบรูปของจ านวน 
ที่เพ่ิมข้ึนและลดลง 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคการเรียนร่วมกัน 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการสังเกต 
3. ทักษะการระบ ุ

1 

13. แบบรูปซ้ า - วิธีสอนแบบอุปนัย 1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการสังเกต 
3. ทักษะการระบ ุ

1 

14. แบบรูปของรูปที่มี
รูปร่างและขนาด
สัมพันธ์กัน 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry Method : 5E)     

- ทักษะการเชื่อมโยง 1 

15. แบบรูปของรูปที่มี
รูปร่างและส ี
สัมพันธ์กัน 

- วิธีสอนแบบอุปนัย - ทักษะการเชื่อมโยง 1 

16. แบบรูปของรูปที่มี
ขนาดและสี 
สัมพันธ์กัน 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคคูค่ิด 
สี่สหาย 

- ทักษะการเชื่อมโยง 1 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐาน/ร่องรอยประกอบการประเมิน 
     3.ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้และ 
      น าผล การประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้มี  
      คณุภาพสูงขึ้น 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐาน/ร่องรอยประกอบการประเมิน 
    4.เป็นพี่เลี้ยงหรือร่วมปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
       ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


