
แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
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กิจกรรมชุดที่ 1 

1.1  สาระสำคัญ 

  การตวงโดยใช้เครื่องมือมาตรฐาน จะทำให้ได้ผลตวงตรงกัน 

1.2 สาระการเรียนรู้ 

 เครื่องตวงมาตรฐานและเครื่องตวงไม่มาตรฐาน 

1.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  เมื่อกำหนดเครื่องตวงให้ นักเรียนสามารถบอกได้ว่าเครื่องตวงใดเป็นเครื่องตวงมาตรฐาน  
และเครื่องตวงใดเป็นเครื่องตวงไม่มาตรฐาน 

1.4 สื่อการเรียนรู้ 

 1.4.1 เพลง “การตวง” 
 1.4.2 ภาชนะที่ใช้ในการตวง เช่น ขันน้ำ กาต้มน้ำ ถ้วย ชาม ขวดน้ำ ถุงข้าวสาร  
 1.4.3 ภาชนะที่มีหน่วยมาตรฐาน เช่น ลิตร ถัง ถ้วยตวง ช้อนตวง กระบอกตวง 
 1.4.4 บัตรภาพเครื่องตวง 
 1.4.5 แบบฝึก 

1.5 กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นที่ 1 สัมผัสของจริงหรือวัตถุสามมิติ 

 1.1 ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงประกอบท่าทางเพลง “การตวง” แล้วร่วมกัน
อภิปรายความหมายของเนื้อเพลงเกี่ยวกับเครื่องตวง และหน่วยที่ใช้ในการตวงที่นักเรียนเคยเห็น
หรือไม่เคยเห็น  

บทที่ 10 
การตวง 
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 1.2 ครูนำภาชนะที่ใช้ในการตวงที่มีหน่วยไม่เป็นมาตรฐาน ให้นักเรียนบอกชื่อภาชนะ  

ที่นักเรียนรู้จัก คือ ขันน้ำ แก้วน้ำ ถ้วย ชาม 

 1.3 ครูนำภาชนะที่ใช้ในการตวงที่มีหน่วยเป็นมาตรฐาน แนะนำให้นักเรียนรู้จัก เช่น 

ลิตร กระบอกตวง ถ้วยตวง ช้อนตวง 

 ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงประสบการณ์จากการสัมผัสวัตถุสามมิติขึ้นเป็นภาพ 

 2.1 ครูแนะนำเครื่องตวงมาตรฐานและเครื่องตวงไม่มาตรฐาน ทั้งของจริงและรูปภาพ

พร้อมวิธีการตวงที่ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2 ให้นักเรียนบอกว่าเครื่องตวงไม่มาตรฐานมีอะไรบ้าง (แก้วน้ำ แก้วน้ำร้อน ขันน้ำ   

กระป๋อง ขวดแก้ว ถ้วย) เครื่องตวงมาตรฐานมีอะไรบ้าง (ลิตร กระบอกตวง ถ้วยตวง ช้อนตวง) 

 ขั้นที่ 3 เรียนรู้ด้วยการเชื่อมโยงจากภาพควบคู่กับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

 3.1 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
  3.1.1 นำน้ำ 2 ขวด ขวดที่ 1 บรรจุน้ำสีแดงและขวดที่ 2 บรรจุน้ำสีเขียว ซึ่งมี
ปริมาตรเท่ากัน แล้วให้นักเรียนตวงน้ำ ดังนี้ 

เพลง การตวง 
     เนื้อร้อง ลำจวน ทิพรส 
     ทำนอง เพลงม้าย่อง 

  ตวง ตวง ตวง ตวง ตวง เราใช้เครื่องตวงวัดปริมาณ 
  ถั่วแดง พริก ข้าวสาร เราวัดปริมาณโดยใช้การตวง 
   ตวงหน่อย ตวงหน่อย ตวงหน่อย ค่อย ค่อยชำนาญ 
  ถัง ลิตร ใช้กันมานาน รู้จักกันจำไว้ให้ดี 
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   1) ตวงน้ำขวดที่ 1 บรรจุน้ำสีแดงด้วยแก้ว แล้วบันทึกผล 
   2) ตวงน้ำขวดที่ 2 บรรจุน้ำสีเขียวด้วยถ้วยตวง แล้วบันทึกผล 
  3.1.2 นำข้าวสาร 2 ถุง ซึ่งมีปริมาตรเท่ากัน มาให้นักเรียนตวง ดังนี้ 
   1) ตวงข้าวสารถุงที่ 1 ด้วยขันน้ำ แล้วบันทึกผล 
   2) ตวงข้าวสารถุงที่ 2 ด้วยกระป๋องลิตร แล้วบันทึกผล 

 3.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมารายงานผลการตวง จากนั้นร่วมกันอภิปรายผลการตวงน้ำ

และการตวงข้าวสาร ดังนี้ 

  3.2.1 ผลการตวงน้ำขวดที่ 1 และ 2 เป็นอย่างไร เพราะเหตุใด 

  3.2.2 ผลการตวงข้าวสารถุงที่ 1 และ 2 เป็นอย่างไร เพราะเหตุใด 

 3.3  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ผลการตวงไม่เท่ากันเพราะใช้เครื่องตวงต่างกัน  

 ขั้นที่ 4 เรียนรู้ด้วยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

 4.1 ให้นักเรียนกลุ่มเดิมตวงน้ำและข้าวสารโดยใช้เครื่องตวงมาตรฐาน คือ ใช้ถ้วยตวง
ตวงน้ำ และใช้กระป๋องลิตรตวงข้าวสาร พร้อมทั้งบันทึกและรายงานผล 
 4.2  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการตวงว่า น้ำขวดที่หนึ่ง เท่ากับน้ำขวดที่สอง 
และข้าวสารถุงที่หนึ่ง เท่ากับข้าวสารถุงที่สอง มีผลการตวงเท่ากัน เพราะใช้เครื่องตวงมาตรฐาน 
 4.3 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย และสรุปเกี่ยวกับเครื่องตวง ดังนี้ 
  4.3.1 การตวงโดยใช้เครื่องมือ หรือหน่วยตวงที่แต่ละคนกำหนดเอง อาจทำให้ผล  
การตวงไม่ตรงกัน จึงต้องมีเครื่องตวงที่มีหน่วยมาตรฐาน 
  4.3.2 เครื่องตวงที่มีหน่วยไม่มาตรฐานมีหลายชนิด เช่น แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ ขันน้ำ   
กระป๋อง ขวดแก้ว ถ้วย ฯลฯ 
  4.3.3 เครื่องตวงที่มีหน่วยมาตรฐานมีหลายชนิด เช่น ลิตร ถัง ถ้วยตวง ช้อนตวง 
 4.4 ให้นักเรียนทำแบบฝึกที่ 1.1 

1.6 การวัดและประเมินผล 

 1.6.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 1.6.2 สังเกตการตอบคำถาม 
 1.6.3 ตรวจแบบฝึกที่ 1.1 
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เรื่อง เครื่องตวงมาตรฐาน และเครื่องตวงไม่มาตรฐาน 

แบบฝึก 

แบบฝึกที่ 1.1 1) ให้วาดภาพเครื่องตวงมาตรฐาน พร้อมทั้งบอกชื่อเครื่องตวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ................................................................ ................................................................ 
  ................................................................ ................................................................ 
 

 2) ให้วาดภาพเครื่องตวงไม่มาตรฐาน พร้อมทั้งบอกชื่อเครื่องตวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ................................................................ ................................................................ 
  ................................................................ ................................................................ 
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กิจกรรมชุดที่ 2 

2.1  สาระสำคัญ 

  การตวงของเหลวทำได้โดยใช้เครื่องตวงมาตรฐาน 

2.2 สาระการเรียนรู้ 

 การตวงของเหลวโดยใช้เครื่องตวงมาตรฐาน 

2.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  2.3.1 นักเรียนสามารถตวงของเหลวเป็นลิตรได้ 
 2.3.2 นักเรียนสามารถบอกปริมาตรสิ่งของที่ตวงเป็นลิตรได้ 

2.4 สื่อการเรียนรู้ 

 2.4.1 เพลง “มาเถิดหนา มาร่วมกันตวง”  
 2.4.2 น้ำ   
 2.4.3 แก้ว 
 2.4.4 ภาพเครื่องตวง เช่น ถ้วยตวง กระบอกตวง ช้อนตวง ฯลฯ 
 2.4.5 ภาพหม้อ 
 2.4.6 แบบฝึก 

2.5 กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นที่ 1 สัมผัสของจริงหรือวัตถุสามมิติ 

 1.1 นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลง “มาเถิดหนา มาร่วมกันตวง” พร้อมทำท่าทาง
ประกอบเพลง  

เพลง มาเถิดหนา มาร่วมกันตวง 

ผู้แต่ง อำพร เดชโนนสัง 
ทำนอง เพลงลูกเสือ 

   มาเถิดเราหนา มาเรามาร่วมกันตวง (ตะละแล็ก แต็ก แต็ก) 
  มาเถอะเรามา มาเรามาร่วมกันตวง (ตะละแล็ก แต็ก แต็ก) 
  การตวงนั้นหนา ตวงได้ทั้งของแห้งของเหลว 
  ที่สำคัญนั้นคือ การตวงต้องถูกวิธี (ตะละแล็ก แต็ก แต็ก) 
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 1.2 ครูทบทวนเครื่องตวงที่มาตรฐานและไม่มาตรฐาน โดยให้นักเรียนบอกชื่อเครื่องตวง

ที่นักเรียนรู้จักพร้อมทั้งชูเครื่องตวงให้เพื่อนดู เช่น  

  แก้วน้ำ  เป็นเครื่องตวงไม่มาตรฐาน     ถ้วยตวง  เป็นเครื่องตวงมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงประสบการณ์จากการสัมผัสวัตถุสามมิติขึ้นเป็นภาพ 

 2.1 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ครูแจกภาพเครื่องตวงที่มาตรฐานและ  

ไม่มาตรฐาน ให้นักเรียนบอกชื่อเครื่องตวง พร้อมบอกว่าภาพใดบ้างที่สามารถตวงของเหลวได ้

 2.2  ครูนำนมที่มีปริมาตร 1 ลิตร และน้ำผลไม้ที่มีปริมาตร 1 ลิตร มาให้นักเรียนดู   

แล้วให้นักเรียนตวงนมและน้ำผลไม้ด้วยถ้วยตวงขนาด 1 ลิตร จากนั้นร่วมกันอภิปรายผลการตวง

นมและน้ำผลไม้ที่ตวงได้ ว่ามีปริมาตรเท่ากับ 1 ลิตร พอดี 

 2.3  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการตวงของเหลวที่ถูกวิธี คือ การตวงของเหลวโดยใช้

ถ้วยตวง ต้องตวงของเหลวให้สูงพอดีกับขีดที่กำหนด 1 ลิตร 

 ขั้นที่ 3 เรียนรู้ด้วยการเชื่อมโยงจากภาพควบคู่กับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

 3.1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหยิบภาพการตวงน้ำสีแดง สีเหลือง สีเขียว และสีส้ม กลุ่มละ   

1 ลิตร โดยใช้เครื่องตวงมาตรฐานเป็นลิตร จากนั้นร่วมกันสังเกตปริมาตรน้ำที่ตวงและสรุปความรู้

เกี่ยวกับการตวงของเหลวโดยใช้เครื่องตวงมาตรฐานว่า เมื่อใช้เครื่องตวงที่มีหน่วยมาตรฐานเป็นลิตร

ตวงน้ำ ทุกกลุ่มจะมีปริมาตรน้ำ 1 ลิตร เท่ากัน  

 3.2 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหยิบภาพการตวงน้ำโดยใช้ถ้วยตวง ตวงน้ำใส่ภาชนะ (หม้อ) 

เสร็จแล้วบอกปริมาตรน้ำที่ตวงได้ในแต่ละครั้งว่าได้น้ำทั้งหมดกี่ลิตร  
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 ขั้นที่ 4 เรียนรู้ด้วยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

 4.1  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องการตวงของเหลวโดยใช้เครื่องตวงมาตรฐาน  

เป็นลิตร ดังนี ้

  4.1.1 เครื่องตวงที่มีหน่วยเป็นมาตรฐาน ได้แก่ ถ้วยตวง กระบอกตวง  

  4.1.2 การตวงของเหลวควรวางเครื่องตวงบนพื้นเรียบ 

  4.1.3  การตวงของเหลวโดยใช้เครื่องตวงมาตรฐาน ต้องตวงของเหลวให้พอดีกับ  
ขีดถ้วยตวง น้ำ น้ำมันพืช น้ำผลไม้ ใช้เครื่องตวงมาตรฐานเฉพาะ คือ ถ้วยตวง ช้อนตวงใช้ตวง  
ของที่มีปริมาณน้อย ๆ เช่น ยาน้ำ 

 4.2 ให้นักเรียนทำแบบฝึกที่ 2.1-2.4 

2.6  การวัดและประเมินผล 

 2.5.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 2.5.2 สังเกตการตอบคำถาม 

 2.5.3 ตรวจแบบฝึกที่ 2.1-2.4 
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เรื่อง เครื่องตวงมาตรฐาน และเครื่องตวงไม่มาตรฐาน 

แบบฝึกที่ 2.1 ให้ขีดเครื่องหมาย ✓ ในช่อง
  

ภาพการตวงที่ถูกวิธี 

 และขีดเครื่องหมาย  ✗ ในช่อง
  

ภาพการตวงที่ผิดวิธี 

แบบฝึก 

1) 

2) 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 201

เรื่อง การตวงของเหลวโดยใช้เครื่องตวงมาตรฐาน 

แบบฝึกที่ 2.2 ให้บอกปริมาตรของสิ่งของต่อไปนี้ 

แบบฝึก 

 

น้ำเปล่ามีปริมาตร.....................................ลิตร 

นมมีปริมาตร.....................................ลิตร 

น้ำมันมีปริมาตร.....................................ลิตร 
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แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 202

เรื่อง การตวงของเหลวโดยใช้เครื่องตวงมาตรฐาน 

แบบฝึกที่ 2.3 ให้พิจารณาภาพและเติมคำตอบลงในช่องว่าง 

แบบฝึก 

 1) ขวดน้ำจุน้ำได้...................................................................................................ลิตร 

 2) หม้อน้ำจุน้ำได้..................................................................................................ลิตร 

 3) กะละมังจุน้ำได้.................................................................................................ลิตร 

 4) ขวดน้ำและกะละมังจุน้ำได้................................................................................ลิตร 

 5) กะละมังและหม้อจุน้ำรวมกันอยู่........................................................................ลิตร 

 6) ถ้ามีขวดน้ำ 3 ใบจะจุน้ำได้................................................................................ลิตร 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 203

เรื่อง การตวงของเหลวโดยใช้เครื่องตวงมาตรฐาน 

แบบฝึกที่ 2.4 ให้หาความจุของภาชนะโดยใช้ถ้วยตวงมาตรฐาน 

แบบฝึก 

  ภาชนะ จำนวนถ้วยตวง 

แก้ว 

ขัน 

เหยือก 

ถัง 

ให้เติมคำตอบในช่องว่างให้ถูกต้อง 

 1)  แก้วจุน้ำเท่ากับ ถ้วย 

 

 2)  ขันจุน้ำเท่ากับ ถ้วย 

 

 3)  เหยือกจุน้ำเท่ากับ ถ้วย 

 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 204

 4)  ถังจุน้ำเท่ากับ ถ้วย 

 

 5)  เราใช้เป็นหน่วยกลางในการตวง 

 

 6) เหยือกจุน้ำได้น้อยกว่าถัง ถ้วย 

 

 7)  ขันจุน้ำได้มากกว่าแก้ว ถ้วย 

 

 8)  ถ้าต้องการตักน้ำให้เต็มเหยือก จะต้องใช้น้ำ แก้ว 

 

 9) เทน้ำจากถังใส่เหยือก จะได้ เหยือก 

 

 10) น้ำ 1 ถัง กับน้ำ 1 ขัน รวมเป็น ถ้วย 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 205

กิจกรรมชุดที่ 3 

3.1  สาระสำคัญ 

  การตวงของแห้งทำได้โดยใช้เครื่องตวงมาตรฐาน 

3.2 สาระการเรียนรู้ 

 การตวงของแห้งโดยใช้เครื่องตวงมาตรฐาน 

3.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  3.1 นักเรียนสามารถตวงของแห้งเป็นลิตรได้ 
 3.2 นักเรียนสามารถบอกปริมาตรการตวงของแห้งที่ตวงเป็นลิตรได้ 

3.4 สื่อการเรียนรู้ 

 3.4.1 เพลง “การตวง”  
 3.4.2 ถั่วเขียว 
 3.4.3 ถั่วลิสง 
 3.4.4 ลิตร 
 3.4.5 กะละมัง 
 3.4.6 ถาด 
 3.4.7 ไม้บรรทัด 
 3.4.8 ท่อพีวีซี ขนาด 1 นิ้ว 
 3.4.9 ข้าวสาร นมผง น้ำตาล 
 3.4.10 ภาพภาชนะการตวงขนาดต่าง ๆ 
 3.4.11 บัตรคำ 
 3.4.12 แบบฝึก 

3.5 กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นที่ 1 สัมผัสของจริงหรือวัตถุสามมิติ 

 1.1 ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงประกอบท่าทาง เพลง “การตวง” 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 206

เพลง การตวง 

ผู้แต่ง สุดาพร สายแวว 
 ทำนอง เพลงม้าย่อง 

   ตวง ตวง ตวง  การตวงหาปริมาตร 
  อย่าพลาดเชียวนะ  เพื่อนเกลอ 
  ตวงแล้วให้ปาด  ไม่ขาดไม่เกิน 

 1.2 ครูและนักเรียนสนทนาซักถามเกี่ยวกับเครื่องตวงของแห้ง (ของละเอียดและ  
ของหยาบ) ที่มีหน่วยมาตรฐาน และมีหน่วยไม่มาตรฐาน จากนั้นครูนำเครื่องตวงของแห้ง เช่น ลิตร 
ช้อนตวง ถัง ที่เป็นของจริงมาให้นักเรียนดู 
 
 
 
 
 
 
  ครูสนทนาซักถามเกี่ยวกับเครื่องตวงของแห้งด้วยคำถามต่อไปนี้ 
  ❀	 นักเรียนเคยเห็นเครื่องตวงชนิดนี้หรือไม่  
  ❀	 เครื่องตวงที่ครูนำมาใช้ตวงอะไรได้บ้าง (ข้าวสาร ถั่วเหลือง แห้ว กระจับ) 
  ❀	 นักเรียนเคยนำเครื่องตวงชนิดนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร  
 1.3 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งของที่เป็นของแห้งซึ่งเป็นของละเอียด 
เช่น ข้าวสาร น้ำตาล และสิ่งของที่เป็นของหยาบ เช่น ถั่วลิสง แห้ว กระจับ โดยนำสิ่งของดังกล่าว
มาให้นักเรียนดู และผลัดกันออกมาสัมผัสสิ่งของเหล่านั้นว่าแตกต่างกันอย่างไร  

 ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงประสบการณ์จากการสัมผัสวัตถุสามมิติขึ้นเป็นภาพ 

 2.1 ครูสาธิตการตวงข้าวสารโดยใช้เครื่องตวง 1 ลิตร และอธิบายขั้นตอนในการตวง
ข้าวสาร ให้นักเรียนสังเกตวิธีการตวง ดังนี ้



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 207

  2.1.1 การตวงของละเอียดต้องไม่เขย่าภาชนะตวงเมื่อใส่สิ่งของที่ตวงลงไป 
 
 
 
 
 
 
 
  2.1.2 เมื่อใส่ของที่จะตวงลงไปจนเต็มหรือพูนภาชนะแล้ว ต้องใช้ไม้ที่มีขอบเรียบ  
ปาดสิ่งของให้เรียบเสมอขอบภาชนะตวง 
 2.2 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ฝึกตวงสิ่งของใส่ภาชนะ พร้อมอธิบายวิธี  
การตวงที่ถูกต้อง แล้วให้แต่ละกลุ่มเลือกตวงข้าวสาร ถั่วเขียว น้ำตาล ทราย ใช้ไม้ที่มีขอบเรียบ 
เช่น ไม้บรรทัดปาดข้าวสารให้เรียบเสมอขอบภาชนะ ไม่เขย่าภาชนะ ให้สอดคล้องกับรูปภาพ  
ที่ครูแนะให้ เช่น 

 กลุ่มที่ 1 

 กลุ่มที่ 2 

ฯลฯ 

 บันทึกผลการปฏิบัติงานลงในแบบบันทึกที่กำหนดให้ 
 2.3 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งของที่อยู่ในภาชนะจะเท่ากับสิ่งของที่อยู่ในลิตรตามที่
กำหนด 

3 ลิตร 

3 ลิตร 

1 ลิตร 1 ลิตร 1 ลิตร 

1 ลิตร 1 ลิตร 1 ลิตร 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 208

 ขั้นที่ 3 เรียนรู้ด้วยการเชื่อมโยงจากภาพควบคู่กับสัญลัษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

 3.1 ครูให้นักเรียนดูภาพภาชนะใส่ถั่วเขียว และจับคู่กับบัตรคำที่มีค่าเท่ากัน 
  ตัวอย่าง 

   
 
 
 
 
 
 
 3.2 ครูให้นักเรียนจับคู่ เลือกภาพภาชนะใส่สิ่งของชนิดเดียวกัน พร้อมบอกปริมาตร  
การตวงของแห้งที่ตวงเป็นลิตร ประมาณ 4-5 คู่ (ตามความเหมาะสม) 
 3.3 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งของที่อยู่ในภาชนะจะเท่ากับสิ่งของที่อยู่ในลิตรตามที่
กำหนด 
 ขั้นที่ 4 เรียนรู้ด้วยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

 4.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการตวงว่า การตวงของแห้ง (ของ
ละเอียด) จะตวงเสมอขอบเครื่องตวงโดยใช้ไม้บรรทัดปาดให้เรียบเสมอขอบ และการตวงของแห้ง  
(ของหยาบ) จะต้องตวงให้พูนเครื่องตวง 
 4.2 ให้นักเรียนทำแบบฝึกที่ 3.1-3.2 

3.6 การวัดและประเมินผล 

 3.6.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 3.6.2 สังเกตการตอบคำถาม 
 3.6.3 ตรวจแบบฝึกที่ 3.1-3.2 

1 ลิตร 1 ลิตร 1 ลิตร 1 ลิตร 

1 ลิตร 1 ลิตร 1 ลิตร 1 ลิตร 

4 ลิตร 

4 ลิตร 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 209

เรื่อง การตวงของแห้งโดยใช้เครื่องตวงมาตรฐาน 

แบบฝึกที่ 3.1 ให้ขีดเครื่องหมาย ✓ บนภาพการตวงของแห้งที่ถูกวิธี และขีด  
เครื่องหมาย ✗ บนภาพการตวงของแห้งที่ไม่ถูกวิธี 

แบบฝึก 

 

 

ตวงข้าวสาร 

ตวงถั่วลิสง ตวงถั่วลิสง 

1) 2) 

3) 4) 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 210

เรื่อง การตวงของแห้งโดยใช้เครื่องตวงมาตรฐาน 

แบบฝึกที่ 3.2 ให้บอกปริมาตรการตวงของแห้งตามรูปภาพที่กำหนด 

แบบฝึก 

 1)  

 

 

   ข้าวสารมีปริมาตร..............................ลิตร 

 

 2)  

 

 

   ถั่วลิสงมีปริมาตร...............................ลิตร 

 

 3)  

 

 

 

   งาดำมีปริมาตร..................................ลิตร 

 

 4)  

 

 

 

   ข้าวเปลือกมีปริมาตร.........................ลิตร 

1 ลิตร 1 ลิตร 1 ลิตร 1 ลิตร 1 ลิตร 1 ลิตร 

1 ลิตร 1 ลิตร 1 ลิตร 1 ลิตร 1 ลิตร 

1 ลิตร 1 ลิตร 1 ลิตร 

1 ลิตร 1 ลิตร 1 ลิตร 1 ลิตร 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 211

กิจกรรมชุดที่ 4 

4.1  สาระสำคัญ 

  การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ ทำได้โดยแปลงหน่วยการวัดให้เป็นหน่วยเดียวกัน 

4.2 สาระการเรียนรู้ 

 การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุในหน่วยเดียวกัน 

4.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  4.3.1 นักเรียนสามารถบอกปริมาตรสิ่งของที่ตวงเป็นลิตรได้ 
 4.3.2 นักเรียนสามารถเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของที่ตวงได้ 
 4.3.3 นักเรียนสามารถเปรียบเทียบความจุของภาชนะที่กำหนดได้ 

4.4 สื่อการเรียนรู้ 

 4.4.1 เพลง “การตวง”  
 4.4.2 เกมวิ่งผลัดการตวง 
 4.4.3 ถุง 1 ใบ ต่อ 1 กลุ่ม   
 4.4.4 น้ำเปล่าใส่ขวด ขวดละ 1 ลิตร 2 ลิตร และ 5 ลิตร 
 4.4.5 ลิตร 
 4.4.6 ถั่วลิสง 
 4.4.7 ทราย 1 กอง 
 4.4.8 น้ำส้ม (ขวดเล็ก) 
 4.4.9 ข้าวสาร 
 4.4.10 ภาพภาชนะต่าง ๆ ที่บรรจุสิ่งของมีความจุ 5 ลิตร 3 ลิตร 1 ลิตร 

4.5 กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นที่ 1 สัมผัสของจริงหรือวัตถุสามมิติ 

 1.1 ทบทวนเรื่องการตวงสิ่งของโดยการให้นักเรียนร้องเพลง “การตวง” พร้อมแสดง
ท่าทางประกอบเพลง จากนั้นให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเล่นเกม “วิ่งผลัดการตวง” โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม 
กลุ่มละ 8-10 คน ให้แต่ละกลุ่มปฏิบัติ ดังนี ้
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เพลง การตวง 
เนื้อร้อง ลำจวน ทิพรส 
 ทำนอง เพลงม้าย่อง 

  ตวง ตวง ตวง ตวง ตวง เราใช้เครื่องตวงวัดปริมาณ 
  ถั่วแดง พริก ข้าวสาร เราวัดปริมาณโดยใช้การตวง 
   ตวงหน่อย ตวงหน่อย ตวงหน่อย ค่อย ค่อยชำนาญ 
  ถัง ลิตร ใช้กันมานาน รู้จักกันจำไว้ให้ดี 

 
เกม วิ่งผลัดการตวง 

วิธีเล่น 

  1)  ให้แต่ละกลุ่มยืนเรียงแถวหน้ากระดาน 
  2)  หัวแถวของแต่ละกลุ่มจะมีทราย 1 กอง และเครื่องตวงคือ ลิตร และ
ไม้บรรทัด ท้ายแถวจะมีถุงเปล่า 1 ใบ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีถุงขนาดเท่ากัน 
  3)  ให้หัวแถวแต่ละกลุ่มใช้มือกอบทรายใส่เครื่องตวงให้พูนแล้วใช้ไม้บรรทัด
ปาดทรายให้เรียบเสมอขอบ วิ่งไปเทใส่ถุงแล้วส่งเครื่องตวงไปให้คนที่อยู่ท้ายแถว กลุ่มใด
ตวงเสร็จก่อนเป็นฝ่ายชนะ 
  4)  ครูเปลี่ยนสิ่งของจากทรายเป็นถั่วลิสง แล้วเริ่มต้นการแข่งขันตามวิธีการเล่น 
  5)  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย และสรุปว่า การตวงของแห้ง (ละเอียด)   
จะตวงเสมอขอบเครื่องตวงโดยใช้ไม้บรรทัดปาดให้เรียบเสมอขอบ และการตวงของแห้ง 
(หยาบ) จะต้องตวงให้พูนเครื่องตวง 
 

 1.2  ครูนำสิ่งของที่มีปริมาตรมากกว่าและน้อยกว่า 1 ลิตร มาให้นักเรียนเปรียบเทียบกับ
สิ่งของที่มีปริมาตร 1 ลิตร เพื่อให้ดูว่ามีปริมาตรที่มากกว่าหรือน้อยกว่า 1 ลิตร โดยให้นักเรียน  
แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน แล้วปฏิบัติกิจกรรมดังนี ้
  1.2.1  ครูแจกน้ำให้กลุ่มละ 1 ขวดพร้อมแนะนำว่าน้ำมีปริมาตร 1 ลิตร 
  1.2.2  ให้นักเรียนนำน้ำส้มขวดเล็กไปเทียบกับน้ำเปล่า 1 ลิตร และถามว่า   
น้ำส้มขวดเล็กมากกว่าหรือน้อยกว่า 1 ลิตร ( น้อยกว่า 1 ลิตร )  



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 213

  1.2.3  ให้นักเรียนนำน้ำ 1 กะละมังไปเทียบกับน้ำ 1 ลิตร และถามว่า น้ำ 1 กะละมัง   
มากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำ 1 ลิตร ( มากกว่า 1 ลิตร )  
  1.2.4 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการหาปริมาตรของสิ่งของและการเปรียบ
เทียบปริมาตรของสิ่งของว่ามีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่า 1 ลิตร 

  ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงประสบการณ์จากการสัมผัสวัตถุสามมิติขึ้นเป็นภาพ 

 2.1 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน นักเรียนแต่ละกลุ่มเปรียบเทียบปริมาตร
สิ่งของว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า 1 ลิตร โดยให้นักเรียนตวงน้ำใส่ขวดใบที่ 1 และขวดใบที่ 2  
เปรียบเทียบผลการตวงปริมาตรของน้ำจากขวดทั้งสองใบ 
  กลุ่มเลขคี่ (1 3 5,...) นำขวดบรรจุน้ำความจุ 3 ลิตร และ 1 ลิตร 
  กลุ่มเลขคู่ (2 4 6,...) นำขวดบรรจุน้ำความจุ 5 ลิตร และ 2 ลิตร 
 2.2 ให้แต่ละกลุ่มหยิบภาพแสดงการตวงน้ำใส่ขวดทั้งสองใบที่ตรงกับของจริง เช่น  

  กลุ่มเลขคี่ กับ 

  

  กลุ่มเลขคู่ กับ 
 
 
 2.3 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปได้ว่า ขวดใบที่ 1 มีความจุมากกว่าขวดใบที่ 2 เพราะ
ปริมาตรของน้ำในขวดใบที่ 1 มากกว่าปริมาตรของน้ำในขวดใบที่ 2 
 2.4  ครูให้นักเรียนเปรียบเทียบปริมาตรสิ่งของว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า 1 ลิตร โดยนำ
ขวดบรรจุน้ำความจุ 5 ลิตร และ 2 ลิตร ให้นักเรียนตวงน้ำใส่ขวดทั้งสองใบแล้วเปรียบเทียบผล  
การตวงปริมาตรของน้ำจากขวดใบที่ 1 และขวดใบที่ 2 สรุปได้ว่าขวดใบที่ 1 มีความจุมากกว่า  
ขวดใบที่ 2 เพราะปริมาตรของน้ำในขวดใบที่ 1 มีมากกว่าปริมาตรของน้ำในขวดใบที่ 2  
 2.5  ให้นักเรียนหยิบภาพการตวงข้าวสารใส่ถังใบที่ 1 ซึ่งมีความจุ 5 ลิตร และภาพ  
การตวงข้าวสารใส่ถังใบที่ 2 ซึ่งมีความจุ 2 ลิตร แล้วให้นักเรียนเปรียบเทียบปริมาตรของข้าวสาร
ของถังใบที่ 1 และถังใบที่ 2 สรุปได้ว่าถังใบที่ 1 มีความจุมากกว่าถังใบที่ 2 เพราะปริมาตร  
ของข้าวสารในถังใบที่ 1 มีมากกว่าข้าวสารในถังใบที่ 2  

1 ลิตร 3 ลิตร 

2 ลิตร 5 ลิตร 
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 2.6 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงความจำเป็นต้องใช้เครื่องตวงในการตวงสิ่งของ
และการใช้เครื่องตวงแต่ละแบบ จากนั้นครูนำสิ่งของที่มีอยู่ทั่วไปในชีวิตประจำวันที่มีการระบุปริมาตร
ของสิ่งของ เช่น น้ำมันพืช น้ำตาล นมกล่อง ให้นักเรียนดู และให้นักเรียนแต่ละคนวาดรูปสิ่งของ  
ที่พบในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีการระบุปริมาตรไว้ที่สินค้า แล้วเปรียบเทียบความจุว่า “มากกว่า” หรือ 
“น้อยกว่า” ติดไว้ผนังห้องเรียน 

 ขั้นที่ 3 เรียนรู้ด้วยการเชื่อมโยงจากภาพขึ้นเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

 3.1 ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมเปรียบเทียบปริมาตรสิ่งของว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า จาก
รูปภาพที่ครูแจกให้ แล้วให้นักเรียนเติมคำว่า “มากกว่า” หรือ “น้อยกว่า” เช่น 

 ขวดใบที่ 1 ขวดใบที่ 2 

 
 
 
 

 ขวดใบที่ 1 มีความจุ 5 ลิตร       มากกว่า ขวดใบที่ 2 มีความจุ 2 ลิตร 

 ถังใบที่ 1 ถังใบที่ 2 

 

 

 ถังใบที่ 1 มีความจุ 3 ลิตร        น้อยกว่า ถังใบที่ 2 มีความจุ 4 ลิตร 

 3.2 ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในทำนองเดียวกันนี้หลาย ๆ ครั้ง โดยใช้รูปภาพอื่น ๆ ฝึก
ปฏิบัติจนนักเรียนทำได้คล่องและถูกต้อง 

 ขั้นที่ 4 เรียนรู้ด้วยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

 4.1 จากกิจกรรมข้อ 3.1 และ 3.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป 
  ❀	 ขวดใบที่ 1 มีความจุ มากกว่า ขวดใบที่ 2 
  ❀	 ถังใบที่ 1 มีความจุ น้อยกว่า ถังใบที่ 2 
 

ความจุ 

5 ลิตร 

ความจุ 

2 ลิตร 

ความจุ 
3 ลิตร 

ความจุ 
4 ลิตร 
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 4.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของที่ตวงได้ 
และเปรียบเทียบความจุของภาชนะโดยสรุปว่า ภาชนะใบใหญ่มีความจุมากกว่าภาชนะใบเล็ก และ
การเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของที่ตวงได้ว่า ความจุของภาชนะใด ๆ คือปริมาตรของสิ่งของ  
ในภาชนะนั้น 
 4.3 ให้นักเรียนทำแบบฝึกที่ 4.1 

4.6 การวัดและประเมินผล  

 4.6.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 4.6.2 สังเกตการตอบคำถาม 
 4.6.3 ตรวจแบบฝึกที่ 4.1 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 216

เรื่อง การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุในหน่วยเดียวกัน 

แบบฝึกที่ 4.1 ให้เปรียบเทียบปริมาตรในภาชนะทั้งสองชนิดของแต่ละข้อว่ามีปริมาตร  
มากกว่า   หรือ   น้อยกว่า   แล้วเขียนความหมายลงใน    

แบบฝึก 

 1) 

 

 

 

 

    น้ำ 1 แก้ว น้ำเชื่อม 1 ช้อน 

 

 2) 

 

 

 

 

    น้ำ 1 ปี๊บ น้ำ 1 โอ่ง 

 

 3) 

 

 

 

 

    น้ำผลไม้ 1 กระป๋อง น้ำมัน 1 แกลลอน 
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กิจกรรมชุดที่ 5 

5.1  สาระสำคัญ 

  การเปรียบเทียบปริมาตรสิ่งของที่ตวงหรือความจุของภาชนะอาจเปรียบเทียบได้จากจำนวน  
หน่วยที่ตวง ว่ามีปริมาตรมากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับ โดยเปรียบเทียบจำนวนหน่วยที่ใช้เครื่องตวง
ชนิดเดียวกัน 

5.2 สาระการเรียนรู้ 

 การเปรียบเทียบปริมาตรสิ่งของหรือความจุ มากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับ โดยเปรียบเทียบ  
จำนวนหน่วยที่ใช้เครื่องตวงชนิดเดียวกัน 

5.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  นักเรียนสามารถเปรียบเทียบสิ่งของว่ามีปริมาตรมากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับ   
โดยเปรียบเทียบจำนวนหน่วยที่ใช้เครื่องตวงชนิดเดียวกัน 

5.4 สื่อการเรียนรู้ 

 5.4.1 น้ำ   
 5.4.2 น้ำหวาน 
 5.4.3 ทราย 
 5.4.4 กระป๋อง 
 5.4.5 หม้อ 
 5.4.6 กะละมัง 
 5.4.7 ขวดน้ำผลไม้ 
 5.4.8 บัตรคำบอกจำนวนลิตร 
 5.4.9 บัตรคำ มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ 
 5.4.10 แบบบันทึกผล 1  2  
 5.4.11 แบบฝึก 

5.5 กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นที่ 1 สัมผัสของจริงหรือวัตถุสามมิติ 

 1.1 ทบทวนการเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของว่าของสิ่งใดมีปริมาตรมากกว่าหรือ  

น้อยกว่า 1 ลิตร โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมดังนี ้
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  1.1.1 ให้นักเรียนนำน้ำ 1 แก้ว มาเปรียบเทียบกับน้ำหวานที่มีความจุ 1 ลิตร   
ว่าน้ำ 1 แก้ว มีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำหวาน 1 ลิตร 
  1.1.2 ให้นักเรียนนำทราย 1 ถุง มาเปรียบเทียบกับทรายที่มีความจุ 1 ลิตร   
ว่าทราย 1 ถุง มีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าทราย 1 ลิตร 

 ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงประสบการณ์จากการสัมผัสวัตถุสามมิติขึ้นเป็นภาพ 

 2.1  นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มแล้วปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ 

  2.1.1  กลุ่มที่หนึ่งตวงทราย 2 กองใส่ถุงด้วยกระป๋องแล้วเปรียบเทียบว่า ทรายกองไหน  

มีปริมาตรมากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากัน โดยเปรียบเทียบจากหน่วยที่ตวงได้ แล้วบันทึกผล  

การปฏิบัติงานลงในแบบบันทึกที่ 1 

  2.1.2 ให้นักเรียนวาดภาพแสดงความหมายของการตวงทราย 2 กองใส่ถุงด้วย  

กระป๋อง และบอกว่ากองที่หนึ่งมากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากันกับกองที่สอง เช่น 

 ทรายกองที่หนึ่ง ทรายกองที่สอง 

 

 

 

  ทรายกองที่หนึ่งมีปริมาตร น้อยกว่า ทรายกองที่สอง 

 
หรือ

 ทรายกองที่สองมีปริมาตร มากกว่า ทรายกองที่หนึ่ง 

  2.1.3  กลุ่มที่สองตวงน้ำจากหม้อ 2 ใบ ใส่กะละมังด้วยขวดน้ำผลไม้ที่มีความจุ   

1 ลิตร (ตัดปากออกเพื่อความสะดวกเวลาตวง) แล้วเปรียบเทียบว่า น้ำหม้อไหนมีปริมาตรมากกว่า   

น้อยกว่า หรือเท่ากันโดยให้เปรียบเทียบจากหน่วยที่ตวงได้ แล้วบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมลงใน

แบบบันทึกที่ 2 

  2.1.4 ให้นักเรียนวาดภาพแสดงความหมายของการตวงน้ำจากหม้อ 2 ใบ   

ใส่กะละมังด้วยขวดน้ำผลไม้ และบอกว่ากะละมังใบที่หนึ่งมากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากันกับ  

กะละมังใบที่สอง เช่น 

 กะละมังใบที่หนึ่ง กะละมังใบที่สอง 

 

 

 

 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 219

   น้ำกะละมังที่หนึ่ง มีปริมาตร เท่ากับ น้ำกะละมังที่สอง เท่ากับ 4 ลิตร 
 หรือ

  น้ำกะละมังที่สอง มีปริมาตร เท่ากับ น้ำกะละมังที่หนึ่ง เท่ากับ 4 ลิตร 

 2.2  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงการเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของแล้วสรุปว่า  

การเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของว่ามากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากันนั้น ต้องใช้เครื่องตวง หรือ

ภาชนะที่ตวงชนิดเดียวกันแล้วสังเกตจากหน่วยที่ตวงได้ เช่น ทรายกองที่ 1 มากกว่า ทรายกองที่ 2 

 ขั้นที่ 3 เรียนรู้ด้วยการเชื่อมโยงจากภาพควบคู่กับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

 ครูนำแผนภาพการเปรียบเทียบสิ่งของ 2 ชนิด แล้วให้นักเรียนนำบัตรคำ บอกจำนวนลิตร 

และบัตรคำแสดงคำว่า     มากกว่า     น้อยกว่า     เท่ากับ    ไปติดใต้ภาพ  

  (ครูควรจัดทำแผนภาพให้เด็กได้มีโอกาสได้ฝึกอย่างทั่วถึงและฝึกซ้ำหลาย ๆ ครั้ง)   

เช่น 

 น้ำผลไม้ น้ำนม 

น้อยกว่า 

 

 น้ำสีแดง น้ำสีเขียว 

มากกว่า 

 

 ข้าวเปลือก ข้าวมะลิขาว 

เท่ากับ 

 

 ขั้นที่ 4 เรียนรู้ด้วยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

 4.1 ครูแจกบัตรคำบอกจำนวนลิตรและบัตรคำ   มากกว่า     น้อยกว่า     เท่ากับ     
ให้นักเรียนกลุ่มละ 4-5 ชุด 
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  4.2  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ชูบัตรคำบอกจำนวนลิตรและบัตรคำ  

     มากกว่า     น้อยกว่า     เท่ากับ    แล้วพูดพร้อมกันทีละกลุ่ม เช่น 

 

 น้ำตาลทราย 4 ลิตร มากกว่า ทราย 3 ลิตร 

 น้ำมันพืช 3 ลิตร น้อยกว่า น้ำผลไม้ 5 ลิตร 

 ถั่วเหลือง 6 ลิตร เท่ากับ ถั่วเขียว 6 ลิตร 

 
 4.3 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปริมาตรสิ่งของหรือ
ความจุ มากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากัน โดยพิจารณาจากจำนวนหน่วยที่ตวงได้ 
 4.4 ให้นักเรียนทำแบบฝึกที่ 5.1 

5.6 การวัดและประเมินผล 

 5.6.1  สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 5.6.2 ประเมินการตอบคำถาม 
 5.6.3 ตรวจแบบฝึกที่ 5.1 
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เรื่อง การเปรียบเทียบปริมาตรสิ่งของหรือความจุ มากกว่า น้อยกว่า  
หรือเท่ากับ โดยเปรียบเทียบจำนวนหน่วยที่ใช้เครื่องตวงชนิดเดียวกัน 

แบบฝึกที่ 5.1 ให้นักเรียนความจุของภาชนะต่อไปนี้ ให้เติมคำว่า “มากกว่า”   

“น้อยกว่า” หรือ เท่ากับ ลงใน 

แบบฝึก 

 1) 

 

 

    แก้วน้ำ ถังน้ำ 

 

 

 

 2) 

 

 

    โอ่งน้ำ เหยือก 

 

 

 3) 

 

 

    ขวดน้ำ    กะละมัง 
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กิจกรรมชุดที่ 6 

6.1  สาระสำคัญ 

  การเปรียบเทียบความจุของภาชนะ อาจเปรียบเทียบจากหน่วยที่ตวงได้ 

6.2 สาระการเรียนรู้ 

 การเปรียบเทียบความจุของภาชนะ มากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับ จากหน่วยที่ตวง 

6.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  นักเรียนสามารถเปรียบเทียบความจุมากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากัน ของภาชนะที่บรรจุของได ้

6.4 สื่อการเรียนรู้ 

 6.4.1 น้ำ   
 6.4.2 น้ำหวาน 
 6.4.3 ดิน   
 6.4.4 ทราย 
 6.4.5 ถุง   
 6.4.6 แก้ว 
 6.4.7 กระป๋อง 
 6.4.8 หม้อใส่น้ำ 
 6.4.9 กะละมัง 
 6.4.10 ขวดน้ำอัดลม   
 6.4.11 แบบบันทึกกิจกรรม 

6.5 กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นที่ 1 สัมผัสของจริงหรือวัตถุสามมิติ 

 1.1 ทบทวนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของโดยใช้ภาชนะชนิดเดียวกัน 
หรือเครื่องตวงชนิดเดียวกันตวง 
 1.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสาธิตการหาความจุของภาชนะโดยทำกิจกรรมดังนี้ 
  1.2.1 ครูนำขวดที่ต้องการหาความจุมาให้นักเรียนใส่น้ำให้เต็มเสมอขอบจากนั้น  
ครูใช้แก้วน้ำตวงน้ำจากขวดจนหมดแล้วให้นักเรียนบอกปริมาตรของน้ำที่ตวงได้  
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  1.2.2 ครูแนะนำให้นักเรียนเข้าใจว่าปริมาตรของน้ำที่ตวงได้ก็คือความจุของภาชนะ  
ที่บรรจุน้ำ 
 1.3 นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มหาความจุของภาชนะโดยทำ
กิจกรรมดังนี้ 
  1.3.1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำขวดน้ำที่บรรจุน้ำเต็มขวดแล้วเทน้ำจากขวดน้ำ  
ใส่แก้วจนหมดและบอกว่าขวดน้ำจุน้ำได้กี่แก้ว 

  1.3.2 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเหยือกไปใส่น้ำเสมอขอบที่ครูกำหนดให้แล้วทำ

กิจกรรม เช่นเดียวกับกิจกรรมที่ 1.3.1) จากนั้นครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่าในกรณีที่ตวงน้ำ  

จนหมดแต่จำนวนที่ตวงได้ไม่เป็นจำนวนเต็ม ให้ใช้การกะประมาณได้ เช่น ขวดน้ำจุน้ำ 3 แก้วครึ่ง   

เหยือกจุน้ำเกือบ 4 แก้ว 

 ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงประสบการณ์จากการสัมผัสวัตถุสามมิติขึ้นเป็นภาพ 

 2.1 ครูสาธิตพร้อมอธิบายการหาความจุของภาชนะเป็นลิตร โดยให้นักเรียนนำกระติกน้ำ

ใส่น้ำให้เต็มขอบเพื่อหาความจุของกระติกน้ำ ครูใช้เครื่องตวงที่มีความจุ 1 ลิตร ตวงจนหมด   

(ขณะที่ครูตวงให้นักเรียนช่วยกันนับจำนวนครั้งที่ตวง) แล้วช่วยกันบอกว่ากระติกน้ำมีความจุกี่ลิตร 

 2.2 ครูให้นักเรียนหยิบภาพแสดงการหาความจุของกระติกน้ำติดบนกระเป๋าผนัง   

แล้วพูดว่า กระติกน้ำมีความจุเท่ากับ 3 ลิตร ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

  (ครูสาธิตพร้อมอธิบายประมาณ 2-3 ตัวอย่าง) 

 2.3 ปฏิบัติจนนักเรียนเข้าใจการหาความจุของภาชนะแล้ว ครูนำขวด 2 ใบ ที่มีขนาด

แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด มาให้นักเรียนคาดคะเนว่า ขวดน้ำใบไหนมีความจุมากกว่า น้อยกว่า   

หรือเท่ากัน จากนั้นให้นักเรียนคนใดคนหนึ่งออกมาตรวจสอบโดยใช้แก้วตวงหาความจุของขวด  

ทั้งสองใบ แล้วสรุปผลการตรวจสอบร่วมกัน เช่น ขวดใบที่หนึ่งจุมากกว่าขวดใบที่สอง และขวด  

ใบที่สอง จุน้อยกว่าขวดใบที่หนึ่ง 

1 ลิตร 1 ลิตร 1 ลิตร 
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 2.4 ครูให้นักเรียนหยิบภาพ 2 ใบ 

 ภาพขวดใบที่หนึ่ง ภาพขวดใบที่สอง 

 

 

 

 
 ความจุ 4 แก้ว ความจุ 3 แก้ว 

 ความจุ ขวดใบที่หนึ่ง มากกว่า ความจุ ขวดใบที่สอง 
หรือ

 ความจุ ขวดใบที่สอง น้อยกว่า ความจุ ขวดใบที่หนึ่ง 

 ขั้นที่ 3 เรียนรู้ด้วยการเชื่อมโยงจากภาพควบคู่กับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน ฝึกเปรียบเทียบความจุของสิ่งของ โดยครู  

แจกบัตรภาพ และบัตรคำ     มากกว่า     น้อยกว่า   หรือ   เท่ากับ    ให้กลุ่มละ 4-5 ชุด เช่น 

 ถังน้ำ บัวรดน้ำ 

 

 

 
 ถังน้ำจุ 4 ลิตร บัวรดน้ำจุ 2 ลิตร 

 ถังน้ำมีความจุ  มากกว่า บัวรดน้ำ 
หรือ

 บัวรดน้ำมีความจุ น้อยกว่า ถังน้ำ 
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   นมสด นมเปรี้ยว 

 

 

 
 เหยือกจุนมสด 3 ลิตร ถังจุนมเปรี้ยว 5 ลิตร 

 เหยือกนมสดมีความจุ  น้อยกว่า ถังนมเปรี้ยว 
หรือ

 ถังนมเปรี้ยวมีความจุ มากกว่า เหยือกนมสด 

 ขั้นที่ 4 เรียนรู้ด้วยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร ์

 4.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการหาความจุและการเปรียบเทียบความจุ  

ของภาชนะ ดังนี้ 
  4.1.1 การหาความจุของภาชนะหาได้โดยนำภาชนะที่ต้องการหาความจุใส่น้ำให้เต็ม  
เสมอขอบ แล้วใช้เครื่องตวงตวงน้ำจนหมดแล้วนับจำนวนครั้งที่ตวงได้ 
  4.1.2 การเปรียบเทียบความจุของภาชนะจะเปรียบเทียบจากปริมาตรที่ตวงได้  
ต้องใช้ภาชนะตวงขนาดเดียวกัน เปรียบเทียบจากจำนวนหน่วยที่ตวงได ้

 4.2 ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมเปรียบเทียบความจุของภาชนะเป็นรายบุคคล โดย  

ใช้บัตรข้อความ และบัตรคำ     มากกว่า     น้อยกว่า   หรือ   เท่ากับ    เช่น  

  นักเรียนคนที่หนึ่ง หยิบบัตรข้อความ และบัตรคำ 

 ถังน้ำมีความจุ 7 ลิตร กะละมังมีความจุ 5 ลิตร 

  แล้วใส่ สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ และพูดให้เพื่อนฟังดัง ๆ 

 ถังน้ำมีความจุ  มากกว่า กะละมัง 

       หรือ
 กะละมังมีความจุ  น้อยกว่า ถังน้ำ 
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  นักเรียนคนที่สอง หยิบบัตรข้อความ และบัตรคำ 

 ปี๊บน้ำมันมีความจุ 10 ลิตร ถังน้ำผลไม้มีความจุ 10 ลิตร 

  แล้วใส่ สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ และพูดให้เพื่อนฟังดัง ๆ 

 ปี๊บน้ำมันมีความจุ  เท่ากับ ถังน้ำผลไม ้

หรือ
 ถังน้ำผลไม้มีความจุ  เท่ากับ ปี๊บน้ำมัน 

  
  นักเรียนคนที่สาม สี่.... นำเสนอไปเรื่อย ๆ  ตามความเหมาะสม 
  (คำตอบเป็นไปตามการปฏิบัติ) 
 4.3 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป การเปรียบเทียบความจุของภาชนะทั้งสองขนาด ทำได้
โดยนำปริมาตรที่ตวงได้ของสิ่งของที่บรรจุอยู่เต็มภาชนะทั้งสอง มาเปรียบเทียบกัน จะทำให้ทราบว่า 
ความจุของภาชนะทั้งสอง มากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากัน เช่น  

 ปี๊บน้ำมันมีความจุ 10 ลิตร เท่ากับ ถังน้ำผลไม้มีความจุ 10 ลิตร 

  10  =  10 

 ขวดน้ำผลไม้มีความจุ 15 ลิตร มากกว่า ขวดน้ำเปล่ามีความจุ 10 ลิตร 

  15  >  10 

 4.4 ให้นักเรียนทำแบบฝึกที่ 6.1 

6.6 การวัดและประเมินผล 

 6.6.1  สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 6.6.2 สังเกตจากการตอบคำถาม 
 6.6.3 ตรวจแบบฝึกที่ 6.1 
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เรื่อง การเปรียบเทียบความจุของภาชนะ มากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับ จากหน่วยที่ตวง 

แบบฝึกที่ 6.1 ให้เปรียบเทียบความจุของภาชนะที่ตวง แล้วให้เติมคำว่า “มากกว่า” 

“น้อยกว่า” หรือ “เท่ากับ” ต่อไปนี้ 

แบบฝึก 

1) 

      ถังน้ำมีความจุ        กะละมัง 
 

2) ขวดใบที่หนึ่ง   ขวดใบที่สอง 

 

 

 ความจุ 4 แก้ว   ความจุ 4 แก้ว 

 ขวดใบที่หนึ่งมีความจุ   ขวดใบที่สอง 

3) ถังน้ำ   บัวรดน้ำ 

 

 

 ความจุ 6 ลิตร   ความจุ 5 ลิตร 

 ถังน้ำมีความจุ   บัวรดน้ำ 

      หรือ บัวรดน้ำมีความจุ   ถังน้ำ 

4) น้ำยาปรับผ้านุ่ม   น้ำยาซักแห้ง 

 

 

 
 ความจุ 6 ลิตร  ความจุ 8 ลิตร 

  

 น้ำยาปรับผ้านุ่มมีความจุ  น้ำยาซักแห้ง 

      หรือ น้ำยาซักแห้งมีความจุ  น้ำยาปรับผ้านุ่ม 
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กิจกรรมชุดที่ 7 

7.1  สาระสำคัญ 

  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการตวง การบวก การลบ สามารถทำได้หลายวิธี แต่ควรเลือกวิธี  
แก้ปัญหาที่ดีที่สุด 

7.2 สาระการเรียนรู้ 

 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง การบวก การลบ 

7.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  7.3.1 นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวงที่มีหน่วยการตวงเดียวกันได้ 
 7.3.2 นักเรียนสามารถกำหนดทางเลือกแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวงที่มีหน่วยการ
ตวงเดียวกันได้ 
 7.3.3 นักเรียนสามารถแสดงวิธีการหาคำตอบและตรวจคำตอบจากโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ  
การตวงที่มีหน่วยการตวงเดียวกันได ้

7.4 สื่อการเรียนรู้ 

 7.4.1 น้ำ   
 7.4.2 ขวดน้ำ 
 7.4.3 แก้วน้ำ 
 7.4.4 เหยือก 
 7.4.5 เครื่องตวงน้ำที่มีความจุ 1 ลิตร 
 7.4.6 ขวด 2 ใบ ที่มีขนาดใหญ่และขนาดเล็ก 
 7.4.7 ถังน้ำ 
 7.4.8 บัวรดน้ำ 
 7.4.9 แบบฝึก 

7.5 กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นที่ 1 สัมผัสของจริงหรือวัตถุสามมิติ 

 1.1 นักเรียนร้องเพลง “การตวง” และเพลง “มาเถิดหนา มาร่วมกันตวง”  
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เพลง มาเถิดหนา มาร่วมกันตวง 

ผู้แต่ง อำพร เดชโนนสัง 
ทำนอง เพลงลูกเสือ  

   มาเถิดเราหนา มาเรามาร่วมกันตวง (ตะละแล็ก แต็ก แต็ก) 
  มาเถอะเรามา มาเรามาร่วมกันตวง (ตะละแล็ก แต็ก แต็ก) 
  การตวงนั้นหนา ตวงได้ทั้งของแห้งของเหลว 
  ที่สำคัญนั้นคือ การตวงต้องถูกวิธี (ตะละแล็ก แต็ก แต็ก) 

 1.2 ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการตวงที่นักเรียนเคยมีประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน  

โดยครูใช้คำถามดังนี้ 

	  ✿	 นักเรียนใช้ลิตรตวงอะไรบ้าง (ตวงข้าวสาร ตวงถั่ว) 

  ✿	 น้ำมันเบนซินขายอย่างไร (ขายเป็นลิตร) 

 1.3 ครูนำถุงทรายที่มีความจุ ถุงละ 1 ลิตร จำนวน 10 ถุง และถุงข้าวสารที่มีความจุ   

ถุงละ 1 ลิตร จำนวน 5 ถุง มาให้นักเรียนดู และบอกว่าถุงนั้น ๆ มีปริมาตรกี่ลิตร (1 ลิตร) 

 1.4 แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม 

  กลุ่มที่หนึ่ง นำถุงทรายจำนวน 10 ถุง ถุงละ 1 ลิตร ไปวางเรียงกันบนโต๊ะหน้าชั้นเรียน  

  กลุ่มที่สอง นำถุงข้าวสารจำนวน 5 ถุง ถุงละ 1 ลิตร ไปวางเรียงกันบนโต๊ะหน้าชั้นเรียน 

เพลง การตวง 
เนื้อร้อง ลำจวน ทิพรส 
 ทำนอง เพลงม้าย่อง 

  ตวง ตวง ตวง ตวง ตวง เราใช้เครื่องตวงวัดปริมาณ 
  ถั่วแดง พริก ข้าวสาร เราวัดปริมาณโดยใช้การตวง 
   ตวงหน่อย ตวงหน่อย ตวงหน่อย ค่อย ค่อยชำนาญ 
  ถัง ลิตร ใช้กันมานาน รู้จักกันจำไว้ให้ดี 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 230

 1.5 ให้นักเรียนตัวแทนกลุ่มที่หนึ่ง และกลุ่มที่สอง ช่วยกันนับถุงทรายและถุงข้าวสาร  

รวมกัน จะได้กี่ลิตร (15 ลิตร) ถ้าหยิบถุงข้าวสาร ออก 5 ถุง จะเหลือถุงทรายกี่ถุง เท่ากับกี่ลิตร 

(10 ถุง เท่ากับ 10 ลิตร) 

 ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงประสบการณ์จากการสัมผัสวัตถุสามมิติขึ้นเป็นภาพ 

 2.1 ครูนำภาพตัวอย่างสินค้าที่มีอยู่ทั่วไป ซึ่งมีการระบุปริมาตรการตวงเป็นลิตรกำหนดไว้ 

นำมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนผลัดกันดู และบอกว่าสินค้านั้น ๆ มีปริมาตรกี่ลิตร เช่น 

 

 

 

 

 

 นมสด 2 ลิตร น้ำส้ม 3 ลิตร น้ำมันพืช 20 ลิตร 

 2.2 ครูติดแผนภูมิโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวงที่มีหน่วยเดียวกันบนกระดาน ดังนี้ 

  ถังใบแรกจุน้ำ 17 ลิตร ถังใบที่สองจุน้ำ 10 ลิตร ถังสองใบจุน้ำรวมกันกี่ลิตร 

 

 

 

 

 

   ให้นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันและช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหา โดยครูอาจตั้ง

คำถาม ถามนำดังนี้ 

  ✿	 โจทย์เกี่ยวข้องกับอะไร (การรวมกันของน้ำ) 

  ✿	 โจทย์ต้องการให้หาอะไร (ถังสองใบจุน้ำรวมกันกี่ลิตร) 

  ✿	 ถังใบแรกจุน้ำกี่ลิตร (17 ลิตร) 

  ✿	 ถังใบที่สองจุน้ำกี่ลิตร (10 ลิตร) 

 

17 ลิตร 10 ลิตร 
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35 ลิตร 25 ลิตร 

 

ขายไป 

  ✿	 นักเรียนหาคำตอบนี้ได้โดยวิธีใด (รวมกัน) 

  ✿	 การรวมกันสามารถแสดงได้ด้วยวิธีใด (วิธีบวก) 

 2.3 ครูติดแผนภูมิโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวงที่มีหน่วยเดียวกันบนกระดาน ดังนี้ 

  ถังใบหนึ่งจุถั่วเขียว 35 ลิตร ขายไป 25 ลิตร ถังใบนี้เหลือถั่วเขียวกี่ลิตร 

 

 

 

 

 

  ให้นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันและช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหา โดยครูอาจตั้ง

คำถาม ถามนำ ดังนี้ 

  ✿	 โจทย์เกี่ยวข้องกับอะไร (การเหลือถั่วเขียว) 

  ✿	 โจทย์ต้องการให้หาอะไร (เหลือถั่วเขียวกี่ลิตร) 

  ✿	 ถั่วเขียวถังหนึ่งมีกี่ลิตร (35 ลิตร) 

  ✿	 ขายไปกี่ลิตร (25 ลิตร) 

  ✿	 นักเรียนหาคำตอบนี้ได้โดยวิธีใด (หักออก) 

  ✿	 การหักออกสามารถแสดงได้ด้วยวิธีใด (วิธีลบ) 

 ขั้นที่ 3 เรียนรู้ด้วยการเชื่อมโยงจากภาพควบคู่กับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

 3.1 ครูติดแผนภูมิโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวงที่มีหน่วยเดียวกันบนกระดาน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาที่ 1 

 ถังใบแรกจุน้ำ 17 ลิตร 

 ถังใบที่สองจุน้ำ 10 ลิตร 

 ถังสองใบจุน้ำรวมกันกี่ลิตร 

ปัญหาที่ 2 

 ถั่วเขียวถังหนึ่งมี 35 ลิตร 

 ขายไป 25 ลิตร 

 เหลือถั่วเขียวกี่ลิตร 
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  ให้นักเรียนอ่านและบอกรายละเอียดของโจทย์ตามความเข้าใจของนักเรียนจาก

แผนภูมิที่ 1-2 โดยตอบคำถามดังนี้ 

  ✿	 โจทย์กล่าวถึงเรื่องอะไร 

  ✿	 โจทย์ต้องการทราบอะไร 

  ✿	 นักเรียนจะใช้วิธีใดในการหาคำตอบ 

 3.2 ครูและนักเรียนร่วมกันวางแผนหาคำตอบจากแผนภูมิโจทย์ปัญหา โดยเขียนเป็น

แผนภาพประกอบการคิด ช่วยกันสรุปวิธีคิดจากสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบเป็นประโยคสัญลักษณ์ เช่น 

 ปัญหาที่ 1 

 

17 + 10  =   

 

 ปัญหาที่ 2 

 

 

35 – 25  =   

 ขั้นที่ 4 เรียนรู้ด้วยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

 4.1 ครูเขียนแสดงวิธีคิดบนกระดาน ดังนี้ 

  ถังใบแรกจุน้ำ 17 ลิตร ถังใบที่สองจุน้ำ 10 ลิตร ถังสองใบจุน้ำรวมกันกี่ลิตร 

  ประโยคสัญลักษณ์ 17 + 10 =    

  วิธีทำ ถังใบแรกจุน้ำ 17 ลิตร 

   ถังใบที่สองจุน้ำ 10 ลิตร 

   ถังสองใบจุน้ำรวมกัน  17 + 10   = 27  ลิตร 

  ตอบ  ถังสองใบจุน้ำรวมกัน 27 ลิตร 

รวม รวมกัน 

 

 
35 ลิตร 25 ลิตร 

ขายไป เหลือถั่วเขียว 

กี่ลิตร 

 

น้ำ   
17 ลิตร 

น้ำ   
10 ลิตร กี่ลิตร 
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 4.2 ครูเขียนแสดงวิธีคิดบนกระดาน ดังนี้ 

  ถังใบหนึ่งจุถั่วเขียว 35 ลิตร ขายไป 25 ลิตร ถังใบนี้เหลือถั่วเขียวกี่ลิตร 

  ประโยคสัญลักษณ์ 35 – 25 =    

  วิธีทำ ถังจุถั่วเขียว 35 ลิตร 

   ขายไป 25 ลิตร 

   ถังใบนี้เหลือถั่วเขียว  35 – 25   = 10  ลิตร 
  ตอบ  ถังใบนี้เหลือถั่วเขียว 10 ลิตร 

 

 4.3 ครูติดแผนภูมิโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวงที่มีหน่วยเดียวกันบนกระดาน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ให้นักเรียนอ่านและบอกรายละเอียดของโจทย์ตามความเข้าใจของนักเรียนจากแผนภูมิ  
ที่ 1-4 โดยตอบคำถามดังนี ้

 ✿	 โจทย์กล่าวถึงเรื่องอะไร 

 ✿	 โจทย์ต้องการทราบอะไร	

 ✿	 นักเรียนจะใช้วิธีใดในการหาคำตอบ 

แม่ต้องการใช้แห้ว 25 กระป๋อง 
มีอยู่แล้ว 18 กระป๋อง 

ต้องหามาเพิ่มอีกกี่กระป๋อง 

คุณแม่ซื้อข้าวสารมา 10 ลิตร 
คุณยายนำข้าวสารมาให้อีก 15 ลิตร 

คุณแม่มีข้าวสารรวมกันกี่ลิตร 

ปัญหาที่ 1 ปัญหาที่ 2 

ถังใบหนึ่งมีน้ำอยู่ 40 ลิตร 
แบ่งใส่ขวด 15 ลิตร  
จะเหลือน้ำกี่ลิตร 

วันแรกขายน้ำมันได้ 21 ลิตร 
วันที่สองขายได้อีก 12 ลิตร 
สองวันขายน้ำมันได้กี่ลิตร 

ปัญหาที่ 3 ปัญหาที่ 4 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 234

 4.4 แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาเลือกแผนภูมิโจทย์
ปัญหาที่ 1-4 กลุ่มละ 1 โจทย์ ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนหาคำตอบจากแผนภูมิโจทย์
ปัญหา โดยเขียนเป็นแผนภาพประกอบการคิด ช่วยกันสรุปวิธีคิดจากสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ  
เป็นประโยคสัญลักษณ์ลงในกระดาษที่ครูแจกให้ (กระดาษปรู๊ฟขนาด 15 ™ 21 นิ้ว) เช่น  

 ปัญหาที่ 1 

 

 

10 + 15  =   
 

 4.5 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบ ตามวิธีที่ช่วยกันวางแผนเอาไว้  

ลงในกระดาษที่ครูแจกให้ (กระดาษปรู๊ฟขนาด 15 ™ 21 นิ้ว) เช่น 

  ประโยคสัญลักษณ์ 10 + 15  =     

  วิธีทำ คุณแม่ซื้อข้าวสารมา 10 ลิตร 

   คุณยายนำข้าวสารมาให้อีก 15 ลิตร 

   คุณแม่มีข้าวสารวมกัน  10 + 15   = 25  ลิตร 
  ตอบ  คุณแม่มีข้าวสารรวมกัน 25 ลิตร 
 
 4.6 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวงที่มี
หน่วยเดียวกัน 
 4.7 ให้นักเรียนทำแบบฝึกที่ 7.1-7.8 

7.6 การวัดและประเมินผล 

 7.6.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 7.6.2 สังเกตการตอบคำถาม 
 7.6.3 ตรวจแบบฝึกที่ 7.1-7.8 

    

 

 
คุณแม่ซื้อ 
ข้าวสาร  
10 ลิตร 

รวม 
มีข้าวสาร  
ทั้งหมด 

 

คุณยาย  
ให้อีก 15 ลิตร 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 235

เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง การบวก การลบ 

แบบฝึกที่ 7.1 ให้อ่านโจทย์ปัญหาแล้วตอบคำถาม 

แบบฝึก 

วันแรกขายน้ำมันได้ 24 ลิตร วันที่สองขายได้อีก 17 ลิตร 
รวมสองวันขายน้ำมันได้กี่ลิตร 

 1) สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ คือ................................................................................. 

 

 2) วาดแผนภาพประกอบการคิดได้อย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3) เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 236

เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง การบวก การลบ 

แบบฝึกที่ 7.2 ให้อ่านโจทย์ปัญหาแล้วตอบคำถามและแสดงวิธีทำ 

แบบฝึก 

ตอนเช้าแม่ค้าขายขนมตาลได้เงิน 120 บาท ตอนเย็นขายได้อีก 150 บาท 
แม่ค้าขายขนมตาลได้เงินทั้งหมดเท่าไร 

 1) สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ คือ................................................................................. 

 

 2) เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร 

 

 3) แสดงวิธีทำ 

 

 

 ................................................................. ......................... 

 

 

 ................................................................. ......................... 

 

 

 ................................................................. ......................... 

 

 

    ตอบ ......................... 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 237

เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง การบวก การลบ 

แบบฝึกที่ 7.3 ให้อ่านโจทย์ปัญหาแล้วตอบคำถามข้อที่ 1-6 

แบบฝึก 

แม่ค้ามีข้าวสาร 19 ลิตร ขายไป 12 ลิตร แม่ค้าเหลือข้าวสารกี่ลิตร 
 
 
 

 1) โจทย์กล่าวถึงเรื่องอะไร.................................................................................... 

 

 2) โจทย์กำหนดอะไรให้บ้าง.................................................................................. 

 

  ...................................................................................................................... 

 

 3) แม่ค้ามีข้าวสาร..........................................................................................ลิตร 

 

 4) แม่ค้าขาย.........................................ขายไป................................................ลิตร 

 

 5) สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือ................................................................................. 

 

 6) นักเรียนคิดว่าแม่ค้าจะเหลือข้าวสาร..............................................................ลิตร 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 238

เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง การบวก การลบ 

แบบฝึกที่ 7.4 ให้แต่งโจทย์ปัญหา แสดงวิธีทำและหาคำตอบ 

แบบฝึก 

 1) แต่งโจทย์ปัญหา  
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
 2) โจทย์กล่าวถึงเรื่องอะไร 
  ......................................................................................................................... 
 3) โจทย์ต้องการทราบอะไร  
  ......................................................................................................................... 
 4) เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร 
  ......................................................................................................................... 
 5) แสดงวิธีทำ 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 

4 ลิตร 4 ลิตร 4 ลิตร 

 ครูนำข้าวสารถุงละ 4 ลิตร จำนวน 3 ถุง วางบนโต๊ะ ให้นักเรียนแต่งโจทย์ปัญหาการบวก
เกี่ยวกับการตวงสิ่งของจากของจริง พร้อมวิเคราะห์แสดงวิธีทำและหาคำตอบจากโจทย์ที่นักเรียนแต่ง 
 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 239

เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง การบวก การลบ 

แบบฝึกที่ 7.5 ให้อ่านโจทย์ปัญหาแล้วตอบคำถาม 

แบบฝึก 

วันแรกขายน้ำมันได้ 24 ลิตร วันที่สองขายได้ 17 ลิตร 
วันแรกขายน้ำมันได้มากกว่าวันที่สองกี่ลิตร 

 1) สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ คือ................................................................................. 

 

 2) วาดแผนภาพประกอบการคิดได้อย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3) เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 240

เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง การบวก การลบ 

แบบฝึกที่ 7.6 ให้อ่านโจทย์ปัญหาแล้วตอบคำถามและแสดงวิธีทำ 

แบบฝึก 

สีถังหนึ่งมี 20 ลิตร ใช้ทาบ้านไปแล้ว 16 ลิตร เหลือสีในถังกี่ลิตร 

 1) สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ คือ................................................................................. 

 

 2) เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร 

 

 3) แสดงวิธีทำ 

 

 

 ................................................................. ......................... 

 

 

 ................................................................. ......................... 

 

 

 ................................................................. ......................... 

 

 

    ตอบ ......................... 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 241

เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง การบวก การลบ 

แบบฝึกที่ 7.7 ให้อ่านโจทย์ปัญหาแล้วตอบคำถาม 

แบบฝึก 

แม่ต้องการใช้ถั่วเหลือง 17 ลิตร มีอยู่แล้ว 8 ลิตร แม่ต้องหาถั่วเหลืองมาเพิ่มอีกกี่ลิตร 
 
 

 1) โจทย์กล่าวถึงเรื่องอะไร.................................................................................... 

 

 2) โจทย์กำหนดอะไรให้บ้าง.................................................................................. 

  

 3) สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือ................................................................................. 

 

 4) ใครต้องการใช้ถั่วเหลือง.................................ต้องการใช้............................ลิตร 

 

 5) แม่มีถั่วเหลืองอยู่แล้ว................................................................................ลิตร 

 

 6) เดิมแม่มีถั่วเหลืองอยู่แล้ว มากกว่าหรือน้อยกว่า 17 ลิตร................................... 

 

 7) นักเรียนคิดว่าแม่ต้องหาถั่วเหลืองมาเพิ่มอีก..................................................ลิตร 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 242

เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง การบวก การลบ 

แบบฝึกที่ 7.8 ให้แต่งโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับการตวงสิ่งของจากรูปภาพ พร้อม
วิเคราะหแ์สดงวิธีทำและหาคำตอบจากโจทย์ที่นักเรียนแต่ง 

แบบฝึก 

 1) แต่งโจทย์ปัญหา 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
 2) โจทย์กล่าวถึงเรื่องอะไร 
  ......................................................................................................................... 
 3) โจทย์ต้องการทราบอะไร 
  ......................................................................................................................... 
 4) เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร 
  ......................................................................................................................... 
 5) แสดงวิธีทำ 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 

 บัวรดน้ำจุน้ำได้ 26 ลิตร เหยือกจุน้ำได้ 8 ลิตร 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 243

กิจกรรมชุดที่ 8 

8.1  สาระสำคัญ 

  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการตวง การคูณ การหาร สามารถทำได้หลายวิธีแต่การเลือกวิธีแก้
ปัญหาที่ดีที่สุด 

8.2 สาระการเรียนรู้ 

 โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร เกี่ยวกับการตวง 

8.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  8.3.1 นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวงที่มีหน่วยการตวงเดียวกันได้ 
 8.3.2 นักเรียนสามารถกำหนดทางเลือกแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวงที่มีหน่วยการตวง  
เดียวกันได ้
 8.3.3 นักเรียนสามารถแสดงวิธีการหาคำตอบและตรวจคำตอบจากโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ  
การตวงที่มีหน่วยการตวงเดียวกันได้ 

8.4 สื่อการเรียนรู้  

 8.4.1 แถบโจทย์ปัญหา 
 8.4.2 ข้าวสาร 
 8.4.3 รูปภาพ 
 8.4.4 กระดาษปรู๊ฟ (ขนาด 15 ™ 21 นิ้ว) 

8.5 กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นที่ 1 สัมผัสของจริงหรือวัตถุสามมิติ 
 1.1 นักเรียนร้องเพลง “มาเถิดหนา มาร่วมกันตวง” และเพลง “การตวง”  

เพลง มาเถิดหนา มาร่วมกันตวง 

ผู้แต่ง อำพร เดชโนนสัง 
ทำนอง เพลงลูกเสือ  

   มาเถิดเราหนา มาเรามาร่วมกันตวง (ตะละแล็ก แต็ก แต็ก) 
  มาเถอะเรามา มาเรามาร่วมกันตวง (ตะละแล็ก แต็ก แต็ก) 
  การตวงนั้นหนา ตวงได้ทั้งของแห้งของเหลว 
  ที่สำคัญนั้นคือ การตวงต้องถูกวิธี (ตะละแล็ก แต็ก แต็ก) 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 244

  ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการตวงที่นักเรียนเคยมีประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน
โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ 
  ❀			นักเรียนใช้ถ้วยตวง ตวงอะไรบ้าง (ตวงของเหลว เช่น น้ำ นม น้ำผลไม้) 
  ❀			นักเรียนใช้ช้อนตวง ตวงอะไรบ้าง (ตวงยา) 
 1.2 ครูนำถุงทรายที่มีความจุถุงละ 1 ลิตร จำนวน 15 ถุง มาให้นักเรียนดูแล้ว   
ให้นักเรียนผลัดกันดู และบอกว่าถุงนั้น ๆ มีปริมาตรกี่ลิตร (ถุงละ 1 ลิตร) 
 1.3 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ฝึกปฏิบัติกลุ่มที่หนึ่งนำถุงข้าวสารที่มีความจุ 3 ลิตร   
จำนวน 5 ถุง มากองร่วมกันจะได้กี่ลิตร 
  ❀	 กองที่หนึ่ง มีทราย 3 ลิตร 
  ❀	 กองที่สอง มีทราย 3 ลิตร 
  ❀	 กองที่สาม มีทราย 3 ลิตร (กองรวมกันได้ 15 ลิตร) 
  ❀	 กองที่สี่  มีทราย 3 ลิตร 
  ❀	 กองที่ห้า มีทราย 3 ลิตร 
  กลุ่มที่สองนำถังข้าวสารที่มีความจุ 20 ลิตร ไปแบ่งใส่ถุง ถุงละ 1 ลิตร แล้วไปกอง
ไว้ 4 กอง กองละเท่า ๆ กัน ช่วยกันนับถุงข้าวสารแต่ละกองจะได้กองละกี่ลิตร 
  ❀	 กองที่หนึ่ง มีถุงข้าวสาร 5 ถุง ถุงละ 1 ลิตร เท่ากับ 5 ลิตร 
  ❀	 กองที่สอง มีถุงข้าวสาร 5 ถุง ถุงละ 1 ลิตร เท่ากับ 5 ลิตร 
  ❀	 กองที่สาม มีถุงข้าวสาร 5 ถุง ถุงละ 1 ลิตร เท่ากับ 5 ลิตร 
  ❀	 กองที่สี่ มีถุงข้าวสาร 5 ถุง ถุงละ 1 ลิตร เท่ากับ 5 ลิตร 
   (กองละ 5 ลิตร) 

 ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงประสบการณ์จากการสัมผัสวัตถุสามมิติขึ้นเป็นภาพ 

 2.1 ครูนำภาพตัวอย่างสินค้าที่มีอยู่ทั่วไป ซึ่งมีการระบุปริมาตรการตวงเป็นภาพกำหนดไว้ 
นำมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนผลัดกันดู และบอกว่าสินค้านั้น ๆ มีปริมาตรกี่ลิตร เช่น 
 
 
 
 
 
 
 นม 3 ลิตร น้ำมันพืช 3 ลิตร ถังสี 20 ลิตร 
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 2.2 ครูติดแผนภูมิโจทย์ปัญหา เกี่ยวกับการตวงที่มีหน่วยเดียวกันบนกระดาน ดังนี้ 
 

กล่องจุนมสด 6 ลิตร 5 กล่อง มีนมสดทั้งหมดกี่ลิตร 
 
 
 
 
 
 

                    มีนมสดทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ให้นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันและช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหา โดยครูอาจ  
ตั้งคำถาม ถามนำ ดังนี้   
  ❀			โจทย์เกี่ยวข้อกับอะไร (การเพิ่มของนมสด) 
  ❀			โจทย์ต้องการให้หาอะไร (มีนมสดทั้งหมดกี่ลิตร) 
  ❀			กล่องจุนมสดกี่ลิตร (6 ลิตร) 
  ❀			มีนมสดกี่กล่อง (5 กล่อง) 
  ❀			กล่องหนึ่งกล่องจุนมสดกี่ลิตร (6 ลิตร) 
  ❀			กล่องสองกล่องจุนมสดกี่ลิตร (12 ลิตร) 
  ❀			กล่องสามกล่องจุนมสดกี่ลิตร (18 ลิตร) 

นมสด 
6 ลิตร 

นมสด 
6 ลิตร 

นมสด 
6 ลิตร 

นมสด 
6 ลิตร 

นมสด 
6 ลิตร 

กี่ลิตร 
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  ❀	 กล่องสี่กล่องจุนมสดกี่ลิตร (24 ลิตร) 
  ❀	 กล่องห้ากล่องจุนมสดกี่ลิตร (30 ลิตร) 
  ❀	 มีนมสดทั้งหมดกี่ลิตร (30 ลิตร) 
  ❀	 นักเรียนหาคำตอบนี้ได้โดยวิธีใด (นับเพิ่มครั้งละเท่า ๆ กัน)  
  ❀	 การนับเพิ่มครั้งละเท่า ๆ กัน สามารถแสดงได้ด้วยวิธีใดอีก (วิธีคูณ) 
 2.3 ครูติดแผนภูมิโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวงที่มีหน่วยเดียวกันบนกระดาน ดังนี้ 
  ถังข้าวสารที่มีความจุ 20 ลิตร แบ่งใส่ถุงที่มีความจุ 5 ลิตร ได้กี่ถุง 
 
 
 
 
 
 
  ให้นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันและช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหา โดยครูอาจตั้ง
คำถาม ถามนำ ดังนี้ 
  ❀	 โจทย์เกี่ยวข้องกับอะไร (การแบ่งข้าวสาร) 
  ❀	 โจทย์ต้องการให้หาอะไร (แบ่งข้าวสารใส่ถุงได้กี่ถุง) 
  ❀	 ถังข้าวสารมีความจุกี่ลิตร (20 ลิตร) 
  ❀	 แบ่งใส่ถุงที่มีความจุกี่ลิตร (5 ลิตร) 
  ❀	 แบ่งข้าวสารใส่ถุงที่หนึ่ง 5 ลิตร จะเหลือข้าวสารอยู่กี่ลิตร (15 ลิตร) 
  ❀	 แบ่งข้าวสารใส่ถุงที่สอง 5 ลิตร จะเหลือข้าวสารอยู่กี่ลิตร (10 ลิตร) 
  ❀	 แบ่งข้าวสารใส่ถุงที่สาม 5 ลิตร จะเหลือข้าวสารอยู่กี่ลิตร (5 ลิตร) 
  ❀	 แบ่งข้าวสารใส่ถุงที่สี่ 5 ลิตร จะเหลือข้าวสารอยู่กี่ลิตร (ไม่เหลือ) 
  ❀	 แบ่งข้าวสาร 20 ลิตร ใส่ถุง ถุงละ 5 ลิตร จนหมดได้กี่ถุง (4 ถุง) 
  ❀	 นักเรียนหาคำตอบนี้ได้โดยวิธีใด (ลบออกครั้งละเท่า ๆ กัน) 
  ❀	 การลบออกครั้งละเท่า ๆ กัน สามารถแสดงได้ด้วยวิธีใดอีก (วิธีหาร) 

 ขั้นที่ 3 เรียนรู้ด้วยการเชื่อมโยงจากภาพควบคู่กับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

 3.1 ครูติดแผนภูมิโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวงที่มีหน่วยเดียวกันบนกระดาน ดังนี้ 
 
 

ถังข้าวสาร 
20 ลิตร 

ถุง 
5 ลิตร 

ถุง 
5 ลิตร 

ถุง 
5 ลิตร 

ถุง 
5 ลิตร 

แบ่งใส่ถุง จะได้ กี่ถุง 
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ถังข้าวสารที่มีความจุ 20 ลิตร 
แบ่งใส่ถุงที่มีความจุ 5 ลิตร 

ได้กี่ถุง 

กล่องจุนมสด 6 ลิตร 5 กล่อง 
มีนมสดทั้งหมดกี่ลิตร 

ปัญหาที่ 1 ปัญหาที่ 2 

  ให้นักเรียนอ่านและบอกรายละเอียดของโจทย์ตามความเข้าใจของนักเรียนจาก
แผนภูมิที่ 1-2 โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
  ❀	 โจทย์กล่าวถึงเรื่องอะไร 
  ❀	 โจทย์ต้องการทราบอะไร 
  ❀	 นักเรียนจะใช้วิธีใดในการหาคำตอบ 
 3.2 ครูและนักเรียนร่วมกันวางแผนหาคำตอบจากแผนภูมิโจทย์ปัญหา โดยเขียนเป็น
แผนภาพประกอบการคิด ช่วยกันสรุปวิธีคิดจากสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบเป็นประโยคสัญลักษณ์  
เช่น 

ถังข้าวสาร 
20 ลิตร 

ถุง 
5 ลิตร 

ถุง 
5 ลิตร 

ถุง 
5 ลิตร 

ถุง 
5 ลิตร 

แบ่งใส่ถุง จะได้ 
กี่ถุง 

นมสด 
6 ลิตร 

กี่ลิตร 

นมสด 
6 ลิตร 

นมสด 
6 ลิตร 

นมสด 
6 ลิตร 

นมสด 
6 ลิตร 

   มีนมสดทั้งหมด 

6 ™ 5  =     20 © 4  =     

ขั้นที่ 4 เรียนรู้ด้วยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

 4.1 ครูเขียนแสดงวิธีคิดบนกระดาน ดังนี้ 

  กล่องจุนมสด 6 ลิตร 5 กล่อง มีนมสดทั้งหมดกี่ลิตร 
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  ประโยคสัญลักษณ์ 6 ™ 5 =    

  วิธีทำ กล่องจุนมสด 6 ลิตร 

   กล่องจุนมสด 5 ลิตร 

   มีนมสดทั้งหมด  6 ™ 5   = 30  ลิตร 
  ตอบ  มีนมสดทั้งหมด ๓๐ ลิตร 

 

 4.2 ครูเขียนแสดงวิธีคิดบนกระดาน ดังนี้ 

  ถังข้าวสารที่มีความจุ 20 ลิตร แบ่งใส่ถุงที่มีความจุ 5 ลิตร ได้กี่ถุง 

  ประโยคสัญลักษณ์ 20 © 5 =    

  วิธีทำ ถังข้าวสารความจุ 20 ลิตร 

   แบ่งใส่ถุงที่มีความจุ 5 ลิตร 

   แบ่งได้    20 © 5   = 4  ถุง 
  ตอบ  แบ่งได้ ๔ ถุง 

  

 4.3 ครูติดแผนภูมิโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวงที่มีหน่วยเดียวกันบนกระดาน ดังนี้ 

มานพมีข้าวสาร 50 ลิตร 
แบ่งใส่ถุงที่มีความจุ 5 ลิตร 

ได้กี่ถุง 

นักเรียนชั้น ป.2 ดื่มนมถั่วเหลือง 
วันละ 20 ลิตร ในเวลา 5 วัน 

ต้องใช้นมถั่วเหลืองทั้งหมดกี่ลิตร 

ปัญหาที่ 1 ปัญหาที่ 2 

มาลีตวงถั่วเหลือง 64 ลิตร ใส่ถุง 
6 ใบ เท่า ๆ กัน และถั่วเหลือง 

หมดพอดี ถุงหนึ่งใบจุถั่วเหลืองกี่ลิตร 

ถังใบหนึ่งมีน้ำอยู่ 55 ลิตร 
แบ่งใส่ขวด ขวดละ 5 ลิตร 

จะได้กี่ขวด 

ปัญหาที่ 3 ปัญหาที่ 4 
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  ให้นักเรียนอ่านและบอกรายละเอียดของโจทย์ตามความเข้าใจของนักเรียนจาก

แผนภูมิที่ 1-4 โดยตอบคำถาม ดังนี้ 

  ❀	 โจทย์กล่าวถึงเรื่องอะไร 

  ❀	 โจทย์ต้องการทราบอะไร 

  ❀	 นักเรียนจะใช้วิธีใดในการหาคำตอบ 

 4.4 แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาเลือกแผนภูมิโจทย์ 

ปัญหาที่ 1-4 กลุ่มละ 1 โจทย์ ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนหาคำตอบจากแผนภูมิโจทย์

ปัญหา โดยเขียนเป็นแผนภาพประการคิดช่วยกันสรุปวิธีคิดจากสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบเป็นประโยค

สัญลักษณ์ลงในกระดาษที่ครูแจกให้ (กระดาษปรู๊ฟขนาด 15 ™ 21 นิ้ว) 

 4.5 ให้นักเรียนทำแบบฝึกที่ 8.1-8.4 

8.6 การวัดและประเมินผล 

 8.6.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 8.6.2 สังเกตการตอบคำถาม 
 8.6.3 ตรวจแบบฝึกที่ 8.1-8.4 
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เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง การคูณ การหาร 

แบบฝึกที่ 8.1 ให้อ่านโจทย์ปัญหาแล้วตอบคำถามข้อที่ 1-4 

แบบฝึก 

ครูดวงใจมีกล่องนมสด 6 กล่อง แต่ละกล่องมีความจุ 2 ลิตร 
ครูดวงใจมีนมสดทั้งหมดกี่ลิตร 

 1) โจทย์กำหนดอะไรให้............................................................................................... 

 2) สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ คือ..................................................................................... 

 3) เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร..................................................................... 

 4) แสดงวิธีทำ 

  .............................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................. 
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เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง การคูณ การหาร 

แบบฝึกที่ 8.2 ให้แต่งโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวงสิ่งของจากประโยคสัญลักษณ์
การคูณ พร้อมวิเคราะห์ แสดงวิธีทำ และหาคำตอบจากโจทย์ที่นักเรียนแต่ง 

แบบฝึก 

 1) แต่งโจทย์ปัญหา  
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
 2) โจทย์กล่าวถึงเรื่องอะไร  
  ......................................................................................................................... 
 3) โจทย์ต้องการทราบอะไร  
  ......................................................................................................................... 
 4) เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร  
  ......................................................................................................................... 
 5) แสดงวิธีทำ  
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
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แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 252

เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง การคูณ การหาร 

แบบฝึกที่ 8.3 ให้อ่านโจทย์ปัญหาแล้วตอบคำถามข้อที่ 1-4 

แบบฝึก 

ถังข้าวสารมีความจุ 30 ลิตร แบ่งใส่ถุงมีความจุ 5 ลิตร  
จะบรรจุได้กี่ถุง 

 1) โจทย์กำหนดอะไรให้............................................................................................... 

 2) สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ คือ..................................................................................... 

 3) เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร..................................................................... 

 4) แสดงวิธีทำ 

  .............................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................. 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 253

เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง การคูณ การหาร 

แบบฝึกที่ 8.4 ให้อ่านโจทย์ปัญหาแล้วตอบคำถามและแสดงวิธีทำ 

แบบฝึก 

ถังใบหนึ่งมีน้ำอยู่ 18 ลิตร แบ่งใส่ขวดเท่า ๆ กัน ขวดละ 3 ลิตร จะได้กี่ขวด 

 1) สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ คือ................................................................................. 

 

 2) เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร 

 

 3) แสดงวิธีทำ 

 

 

 ................................................................. ......................... 

 

 

 ................................................................. ......................... 

 

 

 ................................................................. ......................... 

 

 

    ตอบ ......................... 
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