
แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
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กิจกรรมชุดที่ 1 

1.1  สาระสำคัญ 

  การจำแนกชนิดของรูปหลายเหลี่ยม ใช้วิธีพิจารณาจำนวนด้านหรือจำนวนมุมของรูป   
ส่วนรูปวงกลมและรูปวงรีใช้วิธีพิจารณาเส้นขอบของรูป 

1.2 สาระการเรียนรู้ 

 จำแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี 

1.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  เมื่อกำหนดรูปเรขาคณิตสองมิติ ให้ นักเรียนสามารถบอกได้ว่าเป็นรูปสามเหลี่ยม   
รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงร ี

1.4 สื่อการเรียนรู้ 

 1.4.1 สื่อของจริง เช่น ลูกแก้ว กล่องยาสีฟัน บล็อกไม้ มะนาว ส้ม มะปราง 
 1.4.2 เพลง “เรขาคณิตไม่มีปัญหา” 
 1.4.3 รูปเรขาคณิตสองมิติ ได้แก่ รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และรูปวงรี 
 1.4.4 บัตรคำรูปเรขาคณิต จำนวน 4 บัตร ได้แก่ รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม   
รูปวงกลม และรูปวงรี 
 1.4.5 บัตรคำ จำนวน 4 บัตร ได้แก่ มีด้านสามด้านมีมุมสามมุม มีด้านสี่ด้านมีมุมสี่มุม 
ไม่มีด้านไม่มีมุม และไม่มีด้านไม่มีมุม (ใช้ประกอบบัตรคำในข้อ 1.4.4) 
 1.4.6 ไฟฉาย 
 1.4.7 นกหวีด 
 1.4.8 กระดาษ เอ4 
 1.4.9 แบบฝึก 

บทที่ 11 
รูปเรขาคณิต 
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1.5 กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นที่ 1 สัมผัสของจริงหรือวัตถุสามมิติ 

 1.1 ร้องเพลง “เรขาคณิตไม่มีปัญหา” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กเกิดความเคลื่อนไหว  
และเป็นการกระตุ้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.2  เล่นเกม “มหาสมบัติ” โดยครูนำสิ่งของต่าง ๆ เช่น บล็อกไม้ กล่องยาสีฟัน   

กล่องแว่นตา ผลไม้ที่มีลักษณะเป็นทรงกลม เช่น มะนาว ส้ม เป็นต้น ใส่ลงในกล่องทึบ ให้นักเรียน

สัมผัส และบอกว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร (เช่น ขอบตรง ขอบโค้ง) แล้วให้นักเรียนแยกสิ่งของต่าง ๆ 

ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่มีขอบตรง กับขอบโค้ง 

 1.3 ครูนำสิ่งของที่เป็นขอบตรง (กล่องยาสีฟัน บล็อกไม้ ฯลฯ) สิ่งของที่เป็นขอบโค้ง 

(มะนาว ส้ม ฯลฯ) วางไว้บนโต๊ะ แล้วใช้ไฟฉายส่องไปที่สิ่งของดังกล่าว ให้นักเรียนสังเกตว่ามีอะไร

เกิดขึ้น (เกิดเงาสีดำ) ให้นักเรียนลองเอามือมาลูบตรงเงาสีดำ ซึ่งจะมีรูปร่างต่าง ๆ เช่น รูปวงกลม 

รูปวงรี รูปสี่เหลี่ยม  

 1.4 นักเรียนสัมผัสรูปสามเหลี่ยม และนับด้าน นับมุมของรูปว่า มีด้านกี่ด้าน มีมุมกี่มุม 

หลังจากนั้น นักเรียนสัมผัสรูปสี่เหลี่ยม และนับด้าน นับมุม ของรูปว่า มีด้านกี่ด้าน มีมุมกี่มุม  

 1.5  นักเรียนสัมผัสรูปวงกลม รูปวงรี และบอกว่า ขอบของรูปมีลักษณะเป็นอย่างไร 

 ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงประสบการณ์จากการสัมผัสวัตถุสามมิติขึ้นเป็นภาพ 

 2.1 ครูนำภาพรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และรูปวงรี ติดบนกระดานหน้าชั้นเรียน   

ให้นักเรียนนำบัตรคำรูปเรขาคณิต และแถบข้อความติดให้ตรงกัน พร้อมทั้งอ่านข้อความดัง ๆ 

 2.2 ครูให้นักเรียนสังเกตภาพรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และรูปวงรี   

ขณะเดียวกันครูอธิบายลักษณะของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และรูปวงรี ให้นักเรียนฟัง 

เพลง เรขาคณิตไม่มีปัญหา 

               ทำนอง เพลงยินดีไม่มีปัญหา 

     ครับ สวัสดีครับ สี่เหลี่ยม วันนี้ไม่มีปัญหา 

    ครับ สวัสดีครับ สามเหลี่ยม วันนี้ไม่มีปัญหา 

    ครับ สวัสดีครับ วงกลม วันนี้ไม่มีปัญหา 

    ครับ สวัสดีครับ วงรี วันนี้ไม่มีปัญหา 
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 2.3 ครูใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเข้าใจลักษณะของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม   
รูปวงกลม และรูปวงรี ดังนี ้
  2.3.1 รูปสามเหลี่ยม และรูปสี่เหลี่ยม มีส่วนเหมือนกันอย่างไรและต่างกันอย่างไร 
  2.3.2 รูปวงกลม และรูปวงรี มีส่วนเหมือนกันอย่างไร และต่างกันอย่างไร 

 ขั้นที่ 3 เรียนรู้ด้วยการเชื่อมโยงจากภาพควบคู่กับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน เพื่อจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเป็นรูปเรขาคณิต ดังนี้  
 ❀	 ให้สัญญาณโดยการเป่านกหวีด 1 ครั้ง ให้จับมือเป็นรูปสามเหลี่ยม พร้อมทั้ง  
ให้เปล่งเสียงดัง ๆ บอกลักษณะรูปสามเหลี่ยม (ลักษณะของรูปสามเหลี่ยม มีด้านสามด้าน  
มีมุมสามมุม (และมีขอบตรง) แล้ววาดรูปสามเหลี่ยมร่วมกัน 
 ❀	 ให้สัญญาณโดยการเป่านกหวีด 2 ครั้ง ให้จับมือเป็นรูปสี่ เหลี่ยม พร้อมทั้ง  
ให้เปล่งเสียงดัง ๆ บอกลักษณะรูปสี่เหลี่ยม (ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม มีด้านสี่ด้านมีมุมสี่มุม และมี
ขอบตรง) แล้ววาดรูปสี่เหลี่ยมร่วมกัน 
 ❀	 ให้สัญญาณโดยการเป่านกหวีด 3 ครั้ ง ให้จับมือเป็นรูปวงกลม พร้อมทั้ ง  
ให้เปล่งเสียงดัง ๆ บอกลักษณะรูปวงกลม (ลักษณะของรูปวงกลม ไม่มีด้านไม่มีมุม และมีขอบโค้ง
ล้อมรอบ เป็นรูปวงกลม) แล้ววาดรูปวงกลมร่วมกัน 
 ❀	 ให้สัญญาณโดยการเป่านกหวีด 4 ครั้ง ให้จับมือเป็นรูปวงรี พร้อมทั้งให้เปล่งเสียง  
ดัง ๆ บอกลักษณะรูปวงรี (ลักษณะของรูปวงรี ไม่มีด้าน ไม่มีมุม แล้วมีขอบโค้งล้อมรอบเป็นรูปวงรี) 
แล้ววาดรูปวงรีร่วมกัน 

 ขั้นที่ 4 เรียนรู้ด้วยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

 4.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติของรูปสามเหลี่ยม   
รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และรูปวงร ี
 4.2 ให้นักเรียนทุกคนวาดรูปเรขาคณิตสองมิติ ได้แก่ รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม   
รูปวงกลม และรูปวงรี ลงในกระดาษเอ 4 พร้อมทั้งระบายสีและบอกลักษณะ และนำไปติดที่ผนัง
หน้าห้องเรียน (ครูเตรียมพื้นที่ให้นักเรียนติดรูป) เช่น 

    รูปสามเหลี่ยม 

    รูปสี่เหลี่ยม 

    รูปวงกลม 

    รูปวงรี 
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 4.3 ให้นักเรียนทำแบบฝึกที่ 1.1-1.2 

1.6 การวัดและประเมินผล 

 1.6.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 1.6.2 สังเกตการตอบคำถาม 
 1.6.3 ตรวจแบบฝึกที่ 1.1-1.2 
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เรื่อง จำแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี 

แบบฝึกที่ 1.1 ให้ระบายสีแดงรูปสามเหลี่ยม ระบายสีฟ้ารูปวงกลม ระบายสีเขียว 
รูปวงรี และระบายสีเหลืองรูปสี่เหลี่ยม 

แบบฝึก 
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เรื่อง จำแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี 

แบบฝึกที่ 1.2 ให้เขียนบอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติ และบอกจำนวนด้าน   
จำนวนมุม 

แบบฝึก 

 
รูปสามเหลี่ยม มีด้าน 3 ด้าน  มีมุม 3 มุม 

 1) ............................................................. 

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

 2) ............................................................. 

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

 3) ............................................................. 

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

 4) ............................................................. 

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

ตัวอย่าง 
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กิจกรรมชุดที่ 2 

2.1  สาระสำคัญ 

  การเขียนรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และรูปวงรี วิธีหนึ่งเขียนได้โดยลากเส้น
ไปตามขอบของสิ่งที่นำมาเป็นแบบรูปสามเหลี่ยมมีด้านสามด้าน มุมสามมุม รูปสี่เหลี่ยมมีด้านสี่ด้าน 
มุมสี่มุม รูปวงกลมไม่มีด้านไม่มีมุมมีเส้นขอบโค้งล้อมรอบเป็นวงกลม รูปวงรีไม่มีด้านไม่มีมุม    
มีเส้นขอบโค้งล้อมรอบวงร ี

2.2 สาระการเรียนรู้ 

 การเขียนรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และรูปวงรี  

2.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  นักเรียนสามารถเขียนรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และรูปวงรี โดยใช้แบบของรูปได ้

2.4 สื่อการเรียนรู้ 

 2.4.1 เพลง “รูปเรขาคณิต” 
 2.4.2 สื่อของจริง ได้แก่ ผลไม้ชนิดต่าง ๆ ที่มีรูปวงกลม และวงรี เช่น ส้ม ส้มโอ มะปราง   
ละมุด และสิ่งของเครื่องใช้ เช่น แผ่นซีดี ไม้บรรทัด กระดาษเอ 4 เงินเหรียญ กำไลข้อมือ ฝาขวด
น้ำอัดลม ฝาขวดน้ำเปล่า บล็อกไม้รูปเรขาคณิต แผ่นยางรูปเรขาคณิต 
 2.4.3 บัตรภาพ (ภาพผลไม้และสิ่งของเครื่องใช้จากข้อ 2.4.2) 
 2.4.4 แบบของรูปเรขาคณิต จำนวน 4 แบบ ได้แก่ แบบของรูปสี่เหลี่ยม แบบของ  
รูปสามเหลี่ยม แบบของรูปวงกลม และแบบของรูปวงร ี
  2.4.5  บัตรคำ จำนวน 4 บัตร ได้แก่ รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี 
 2.4.6 แบบฝึก 

2.5 กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นที่ 1 สัมผัสของจริงหรือวัตถุสามมิติ 
 1.1 ครูแจกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี ที่เป็นของจริงให้นักเรียนทุกคน 
เพื่อประกอบการร้องเพลง “รูปเรขาคณิต” เมื่อร้องจบแล้ว ครูถามนักเรียนว่า สามารถเขียนรูปสามเหลี่ยม   
รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม หรือรูปวงรี ได้หรือไม่ และให้ทดลองเขียนลงในกระดาษเอ 4 ใครเขียน  
เสร็จก่อนให้ชูขึ้น จากนั้นให้คนที่เขียนเหมือนกันมารวมกลุ่มกัน แล้วบอกว่าเป็นรูปเรขาคณิตแบบใด 
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 1.2  ครูนำผลไม้และสิ่งของเครื่องใช้ จัดวางไว้บนโต๊ะ เพื่อให้นักเรียนสังเกตและสัมผัส 
โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าเป็นผลไม้ให้นักเรียนสัมผัส จับต้องผลไม้ทั้งผล แต่สำหรับสิ่งของเครื่องใช้  
ให้สัมผัสทุกด้านแล้วใช้นิ้วมือลูบคลำตามขอบอีกครั้ง ทั้งนี้ ครูอาจจะสาธิตให้นักเรียนดูก่อน 
  1.3  ครูถามว่า สิ่งของ/ผลไม้ที่นักเรียนสัมผัสมีลักษณะคล้ายกับรูปเรขาคณิตสองมิติ
ชนิดใดบ้าง (รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และรูปวงรี) 

 ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงประสบการณ์จากการสัมผัสวัตถุสามมิติขึ้นเป็นภาพ 

 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน แจกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม  
และรูปวงรี เพื่อจัดกิจกรรม “เขียนรูปเรขาคณิตจากแบบรูป” ดังนี ้
 2.1 ครูวางสิ่งของที่ใช้เป็นแบบของรูปเรขาคณิตสองมิติ จำนวน 10 ชนิด (สื่อการเรียนรู้
ในข้อ 2.4.2) และเขียนหมายเลข 1-10 กำกับไว้บนโต๊ะ 
 2.2 ตัวแทนกลุ่มจับสลากหมายเลข กลุ่มละ 3 หมายเลข 
 2.3 สมาชิกในกลุ่มช่วยกันหารูปภาพเรขาคณิต (รูปสามเหลี่ยม รูปสี่ เหลี่ยม   
รูปวงกลม รูปวงรี) วางคู่กับสิ่งของที่กลุ่มจับได ้
 2.4 สมาชิกในกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง 

 ขั้นที่ 3 เรียนรู้ด้วยการเชื่อมโยงจากภาพควบคู่กับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

 3.1 สมาชิกในกลุ่มช่วยกันเขียนรูปเรขาคณิต (รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม   
รูปวงรี) จากสิ่งของที่กลุ่มจับได้ลงบนกระดาษเอ 4 รูปละ 1 แผ่น โดยเขียนตามขอบของรูป หรือ  
เขียนรูปตามเส้นขอบของสิ่งที่เห็น 
 3.2 สมาชิกในกลุ่มตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมนำไปติดที่ผนังหน้าห้องเรียน (ครู
เตรียมพื้นที่ไว้ให้นักเรียนติดรูป) 

เพลง รูปเรขาคณิต 

                   ทำนอง เพลงข้าวโพดสาลี 

     รูปเรขาคณิต หนู หนู ช่วยคิดมีรูปอะไร (ซ้ำ)  
    โอ้เจ้าดวงดารา โปรดเมตตาบ้างได้ไหม 
    สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมอยู่ไหน (ซ้ำ) วงกลม วงรี ให้ชูขึ้นมา 
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 ขั้นที่ 4 เรียนรู้ด้วยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

 4.1 นักเรียนทุกคนเขียนรูปเรขาคณิต ดังนี้ 

  ❀	 รูปสามเหลี่ยม 1 รูป พร้อมระบายสี 

  ❀	 รูปสี่เหลี่ยม 1 รูป พร้อมระบายสี 

  ❀	 รูปวงกลม 1 รูป พร้อมระบายสี 

  ❀	 รูปวงรี 1 รูป พร้อมระบายสี 

 4.2 นักเรียนทุกคนนำรูปเรขาคณิตจากข้อ 2.4.1 มาออกแบบให้เป็นรูปภาพต่าง ๆ เช่น   

รูปการ์ตูน รูปดอกไม้ เป็นต้น 

 4.3 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป รูปสามเหลี่ยมมีด้านสามด้าน มีมุมสามมุม รูปสี่เหลี่ยม  
มีด้านสี่ด้าน มีมุมสี่มุม รูปวงกลมไม่มีด้านไม่มีมุม  มีเส้นขอบโค้งล้อมรอบเป็นวงกลม รูปวงรี ไม่มี
ด้านไม่มีมุม  มีเส้นขอบโค้งล้อมรอบวงรี เช่น 

    รูปสามเหลี่ยม 

    รูปสี่เหลี่ยม 

    รูปวงกลม 

    รูปวงรี 

 

 4.4 ให้นักเรียนทำแบบฝึกที่ 2.1-2.3 

2.6 การวัดและประเมินผล 

 2.6.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 2.6.2 สังเกตการตอบคำถาม 
 2.6.3 ตรวจแบบฝึกที่ 2.1-2.3 
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เรื่อง การเขียนรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และรูปวงรี 

แบบฝึกที่ 2.1 ให้สังเกตแบบของรูปแล้วเขียนรูปเรขาคณิต พร้อมระบายสีให้สวยงาม 

แบบฝึก 

 1) 

 2) 

 3) 

 4) 

 5) 
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เรื่อง การเขียนรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และรูปวงรี 

แบบฝึกที่ 2.2 ให้เขียนรูป 2 รูป ที่แตกต่างกัน โดยใช้แบบของรูปที่กำหนด 

แบบฝึก 

 1) เขียนรูปสี่เหลี่ยมที่แตกต่างกัน โดยใช้ยางลบดินสอ และกบเหลาดินสอ 

 

 2) เขียนรูปวงกลมที่แตกต่างกัน โดยใช้ก้นแก้วน้ำ และเหรียญบาท 
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แบบฝึก 

เรื่อง การเขียนรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และรูปวงรี 

แบบฝึกที่ 2.3 ให้นำแบบรูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม รูปวงกลม และรูปวงรี ที่กำหนด  
ให้มาเขียนเป็นภาพตามจินตนาการ และระบายสี พร้อมทั้งบอกว่า
เป็นรูปอะไร 
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กิจกรรมชุดที่ 3 

3.1  สาระสำคัญ 

  การจำแนกรูปเรขาคณิตสามมิติ ใช้วิธีพิจารณาจำนวนด้าน หรือจำนวนมุม และความหนา 

3.2 สาระการเรียนรู้ 

 การจำแนกรูปเรขาคณิตสามมิติ 

3.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  เมื่อกำหนดรูปเรขาคณิตสามมิติให้ นักเรียนสามารถบอกได้ว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก   
ทรงกลม หรือทรงกระบอก 

3.4 สื่อการเรียนรู้ 

 3.4.1 เพลง “รูปทรง” 
 3.4.2  สื่อของจริง เช่น ลูกบอล ลูกบาสเกตบอล กล่องนม หนังสือ ยางลบ ไม้ขีดไฟ 
กระบอกน้ำ หลอดไฟ หลอดดูด กระปุกออมสิน แบบของรูปเรขาคณิตสองมิติ เช่น รูปสี่เหลี่ยม   
รูปวงกลม รูปสามเหลี่ยม  
 3.4.3  บัตรภาพ (จากข้อ 3.4.2) เช่น ภาพลูกบอล กล่องนม หนังสือ กระบอกน้ำ   
รูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลม รูปสามเหลี่ยม 
 3.4.4  บัตรคำ ได้แก่ รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม ทรงสี่หลี่ยม ทรงกลม 
 3.4.5 แบบฝึก 
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3.5 กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นที่ 1 สัมผัสของจริงหรือวัตถุสามมิติ 

 1.1 นักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ทรงเรขาคณิต” และแสดงท่าทางประกอบตามจินตนาการ   
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเคลื่อนไหว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.2  ครูจัดกิจกรรม “มารู้จักทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกันเถอะ” ดังนี้ 
   1.2.1 ครูนำกล่องยาสีฟัน หนังสือหรือสิ่งของที่มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก ให้นักเรียนสังเกตและสัมผัส ครูแนะนำว่าสิ่งของเหล่านี้มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
นักเรียนสังเกตว่า ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทุกหน้าจะเรียบแบนและเป็นรูปสี่เหลี่ยม 
  1.2.2 ครูนำสิ่งของที่ ไม่มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ให้นักเรียนสัมผัส
ลูบคลำ โดยครูแนะนำว่าสิ่งของเหล่านี้ไม่มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เช่น แผ่นกระดาษ  
เป็นรูปสี่เหลี่ยมไม่มีความหนา ส่วนกล่องเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความหนา 
   1.2.3 ครูนำสิ่งของที่มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และสิ่งของที่ ไม่มี
ลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ให้นักเรียนสัมผัสลูบคลำ และให้นักเรียนบอกว่าสิ่งของแต่ละชิ้น  
มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือไม ่
 1.3  ครูจัดกิจกรรม “มารู้จักทรงกลม ทรงกระบอกกันเถอะ” ดังนี้ 
  1.3.1 ครูนำสิ่งของที่มีลักษณะเป็นทรงกลม เช่น ลูกบอล ลูกปิงปอง ลูกกอล์ฟ   
ลูกบาสเกตบอล และสิ่งของที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอก เช่น แก้วน้ำ แท่งไม้ทรงกระบอก ไฟฉาย   
ลำปล้องไม้ไผ่ หลอดดูด ท่อน้ำ วางบนโต๊ะ นักเรียนสังเกตและสัมผัส 
   1.3.2 นักเรียนสังเกตว่าทรงกระบอกจะมีลักษณะทั้งส่วนที่เรียบแบน และส่วนที่
เป็นผิวโค้ง ส่วนทรงกลมจะมีลักษณะเป็นผิวโค้งทั้งหมด 

เพลง ทรงเรขาคณิต 

                                                                       ทำนอง เพลงหล่อดี 

     คิดไปอะไรไม่รู้ มาเถิดคุณหนู มาดูทรงเรขาคณิต 
    มาร่วมกันคิด นั่งใกล้ชิดแล้วตั้งใจดู 
    ทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม ทรงกระบอกอีกที นี้เรียกว่าทรง 
    อย่ามัวนั่งงง นั่งตัวตรง แล้วตั้งใจดู  
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 ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงประสบการณ์จากการสัมผัสวัตถุสามมิติขึ้นเป็นภาพ 

 2.1 ครูนำสิ่งของที่มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม และทรงกระบอกหลาย ๆ 

สิ่งมาวางรวมกัน ให้นักเรียนออกมาจัดกลุ่มสิ่งของตามประเภทของรูปเรขาคณิตสามมิติ จากนั้น  

ให้นักเรียนนำบัตรภาพรูปเรขาคณิตไปวางคู่กับสิ่งของที่มีลักษณะเดียวกัน เช่น (อาจให้นักเรียน  

จับเป็นคู่ทำกิจกรรม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2 ครูแจกบัตรภาพรูปเรขาคณิตสามมิติ และบัตรคำ ได้แก่ รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม   
ทรงสี่เหลี่ยม ทรงกลม จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนจับคู่บัตรรูปเรขาคณิตกับบัตรคำให้ตรงกัน   
แล้วให้นักเรียนแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบ 

 ขั้นที่ 3 เรียนรู้ด้วยการเชื่อมโยงจากภาพควบคู่กับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

 3.1 ให้นักเรียนจับคู่กันวาดภาพรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก   
ทรงกลม และทรงกระบอก เช่น กล่องยาสีฟัน กล่องขนม กล่องของขวัญ หนังสือ ลูกบอล ลูกปิงปอง  
ลูกกอล์ฟ แก้วน้ำ หลอดดูด ท่อน้ำ พร้อมระบายสี 
 3.2 ให้นักเรียนบอกลักษณะของรูปทรงสี่เหลี่ยม รูปทรงวงกลม รูปทรงกระบอก   
พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง 

 ขั้นที่ 4 เรียนรู้ด้วยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

 4.1 ให้นักเรียนทุกคนจำแนกรูปเรขาคณิตสามมิติจากขั้นที่ 3 โดยจำแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  
  ❀	 กลุ่มทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
  ❀	 กลุ่มทรงกลม 
  ❀	 กลุ่มทรงกระบอก 
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 4.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปรูปทรงเรขาคณิต ได้แก่ รูปทรงสี่เหลี่ยม รูปทรงกลม   
รูปทรงกระบอก 
 4.3 ให้นักเรียนทำแบบฝึกที่ 3.1-3.3 

3.6 การวัดและประเมินผล 

 3.6.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 3.6.2 สังเกตการตอบคำถาม 
 3.6.3 ตรวจแบบฝึกที่ 3.1-3.3 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 271

เรื่อง การจำแนกรูปเรขาคณิตสามมิติ 

แบบฝึกที่ 3.1 จงลากเส้นจับคู่ให้ถูกต้อง 

แบบฝึก 

รูปวงรี   

รูปสี่เหลี่ยม   

รูปวงกลม   

รูปสามเหลี่ยม 

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

ทรงกระบอก  

ทรงกลม 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 272

เรื่อง การจำแนกรูปเรขาคณิตสามมิติ 

แบบฝึกที่ 3.2 ให้เขียน          ล้อมรอบในแต่ละข้อดังนี้ 

แบบฝึก 

 1)  รูปที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

 
 
 
           
 
 
  2)  รูปที่เป็นทรงกลม 

 
 
 
 
 
 3)  รูปที่เป็นทรงกระบอก 

 
 
 
 
 
  4) รูปที่ไม่ใช่ทรงกระบอก 

 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 273

เรื่อง การจำแนกรูปเรขาคณิตสามมิติ 

แบบฝึกที่ 3.3 ให้บอกลักษณะของสิ่งของต่อไปนี้ว่าใกล้เคียงกับทรงอะไร โดยนำ
ตัวเลขใต้ภาพ เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

แบบฝึก 

1) ทรงสี่เหลี่ยม ได้แก่ 

2) ทรงกระบอก ได้แก่ 

3) ทรงกลม ได้แก่ 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 274

กิจกรรมชุดที่ 4 

4.1  สาระสำคัญ 

  รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติต่างกัน รูปเรขาคณิตสองมิติไม่มีความหนา   
ส่วนรูปเรขาคณิตสามมิติมีความหนา 

4.2 สาระการเรียนรู้ 

 รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 

4.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  นักเรียนสามารถจำแนกความแตกต่างระหว่างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
และรูปวงกลมกับทรงกลมได้ 

4.4 สื่อการเรียนรู้ 

 4.4.1 เพลง “ทรงสามมิติ” 
 4.4.2  สื่อของจริงรูปเรขาคณิตสามมิติ เช่น ลูกปิงปอง ลูกบอล หนังสือ ลูกบาสเกตบอล   
กล่องนม กล่องไม้ขีดไฟ และรูปเรขาคณิตสองมิติ เช่น รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปวงกลม  
 
 
 
 
   
 
 
 
 4.4.3  บัตรภาพ (จากข้อ 4.4.2) เช่น ภาพลูกปิงปอง ลูกบอล หนังสือ ลูกบาสเกตบอล 
กล่องนม กล่องไม้ขีดไฟ รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม  
 4.4.4  บัตรคำ ได้แก่ รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปวงกลม ทรงสี่เหลี่ยม ทรงกลม 
 4.4.5 แบบฝึก 

4.5 กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นที่ 1 สัมผัสของจริงหรือวัตถุสามมิติ 
 1.1  นักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ทรงสามมิติ” และแสดงท่าทางประกอบตามจินตนาการ 
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเคลื่อนไหว 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 275

 1.2  ครูจัดกิจกรรม “มารู้จักทรงกลม” ดังนี้ 
   1.2.1 นำลูกปิงปอง ลูกบอลหรือสิ่งของที่มีลักษณะเป็นทรงกลม มาให้นักเรียนดู
และสัมผัส ครูแนะนำว่าสิ่งของเหล่านี้มีลักษณะเป็นทรงกลม 
   1.2.2 นักเรียนสังเกตว่า ทรงกลม จะมีผิวเกลี้ยงกลิ้งได้ ครูนำสิ่งของที่ ไม่มี
ลักษณะเป็นทรงกลม ให้นักเรียนดู เช่น กระดาษรูปวงกลม โดยครูแนะนำว่าสิ่งของเหล่านี้ไม่มี
ลักษณะเป็นทรงกลม เพราะผิวแบนเรียบกลิ้งไม่ได้ 
   1.2.3 ครูนำสิ่งของที่มีลักษณะเป็นทรงกลมและสิ่งของที่ ไม่มีลักษณะเป็น  
ทรงกลม ให้นักเรียนดู ให้นักเรียนบอกว่าสิ่งของแต่ละชิ้นมีชิ้นใดบ้างมีลักษณะเป็นทรงกลม 
 1.3  ครูจัดกิจกรรม “มารู้จักทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก” ดังนี้ 
   1.3.1 นำสิ่งของที่มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เช่น กล่องของขวัญ   
กล่องใส่กระดาษเช็ดหน้า หนังสือ ยางลบ กล่องใส่ดินสอ มาให้นักเรียนสัมผัส 
   1.3.2 นักเรียนสังเกตว่าทรงกลมจะมีลักษณะผิวเกลี้ยงกลิ้งได้ ส่วนทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก ทุกหน้าจะเรียบแบนและเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
 1.4 ครูนำสิ่งของที่มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม หลาย ๆ สิ่งมาวางรวมกัน 
แล้วให้นักเรียนออกมาจัดกลุ่มสิ่งของตามประเภทของรูปเรขาคณิตสามมิติ ให้นักเรียนปฏิบัติ  
จนสามารถจำแนกได้อย่างถูกต้องทุกคน 
 1.5 ครูนำกล่องซึ่งบรรจุรูปเรขาคณิตชนิดต่าง ๆ เช่น รูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม มาให้นักเรียนหยิบคนละชิ้น แล้วนำไปจัดกลุ่มตามรูปเรขาคณิต  
ชนิดเดียวกัน พร้อมบอกว่าเป็นรูปเรขาคณิตชนิดใด 

 ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงประสบการณ์จากการสัมผัสวัตถุสามมิติขึ้นเป็นภาพ 

 ครูแจกบัตรภาพรูปเรขาคณิตสองมิติ สามมิติ และบัตรคำ ได้แก่ รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก   
รูปวงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและทรงกลม จากนั้นให้นักเรียนจับคู่บัตรรูปเรขาคณิตกับบัตรคำให้
ตรงกัน ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกต้อง 

เพลง ทรงสามมิติ 
                                                            ทำนอง เพลงโอ้เจ้าดอกลั่นทม 

      โอ้เจ้ารูปทรงกลม เรามานั่งชม  
    ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก (ซ้ำ) 
     ทรงกระบอกนั่งไง ดูไฉไล เรียกทรงสามมิติ 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 276

 ขั้นที่ 3 เรียนรู้ด้วยการเชื่อมโยงจากภาพควบคู่กับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

 3.1 ให้นักเรียนทุกคนวาดรูปเรขาคณิตสองมิติ (รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปวงกลม) และ  
รูปภาพเรขาคณิสามมิติ (ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และทรงกลม) โดยจัดวางรูปเรขาคณิตสองมิติ  
คู่กับรูปเรขาคณิตสามมิติ ดังนี้ 

 รูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2 ให้นักเรียนวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติ (รูปวงกลม) กับรูป  
เรขาคณิตสามมิติ (รูปลูกบอล) และความแตกต่างระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติ (รูปสี่เหลี่ยม) กับรูป  
เรขาคณิตสามมิติ (รูปหนังสือ) 
 3.3 ครูใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติ 
(รูปวงกลม) กับรูปเรขาคณิตสามมิติ (รูปลูกบอล) คืออะไร (รูปวงกลมไม่มีความหนา แต่รูปลูกบอล  
มีความหนา) 
 3.4 ครูใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างรูปเรขาคณิต  
สองมิติ รูปสี่เหลี่ยมกับรูปเรขาคณิตสามมิติ (รูปหนังสือ) คืออะไร (รูปสี่เหลี่ยมไม่มีความหนา   
แต่รูปหนังสือมีความหนา) 

 ขั้นที่ 4 เรียนรู้ด้วยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

 4.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความแตกต่างระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติกับรูป
เรขาคณิตสามมิติ คือ รูปเรขาคณิตสองมิติไม่มีความหนา ส่วนรูปเรขาคณิตสามมิติมีความหนา 
 4.2 ให้นักเรียนทำแบบฝึกชุดที่ 4.1-4.3 

4.6 การวัดและประเมินผล 

 4.6.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 4.6.2 สังเกตการตอบคำถาม 
 4.6.3 ตรวจแบบฝึกที่ 4.1-4.3 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 277

เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติ 

แบบฝึกที่ 4.1 ให้เขียนเครื่องหมาย (✓) หน้ารูปที่ถูกต้องต่อไปนี ้

แบบฝึก 

 1) รูปที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

 

 

 

 

 

  2) รูปที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  

 

 

 

 

 

 3)  รูปที่เป็นรูปวงกลม 

 

 

 

 

 

 4)  รูปที่เป็นทรงกลม 

 

 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 278

เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติ 

แบบฝึกที่ 4.2 ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

แบบฝึก 

 1)  บอกชื่อสิ่งของที่มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมา 5 อย่าง 

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

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

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

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

 2)  บอกชื่อสิ่งของที่มีลักษณะเป็นทรงกลมมา 5 อย่าง 

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

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

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

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

 3)  สิ่งของต่อไปนี้มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม หรือทรงกระบอก 

 

   3.1) ลูกปิงปอง.................................................................................................... 

  3.2)  ลูกเต๋า.......................................................................................................... 

  3.3)  กล่องนม...................................................................................................... 

  3.4)  ยางลบ.........................................................................................................  

  3.5)  ลูกบอล........................................................................................................ 

   3.6)  ท่อน้ำ...........................................................................................................  

  3.7)  กล่องใส่ดินสอ..............................................................................................  

   3.8)  กระป๋องนม.................................................................................................. 

 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 279

เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติ 

แบบฝึกที่ 4.3 ให้ดูภาพแล้วตอบคำถาม 

แบบฝึก 

 1) มีรูปวงกลมกี่รูป...................................................................................................... 

 2)  มีรูปสามเหลี่ยมกี่รูป................................................................................................ 

 3)  มีรูปสี่เหลี่ยมกี่รูป.................................................................................................... 

 4)  มีรูปวงรีกี่รูป .......................................................................................................... 

 5)  มีรูปทรงกลมกี่รูป .................................................................................................. 

 6)  มีรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกี่รูป................................................................................... 

 7)  มีรูปทรงกระบอกกี่รูป ............................................................................................. 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 280

กิจกรรมชุดที่ 5 

5.1  สาระสำคัญ 

  การเขียนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เป็นหน้าต่าง ๆ ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทำได้โดยใช้แบบ
ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกด้าน 

5.2 สาระการเรียนรู้ 

 หน้าต่าง ๆ ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

5.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  เมื่อกำหนดทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากให้ นักเรียนสามารถเขียนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เป็นหน้าต่าง ๆ 
ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้ 

5.4 สื่อการเรียนรู้ 

 5.4.1 สื่อของจริง เช่น กล่องยาสีฟัน แท่งไม้สี่เหลี่ยม ลูกเต๋า กล่องนม 
  5.4.2  แผนภูมิรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
  5.4.3  บัตรคำ          รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก    จำนวน 6 บัตร   และบัตรคำ    
  ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก    จำนวน 1 บัตร 
  5.4.4  บัตรตัวเลข 1-6 
 5.4.5 แบบฝึก 

5.5 กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นที่ 1 สัมผัสของจริงหรือวัตถุสามมิติ 

 1.1 ครูนำสิ่งของ เช่น กล่องยาสีฟัน กล่องสบู่ กล่องผงซักฟอก ลูกเต๋า แท่งไม้   
ใส่ลงในกล่องและให้นักเรียนทุกคนเข้าแถวมาสัมผัสโดยการลูบคลำสิ่งของดังกล่าว 
  1.2 ครูถามว่า หลังจากที่นักเรียนได้ดูและลูบคลำกล่องยาสีฟันแล้ว กล่องยาสีฟันมี  
หน้าต่าง ๆ เป็นรูปอะไร และมีกี่หน้า 
 1.3 ครูถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตอบคำถาม “สิ่งของที่มีหน้าต่าง ๆ ของรูปทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉากที่นักเรียนพบเห็นมีอะไรบ้าง” เช่น กล่องของขวัญ กล่องนม กล่องรองเท้า ฯลฯ 
 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 281

 ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงประสบการณ์จากการสัมผัสวัตถุสามมิติขึ้นเป็นภาพ 

 2.1  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ครูแจกแท่งไม้ให้ทุกกลุ่ม กลุ่มละ   
1 อัน ให้สมาชิกในกลุ่มนำแท่งไม้ทาบลงบนกระดาษแล้วใช้ดินสอลากตาม ให้ครบทุกด้าน และ  
ให้เขียนหมายเลขกำกับไว้ด้วย เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.2  ครูติดแผนภูมิรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เป็นหน้าต่าง ๆ ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก   
บนกระดาน 
  2.3  ครูนำบัตรคำรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก จำนวน 6 บัตร วางบนโต๊ะ แล้วให้นักเรียนออกมา
หยิบบัตรคำไปติดให้ตรงกับภาพในแผนภูม ิ
  2.4  นักเรียนเลือกบัตรตัวเลข 1-6 ไปติดให้ตรงกับภาพรูปสี่เหลี่ยมในแผนภูมิ 

 ขั้นที่ 3 เรียนรู้ด้วยการเชื่อมโยงจากภาพควบคู่กับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

  3.1  นักเรียนแต่ละคนรับลูกเต๋าคนละ 1 ลูก แล้วเขียนรูปสี่เหลี่ยมจากลูกเต๋าซึ่งเป็น
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ลงบนกระดาษที่ครูแจกให้ และเขียนหมายเลข 1-6 ไว้ที่รูปสี่เหลี่ยม  
 
    ตัวอย่าง 

 
 
  
 
 

 1 2 3 4 5 6  

1 2 

3 4 

5 6 
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 3.2 ให้นักเรียนสังเกตและวิเคราะห์ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจากข้อ 3.1 ครูถามว่า  
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีทั้งหมดกี่ด้าน แต่ละด้านมีชื่อว่าอะไร (ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านบน ด้านล่าง 
ด้านข้างที่ 1 ด้านข้างที่ 2) ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า แต่ละด้านเรียกว่าแต่ละหน้าของทรงสี่เหลี่ยม  
มุมฉาก ซึ่งแต่ละหน้าของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
 ขั้นที่ 4 เรียนรู้ด้วยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์  
 4.1 ครูและนักเรียนสรุปร่วมกันว่า แต่ละหน้าของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นรูปสี่เหลี่ยม  
มุมฉาก ซึ่งมีความแตกต่างตรงที่รูปสี่เหลี่ยมจะไม่มีความหนา และเป็นหน้าหนึ่งของทรงสี่เหลี่ยม  
มุมฉาก ส่วนทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจะมีความหนา 
 4.2 นักเรียนทำแบบฝึกที่ 5.1-5.3 

5.6 การวัดและประเมินผล 

 5.6.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 5.6.2 สังเกตการตอบคำถาม 
 5.6.3 ตรวจแบบฝึกที่ 5.1-5.3 
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เรื่อง หน้าต่าง ๆ ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

แบบฝึกที่ 5.1 ถ้าใช้หน้าซึ่งเป็นสีทึบเป็นแบบสำหรับเขียนรูป รูปที่ได้จะเป็นรูปใด 

แบบฝึก 

 ตัวอย่าง 

 1) 

 2) 

 3) 

 4) 

 5) 
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เรื่อง หน้าต่าง ๆ ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

แบบฝึกที่ 5.2 ให้ใช้สิ่งของต่อไปนี้เป็นแบบในการเขียนรูปสี่เหลี่ยมให้ครบทุกหน้า 

แบบฝึก 

 

 1) กล่องสบู่ 

 

 2) กล่องผงซักฟอก 

 

 3) กล่องชอล์ก 

 

 4) แปรงลบกระดาน 

 

 5) กล่องดินสอ 

 

กล่องนม 
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เรื่อง หน้าต่าง ๆ ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

แบบฝึกที่ 5.3 จากภาพเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก สามารถเขียนหน้าต่าง ๆ เป็นรูปสี่เหลี่ยม  
มุมฉากได้อย่างไร 

แบบฝึก 

 

 ด้านหน้า  

 

 

 ด้านหลัง 

 

 

 ด้านบน 

 

 

 ด้านล่าง 

 

 

 ด้านข้างที่ 1 

 

 

 ด้านข้างที่ 2 

ล่าง 

ข้างที่ 1 
ข้างที่ 2 

บน 

หน้า 

หลัง 
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กิจกรรมชุดที่ 6 

6.1  สาระสำคัญ 

  แบบรูปของรูปเรขาคณิตเป็นชุดของรูปเรขาคณิตที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง 

6.2 สาระการเรียนรู้ 

 แบบรูปของรูปเรขาคณิตและแบบรูปอื่น ๆ 

6.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  เมื่อกำหนดแบบรูปของรูปเรขาคณิตหรือแบบรูปอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของ  
รูปร่าง หรือสีให้ นักเรียนสามารถบอกรูปต่อไปในแบบรูปนั้นและบอกความสัมพันธ์ได้ 

6.4 สื่อการเรียนรู้ 

 6.4.1 สื่อของจริง เช่น นักเรียน แท่งไม้รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี  
แก้วน้ำ กล่องนม ยางลบ ฯลฯ  
  6.4.2  รูปเรขาคณิต 
  6.4.3  เพลง “รูปเรขาคณิต” 
  6.4.4  บัตรคำ จำนวน 4 บัตร ได้แก่ รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี 
 6.4.5  บัตรภาพต่าง ๆ 
 6.4.6 แบบฝึก 

6.5 กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นที่ 1 สัมผัสของจริงหรือวัตถุสามมิติ 
 1.1 ครูแจกแท่งไม้รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี ให้นักเรียนเพื่อประกอบ
การร้องเพลง “รูปเรขาคณิต”  

เพลง รูปเรขาคณิต 
                                                                   ทำนอง เพลงนิ้วโป้งอยู่ไหน  

  รูปสามเหลี่ยม (รูปวงกลม รูปวงรี รูปสี่เหลี่ยม) อยู่ไหน (ซ้ำ) อยู่นี่จ๊ะ อยู่นี่จ๊ะ 
 มีรูปร่างอย่างไร (ซ้ำ) รีบบอกมา ๆ (ซ้ำ) 

 (หมายเหตุ ในขณะร้องเพลงเมื่อถึงคำว่า รูปสามเหลี่ยม รูปวงกลม หรือรูปวงรี นักเรียน
จะต้องชูบัตรรูปให้ตรงกัน พร้อมกับร้องเฮ้ เฮ้) 
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 1.2 ครูให้นักเรียนออกมายืนหน้าชั้นเรียน 4 คน โดยสลับชายหญิง นักเรียนที่เหลือ
สังเกตความแตกต่างของเพื่อนที่ออกมายืน และครูตั้งคำถามว่า คนถัดไปจะเป็นหญิงหรือชาย   
(ครูอาจจะเปลี่ยนอิริยาบถของเด็ก โดยการให้นั่ง ยืน สลับกัน) 
  1.3  ครูวางสิ่งของบนโต๊ะหน้าชั้น และสาธิตให้นักเรียนสามารถมองเห็นได้อย่างทั่วถึง   
พร้อมทั้งให้สังเกตสิ่งของและตอบคำถามของแบบรูปที่นักเรียนเห็นว่ามีแบบรูปเป็นอย่างไร 
 
ชุดที่ 1 
 
 
 
ชุดที่ 2 
 
 
 1.4 ครูถามเพื่อกระตุ้นนักเรียนให้สังเกตแบบรูปจากสิ่งของ ดังนี้ 
  ชุดที่ 1 ชิ้นที่ 1 คืออะไร (ยางลบ) ชิ้นที่ 2 คืออะไร (แก้วน้ำ) ชิ้นที่ 3 คืออะไร  
(กล่องนม) ชิ้นที่ 4 คืออะไร (ยางลบ) ชิ้นที่ 5 คืออะไร (แก้วน้ำ) ชิ้นที่ 6 คืออะไร (กล่องนม) 
และถามต่อว่าชิ้นที่ 7 น่าจะเป็นอะไร ... (ยางลบ) 
  ชุดที่ 2 ชิ้นที่ 1 คืออะไร (ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก) ชิ้นที่ 2 คืออะไร (ทรงกระบอก)   
ชิ้นที่ 3 คืออะไร (ทรงปิรามิด) ชิ้นที่ 4 คืออะไร (ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก) ชิ้นที่ 5 คืออะไร   
(ทรงกระบอก) ชิ้นที่ 6 คืออะไร (ทรงปิรามิด) และถามต่อว่า ชิ้นที่ 7 น่าจะเป็นอะไร ...   
(ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก) 

 ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงประสบการณ์จากการสัมผัสวัตถุสามมิติขึ้นเป็นภาพ 

 2.1  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ให้นักเรียนนำภาพสิ่งของหรือ  
ภาพสัตว์ติดบนกระดานตามแบบรูปที่ครูกำหนดให้ จากนั้นให้นักเรียนออกแบบแบบรูปจากบัตรภาพ
ที่ครูเตรียมไว้ให้ โดยออกมานำเสนอหน้าชั้น และให้เพื่อนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง 
 

 …...……...………. 
 

 2.2  ครูแจกบัตรภาพให้กลุ่มละ 1 ถุง รูปเรขาคณิตสีต่าง ๆ 1 ชุด ให้นักเรียนออกแบบ
แบบรูป แล้วให้เพื่อนกลุ่มอื่นบอกว่ารูปถัดไปเป็นรูปอะไร ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง 
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 ขั้นที่ 3 เรียนรู้ด้วยการเชื่อมโยงจากภาพควบคู่กับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

 3.1  ครูนำบัตรรูปเรขาคณิตพร้อมบัตรคำติดบนกระดานคู่กัน โดยใช้แบบรูป สี รูปร่าง 
ต่างกันและขนาดเดียวกัน เช่น 
 
 
 
 รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม รูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยม …...……...………. …...……...……….  

 ให้นักเรียนตอบ รูปต่อไปควรเป็นรูป อะไรคู่กับบัตรคำอะไร (     คู่กับ  รูปสามเหลี่ยม ) 

 3.2 ให้นักเรียนทุกคนออกแบบชุดแบบรูปเรขาคณิตคนละ 2 ชุด พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน  
ตรวจสอบความถูกต้อง 
 ขั้นที่ 4 เรียนรู้ด้วยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์  
 4.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแบบรูปของรูปเรขาคณิต เป็นชุดของรูปเรขาคณิต  
ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 4.2 ให้นักเรียนทำแบบฝึกที่ 6.1-6.3 

6.6 การวัดและประเมินผล 

 6.6.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 6.6.2 สังเกตการตอบคำถาม 
 6.6.3 ตรวจแบบฝึกที่ 6.1-6.3 
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 ตัวอย่าง 

 

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

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

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

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

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

เรื่อง แบบรูปของเรขาคณิตและแบบรูปอื่น ๆ 

แบบฝึกที่ 6.1 ให้วาดรูปและระบายสีแบบรูปที่อยู่ในลำดับถัดไป 

แบบฝึก 
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 ตัวอย่าง 

1) 

3) 

4) 

2) 

เรื่อง แบบรูปของเรขาคณิต และแบบรูปอื่น ๆ 

แบบฝึกที่ 6.2 ให้เขียนรูปสี่เหลี่ยมล้อมรอบชุดแบบรูปที่กำหนดให้และบอกว่ามี
ความสัมพันธ์กันแบบใด 

แบบฝึก แบบฝึก 
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ตัวอย่าง 

1) 

2) 

3) 

เรื่อง แบบรูปของเรขาคณิต และแบบรูปอื่น ๆ 

แบบฝึกที่ 6.3 ให้วาดชุดแบบรูป 3 ชุด ที่เกิดจากแผ่นแบบรูปที่กำหนด 

แบบฝึก 



+-©™



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 293

กิจกรรมชุดที่ 1 

1.1  สาระสำคัญ 

  การบวก ลบระคน ต้องใช้วงเล็บเพื่อระบุว่าจะต้องหาผลบวก ผลลบ คู่ใดก่อน 

1.2 สาระการเรียนรู้ 

 การบวก ลบระคน 

1.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  เมื่อกำหนดโจทย์การบวก ลบระคนให้ นักเรียนสามารถหาคำตอบพร้อมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ 

1.4 สื่อการเรียนรู้ 

 1.4.1 เกม “เป่ายิงฉุบ”  
 1.4.2 สื่อของจริง เช่น หลอดดูด ช้อนไอศกรีมหลากสี แท่งไม้หลากสี มะเขือเทศ ฯลฯ 
 1.4.3 บัตรภาพผลไม้ 
 1.4.4 บัตรโจทย์การบวก การลบ 
 1.4.5 แบบฝึก 

1.5 กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นที่ 1 สัมผัสของจริงหรือวัตถุสามมิติ 

 1.1 ครูให้นักเรียนเล่นเกม “เป่ายิงฉุบ”  
 1.2  ครูจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโจทย์การบวก ลบ โดยใช้ของจริง  
ดังนี ้

บทที่ 12 
การบวก ลบ คูณ หารระคน 
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  1.2.1 แจกมะเขือเทศให้นักเรียนคนละ 1 กระจาด (กรณีนักเรียนน้อย) ถ้ามี
นักเรียนเป็นจำนวนมาก แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม 
  1.2.2 ครูให้นักเรียนคนที่ 1 หยิบมะเขือเทศ 4 ผล คนที่ 2 หยิบมะเขือเทศ   
5 ผล ครูให้นักเรียนคนที่ 1 และคนที่ 2 นำมะเขือเทศมากองรวมกัน และถามนักเรียนว่า มีมะเขือเทศ  
อยู่กี่ผล ให้นักเรียนตอบดัง ๆ (9 ผล) จัดกิจกรรมทำนองเดียวกันนี้อีกหลาย ๆ ครั้ง จนกว่า  
นักเรียนทุกคนจะเข้าใจ 
 1.3 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ครูแจกหลอดดูด ช้อนไอศกรีมหลากสี   
แท่งไม้หลากสี ฯลฯ ให้กลุ่มละ 1 ชุด เพื่อจัดกิจกรรมการบวก และการลบ 
  โดยกำหนดผลบวกเท่ากับ 27 และผลลบเท่ากับ 12 
  ตัวอย่าง เช่น 
 
 
 
 1.4 ตรวจความถูกต้องของการบวก การลบจากของจริง ตามผลบวกและผลลบที่กำหนด 
 1.5 จัดกิจกรรมทำนองเดียวกันนี้อีกหลาย ๆ ตัวอย่าง จนนักเรียนเข้าใจ หลังจากนั้น
เปลี่ยนเป็นโจทย์การลบ โดยปฏิบัติกิจกรรมในทำนองเดียวกัน 
 ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงประสบการณ์จากการสัมผัสวัตถุสามมิติขึ้นเป็นภาพ 

 2.1  ครูจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโจทย์การบวก การลบ โดยใช้ของจริง
เชื่อมโยงสู่รูปภาพ ดังนี้ 
  2.1.1 แจกมะเขือเทศให้นักเรียนคนละ 1 กระจาด (กรณีนักเรียนน้อย) ถ้ามี
นักเรียนเป็นจำนวนมาก แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม 
  2.1.2 ครูให้นักเรียนคนที่หนึ่ง หยิบมะเขือเทศ 4 ผล คนที่ 2 หยิบมะเขือเทศ   
5 ผล ครูให้นักเรียนคนที่หนึ่งและคนที่สองนำมะเขือเทศมากองรวมกัน ให้นักเรียนสรุป โดยใช้ภาพ 

  คนที่หนึ่ง 

  คนที่สอง 

  2.1.3 ครูให้นักเรียนคนที่สามหยิบมะเขือเทศจำนวน 3 ผล ออกจากกองมะเขือเทศ
ที่นักเรียนคนที่หนึ่งและคนที่สองนำมารวมกันไว้ พร้อมออกเสียงว่า “หยิบออก 3 ผล” และ  
ถามนักเรียนว่ามีมะเขือเทศเหลืออยู่กี่ผล ให้นักเรียนตอบดัง ๆ (6 ผล) โดยใช้ภาพประกอบ 
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  คนที่สาม 
  หยิบออก 

 2.2 จัดกิจกรรมทำนองเดียวกันนี้อีกหลาย ๆ ครั้ง จนกว่านักเรียนทุกคนจะเข้าใจ 

 ขั้นที่ 3 เรียนรู้ด้วยการเชื่อมโยงจากภาพควบคู่กับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

 3.1  ครูจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจโจทย์การบวก ลบระคน โดยใช้ภาพ ดังนี้ 
  3.1.1 แจกบัตรภาพมะเขือเทศให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ชุด ให้นักเรียนคนที่หนึ่ง   
หยิบบัตรภาพมะเขือเทศ จำนวน 4 บัตร คนที่สองหยิบบัตรภาพมะเขือเทศ จำนวน 5 บัตร   
นำมาวางรวมกัน มีมะเขือเทศกี่ผล (9 ผล) 
    พร้อมทั้งให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวก 

    คนที่หนึ่ง 

    คนที่สอง 

   4  +  5  =    

 
  3.1.2 นักเรียนคนที่สามหยิบบัตรมะเขือเทศออกจำนวน 3 ภาพ ถามนักเรียนว่า
เหลือภาพมะเขือเทศกี่ภาพ (6 ภาพ) พร้อมทั้งให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวก ลบระคน 
 
 
 
 

(4  +  5) – 3  =    
 
 3.2 ทำกิจกรรมทำนองเดียวกันซ้ำ ๆ จนมั่นใจว่านักเรียนเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้
คล่องแคล่วและถูกต้อง 

 

 

9 
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 ขั้นที่ 4 เรียนรู้ด้วยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์  
 4.1 ครูติดแถบโจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน บนกระดาน ให้นักเรียนหาคำตอบร่วมกัน  

(5  +  7) – 4  =    

 4.2 จัดกิจกรรมทำนองเดียวกันหลาย ๆ ครั้ง จนนักเรียนเข้าใจและทำได้ถูกต้องทุกคน 
 4.3 การบวก ลบระคน ใช้วงเล็บเพื่อระบุว่าจะต้องหาผลบวก ผลลบคู่ใดก่อน  
 4.4 ให้นักเรียนทำแบบฝึกที่ 1.1 

1.6 การวัดและประเมินผล 

 1.6.1 สังเกตจากการร่วมกิจกรรม 
 1.6.2 สังเกตการตอบคำถาม 
 1.6.3 ตรวจแบบฝึกที่ 1.1 
 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 297

     กติกา 

 1) ให้นักเรียนยืนเป็น 2 แถวหันหน้าเข้าหากันเป็นคู่ ๆ เก็บมือไว้ด้านหลัง ครูอาจ

กำหนดจำนวนนักเรียนใหม่ได้ตามความเหมาะสมถ้ามีจำนวนนักเรียนมาก 

 2) นักเรียนทุกคนพูดว่า “ ยัน ยี ยัน เยา ปัก เป้า ยิง ฉุบ ” (ถ้าต้องการให้ฝึก  

เร็วขึ้น ให้นักเรียนพูดสั้นลงเป็น “เป่ายิงฉุบ” ) 

 3) สิ้นสุดคำว่า “ฉุบ” ให้นักเรียนยื่นมือขวาออกมาข้างหน้าและแสดงนิ้วมือออกมา

ตามจำนวนที่ต้องการ เช่น 1 นิ้ว 2 นิ้ว, ..., 5 นิ้ว หรือ กำมือ (0 นิ้ว) 

 4) ถ้าเป็นเรื่องการบวกให้นับนิ้วรวมกันใครตอบก่อนและถูกต้องได้ 1 คะแนน 

 5) ถ้าเป็นการลบ ให้คนที่แสดงนิ้ว (ชูนิ้ว) ออกมามากกว่าเป็นตัวตั้ง และคนที่ชูนิ้ว

ออกมาน้อยกว่าเป็นตัวลบ เช่น   

   1 กับ 2 ให้ 2 เป็นตัวตั้ง และ 1 เป็นตัวลบ ผลลบ คือ 1 

   2 กับ 3 ให้ 3 เป็นตัวตั้ง และ 2 เป็นตัวบวก ผลบวก คือ 5 

 

เกมประกอบกิจกรรม 
 

เกมเป่ายิงฉุบ 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 298

เรื่อง การบวก ลบระคน 

แบบฝึกที่ 1.1 ให้หาคำตอบต่อไปนี้ 

แบบฝึก 

 52  13  96 
  +  +  – 
 7  58  57 
 
 
 
  –  –  + 
 35  50  24 
 
 
 
 
 
 
 
 87  37  268 
  –  +  + 
 42  56  685 
 
 
 
  +  –  – 
 37  56  270 
 
 
 
 
 
 
 
 258  378  1000 
  –  +  – 
 197  89  499 
 
 
 
  +  –  + 
 49  251  324 
 

 1)   2) 3) 

 4)   5) 6) 

 7)   8) 9) 
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กิจกรรมชุดที่ 2 

2.1  สาระสำคัญ 

 การคูณ หมายถึง การบวกครั้งละเท่า ๆ กัน 
 การหาร หมายถึง การลบครั้งละเท่า ๆ กัน 

2.2 สาระการเรียนรู้ 

 การคูณ การหาร 

2.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 เมื่อกำหนดโจทย์การคูณ การหารให้ นักเรียนสามารถหาคำตอบ พร้อมทั้งตระหนักถึง  
ความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ 

2.4 สื่อการเรียนรู้ 

 2.4.1 เพลง “การคูณ” และเพลง “การหาร” 
 2.4.2 สื่อของจริง เช่น นักเรียน 
 2.4.3 บัตรภาพ 
 2.4.4 แบบฝึก 

2.5 กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นที่ 1 สัมผัสของจริงหรือวัตถุสามมิติ 

 1.1 ครูให้นักเรียนร้องเพลง “การคูณ” และเพลง “การหาร” ประกอบท่าทางที่นักเรียน
คิดเองโดยอิสระ) และสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อเพลง 

 
เพลง การคูณ 

                                                                     ทำนอง เพลงแม่มด 
 
   การคูณนั้นง่ายจริง  จงอย่างประวิงช่วยกันคิดให้เร็วไว 
  3 คูณ 4 ได้เท่าไร 12 นั่นไง คิดได้เร็วไวไม่รอช้า 
  ท่องสูตรคูณให้แม่นยำ เจ้าจะจดจำถ้าหากฝึกท่องตลอดมา 
  ช่วยเสริมสร้างปัญญา สูตรคูณจะพาคิดได้เร็วไวทันที 
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เพลง การหาร 

                                                                       ทำนอง เพลงช้าง 
 
   หาร หาร หาร หาร คือการลบออกไป 
  ถ้าเราหารด้วยตัวใด ก็ลบออกไปด้วยตัวนั้น 
  ครั้งละเท่ากัน จนหมดไป 
  นับครั้งที่ได้ คือผลหาร เอย 

 1.2 ครูให้นักเรียนออกมายืนหน้าชั้น ครั้งละ 3 คน จำนวน 4 ครั้ง และให้นับจำนวน
นักเรียนที่ออกมาหน้าชั้นดัง ๆ ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนที่ออกมายืนหน้าชั้นทั้งหมดกี่คน  
ให้นักเรียนตอบดัง ๆ (12 ครั้ง) 

 ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงประสบการณ์จากการสัมผัสวัตถุสามมิติขึ้นเป็นภาพ 

 2.1 ให้นักเรียนออกมาจับบัตรภาพแทนจำนวนนักเรียนตามกิจกรรมข้อ 1.2 โดยครู  
สนทนากระตุ้นให้นักเรียนตอบคำถาม เช่น นักเรียนออกมายืนหน้าชั้นครั้งละ 3 คน จำนวน 4 ครั้ง  
รวมเป็น 12 คน ดังนี ้
 
 
 

  การคูณ 

 
 
 ครั้งที ่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ 
 หนึ่ง สอง สาม สี่ 
 
 2.2 ครูให้นักเรียนออกมายืนหน้าชั้น 12 คน และให้นับจำนวนนักเรียนที่ออกมาหน้าชั้น
ดัง ๆ จากนั้นให้นักเรียนนั่งลงครั้งละ 2 คน พร้อมนับดัง ๆ จนหมด ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนที่
ออกยืนหน้าชั้นแล้วนั่งลงจำนวนกี่ครั้งจึงหมดพอดี ให้นักเรียนตอบดัง ๆ (6 ครั้งหมดพอดี) 
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 การหาร  จัดกลุ่มละ 2 คน 
 
 
 
 
 2.3 จัดกิจกรรมทำนองเดียวกันนี้อีกหลาย ๆ ครั้ง จนกว่านักเรียนจะเข้าใจทุกคน 

 ขั้นที่ 3 เรียนรู้ด้วยการเชื่อมโยงจากภาพควบคู่กับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

 3.1 ครูจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจโจทย์การคูณ การหาร โดยใช้ภาพ ดังนี้ 
  ❀	 ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณ การหาร จากกิจกรรมขั้นที่ 2   
ข้อ 2.1-2.2 
 การคูณ การหาร 

 
 
 
 
 
 

 ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ 
 หนึ่ง สอง สาม สี่ 
 

 4  ™  3  =    12  ©  2  =    

 3.2 จัดกิจกรรมทำนองเดียวกันนี้ ซ้ำ ๆ จนมั่นใจว่านักเรียนเข้าใจและสามารถปฏิบัติ  
ได้คล่องแคล่วและถูกต้อง (การคูณ การหาร) 
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 ขั้นที่ 4 เรียนรู้ด้วยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

 4.1 ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณ การหาร จากขั้นที่ 3 ข้อ 3.1.1 และ  
หาคำตอบ 

 การคูณ การหาร 

 
 
 
 
 
 

 ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ 
 หนึ่ง สอง สาม สี่ 
 

 3 คน เพิ่ม 4 ครั้ง ได้ 12 12 คน นั่งลงครั้งละ 2 คน ได้ 6 ครั้ง 

 4  ™  3  =    12  ©  2  =    

 4.2 ให้นักเรียนสรุปโดยเขียน ประโยคสัญลักษณ์และคำตอบลงในกระดาษเปล่า   
แผ่นละ 1 ข้อ 
  ตัวอย่างที่ 1 4  ™  3 =    

     4  ™  3 = 12 

     ตอบ  12 

 
  ตัวอย่างที่ 2 12  ©  2 =    

     12  ™  2 = 6 

     ตอบ  6 
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 4.3 จัดกิจกรรมตามขั้นตอน ข้อ 4.1-4.2 ซ้ำกันหลาย ๆ ครั้ง จนนักเรียนเข้าใจและ
ทำได้ถูกต้องทุกคน 
 4.4 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปดังนี้  
  การคูณ หมายถึง การบวกครั้งละเท่า ๆ กัน  
  การหาร หมายถึง การลบครั้งละเท่า ๆ กัน 
 4.5 ให้นักเรียนทำแบบฝึกที่ 2.1-2.1 

2.6 การวัดและประเมินผล 

 2.6.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 2.6.2 สังเกตการตอบคำถาม 
 2.6.3 ตรวจแบบฝึกที่ 2.1-2.2 
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เรื่อง การคูณ การหาร 

แบบฝึกที่ 2.1 ให้หาคำตอบต่อไปนี้ 

แบบฝึก 

 
 68  39  40 
  ™  ™  ™ 
 7  4  5 
 
 
 
 
 
 
 
 67  74  93 
  ™  ™  ™ 
 6  3  8 
 
 
 
 
 
 
 
 50  48  73 
  ™  ™  ™ 
 6  5  2 
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   ™ 
 9   

 1)   2) 3) 

 4)   5) 6) 

 7)   8) 9) 

 10) 
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เรื่อง การคูณ การหาร 

แบบฝึกที่ 2.2 ให้หาคำตอบต่อไปนี้ 

แบบฝึก 

 1)  8 © 2 =
  

 2)  21 © 3 =
 

 

 3)  36 © 6 =
  

 4)  45 © 5 =
  

 5)  63 © 9 =
 

 

 6)  24 © 4 =
  

 7)  20 © 5 =
 

 

 8)  35 © 7 =
  

 9)  40 © 8 =
  

 10)  48 © 6 =
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กิจกรรมชุดที่ 3 

3.1  สาระสำคัญ 

  การบวก ลบ คูณ หารระคน ต้องใช้วงเล็บเพื่อระบุว่าจะต้องหาผลบวก ผลลบ ผลคูณ 
หรือผลหาร คู่ใดก่อน 

3.2 สาระการเรียนรู้ 

 การบวก ลบ คูณ หารระคน 

3.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  เมื่อกำหนดโจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคนให้ นักเรียนสามารถหาคำตอบพร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ 

3.4 สื่อการเรียนรู้ 

 3.4.1 เกม “เป่า ยิง ฉุบ” 
 3.4.2 เพลง “การคูณ” “การหาร” 
 3.4.3 ผลไม้ (หรืออุปกรณ์การนับที่เป็นของจริง) 
 3.4.4 แบบฝึก 

3.5 กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นที่ 1 สัมผัสของจริงหรือวัตถุสามมิติ 

 1.1 ครูใช้เกมเป่ายิงฉุบ ทบทวนการบวก การลบ  
 1.2 ครูให้นักเรียนร้องเพลง “การคูณ” และเพลง “การหาร” (ประกอบท่าทางที่
นักเรียนคิดเองโดยอิสระ ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อเพลง 
 1.3 ครูจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโจทย์การบวก ลบระคน โดยใช้ของจริง 
ดังนี้ 
  1.3.1 แจกมะเขือเทศให้นักเรียนคนละ 1 กระจาด (กรณีนักเรียนน้อย) ถ้ามี
นักเรียนเป็นจำนวนมาก แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม 
  1.3.2 ครูให้นักเรียนคนที่หนึ่งหยิบมะเขือเทศ 4 ผล คนที่สองหยิบมะเขือเทศ   
5 ผล ครูให้นักเรียนคนที่หนึ่ง และคนที่สองนำมะเขือเทศมากองรวมกัน 
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  1.3.3 ครูให้นักเรียนคนที่สามหยิบมะเขือเทศจำนวน 3 ผล ออกจากกองมะเขือเทศ  
ที่นักเรียนคนที่หนึ่ง และคนที่สองนำมารวมกันไว้ พร้อมออกเสียงว่า “หยิบออก 3 ผล”   
ถามนักเรียนว่า มีมะเขือเทศเหลืออยู่กี่ผล ให้นักเรียนตอบดัง ๆ (6 ผล) 
  1.3.4 ครูให้นักเรียนออกมายืนหน้าชั้น ครั้งละ 3 คน รวม 4 ครั้ง และให้นับ
จำนวนนักเรียนที่ออกมาหน้าชั้นดัง ๆ จากนั้นให้นักเรียนนั่งลงครั้งละ 2 คน พร้อมนับดัง ๆ จนหมด  
ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนที่ออกมายืนหน้าชั้นแล้วนั่งลง จำนวนกี่ครั้งจึงหมดพอดี ให้นักเรียนตอบ
ดัง ๆ (6 ครั้ง) 
  จัดกิจกรรมทำนองเดียวกัน ข้อ 1.3.3 ข้อ 1.3.4 อีกหลาย ๆ ครั้ง จนกว่านักเรียน
ทุกคนจะเข้าใจ 

 ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงประสบการณ์จากการสัมผัสวัตถุสามมิติขึ้นเป็นภาพ 

 2.1 จากกิจกรรมขั้นที่ 1 ข้อ 1.3.1 - ข้อ 1.3.3 ให้นักเรียนสรุปโดยใช้ภาพ 

  คนที่หนึ่ง 

  คนที่สอง 

  คนที่สามหยิบออก 
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 2.2 จากกิจกรรมขั้นที่ 1 ข้อ 1.3.4 ให้นักเรียนสรุปโดยใช้ภาพ 

 

 

    
 4 ™ 3 

  

 

 ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ 
 หนึ่ง สอง สาม สี่ 

 

 

    4 ™ 3  =  12 

 

 

 

 

 

 

นั่งลงครั้งละ 2   12 © 2  =  6 

ได้ 6 ครั้ง 
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 ขั้นที่ 3 เรียนรู้ด้วยการเชื่อมโยงจากภาพควบคู่กับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

 3.1 จากกิจกรรมขั้นที่ 2 ข้อ 2.1 ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวก ลบ 
ระคน ดังนี้ 

   คนที่หนึ่ง 

   คนที่สอง 

   คนที่สามหยิบออก 

 

(4 รวมกับ 5) หยิบออก 3 เหลือ 6 

เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ (4 + 5) – 3 =   

 3.2 จากกิจกรรมขั้นที่ 2 ข้อ 2.2 ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณ หารระคน 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(12 คน นั่งลงครั้งละ 2 คน) 6 ครั้ง 

เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ 12 © 2  =   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 310

 ขั้นที่ 4 เรียนรู้ด้วยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

 4.1 ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวก ลบระคน และหาคำตอบ 

 

 

 

  4.1.1 ให้นักเรียนสรุป โดยการเขียนภาพ ประโยคสัญลักษณ์และคำตอบลงใน
กระดาษเปล่า แผ่นละ 1 ข้อ  
    ตัวอย่าง 
 
 
เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ (4 + 5) - 3  =

  
 

ตอบ  6 

  4.1.2 จัดกิจกรรมตามขั้นตอนซ้ำกันหลาย ๆ ครั้ง จนนักเรียนเข้าใจและทำได้  
ถูกต้องทุกคน 

คนที่ 1 

คนที่ 2 

คนที่ 3 
หยิบออก 

(4 รวมกับ 5) หยิบออก 3 เหลือ 6 

เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ (4 + 5) - 3  =    
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4 ™ 3 

4 ™ 3  =  12 

12 © 2 = 6 จัดกลุ่มละ 2 ได้ 6 กลุ่ม 

 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

    เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้  ( 4 ™ 3 ) © 2 =  

 4.2 ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณ หารระคน และหาคำตอบ 
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  4.2.1  ให้นักเรียนสรุปและเขียนประโยคสัญลักษณ์และเขียนคำตอบลงใน
กระดาษเขียนตอบ พร้อมทั้งอ่านประโยคสัญลักษณ์ดัง ๆ จะได้ 
 
     (4  ™  3) © 2 =    

      = 12 © 2 

      = 6 

     ตอบ  6 

 
  4.2.2 ให้นักเรียนทำกิจกรรมทำนองเดียวกันอีกหลาย ๆ ครั้ง จนนักเรียนเข้าใจ
และปฏิบัติได้ถูกต้องทุกคน 
 4.3 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป การบวก ลบ คูณ หารระคน ต้องใช้วงเล็บเพื่อระบุว่า  
จะต้องหาผลบวก ผลลบ ผลคูณ หรือผลหารคู่ใดก่อน 
 4.4 ให้นักเรียนทำแบบฝึกที่ 3.1 

3.6 การวัดและประเมินผล 

 3.6.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 3.6.2 สังเกตการตอบคำถาม 
 3.6.3 ตรวจแบบฝึกที่ 3.1 
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     กติกา 

 1) ให้นักเรียนยืนเป็น 2 แถวหันหน้าเข้าหากันเป็นคู่ ๆ เก็บมือไว้ด้านหลัง ครูอาจ

กำหนดจำนวนนักเรียนใหม่ได้ตามความเหมาะสมถ้ามีจำนวนนักเรียนมาก 

 2) นักเรียนทุกคนพูดว่า “ ยัน ยี ยัน เยา ปัก เป้า ยิง ฉุบ ” (ถ้าต้องการให้ฝึก  

เร็วขึ้น ให้นักเรียนพูดสั้นลงเป็น “เป่ายิงฉุบ” ) 

 3) สิ้นสุดคำว่า “ฉุบ” ให้นักเรียนยื่นมือขวาออกมาข้างหน้าและแสดงนิ้วมือออกมา

ตามจำนวนที่ต้องการ เช่น 1 นิ้ว 2 นิ้ว, ..., 5 นิ้ว หรือ กำมือ (0 นิ้ว) 

 4) ถ้าเป็นเรื่องการบวกให้นับนิ้วรวมกันใครตอบก่อนและถูกต้องได้ 1 คะแนน 

 5) ถ้าเป็นการลบ ให้คนที่แสดงนิ้ว (ชูนิ้ว) ออกมามากกว่าเป็นตัวตั้ง และคนที่ชูนิ้ว

ออกมาน้อยกว่าเป็นตัวลบ เช่น   

   1 กับ 2 ให้ 2 เป็นตัวตั้ง และ 1 เป็นตัวลบ ผลลบ คือ 1 

   2 กับ 3 ให้ 3 เป็นตัวตั้ง และ 2 เป็นตัวบวก ผลบวก คือ 5 

 

เกมประกอบกิจกรรม 
 

เกมเป่ายิงฉุบ 
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เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 

แบบฝึกที่ 3.1 ให้หาคำตอบต่อไปนี้ 

แบบฝึก 

 1)  68 – (9 + 45) =
 

 

 

 2)  (79 – 35) –16 =
 

 

 3)  95 – (24 © 3) =
  

 4)  (18 ™ 5) – 18 =
  

 5)  36 ™ (20© 5) =
 

 

 6)  (72 © 8) ™ 9 =
 

 

 

 7)  (45 © 5) ™ 3 =
 

 

 8)  (6 ™ 12) – 16 =
  

 9)  50 – (5 ™ 7)  =
  

 10)  (32 + 38) + 26 =
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กิจกรรมชุดที่ 4 

4.1  สาระสำคัญ 

  การบวก ลบ คูณ หารระคน ต้องใช้วงเล็บเพื่อระบุว่าจะต้องหาผลบวก ผลลบ ผลคูณ 
หรือผลหาร คู่ใดก่อน 

4.2 สาระการเรียนรู้ 

 การบวก ลบ คูณ หารระคน 

4.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  3.1 เมื่อกำหนดโจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคนให้ นักเรียนสามารถหาคำตอบพร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ 
 3.2 เมื่อกำหนดโจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคนให้ นักเรียนสามารถเปรียบเทียบและ  
พิจารณาความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ 

4.4 สื่อการเรียนรู้ 

 4.4.1 เพลง “การคูณ” เพลง “การหาร” 
 4.4.2 เงาะ 
 4.4.3 จาน 
 4.4.4 ไม้ตะเกียบ 
 4.4.5 ภาพต่าง ๆ 

4.5 กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นที่ 1 สัมผัสของจริงหรือวัตถุสามมิติ 

 1.1 ครูให้นักเรียนร้องเพลง “การคูณ” และเพลง “การหาร” (ประกอบท่าทางที่
นักเรียนคิดเองโดยอิสระ) ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อเพลง 
 1.2 ครูใช้เกม “เป่ายิงฉุบ” ทบทวนการบวก การลบ 
 1.3 ครูจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคน   
โดยใช้ของจริง ดังนี้ 
  1.3.1 ครูแจกไม้ตะเกียบให้นักเรียนคนละ 1 ถุง (กรณีนักเรียนน้อย) ถ้ามี
นักเรียนเป็นจำนวนมาก แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม 
  1.3.2 ครูให้นักเรียนคนที่หนึ่งหยิบไม้ตะเกียบ 5 มัด มัดหนึ่งมี 10 อัน นักเรียน  
คนที่สองหยิบไม้ตะเกียบ 15 อัน 
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  1.3.3 ครูให้นักเรียนคนที่สามนำไม้ตะเกียบของนักเรียนคนที่หนึ่งและคนที่สอง
มากองรวมกัน ไม้ตะเกียบรวมกันกี่อัน ให้นักเรียนตอบดัง ๆ (65 อัน) 
  1.3.4 ครูให้นักเรียนคนที่หนึ่งหยิบไม้ตะเกียบ 37 อัน จัดใส่ถุง ถุงละ 5 อัน   
จะได้กี่ถุงและเหลือกี่อัน 
  1.3.5 ให้นักเรียนคนที่สองตอบดัง ๆ (ได้ 7 ถุง และเหลือ 2 อัน) 
 1.4 แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน 
  กลุ่มที่หนึ่ง จัดเงาะใส่จาน 3 จาน จานละ 5 ผล 
    เหลือเงาะอีก 10 ผล มีเงาะทั้งหมดกี่ผล  
    นักเรียนตอบดัง ๆ (มีเงาะ 25 ผล) 
  กลุ่มที่สอง จัดเงาะใส่จาน 3 จาน จานละ 5 ผล 
    เหลือเงาะอีก 13 ผล มีเงาะทั้งหมดกี่ผล    
    นักเรียนตอบดัง ๆ (มีเงาะ 28 ผล) 
 1.5 ครูให้นักเรียนตอบดัง ๆ พร้อมกันว่า กลุ่มที่หนึ่ง มีเงาะมากกว่าหรือน้อยกว่า  
กลุ่มที่สอง (น้อยกว่า) 

 ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงประสบการณ์จากการสัมผัสวัตถุสามมิติขึ้นเป็นภาพ 

 2.1 จากกิจกรรมขั้นที่ 1 ข้อ 1.3.2-1.3.5  ให้นักเรียนสรุปโดยใช้ภาพ 

  คนที่หนึ่ง 

 

  คนที่สอง 

 

  คนที่สาม 
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 2.2 จากกิจกรรมขั้นที่ 1 ข้อ 1.4 ให้นักเรียนสรุป โดยใช้ภาพ 
 

  กลุ่มที่หนึ่ง  

 

 

  กลุ่มที่สอง 

 
 
 

กลุ่มที่หนึ่ง น้อยกว่า กลุ่มที่สอง 

 2.3 ครูให้นักเรียนตอบดัง ๆ พร้อมกันว่า กลุ่มที่หนึ่งมีเงาะมากกว่าหรือน้อยกว่ากลุ่มที่สอง 
(จัดกิจกรรมทำนองเดียวกับข้อ 2.1-2.2 อีกหลาย ๆ ครั้งจนกว่านักเรียนจะเข้าใจทุกคน 

 ขั้นที่ 3 เรียนรู้ด้วยการเชื่อมโยงจากภาพควบคู่กับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

 3.1 จากกิจกรรมขั้นที่ 2 ข้อ 2.1 ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวก ลบ คูณ 
หารระคน ดังนี้ 
 

   คนที่หนึ่ง 10 ™ 5 
 

   คนที่สอง 10 + 5 

  

 คนที่สาม  

10 (เพิ่ม 5 ครั้ง) รวม (10 รวมกับ 5) 

(10 ™ 5) + (10 + 5)  =   
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 3.2 จากกิจกรรมขั้นที่ 2 ข้อ 2.2 ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์การเปรียบเทียบ
กลุ่มที่หนึ่งและกลุ่มที่สอง มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ 

    > < = 
 
 กลุ่มที่หนึ่ง (5 ™ 3) + 10  

 

 

 กลุ่มที่สอง (5 ™ 3) + 13 
 

 
 
 
 กลุ่มที่หนึ่ง  (5 เพิ่ม 3 ครั้ง) รวม (10) (5 ™ 3) + 10 

 กลุ่มที่สอง (5 เพิ่ม 3 ครั้ง) รวม (13) (5 ™ 3) + 13 

 (5 ™ 3) + 10 (5 ™ 3) + 13  

 3.3 จัดกิจกรรมทำนองเดียวกันนี้อีกหลาย ๆ ครั้ง จนนักเรียนทุกคนเข้าใจ 

 ขั้นที่ 4 เรียนรู้ด้วยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร ์

 4.1 ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวก ลบ คูณ หารระคนและหาคำตอบ 
  4.1.1 จากกิจกรรมขั้นที่ 3 ข้อ 3.1 เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบ   
พร้อมความสมเหตุสมผลของคำตอบ 

   (10 ™ 5) + (10 + 5) =  
    50 + 15 = 65 

     ตอบ 65 

  4.1.2 ในการคิดหาคำตอบ ครูให้นักเรียนหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนแล้วจึงหาคำตอบ 
  4.1.3 ครูควรให้นักเรียนสังเกตว่าโจทย์ที่มี 2 วงเล็บให้หาผลลัพธ์ ในวงเล็บ  
ทั้งสองก่อน แล้วจึงหาคำตอบ 
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 4.2 จากกิจกรรมขั้นที่ 3 ข้อ 3.2 เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบ พร้อม
ความสมเหตุสมผลของคำตอบ 
  4.2.1 เพื่อพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวน (Number Sense) ของนักเรียนโดยใช้
กิจกรรมเกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ หารระคน ให้นักเรียนพิจารณาการเปรียบเทียบจำนวนโดยไม่ต้อง
คิดคำนวณ 

 (5 ™ 3) + 10  (5 ™ 3) + 13  
 
   มีวิธีพิจารณา ดังนี้ 
    เนื่องจาก 10 น้อยกว่า 13 

   จะได้ (5 ™ 3) + 10 น้อยกว่า (5 ™ 3) + 13 

   ดังนั้น (5 ™ 3) + 10 < (5 ™ 3) + 13 

  4.2.2 ครูยกตัวอย่างทำนองเดียวกันอีก 2-3 ตัวอย่าง เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางด้านความรู้สึกเชิงจำนวนและสามารถนำไปใช้ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ 
 4.3 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป การบวก ลบ คูณ หารระคน ใช้วงเล็บเพื่อระบุว่าจะ
ต้องหาผลบวก ผลลบ ผลคูณ หรือผลหารคู่ใดก่อน 
 4.4 ให้นักเรียนทำแบบฝึกที่ 4.1 

4.6 การวัดและประเมินผล 

 4.6.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 4.5.2 สังเกตการตอบคำถาม 
 4.6.3 ตรวจแบบฝึกที่ 4.1 
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เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 

แบบฝึกที่ 4.1 ให้ระบายสีคำตอบที่ถูกต้องในช่องตัวเลขทางขวามือ 

แบบฝึก 

 

     62 63 

 1)  15 + ( 6 ™ 8 )  =   
     64 65 

 

     1 2 

 2)  ( 16 © 4 ) - 1  =   
     3 4 

 

     58 59 

 3) 76 – ( 6 ™ 3 )  =   
     60 61 

 

     5 6 

 4) ( 7 ™ 8 ) – 50   =   
     7 8 

 

     80 81 

 5)  100 – ( 10 ™ 2 ) =   
     82 83 
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     23 24 

 6)  ( 50 © 5 ) + 14  =   
     25 26 

 

     83 84  

 7) 36 + ( 10 ™ 5 )  =   
     85 86 

 

     234 232 

 8) 176 + ( 20 ™ 3 )  =   
     236 230 

 

     260 270 

 9)   ( 5 ™ 6 ) + 240  =   
     280 290 

 

     270 271 

 10) 300 – ( 14 ™ 2 )  =   
     272 273 
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กิจกรรมชุดที่ 5 

5.1  สาระสำคัญ 

  การบวก ลบ คูณ หารระคน ต้องใช้วงเล็บเพื่อระบุว่าจะต้องหาผลบวก ผลลบ ผลคูณ 
หรือผลหาร คู่ใดก่อน 

5.2 สาระการเรียนรู้ 

 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 

5.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนให้ นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์และ
หาคำตอบ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ 

5.4 สื่อการเรียนรู้  

 5.4.1 เกม “ไปตลาด” 
 5.4.2 บัตรโจทย์ปัญหา 
 5.4.3 ของจริง เช่น แตงโม กล้วย แอปเปิ้ล หรือผลไม้อื่นตามฤดูกาล 
 5.4.4 แถบกระดาษแข็ง 
 5.4.5 ตะกร้า 
 5.4.6    บัตรตัวเลข บัตรเครื่องหมาย + - ™ © และ = 
 5.4.7 แบบฝึก 

5.5 กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นที่ 1 สัมผัสของจริงหรือวัตถุสามมิติ 

 1.1 ให้นักเรียนเล่นเกม “ไปตลาด”  
 1.2 จัดสถานการณ์จำลอง โดยวางสินค้าติดป้ายบอกราคา กำหนดให้นักเรียนไปซื้อ
สินค้า โดยมอบเงินให้และกำหนดจำนวนสินค้าที่จะซื้อ ดังนี้ 
  ครั้งที่ 1 เงิน 50 บาท ซื้อของ 3 อย่าง 
  ครั้งที่ 2 เงิน 80 บาท ซื้อของ 5 อย่าง 
  ครั้งที่ 3 เงิน 100 บาท ซื้อของ 6 อย่าง 
  แล้วปฏิบัติดังนี้ 
  1.2.1 ให้นักเรียนซื้อสินค้าตามที่กำหนดให้ 
  1.2.2 นำสินค้ามาจัดเรียงบนโต๊ะ พร้อมติดป้ายราคาสินค้าที่ซื้อมา 
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 ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงประสบการณ์จากการสัมผัสวัตถุสามมิติขึ้นเป็นภาพ 

 2.1 จากสถานการณ์จำลอง ขั้นที่ 1 ข้อ 1.2 ให้นักเรียนใช้รูปภาพแทนสินค้าจริง พร้อม
ติดบัตรราคาสินค้าใต้รูปภาพ 
 

เงิน 50 บาท ซื้อของ 3 อย่าง 

เหลือเงิน 

 2.2 ให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบ  
  1) ซื้อแตงโม 1 ผล กล้วย 1 หวี และแอปเปิ้ล 1 ผล รวมกันเป็นเงินกี่บาท   
(46 บาท) 
  2) ครูถามว่า เงิน 50 บาท ซื้อของ 3 อย่าง 46 บาท จะเหลือเงินกี่บาท (4 บาท) 
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 2.3 จัดกิจกรรมทำนองเดียวกับ ข้อ 2.1-2.2 หลาย ๆ ครั้ง จนกว่านักเรียนจะเข้าใจทุกคน 

 ขั้นที่ 3 เรียนรู้ด้วยการเชื่อมโยงจากภาพควบคู่กับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

 3.1 จากกิจกรรมขั้นที่ 2 ข้อ 2.1 ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวก ลบ คูณ 
หารระคน ดังนี้ 
  3.1.1 ให้นักเรียนใช้บัตรตัวเลข และบัตรเครื่องหมาย + – ™ © = 
วางเป็นแถวตามแนวนอน 
  3.1.2 ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์และอ่านทีละคนหรือทีละกลุ่มตาม  
ความเหมาะสม 

เงิน 50 บาท ซื้อของ 3 อย่าง 

ประโยคสัญลักษณ์ 50 - (20 + 16 + 10)  = 

 

เหลือเงิน 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
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 3.2 จัดกิจกรรมทำนองเดียวกับข้อ 3.1 หลาย ๆ ครั้ง จนกว่านักเรียนจะเข้าใจทุกคน 

 ขั้นที่ 4 เรียนรู้ด้วยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

 4.1 จากภาพสถานการณ์จำลอง ขั้นที่ 3 ครูนำบัตรโจทย์ปัญหามาติดบนกระดาน แล้วให้
นักเรียนอ่านโจทย์ปัญหาพร้อมกัน จากนั้นฝึกวิเคราะห์โจทย์ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ และหา  
คำตอบ โดยครูอาจใช้คำถาม ถามนำ ดังนี ้

	 สุดามีเงินอยู่	 50	 บาท	 ซื้อแตงโม	 1	 ผล	 ราคา	 20	 บาท	 กล้วย	 1	 หวี	
ราคา	16	บาท	และแอปเปิ้ล	1	ผล	ราคา	10	บาท	จะเหลือเงินกี่บาท	

  ❀	 โจทย์ถามอะไร (จะเหลือเงินกี่บาท) 
  ❀	 สุดามีเงินอยู่กี่บาท (50 บาท) 
  ❀	 สุดาซื้อแตงโมกี่บาท (20 บาท) 
  ❀	 สุดาซื้อกล้วยกี่บาท (16 บาท) 
  ❀	 สุดาซื้อแอปเปิ้ลกี่บาท (10 บาท) 
  ❀	 จะหาคำตอบโจทย์ข้อนี้ ได้อย่างไร (นำราคาแตงโม รวมกับราคากล้วยรวมกับ  
ราคาแอปเปิ้ล และไปหักออกจากเงินที่มีอยู่) 
  ❀	 เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร [50 - (20 + 16 + 10) ] =  
  ❀	 จะเหลือเงินกี่บาท (4 บาท) 

 ตัวอย่างโจทย์ปัญหา 

	 ซื้อกล้วยราคา	 16	 บาท	 และแอปเปิ้ลราคา	 10	 บาท	 ขายผลไม้ทั้งสองอย่าง		
ได้เงิน	52	บาท	จะได้กำไรกี่บาท	

	 มีเงิน	30	บาท	ซื้อสาลี่	3	ผล	ราคาผลละ	7	บาท	จะเหลือเงินกี่บาท	

	 กล้วยหนึ่งหวี	 มี	 14	 ผล	 ซื้อมา	 2	 หวี	 แล้วแบ่งให้เพื่อน	 4	 คน	 จะได้
กล้วยคนละกี่ผล	
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 4.2 ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์จากโจทย์ปัญหา พร้อมทั้งอ่านให้เพื่อน ๆ ฟัง 
แล้วช่วยกันหาคำตอบ 
 4.3 ให้นักเรียนตรวจคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง การบวก การลบ การคูณ และ
การหาร 
 4.4 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป การบวก ลบ คูณ หารระคน ใช้วงเล็บเพื่อระบุว่า  
จะต้องหาผลบวก ผลลบ ผลคูณ หรือผลหารคู่ ใดก่อน และสามารถตรวจคำตอบได้โดยใช้  
ความสัมพันธ์ระหว่างการบวก การลบ การคูณ และการหาร 
 4.5 ให้นักเรียนทำแบบฝึกที่ 5.1-5.2 

5.6 การวัดและประเมินผล 

 5.6.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 5.6.2 สังเกตการตอบคำถาม 
 5.6.3 ตรวจแบบฝึกที่ 5.1-5.2 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 327

เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 

แบบฝึกที่ 5.1 ให้เติมคำตอบลงในช่องว่าง 

แบบฝึก 

 
 1) แม่ซื้อผงซักฟองราคา 59 บาท ซื้อยาสีฟันราคา 37 บาท 

  แม่จ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท 

 
  ตอบ ....................................................................... 
 
 2) แม่ให้เงินฉัน 120 บาท จ่ายค่าหนังสือ 75 บาท 

  ฉันเหลือเงินกี่บาท 

 
  ตอบ ....................................................................... 
 
 3) คุณครูมีดินสอ 48 แท่ง แจกให้นักเรียน 6 คน นักเรียน 

  จะได้ดินสอคนละกี่แท่ง 

 
   ตอบ ....................................................................... 
 

 4) มีลูกเสือ 7 หมู่ หมู่ละ 12 คน มีลูกเสือทั้งหมดกี่คน 

 
  ตอบ ....................................................................... 
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เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 

แบบฝึกที่ 5.2 ให้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบ 

แบบฝึก 

 1) ห้อง ป.2/1 มีนักเรียนหญิง 27 คน นักเรียนชาย 17 คน 
  แบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน จะได้กี่กลุ่ม 

  ประโยคสัญลักษณ์......................................................... 

  ตอบ  จะได้.......................................................กลุ่ม 
 
 2) หนิงมีลูกแก้ว 187 ลูก ตุ้มมีลูกแก้วน้อยกว่าหนิง 9 ลูก 
  ก้อยมีลูกแก้วน้อยกว่าตุ้ม 6 ลูก ก้อยมีลูกแก้วกี่ลูก 

  ประโยคสัญลักษณ์......................................................... 

  ตอบ  ก้อยมีลูกแก้ว.............................................ลูก 
 
 3) แม่ค้ามีมะนาว 40 ผล จัดเป็นกอง กองละ 5 ผล ขายไปในราคา 
  กองละ 8 บาท แม่ค้าได้เงินทั้งหมดกี่บาท 

  ประโยคสัญลักษณ์......................................................... 

  ตอบ  แม่ค้าได้เงินทั้งหมด...................................บาท 
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กิจกรรมชุดที่ 6 

6.1  สาระสำคัญ 

  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ต้องใช้วงเล็บเพื่อระบุว่าจะต้องหาผลบวก  
ผลลบ ผลคูณ ผลหาร คู่ใดก่อน 

6.2 สาระการเรียนรู้ 

 การสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารระคน 

6.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  เมื่อกำหนดสถานการณ์ให้ นักเรียนสามารถสร้างโจทย์ปัญหาและหาคำตอบได้ 

6.4 สื่อการเรียนรู้ 

 6.4.1 ไม้บรรทัด 
 6.4.2 ลูกแบดมินตัน ไม้แบดมินตัน 
 6.4.3 กระโปรง 
 6.4.4 เสื้อ 
 6.4.5 รองเท้า 
 6.4.6 ถุงเท้า 
 6.4.7 แถบประโยคโจทย์ปัญหา 
 6.4.8 บัตรคำ การบวก ลบ คูณ หารระคน 
 6.4.9 แบบฝึก 

6.5 กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นที่ 1 สัมผัสของจริงหรือวัตถุสามมิติ 

 1.1 ให้นักเรียนเล่นเกมไปตลาด 
 1.2 จัดสถานการณ์จำลองโดยวางสินค้าติดป้ายบอกราคา กำหนดให้นักเรียนไปซื้อสินค้า 
ดังนี้  

700 บาท 
50 บาท 40 บาท 

250 บาท 150 บาท 
300 บาท 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 330

  ครั้งที่ 1  ซื้อของ 3 อย่าง 
  ครั้งที่ 2  ซื้อของ 4 อย่าง 
  ครั้งที่ 3  ซื้อของ 5 อย่าง 
  นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 
  1.2.1 ให้นักเรียนซื้อสินค้าตามที่กำหนดให้ 
  1.2.2 นำสินค้ามาจัดเรียงบนโต๊ะ พร้อมติดป้ายราคาสินค้าที่ซื้อมา 

 ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงประสบการณ์จากการสัมผัสวัตถุสามมิติขึ้นเป็นภาพ 

 2.1 จากสถานการณ์จำลองขั้นที่ 1 ข้อ 1.2 ให้นักเรียนใช้รูปภาพแทนสินค้าจริง พร้อม
ติดบัตรราคาสินค้าใต้รูปภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2 ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้  
  ❀	 กระโปรง 1 ตัว เสื้อ 1 ตัว ราคาเท่าไร (550 บาท) 
  ❀	 เงิน 1,500 บาท ซื้อรองเท้า 1 คู่ ไม้แบดมินตัน 1 คู่ และลูกแบดมินตัน   
2 ลูก จะได้รับเงินทอนกี่บาท 
 2.3 จัดกิจกรรมทำนองเดียวกับข้อ 2.1-2.2 หลาย ๆ ครั้ง จนกว่านักเรียนจะเข้าใจ  
ทุกคน 

 ขั้นที่ 3 เรียนรู้ด้วยการเชื่อมโยงจากภาพควบคู่กับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

 3.1 จากสถานการณ์จำลองกิจกรรมขั้นที่ 2 ข้อ 2.1 
  ให้นักเรียนสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหาอย่างละ 1 ข้อ 
  3.1.1 การบวก การลบ 
  3.1.2 การบวก ลบระคน 
  3.1.3 การคูณ การหาร 
  3.1.4 การคูณ หารระคน 
  3.1.5 การบวก ลบ คูณ หารระคน 

700 บาท 
40 บาท 

250 บาท 
300 บาท 

50 บาท 

150 บาท 
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	 สุทธิดามีเงิน	1,500	บาท	ซื้อรองเท้า	1	คู่	ราคา	700	บาท	ไม้แบดมินตัน	1	คู่			
ราคา	150	บาท	และลูกแบดมินตัน1	ลูก	ราคา	50	บาท	จะได้รับเงินทอนกี่บาท	

เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ 1500 - (700 + 150 + 50) =     

 3.2 จัดกิจกรรมทำนองเดียวกับข้อ 3.1 หลาย ๆ ครั้ง จนกว่านักเรียนจะเข้าใจทุกคน 

 ขั้นที่ 4 เรียนรู้ด้วยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

 4.1 จากภาพสถานการณ์จำลองขั้นที่ 3 ครูให้นักเรียนฝึกทักษะการแต่งโจทย์และโจทย์
ปัญหาอย่างละ 1 ข้อ แล้วหาคำตอบ 
  4.1.1 การบวก การลบ 
  4.1.2 การบวก ลบระคน 
  4.1.3 การคูณ การหาร 
  4.1.4 การคูณ หารระคน 
  4.1.5 การบวก ลบ คูณ หารระคน 

	 สุทธิดามีเงิน	1,500	บาท	ซื้อรองเท้า	1	คู่	ราคา	700	บาท	ไม้แบดมินตัน	1	คู่			
ราคา	150	บาท	และลูกแบดมินตัน	1	ลูก	ราคา	50	บาท	จะได้รับเงินทอนกี่บาท	

เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ 1500 - (700 + 150 + 50)  =    

ตอบ  600 บาท 

 4.2 จัดกิจกรรมทำนองเดียวกับข้อ 4.1 หลาย ๆ ครั้ง จนกว่านักเรียนจะเข้าใจทุกคน 
 4.3 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป การบวก ลบ คูณ หารระคน ใช้วงเล็บเพื่อระบุว่า  
จะต้องหาผลบวก ผลลบ ผลคูณ หรือผลหารคู่ ใดก่อน และสามารถตรวจคำตอบได้โดยใช้  
ความสัมพันธ์ระหว่างการบวก การลบ การคูณ และการหาร 
 4.4 ให้นักเรียนทำแบบฝึกที่ 6.1 

6.6 การวัดและประเมินผล 

 6.6.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 6.6.2 สังเกตการตอบคำถาม 
 6.6.3 ตรวจแบบฝึกชุดที่ 6.1 
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กติกา 

 1) ให้นักเรียนแต่ละคนสมมติว่าตัวเองเป็นสินค้าหรือสิ่งของที่มีขายในตลาดคนละ   

1 อย่างไว้ในใจ เช่น มะนาว ปากกา ผักบุ้ง ดินสอ ส้ม แตงโม กล้วย สาลี่ เป็นต้น 

 2)  ให้นักเรียน 1 คนเป็นอาสาสมัครไปจ่ายตลาดเพื่อซื้อสินค้า  

 3)  ให้นักเรียนที่จ่ายตลาดบอกชื่อสิ่งของที่จะซื้อเสียงดัง ๆ เช่น ซื้อมะนาว ซื้อปากกา 

ซื้อสาลี่ เป็นต้น เมื่อซื้อสินค้าตรงกับสิ่งที่นักเรียนคิดไว้ ให้เดินออกมาตามหลัง  

คนที่ไปจ่ายตลาด 

 4) คนจ่ายตลาดบอกชื่อสิ่งของที่ซื้อไปเรื่อย ๆ จนครบจำนวนตามที่ต้องการ จากนั้น  

คนจ่ายตลาดร้องอุทานว่า “ตะกร้าก้นรั่ว” นักเรียนที่เดินตามหลังต้องวิ่งกลับไป  

ที่นั่งของตนเอง ใครกลับเข้าที่ช้าที่สุดจะต้องทำหน้าที่เป็นคนไปจ่ายตลาดแทน  

คนเดิมต่อไป 

 5)  ให้นักเรียนที่เป็นคนจ่ายตลาดคนต่อไปปฏิบัติตามขั้นตอนในข้อที่ 1)-4) อีกครั้ง 

เกมไปตลาด 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 333

เรื่อง การสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 

แบบฝึกที่ 6.1 ให้สร้างโจทย์ปัญหาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ และหาคำตอบ 

แบบฝึก 

ให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ 1 ข้อ 

พร้อมเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบ 

โจทย์ปัญหา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ประโยคสัญลักษณ์........................................................................................... 

ตอบ ........................................................................................... 

กิโลกรัมละ 15 บาท กิโลกรัมละ 38 บาท กิโลกรัมละ 150 บาท กิโลกรัมละ47 บาท 





ภาคผนวก 

ตัวอย่างเครื่องมือวัดและประเมินพฤติกรรม 
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ตัวอย่าง การวัดและประเมินผล 

     การตัดสินผล 
 รายการประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
     การประเมิน 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การเรียนรู้ 
 
 

ประเมิน 
การตอบคำถาม 
 
 
  

 

ตรวจแบบฝึกที่.... 

สรุปผลการประเมิน 
ใช้เกณฑ์การผ่าน 
ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
(ระดับดีถือว่าผ่าน) 
 

สรุปผลการประเมิน 
ใช้เกณฑ์การผ่าน 
ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
(ระดับดีถือว่าผ่าน) 
 
 

สรุปผลการประเมิน 
ใช้เกณฑ์การผ่าน 
ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
(ระดับดีถือว่าผ่าน) 

- สังเกต 
การร่วมกิจกรรม 
และพฤติกรรม 
การเรียนรู้ 
 

- ตั้งคำถาม 
ให้นักเรียนตอบ 
 
 
 
 

- ตรวจแบบฝึก 

- แบบสังเกต 
พฤติกรรม 
การเรียนรู้ 
จำนวน  
10 รายการ 

- คำถาม 
ตามกิจกรรม 
จำนวน 5 ข้อ 
 
 
 

- แบบฝึก 
ตามกิจกรรม 
จำนวน 10 ข้อ 

มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ (ข้อ) 
9-10 ได้ระดับ ดีมาก 
6-8 ได้ระดับ ดี 
3-5 ได้ระดับ พอใช้ 
0-2 ได้ระดับ ควรปรับปรุง 

ตอบคำถามได้ถูกต้อง สมบูรณ์ 
และมีเหตุผล (ข้อ) 
ตอบถูก 3-5 ได้ระดับ ดี 
ตอบถูก 1-2 ได้ระดับ พอใช้ 
ตอบไม่ถูกเลย ได้ระดับ  
ควรปรับปรุง 

ตรวจแบบฝึกถูกต้อง (ข้อ) 
9-10 ได้ระดับ ดีมาก 
6-8 ได้ระดับ ดี 
3-5 ได้ระดับ พอใช้ 
0-2 ได้ระดับ ควรปรับปรุง 

หมายเหตุ    แบบฝึกอยู่ท้ายกิจกรรมแต่ละเรื่อง 
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เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 รายการประเมิน 4 3 2 1 

 1. ความสนใจ  
  
 

 2. ความร่วมใจ  
  
  
 

 3. ความมีวินัย  
  
  
 

 4. การแบ่งหน้าที่
ภายในกลุ่ม  
  
 

 5. การรู้จักแสดง
ความคิดเห็น  
 

 6. การทำงานตาม
ขั้นตอน 

 7. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา  
 

 8. ความเป็น
ระเบียบและ
สะอาด 

 9. ความคิด
สร้างสรรค์  
 

 10. คุณภาพของงาน 

มีความสนใจ ตั้งใจ 
และกระตือรือร้น  
ในการปฏิบัติงาน 

ให้ความร่วมมือแสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน 
มีความสามัคคี  
ในหมู่คณะเป็นประจำ 

ไม่คุยเสียงดัง   
แบ่งงานรับผิดชอบ
ตามความสามารถ  
ทุกคน 

มีการแบ่งหน้าที่ 
ภายในกลุ่มอย่างชัดเจน 
มีความรับผิดชอบงาน
ตามบทบาทหน้าที่ 

รู้จักแสดงความคิดเห็น
ในกลุ่มดีมาก  
 

มีการทำงานตาม  
ขั้นตอนดีมาก 

ปฏิบัติงานเสร็จ  
ทันเวลา และผลงาน
มีคุณภาพดีมาก 

ชิ้นงานโดยภาพรวม
สะอาดและเป็น
ระเบียบสวยงามดีมาก 

มีการแสดงความคิด
เห็นอย่างมีเหตุผล
และสร้างสรรค ์

ถูกต้อง เป็นระเบียบ 
สวยงาม 

มีความสนใจ ตั้งใจ  
ในการปฏิบัติงานเป็น
บางครั้ง 

ให้ความร่วมมือแสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน 
มีความสามัคคีใน  
หมู่คณะเป็นบางครั้ง 

คุยเสียงดังบางครั้ง
แบ่งงานรับผิดชอบ
ตามความสามารถ  
ทุกคน 

มีการแบ่งหน้าที่
ภายในกลุ่มชัดเจนแต่
ไม่ทำงานตามบทบาท
หน้าที่ของตนเอง 

รู้จักแสดงความคิดเห็น
ในกลุ่มบางครั้ง  
 

มีการทำงานตาม  
ขั้นตอนแต่ยังไม่ด ี

ปฏิบัติงานเสร็จ  
ทันเวลา แต่ผลงาน  
มีคุณภาพปานกลาง 

ชิ้นงานโดยภาพรวม  
สะอาดเรียบร้อย 
พอใช้ 

มีการแสดงความคิด
เห็นอย่างมีเหตุผลแต่
ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ 

ผิดพลาดเป็นบางแห่ง  
แต่เป็นระเบียบสวยงาม 

มีความสนใจ ตั้งใจ  
ในการปฏิบัติงาน  
นาน ๆ ครั้ง 

ให้ความร่วมมือแสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน  
มีความสามัคคดีใน
หมู่คณะนาน ๆ ครั้ง 

คุยเสียงดัง แบ่งงาน  
รับผิดชอบ  
เป็นบางคน  
 

ไม่มีการแบ่งหน้าที่  
ภายในกลุ่มชัดเจน  
แต่ช่วยเพื่อน ๆ  
ทำงาน 

ไม่แสดงความคิดเห็น
ในกลุ่มเลย  
 

มีการทำงานตาม  
ขั้นตอนบางเรื่อง 

ปฏิบัติงานไม่เสร็จ  
ทันเวลา แต่ผลงาน  
มีคุณภาพปานกลาง 

ชิ้นงานโดยภาพรวม  
ไม่เป็นระเบียบ  
 

เหตุผลในความคิด
เห็นไม่ถูกต้อง  
 

ผิดพลาดเป็นบางแห่ง  
แต่เป็นระเบียบสวยงาม 

ไม่ให้ความสนใจ  
ในการปฏิบัติงาน  
 

ไม่ให้ความร่วมมือในการ  
แสดงความคิดเห็น
ร่วมกันและไม่มีความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

คุยเสียงดัง   
ไม่แบ่งงาน   
ไม่มีความรับผิดชอบ  
 

ไม่มีการแบ่งหน้าที่  
ภายในกลุ่มชัดเจน  
และไม่ร่วมมือทำงาน  
 

ไม่แสดงความคิดเห็น  
ในกลุ่มเลยและทำลาย
บรรยากาศกลุ่ม 

ทำงานไม่เป็นไป  
ตามขั้นตอน 

ปฏิบัติงานไม่เสร็จ  
ทันเวลา และผลงาน  
ไม่มีคุณภาพ 

ชิ้นงานโดยภาพรวม  
สกปรกมาก ไม่เป็น  
ระเบียบ 

เหตุผลในความคิดเห็น 
ไม่ถูกต้องและ  
ไม่สร้างสรรค ์

ผิดพลาดหลายแห่งและ
ไม่เป็นระเบียบสวยงาม 
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  

คำชี้แจง  สังเกตพฤติกรรมนักเรียนและเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับคุณภาพ 1 2 หรือ 3  
 (ระดับ 3 = ดี ระดับ 2 = พอใช้ และ ระดับ 1 = ต้องปรับปรุง) 
 เกณฑ์การประเมิน รวมระดับคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่า ผ่าน (✓) 
 วันที่........เดือน..............................พ.ศ. ...........ภาคเรียนที่........ปีการศึกษา.................. 

 

 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 12 ผ มผ 

 
 เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรมที่สังเกต 
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(ลงชื่อ)......................................ผู้ประเมิน  
 (.....................................) 
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ความมีระเบียบวินัย -  ผลงาน เรียบร้อย  
ดีมาก 

 -  ปฏิบัติตนอยู่ในข้อ
ตกลงที่กำหนด  
เป็นอย่างด ี  

  
มีความรับผิดชอบ -  รับผิดชอบงาน  

ที่ได้รับมอบหมายเป็น
อย่างดี 

 -  ส่งงานก่อนหรือตรง
เวลาที่กำหนด  

 
มีความสนใจใน -  มีความสนใจและ 
การปฏิบัติกิจกรรม   ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี 
 -  รู้จักการพัฒนาตนเอง

อยู่เสมอ 
 
การร่วมกิจกรรมกลุ่ม -  มีความสุขสนุกสนาน

และให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรม
กลุ่มเป็นอย่างดี  

 
  
 

เกณฑ์การให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

 ระดับคะแนน/  ระดับคะแนน 

  3 2 1  รายการประเมิน 

- ผลงานส่วนใหญ่
เรียบร้อย 

-  ปฏิบัติตนอยู่ใน  
ข้อตกลงที่กำหนด  
ในระดับพอใช ้

 
- รับผิดชอบงาน  

ที่ได้รับมอบหมาย
ค่อนข้างด ี

- ส่งงานตรงเวลา  
ที่กำหนด 

 
-  มีความสนใจและ

ตั้งใจเรียนค่อนข้างดี 
-  มีการพัฒนาตนเอง

เป็นบางครั้ง 
  
-  มีความสนุกสนาน

และร่วมมือใน  
การปฏิบัติกิจกรรม
กลุ่มค่อนข้างด ี

 

- ผลงานไม่ค่อย
เรียบร้อย 

- ปฏิบัติตนอยู่ในข้อ
ตกลงที่กำหนดอยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง 

 
- มีความรับผิดชอบใน

งานที่ได้รับมอบหมาย
ค่อนข้างน้อย 

- ส่งงานช้ากว่ากำหนด 
 
 
- มีความสนใจใน  

การเรียนค่อนข้างน้อย 
-  ไม่มีการพัฒนาตนเอง 
 
 
- ไม่ตั้งใจปฏิบัติ

กิจกรรมกลุ่ม 
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 1  

 2    

 3 
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รวม 10 คะแนน 

ประเด็นการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

 นักเรียนแต่ละกลุ่มได้คะแนน 8 คะแนนขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ แบบบันทึกนี้ใช้ประกอบการวัดและประเมินผลบทที่ 8 เรื่องการตวง 
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แบบบันทึกการตรวจผลงาน 

       
  

      

   
ผลงาน   

 เลขที่       

 

          คะแนน (10)  คะแนนที่ได้  คะแนน (10)  คะแนนที่ได้   

1. นักเรียนสามารถตวงสิ่งของ  
เป็นลิตรได้ 

2. นักเรียนสามารถบอกปริมาตร  
สิ่งของที่ตวงเป็นลิตรได้ 
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เลขที่ 

  1. เปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของที่ตวงได้ 2. เปรียบเทียบความจุของภาชนะที่กำหนดให้ได้ 

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมระหว่างปฏิบัติกิจกรรม 

 เปรียบเทียบได้ถูกต้อง ตวงได้ไม่ถูกต้อง เปรียบเทียบได้ถูกต้อง ตวงได้ไม่ถูกต้อง 

หมายเหตุ แบบบันทึกนี้ใช้ประกอบการวัดและประเมินผลบทที่ 8 เรื่องการตวง 
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คณะทำงาน 

ที่ปรึกษา  

 1. นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 2. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ  

 1. นางสาววีณา อัครธรรม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 2. รองศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ ข้าราชการบำนาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 3. นางพรพิไล เลิศวิชา นักวิชาการอิสระ 

 4. รองศาสตราจารย์พัชรี วรจรัสรังสี โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

    ฝ่ายประถม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้    สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 1. นางสาวกัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

 2. นางสาวศรินทร เศรษฐการุณย์ นักวิชาการศึกษา 

 3. นางสาววรณัน ขุนศรี นักวิชาการศึกษา 

 4. นางผาณิต ทวีศักดิ์ นักวิชาการศึกษา 

 5. นางสาวเปรมวดี ศรีธนพล นักวิชาการศึกษา 

 6. นางบุษริน ประเสริฐรัตน์ นักวิชาการศึกษา 

 7. นางสาวภัทรา สุวรรณบัตร นักวิชาการศึกษา 

 8. นางสาวจรูญศรี แจบไธสง นักวิชาการศึกษา 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
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ผู้เขียนต้นฉบับ  

 บทที่ 7   

 1. นายปรีชา อรุณสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
      กรุงเทพมหานคร 
 2. นางลัดดา อ่อนลมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 3. นางสัญญา สุธรรมาวิวัฒน์ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1   
 4. นางสาวกัญญา สามารถ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ   
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1   
 5. นางทัศนีย์ ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
 6. นางสมพร วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
 7. นางจิระนันท์ ศักดิ์ศรีวัฒนา โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

 บทที่ 8  

 1. นายกระจาย คงสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 2. นางสาวจงจิตร เลิศวัฒนาพร โรงเรียนวัดเจริญธรรม  
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 3. นายธีระวัฒน์ สุขีสาร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 4. นางวันทนา เวชการ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 5. นางประณีต ปิติสุทธิ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 6. นางสาวมาลา ภาคาทิน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 7. นางขวัญชีวา ศิริโชติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 8. นางกาญจนา พุ่มบัณฑิตย์ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 345

 บทที่ 9  

 1. นางอุมาพร นาราษฎร์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 

 2. นายสมุห์ รักงาม โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 3. นางบังอร ภูลวรรณ โรงเรียนหนองแสงวิทยา 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

 4. นางบุษรา โพธิกุล โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

 5. นางบุญทัย รัตนนท์ โรงเรียนวัดนาค 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

 6. นางธัญภา อยู่สุข โรงเรียนวัดนาค 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

 7. นายธวัช สงนอก โรงเรียนบ้านโพนทอง 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 

 8. นางสาวอุษณีย์ ประเทพทิพย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

 บทที่ 10  

 1. นายจำนง แสงอำไพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

 2. นางกาญจนา รักบำรุง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 

 3. นางกัลยา อินทร์เทพ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 

 4. นางอำพร เดชโนนสังข์ โรงเรียนบ้านสบคาย 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

 5. นางมยุรี จันทะวงศ์ โรงเรียนบ้านเชียงดาว 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

 6. นางบัวจันทร์ พุทธสอน โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
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 7. นางลมัย ชัยเสนะ โรงเรียนบ้านเขาแดง 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

 8. นางบุญเตรียม สาระจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งละคร 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

 บทที่ 11  

 1. นางสาวละมัย พรหมศร โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

 2. นางยุพดี หาไชย โรงเรียนศรีขวัญเมือง 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

 3. นางจินตนา เมฆสุวรรณ์ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

 4. นางนงนุช หมีโชติ โรงเรียนบ้านแม่สาว 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

 5. นางพิชญ์สินี ทรงศรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

 6. นางสาวจันทร์เพ็ญ สุภาแก้ว โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

 7. นางฐิติรัตน์ มิตรศรี โรงเรียนศรีขวัญเมือง 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

 บทที่ 12  

 1. นางบังอร พัฒนสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุมทรปราการ เขต 2 

 2. นางสาคร ศิริจันทร์ โรงเรียนเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุมทรปราการ เขต 2 

 3. นางลำจวน ทิพรส โรงเรียนบ้านเชียงดาว 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

 4. นายวิทยา ประยูร โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 347

 5. นางสมจิตต์ เทียนสว่างชัย โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 

 6. นางบุญชู สุเมผา โรงเรียนบ้านยา 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

 7. นางศิริลักษณ์ พินะสา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจันทน์ 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3 

ผู้บรรณาธิการกิจ ครั้งที่ 1  

 1. นางประณิตา อุทาน ข้าราชการบำนาญ 

 2. นางสาวประทุมวัน ดอมไธสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 

 3. นางพัชรี ศีรษะภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

 4. นางจันทนะ วิไลพัฒน์ โรงเรียนวัดรำพัน 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 

 5. นางรำไพ อดทน โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

 6. นางสาวกัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

ผู้บรรณาธิการกิจ ครั้งที่ 2  

 1. นางประณิตา อุทาน ข้าราชการบำนาญ 

 2. นางสาวประทุมวัน ดอมไธสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 

 3. นางพัชรี ศีรษะภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

 4. นางบังอร ภูลวรรณ โรงเรียนหนองแสงวิทยา 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

 5. นางสาวกัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 



แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 348

ผู้บรรณาธิการขั้นสุดท้าย เรียบเรียงและจัดทำต้นฉบับสมบูรณ์  

 1. นางสาวกัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

 2. นางสาววรณัน ขุนศรี นักวิชาการศึกษา 

 3. นางผาณิต ทวีศักดิ์ นักวิชาการศึกษา 

 4. นางสาวจรูญศรี แจบไธสง นักวิชาการศึกษา 

ผู้ออกแบบปก  

  นายไพฑูรย์ บุญภานนท์ นักวิชาการศึกษา 

      สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
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