
แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง การบวกและการลบจ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสน                                               
เร่ือง การหาผลบวกโดยการต้ังบวกมีการทด,การหาผลลบโดยการต้ังลบมีการกระจาย 
ครูผู้สอน นางสาวณัฐกานต์  ตาปัญโญ วันที่ ........................................................                   เวลา 3 ชั่วโมง 

1. มาตฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การเนินการของจ านวนผลท่ีเกิดขึ้นจาก
การด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 

2. ตัวชี้วัด 
        ค 1.1 ป.3/5 หาค่าตัวไม่ทราบค่า ในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการบวกและ ประโยคสัญลักษณ์แสดง การลบ
ของจ านวนนับ ไม่เกิน 100,000 และ 0 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    1. บอกวิธีหาผลบวกโดยการต้ังบวกมีการทด,บอกวิธี หาผลลบโดยการต้ังลบมีการกระจาย (K) 
    2. หาผลบวกโดยการต้ังบวกมีการทด,หาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจาย (P) 
    3. นักเรียนมีความมุ่งในการท างานและสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปต่อยอดในการเรียนเรื่องต่อไป (A) 
 
4. สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 การหาผลบวกของจ านวนสองจ านวนโดยการตั้งบวก ต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วจึงน า 
จ านวนท่ีอยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกัน โดยเริ่มจาก หลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย หลักพัน และหลักหน่วยตามล าดับ 
           การหาผลลบของจ านวนสองจ านวนโดยการตั้งลบ ต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วจึงน า
จ านวนท่ีอยู่ในหลักเดียวมาลบกัน โดยเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบ หลักร้อย หลักพัน หลักหมื่น และหลักแสน
ตามล าดับ ถ้าในหลักใดตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบต้องกระจายจ านวน จากหลักถัดไปทางซ้ายมารวมกับตัวตั้งในหลักนั้นแล้ว
จึง ลบกันแต่ถ้าจ านวนในหลักถัดไปทางซ้ายเป็น 0 ต้องกระจายจ านวนจากหลักถัดไปทางซ้ายทีละล าดับ 
5. สาระส าคัญ บูรณาการท้องถ่ิน “วัดดี ใกล้โรงเรียน” 
     - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 

- ความเหมาะสมของการ
จัดกิจกรรม 

- ความเหมาะสมของ
ศักยภาพผู้เรียนกับ
กิจกรรม 

- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
มีวิจารณญาณ และมี
ความคิดสร้างสรรค์
อย่างเป็นระบบ มี
เหตุผล 

- ใช้กระบวนการคิดใน
การแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุมีผล 

- ในการท ากิจกรรมต้อง
ฝึกฝนบอ่ย ๆ จะท าให้
เกิดทักษะ 
 

บนพืน้ฐาน 2 เง่ือนไข 
เง่ือนไขความรู้  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบวก- ลบจ านวนไม่เกินหนึ่งแสนและ

สามารถอธิบายให้คนอื่นฟังได้ 
 

เง่ือนไขคุณธรรม  มีวินัย   มีความมุ่งมั่นในการท างาน  มีความรับผิดชอบ 
- การเชื่อมโยงสู่ 4 มิติ   

             สังคม – สร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่เพื่อนนักเรียนด้วยกัน 
7. สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร (การตอบค าถาม/อภิปรายและน าเสนอหน้าช้ันเรียน) 
 2. ความสามารถในการคิด (การต้ังค าถาม) 
 3. ความสารถในการแก้ไขปัญหา (การออกแบบและแก้ไขช้ินงานให้เหมาะสม) 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต (การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม) 
8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. รักความเป็นไทย 
          2. ใฝ่เรียนรู้ 
          3. มีจิตสาธารณะ 
          4. มีวินัย 
          5. อยู่อย่างพอเพียง 
9. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ป.3  
 2. ใบงานท่ี 7 เรื่อง การหาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจาย 
          3.สมุดออมทรัพย์ 
10. รูปแบบและเทคนิคท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 - การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
 - รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integration) 
 - รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ันตอน ( The 5Es of Inquiry-Based Learning ) 
 
 
 



กระบวนการจัดการเรียนรู้ (5e) 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Engagement) เวลา 5 นาที 

 1.1. ครูอธิบายการเขียนแสดงวิธีหาผลบวกโดยการต้ังบวกมีการทด โดยเริ่มบวก จากหลักหน่วย 
หลักสิบ หลักร้อย หลักพัน และหลักหมื่น ตามล าดับถ้าผลบวกในหลักใดครบสิบหรือมากกว่าสิบให้ทดจ านวนท่ีครบ
สิบไปรวมกับผลบวกในหลักถัดไปทางซ้าย ในตัวอย่างนี้ นักเรียนจะทดจากหลักพันไปหลักหมื่น เพราะผลบวกจ านวน
ในหลักพันมากกว่าสิบจึงทดจ านวน ท่ีครบสิบไปหลักหมื่นเมื่อบวกจ านวนในหลักหมื่นต้องน าผลบวกมารวมกับจ านวน
ท่ีทดไว้ 

          1.2.ครูยกตัวอย่าง 21,950 + 30,593 =  

 

 
 
 
 
 
 

ครูอธิบายเพิ่มเติมในการเขียนแสดง วิธีหาผลบวกโดยการตั้งบวกไม่จ าเป็นต้องเขียนค าว่า หลักหมื่น หลักพัน 
หลักร้อย หลักสิบ และ หลักหน่วย  

       1.3 ครูอธิบายการหาผลลบของจ านวนสองจ านวน ท่ีตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ท่ีมีการกระจาย ท้ังท่ีมี
จ านวนหลัก หลักเท่ากันและหลักไม่เท่ากัน โดยการตั้งลบบนกระดาน ให้นักเรียนช่วยกันเขียนแสดงวิธีหาผลลบทีละ
หลัก เช่น 316 − 89 = แล้วร่วมกันสรุปการหาผลลบ ของจ านวนสองจ านวนโดยการตั้งลบมีการกระจาย 

*ครูยกตัวอย่างของการบวกลบจ านวนเงินท่ีนักเรยีนได้ฝากแต่วันตามโครงงาน หนูน้อยรักการออม 

2. ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) 90 นาที 
2.1 ครูยกตัวอย่างเพิ่มเติมอีก 2-3 ตัวอย่าง อธิบายเพิ่มเติมสามารถเขียนแสดงการหาผลบวกโดยการต้ังบวก 

ได้ท้ัง 2 แบบ เพราะจ านวนสองจ านวนบวกกัน สลับท่ีกันผลบวกยังคงเท่าเดิม 

          2.2 นักเรียนแสดงวิธีท าการบวกลงในแบบฝึกหัด 
          2.3 ครูให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์การหาผลลบท่ีตัวตั้งมากกว่า 1,000 ตามหนังสือเรียนหน้า 55 
ครูต้องการปล่อยปลาดุกทั้งหมด 1,550 ตัว กรมประมงจัดให้แล้ว 1,335 ตัว ครูต้องซ้ือปลาดุกเพิ่มอีกก่ีตัว  

 

 

 

 

 

 

 



               โดยเริ่มจากหลักหน่วย  หลักสิบ หลักร้อย และหลักพัน ตามล าดับเมือ่นักเรียนลบจ านวนในหลัก

หน่วยจะเห็นว่า ตัวตั้ง น้อยกว่าตัวลบดังนั้นจึงต้องกระจายจ านวนจากหลักสิบไป 1 สิบ หรือ 10 หน่วย แล้วจงึ

น ามาลบกัน 10 หน่วย ลบด้วย 5 หน่วย ได้ 5 หน่วย จ านวนในหลักสิบกระจายไปแล้ว 1 สิบ จึงเหลือ 4 สิบ น า 4

สิบ ลบด้วย 3 สิบ ได้ 1 สิบจากนั้นลบในหลักร้อย และหลักพันตามล าดับ 

             ดังนั้น ครูต้องซื้อปลาดุกเพิ่มอีก 215 ตัว จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันท าใบงานท่ี 7 

3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 20 นาที 

         ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ความรู้เกี่ยวกับ การหาผลบวกของจ านวนสองจ านวนโดยการตั้งบวก ต้อง
เขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกัน แล้วจึงน า จ านวนท่ีอยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกัน โดยเริ่มจาก หลักหน่วย 
หลักสิบ หลักร้อย หลักพัน และหลักหมื่น ตามล าดับ ถ้าผลบวกในหลักใดครบสิบหรือมากกว่าสิบ ให้ทดจ านวนท่ีครบ
สิบไปรวมกับผลบวกในหลักถัดไป ทางซ้าย 
                 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรปุว่า การหาผลลบของจ านวนสองจ านวน ให้น าจ านวนท่ีอยู่ในหลัก

เดียวกันของตัวตั้งลบด้วยจ านวนท่ีอยู่ในหลักเดียวกันของตัวลบ ถ้าจ านวนในหลักใดของตัวตั้งน้อยกว่าจ านวนในหลัก

นั้นของตัวลบ ต้องกระจายจ านวนของตัวตั้งจากหลักท่ีอยู่ถัดไปทางซ้ายมือมารวมกับจ านวนในหลักนั้น 

 
** ครูให้นักเรียนถอดบทเรียน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 2 เง่ือนไข 3 หลักการ 4 มิติ ตามใบงานที่ครู
เตรียมไว้ 
 
4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 5 นาท ี
      4.1 ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบวกลบจ านวนไม่เกนิหนึ่งแสน จากสถานการณ์จริงในโครงงานหนู
น้อยรักการออม 
ตัวอย่างท่ี 1 เช่น วันนี้หนูมีเงินออม 3,456 บาท  พรุ่งนี้หนูฝากอีก 1,000 บาท หนูจะมีเงินเท่าไหร่ 
วิธีท า        3,456 + 1,000 =  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตัวอย่างท่ี 2 วันนี้หนูมีเงิน  4,456 บาท พรุ่งนี้จะถอนเงินไปให้แม่ 1,500 บาท หนูจะเหลือเงินเท่าไหร่ 
วิธีท า        4,456 – 1,500 =  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
** ให้นักเรียนช่วยกันคิดค าตอบบนกระดานพร้อมกัน 
5. ขั้นประเมิน (Evaluation) 
      ครูตรวจสอบความถูกต้องและวัดผล ประเมินผล จากกิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนดังนี้ 
 5.1 ประเมินความรู้จากการท าแบบฝึกหัดของนักเรียน 
 5.2 ประเมินทักษะในการท ากิจกรรมด้วยแบบประเมินผลงานจากกิจกรรม 
 5.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 



 

 

 

เกณฑ์การประเมินแบบฝึกหัด/ใบงาน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 

1. 1.ความถูกต้องของ
เนื้อหา 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
บางประเด็น 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานไม่ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

2. รูปแบบ การน าเสนอ
น่าสนใจและ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

การน าเสนอถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

การน าเสนอ
ถูกต้องบางส่วน 

การน าเสนอไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ 

3. ความเป็นระเบียบ ผลงานมีความ
เป็นระเบียบ 

ผลงานส่วนใหญ่มี
ข้อบกพร่อง
เล็กน้อย 

ผลงานมี
ข้อบกพร่อง
บางส่วน 

ผลงานไม่มีความ
เป็นระเบียบ 

 

เกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
10 - 12 คะแนน หมายถึง ดีมาก  ระดับ 4   4 - 6 คะแนน หมายถึง พอใช้    ระดับ 2    
7 - 9  คะแนน หมายถึง ดี    ระดับ  3 1-3 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง  ระดับ 1 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนนด้านทักษะและกระบวนการท างาน  

 ทักษะและกระบวนการ:  การให้เหตุผล 

คะแนน:ระดับคุณภาพ ความสามารถในการให้เหตุผลท่ีปรากฏให้เห็น 

4  :  ดีมาก มีการอ้างอิง  เสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 

3  :  ดี มีการอ้างอิงท่ีถูกต้องบางส่วน  และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ 

2  :  พอใช้ เสนอแนวคิดไม่สมเหตุสมผลในการประกอบการตัดสินใจ 

1  : ควรปรับปรุงแก้ไข มีความพยายามเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ 



 

 

ทักษะและกระบวนการ : การแก้ปัญหา  

คะแนน:ระดับคุณภาพ ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีปรากฏให้เห็น 

4  :  ดีมาก 
ใช้กระบวนการแก้ปัญหาได้ส าเร็จ  อย่างมีประสิทธิภาพ  อธิบายถึงเหตุผล 

หลักการและขั้นตอนในการแก้ปัญหาได้เข้าใจชัดเจนน ามาซึ่งค าตอบท่ีถูกต้อง 

3  :  ดี 
ใช้กระบวนการแก้ปัญหาได้ส าเร็จ  แต่น่าจะอธิบายถึงเหตุผล 

หลักการและขั้นตอนในการแก้ปัญหาได้ดีกว่านี้ 

2  :  พอใช้ 
มีกระบวนการแก้ปัญหา ส าเร็จเพียงบางส่วน  อธิบายถึงเหตุผล 

หลักการและขั้นตอนในการแก้ปัญหาได้บางส่วน 

1 :  ควรปรับปรุงแก้ไข 
มีร่องรอยการแก้ปัญหาบางส่วน  เริ่มคิดใช้เหตุผล หลักการและขั้นตอน 

ในการแก้ปัญหา แล้วหยุด  อธิบายต่อไม่ได้  แก้ปัญหาไม่ส าเร็จ 

 

ทักษะ และกระบวนการ: การเช่ือมโยง สรุปองค์ความรู้ 

คะแนน:ระดับ
คุณภาพ 

ความสามารถในการเช่ือมโยงท่ีปรากฏให้เห็น 

4  :  ดีมาก 
น าความรู้ หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเช่ือมโยงกับสาระคณิตศาสตร์
หรือกิจกรรมท่ีต้องใช้องค์ความรู้ท่ีเรียนได้ถูกต้องทุกกิจกรรมเพื่อช่วยในการแก้ปัญหา 
หรือประยุกต์ใช้ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม 

3  :  ดี 

น าความรู้ หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเช่ือมโยงกับสาระคณิตศาสตร์
หรือกิจกรรมท่ีต้องใช้องค์ความรู้ท่ีเรียนได้เป็นส่วนใหญ่ 

เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาหรือประยุกต์ใช้ได้บางส่วน 

2  :  พอใช้ 
น าความรู้ หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับสาระคณิตศาสตร์หรือ
กิจกรรมท่ีต้องใช้องค์ความรู้ท่ีเรียนได้บางส่วน 

1 :  ควรปรับปรุง
แก้ไข 

น าความรู้ หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเช่ือมโยงยังไม่เหมาะสม สรุป
องค์ความรู้ท่ีได้ 

 

 

 



 

 

เกณฑ์การให้คะแนนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

      คุณลักษณะอันพึงประสงค์ :  นักเรียนใฝ่เรียนรู้    

คะแนน : ระดับ
คุณภาพ 

คุณลักษณะท่ีปรากฏให้เห็น 

3  :  ดีมาก  - มีความสนใจ / ความต้ังใจตลอดระยะเวลาการเรียนรู้ 

2  :  ดี  - มีความสนใจ / ความต้ังใจเป็นบางครั้ง 

1  :  พอใช้  - มีความสนใจ / ความต้ังใจในระยะเวลาส้ันๆ ชอบเล่นในเวลาเรียน 

    

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ : นักเรียนมีความมุ่งมัน่ในการท างาน   

คะแนน : ระดับ
คุณภาพ 

คุณลักษณะท่ีปรากฏให้เห็น 

3  :  ดีมาก 
- ส่งงานก่อนหรือตรงก าหนดเวลานัดหมาย 

- รับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมายและปฏิบัติตนเองจนเป็นนิสัย   

2  :  ดี 
- ส่งงานช้ากว่าก าหนด แต่ได้มีการติดต่อช้ีแจงผู้สอน  มีเหตุผลท่ีรับฟังได้ 

- รับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมายและปฏิบัติตนเองจนเป็นนิสัย   

1  :  พอใช้ 
- ส่งงานช้ากว่าก าหนด 

- ปฏิบัติงานโดยต้องอาศัยการช้ีแนะ แนะน า ตักเตือนหรือให้ก าลังใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อครูผู้สอน            นางสาวณัฐกานต์  ตาปัญโญ           รายวิชา คณิตศาสตร์ 

หน่วยการเรียนรู้ที่     2     ชื่อหน่วย การบวกและการลบจ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสน                                                

เรื่อง  - การหาผลบวกโดยการต้ังบวกมีการทด,การหาผลลบโดยการต้ังลบมีการกระจาย เวลา.........3...........ชั่วโมง 
 

บันทึกหลังการสอน 
 
1.  ผลการจัดการเรียนการสอน 
     ด้านความรู้…………………………………………………………………………………………………………...……………………... 
     …………………………………….........………………………………………………………………………...…………………………... 
     ...................................................................................................................................................................... 
     ด้านทักษะกระบวนการ………………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………..........……………………………………………………………………………………….. 
     ...................................................................................................................................................................... 
     ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์...................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................................... 
     ........................................................................................................................................................................ 
 
2.  ปัญหาและอุปสรรค 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3.  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
           

       ลงช่ือ................................................ 
                 ( นางสาวณัฐกานต์  ตาปัญโญ) 

                        ครูผู้สอน 
          .........../......................./................. 
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    

ลงช่ือ.................................................. 
         (นางธรรมสรณ์ บัวสาย)  

                      ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 



ชื่อ – นามสกุล ............................................................................................ชั้น....................เลขที่ ...................... 
ใบงาน  

เรื่อง การหาผลบวก, การหาผลลบ 
ค าชี้แจง : จงแสดงวิธีท า 

1. 7,856+37,749  =  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….………………………............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
......................................................................…………….………………………..................................................................
.............................................................................................…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….............................
..................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................………… 

2.7,988+3,743  =  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….………………………............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
......................................................................…………….………………………..................................................................
.............................................................................................…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….............................
..................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................………… 

3.5,666 + 3,743  =  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….………………………............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
......................................................................…………….………………………..................................................................
.............................................................................................…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….............................
..................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................………… 

 

 
 

 

 



4.9,999- 2,564  =  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….………………………............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
......................................................................…………….………………………..................................................................
.............................................................................................…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….............................
..................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................………… 

5.9,712 – 4,879  =  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….………………………............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
......................................................................…………….………………………..................................................................
.............................................................................................…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….............................
..................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อ - นามสกุล ..........................................................................................ชั้น..........................เลขที่.................... 

โครงงานหนูน้อยรักการออม 
จงอธิบายการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณากับกิจกรรมท่ีนักเรียนท าลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                             พอประมาณ 

 
 
 
 

   
              มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เง่ือนไขความรู้ เง่ือนไขคุณธรรม 

มิติด้านวัตถุ มิติด้านสังคม มิติด้านวัฒนธรรม มิติด้านสิ่งแวดล้อม 



 
แบบประเมินใบงาน เรื่อง เรื่อง การหาผลบวก, การหาผลลบ 

 
ค าช้ีแจง ให้ผู้สอนตรวจใบงานของนักเรียนหลังจากจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ใส่คะแนน 1 
หรือ 0 ลงในช่องรายการประเมินแต่ละข้อ รวมคะแนน สรุปผลการประเมิน 
ที ่ ชื่อ - นามสกุล รายการประเมิน (ข้อ) รวมคะแนน 

(5 คะแนน) 
สรุป 

1 2 3 4 5 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 เด็กชายภัทรกร  โชติมณ ี         
2 เด็กชายปุณณดล  อาจภักดี         
3 เด็กชายชัยอนันต์  เคนสุวรรณ         
4 เด็กชายพนรัตน์  สุคนดมัย         
5 เด็กชายธนากร  ศิลา         
6 เด็กชายกฤษดา  พลศร ี         
7 เด็กชายจิลลาภัทร  แก้วผลึก         
8 เด็กชายศุภกร  แช่มช้อย         
9 เด็กชายเจษฎากร  ท้าวประสิทธ์ิ         
10 เด็กชายอติวิชญ์  สว่างอารมย์         
11 เด็กชายวายุพักฒ์  คมข า         
12 เด็กชายปรวีร์  อินเมฆ         
13 เด็กชายจิรวัตร  แสงสุธา         
14 เด็กชายณัฐกาญจน์  โพธ์ิรุ่ง         
15 เด็กชายสิทธิเดช  หลิน         
16 เด็กชายอนัส  กุนเลียง         
17 เด็กชายชินาธิป  ย้ิมไพบูลย์         
18 เด็กชายทัพพสาร หาญทะเล         
19 เด็กหญิงจินดาลักษณ์  คุณอุ่น         
20 เด็กหญิงนิชาภา ปทุมธานี         
21 เด็กหญิงนงนภัส  คุ้มกัน         
22 เด็กหญิงธันยพร  จันทร์ทัศน์         
23 เด็กหญิงณภัทร  อุทุมพร         
24 เด็กหญิงกิตติยา  เบ็ญพาด         
25 เด็กหญิงลลิตา  สมุทไทย         
26 เด็กหญิงอุรัศยา มหิศยา         
27 เด็กหญิงสุทธนุช  ตันติวงค์         

 
เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละข้อ (ข้อ 1 – 5 ) 
 เนื้อหาถูกต้องละเอียดชัดเจน       ให้      1     คะแนน                   ลงช่ือ..........................................ผู้ประเมิน
เนื้อหาไม่ถูกต้อง ไม่เขียนค าตอบ ให้      0     คะแนน                            (                               )                                                                                                                                                 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ                                                                ....../.........../................  

ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
3 – 5 คะแนน ผ่าน 

ต ากว่า 3 คะแนน ไม่ผ่าน 



 
แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน เรื่องประวัติวัดบางกุฎีทอง 
 

ค าชี้แจง ให้ผู้สอนตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงในช่องวา่งในหัวข้อ
เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง และบนพื้นฐาน 2 เงื่อนไข ใส่คะแนน 1 – 3 จากเกณฑ์ประเมินท่ีได้จาก Rubic 
 
ท่ี ช่ือ - นามสกุล เศรษฐกิจพอเพียง 

3 ห่วง 
บนพื้นฐาน 
2 เงื่อนไข 

รวมคะแนน 
(15คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 

1 2 3 1 2 
1 เด็กชายภัทรกร  โชติมณ ี        
2 เด็กชายปุณณดล  อาจภักดี        
3 เด็กชายชัยอนันต์  เคนสุวรรณ        
4 เด็กชายพนรัตน์  สุคนดมัย        
5 เด็กชายธนากร  ศิลา        
6 เด็กชายกฤษดา  พลศร ี        
7 เด็กชายจิลลาภัทร  แก้วผลึก        
8 เด็กชายศุภกร  แช่มช้อย        
9 เด็กชายเจษฎากร  ท้าวประสิทธ์ิ        
10 เด็กชายอติวิชญ์  สว่างอารมย์        
11 เด็กชายวายุพักฒ์  คมข า        
12 เด็กชายปรวีร์  อินเมฆ        
13 เด็กชายจิรวัตร  แสงสุธา        
14 เด็กชายณัฐกาญจน์  โพธ์ิรุ่ง        
15 เด็กชายสิทธิเดช  หลิน        
16 เด็กชายอนัส  กุนเลียง        
17 เด็กชายชินาธิป  ย้ิมไพบูลย์        
18 เด็กชายทัพพสาร หาญทะเล        
19 เด็กหญิงจินดาลักษณ์  คุณอุ่น        
20 เด็กหญิงนิชาภา ปทุมธานี        
21 เด็กหญิงนงนภัส  คุ้มกัน        
22 เด็กหญิงธันยพร  จันทร์ทัศน์        
23 เด็กหญิงณภัทร  อุทุมพร        
24 เด็กหญิงกิตติยา  เบ็ญพาด        
25 เด็กหญิงลลิตา  สมุทไทย        
26 เด็กหญิงอุรัศยา มหิศยา        
27 เด็กหญิงสุทธนุช  ตันติวงค์        

 
       ลงช่ือ..........................................ผู้ประเมิน 
             (                              ) 
        ......../.........../.............. 
 



 
เกณฑ์การประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รายการประเมิน ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
ห่วงที่ 1 ความพอเพียง อธิบายความพอเพียง 

 ได้อย่างน้อย 3 ข้อ 
อธิบายความพอเพียง 

 2 ข้อ 
อธิบายความพอเพียง 

ได้ 1 ข้อ 

ห่วงที่ 2 ความมีเหตุผล อธิบายความมีเหตุผล 
ได้อย่างน้อย 3 ข้อ 

อธิบายความมีเหตุผล 
ได้ 2 ข้อ 

อธิบายความมีเหตุผล 
ได้ 1 ข้อ 

ห่วงที่ 3 มีภูมิคุ้มกัน อธิบายการมีภูมิคุ้มกัน 
ได้อย่างน้อย 3 ข้อ 

อธิบายการมีภูมิคุ้มกัน 
ได้ 2 ข้อ 

อธิบายการมีภูมิคุ้มกัน 
ได้ 1 ข้อ 

เง่ือนไขที่ 1 ความรู้ อธิบายความรู้ท่ีต้องใช้
ในการจัดท าช้ินงานได้

ถูกต้อง สมบูรณ์ 

อธิบายความรู้ท่ีต้องใช้
ในการจัดท าช้ินงานได้ 

อธิบายความรู้ท่ีต้องใช้
ในการจัดท าช้ินงานได้

เล็กน้อย 
เง่ือนไขที่ 2 คุณธรรม อธิบายคุณธรรมท่ีต้องมี

ในการจัดท าช้ินงานได้
อย่างน้อย 3 ข้อ 

อธิบายคุณธรรมท่ีต้องมี
ในการจัดท าช้ินงานได้ 

2 ข้อ 

อธิบายคุณธรรมท่ีต้องมี
ในการจัดท าช้ินงานได้ 

1 ข้อ 
 
 เกณฑ์การจัดสินคุณภาพ ช่วงคะแนน   12 – 15  ระดับคุณภาพ   ดี 
                                8 – 11  ระดับคุณภาพ   พอใช้ 
             ต่ ากว่า   8  ระดับคุณภาพ   ปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


