
แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4    
หน่วยการเรียนรู้ที่  2 เรื่อง การบวกและการลบ(การแก้โจทย์ปัญหา)                เวลา 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 เรื่อง   การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ   เวลา  1 ชั่วโมง 
ผู้สอน นางสาวเรียนตา  ทาเพ็ชร์             วันที่.............เดือน.......................... พ.ศ. ................ 

 
สาระท่ี 1   จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.2 

เข้าใจถึงผลที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการต่าง ๆ และ
สามารถใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 

 
ตัวช้ีวัด ค 1.2 ป.4/2 
 วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา และโจทย์ปัญหาระคนของจ านวนนับและศูนย์ พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ และสร้างโจทย์ได้ 
 
สาระส าคัญ 

การแก้โจทย์ปัญหา  การบวก  การลบ  ต้องวิเคราะห์ว่าโจทย์ก าหนดอะไร โจทย์ต้องการทราบอะไร  
จะต้องหาวิธีไหนจึงจะได้ค าตอบที่ถูกต้อง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 ด้านความรู้ นักเรียนสามารถ 
                  1.  เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบให้  วิเคราะห์และหาค าตอบได้ 

  2.  เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบให้ หาค าตอบด้วยวิธีการบวกหรือ  
       วิธีการลบได้    

  2  ด้านทักษะ/ กระบวนการ 
   1.  ทักษะการแก้ปัญหา 
   2.  ทักษะการให้เหตุผล 
   3.  ทักษะการสื่อสาร การสื่อความหมาย การน าเสนอ 
   4.  ทักษะการเชื่อมโยง 
 



 3  ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
1.  มีวินัย 
2.  ใฝ่เรียนรู ้   
3.  มุ่งม่ันในการท างาน 
 

สาระการเรียนรู้   
 -  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ   
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้   

1. นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียน ในแบบฝึกทักษะคณิตศำสตร์ เล่มที่ 1 เรื่อง กำรวิเครำะห์โจทย์ปัญหำ 
กำรบวก กำรลบ โดยใช้เวลำ 10 นำที เพ่ือประเมินควำมรู้พ้ืนฐำนของตนเอง โดยท ำกำรตรวจค ำตอบจำกเฉลยใน
ภำคผนวก และบันทึกผลกำรทดสอบก่อนเรียนลงในตำรำงบันทึกคะแนนที่ครูก ำหนดให้ในภำคผนวก 

2. ครูแจ้งคะแนนกำรทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียน เรื่อง กำรแก้โจทย์ปัญหำ ให้ 
นักเรียนทรำบ 

3. ครแูจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ 
     4. ครูน าตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ หลาย ๆ ตัวอย่างมาให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์และ
คิดว่าจะหาค าตอบด้วยวิธีบวกหรือลบ โดยท าตามขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นแรก  เป็นการฝึกให้นักเรียนเข้าใจโจทย์ปัญหาก่อน คือ นักเรียนต้องอ่านข้อมูลจากท่ีโจทย์ก าหนดให้ 
แล้วควรตอบให้ได้ว่า โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้างและต้องการให้หาอะไร 
 ขั้นที่สอง  เป็นการหาแนวทางแก้โจทย์ปัญหานั้น โดยนักเรียนจะต้องคิดให้ได้ว่าจะใช้วิธีใดมาแก้โจทย์
ปัญหา (วิธีการบวกหรือลบ)  
        ตัวอย่าง    นกกระจาบฝูงหนึ่งบินมา 23 ตัว อีกฝูงหนึ่งบินมา 17 ตัว มีนกกระจาบบินรวมทั้งหมดกี่ตัว 

1. โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง 
ตอบ  นกกระจาบฝูงหนึ่งบินมา 23 ตัว อีกฝูงหนึ่งบินมา 17 ตัว 

2. โจทย์ต้องการทราบอะไร 
                   ตอบ  มีนกกระจาบบินรวมทั้งหมดก่ีตัว 
         5. แบง่นักเรียนออกเป็นกลุ่ม ให้กลุ่มที่ 1 แต่งโจทย์ปัญหาการบวก และกลุ่มที่ 2 ช่วยกันแต่งโจทย์ปัญหา
การบวก และการลบ (ครูช่วยแนะน าและปรับภาษา) จากนั้นให้แต่ละกลุ่มเขียนโจทย์ปัญหาลงบนกระดานด า 
         6.  จากนั้นให้นักเรียนน าโจทย์ที่นักเรียนเขียนไว้บนกระดานด ามาวิเคราะห์ว่าโจทย์ก าหนดอะไร 
ให้บ้างและต้องการให้หาอะไร  



         7. นักเรียนท ำแบบฝึกทักษะที่ 1.1 และแบบฝึกทักษะที่ 1.2 ในแบบฝึกทักษะคณิตศำสตร์เล่ม 1 เรื่อง กำร
วิเครำะห์โจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบ จำกนั้นให้ทุกคนเฉลยค ำตอบของตนเองหน้ำชั้นเรียน โดยครูและเพ่ือน ๆ 
ช่วยกันตรวจสอบควำมถูกต้อง และบันทึกคะแนนที่ได้ในตำรำงบันทึกคะแนนที่ครูก ำหนดให้ในภำคผนวก 

8. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปบทเรียน 
- โจทย์ก าหนดอะไรมาให้ 
- โจทย์ต้องการทราบอะไร 
- อ่านโจทย์ปัญหาให้จบหนึ่งรอบ  หาสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ   

    การวัดผลและประเมินผล 

 ชิ้นงาน/ ภาระงาน/ 
พฤติกรรม 

การวัดและการประเมินผล 
วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ เกณฑ์การประเมิน 

1. กำรท ำแบบทดสอบก่อนเรียน           
   แบบฝึกทักษะ คณิตศำสตร์    
  เรื่อง กำรแก้โจทย์ปัญหำ 

ตรวจแบบทดสอบ 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน    

2. กำรท ำแบบฝึกทักษะ 
   ที่ 1.1 – 1.2 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะที่  
1.1 – 1.2 

ได้คะแนนตั้งแต่ 
70% ขึ้นไป 
ถือว่ำผ่ำนเกณฑ์ 

3. ทักษะ/ กระบวนกำร 
   1) ทักษะกำรแก้ปัญหำ 
   2) ทักษะกำรให้เหตุผล 
   3) ทักษะกำรสื่อสำร กำรสื่อ 
       ควำมหมำย กำรน ำเสนอ 
   4) ทักษะกำรเชื่อมโยง 

- สังเกตจำกกำร 
  ตอบค ำถำม 
- กำรท ำแบบฝึก 
  ทักษะ 

แบบประเมิน 
ทักษะ/ กระบวนกำร 

ไดร้ะดับคุณภำพ     
ดี (2) ขึ้นไป                 
ถือว่ำผ่ำนเกณฑ์ 

4. กำรประเมินคุณลักษณะ 
    อันพึงประสงค์ 

1) มีวินัย 
2) ใฝ่เรียนรู้ 
3) มุ่งม่ันในกำรท ำงำน  

สังเกตพฤตกิรรม
รำยบุคคล 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ไดร้ะดับคุณภำพ     
ดี (2) ขึ้นไป                 
ถือว่ำผ่ำนเกณฑ์ 

สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
1. แบบทดสอบก่อนเรียน ในแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เล่ม 1 เรื่อง  การวิเคราะห์ 

โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ 
2. แบบฝึกทักษะที่ 1.1 – 1.2  ในแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เล่ม 1 เรื่อง  การ 

วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ   
3. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 



4. บัตรโจทย์ปัญหา 
 

ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา 
................................................................................................................ .............................. 
............................................................................................................................. ................. 
.................................................................................. ............................................................ 
 
                                                              (ลงชื่อ) ................................................ 

                                            (นายถนัด   จ าปาทอง) 
                                                                   ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่า 
                                                              วันที่........เดือน..........................พ.ศ..............    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกผลหลังการเรียนรู้ 
       1.  ผลการสอน 
 ..................................................................................................... .................................................. 



 ............................................................................................................................. .......................... 
 ......................................................................................................................................................          
 ............................................................................................................................. .......................... 
 ............................................................................................................................. ..........................    
 ............................................................................................. .......................................................... 
 ............................................................................................................................. ..........................
 .......................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. .......................... 
    ............................................................................................................................. .......................... 
 ................................................................................. ......................................................................
 ............................................................................................................................. .......................... 
 .......................................................................................................................................................  
  2.  ปัญหา/อุปสรรค
 .................................................................................................................... .................................. 
 ............................................................................................................................. .......................... 
    ................................................................ .......................................................................................
 ............................................................................................................................. .......................... 
 ............................................................................................................................................ ........... 
  3.   แนวทางแก้ไข 
 ................................................................................................... ....................................................
 ............................................................................................................................. .......................... 
    .......................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................. .......................... 
                                                                  (ลงชื่อ)..........................................  
                                                                          (นางสาวเรียนตา   ทาเพ็ชร์)  
                                                                          ครู  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 

 
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

คุณลักษณะ รายการประเมิน ระดับคะแนน 



อันพึงประสงค์ 3 2 1 

1. มีวินัย - ตรงต่อเวลา    

- ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน    

2. ใฝ่เรียนรู้ - สนใจศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ    

- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่ม    

- ร่วมแสดงความคิดเห็น ถาม-ตอบ    

- จดบันทึกความรู้อย่างเป็นระเบียบ    

3. มุ่งม่ันในการ
ท างาน 

- ตั้งใจท างานที่ได้รับมอบหมาย    

- ความขยัน รับผิดชอบ ระเบียบ วินัย    

- มีความอดทนไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพ่ือให้งานส าเร็จ    

- ส่งงานตรงเวลาที่ก าหนด    

 
เกณฑ์การประเมินผล 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ  ให้ 3 คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ 2 คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง   ให้ 1 คะแนน 

       

 

   ลงชื่อ...................................... 

                                                                  (นางสาวเรียนตา  ทาเพ็ชร์)     ผู้ประเมิน 

                                                                      ...…………./.................../.................. 
 
 
 
 

แบบประเมินพฤติกรรม / ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร ์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง การบวก การลบ (การแก้โจทย์ปัญหา) 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2  เนื้อหา  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก การลบ 



เกณฑ์การประเมิน   ผู้ผ่านการประเมิน ต้องได้คะแนนรวมร้อยละ 70 ขึ้นไป 
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สรุป 

ผลการประเมิน 

คะแนนเต็ม 10 10 10    ผ่าน ไม่ผ่าน ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ    4 3     
1 เด็กชายกังวาน     สุขดี          

2 เด็กชายนัทธพงษ์     ศรีสุข          

3 เด็กชายปฐพี      มณีวรรณ์          
4 เด็กหญิงเก็จมณี  เกตุมณี          

5 เด็กชายสันติภาพ     ดีมงคล          

6 เด็กชายยศกร         กรกัน          
7 เด็กชายพีรภัทร ห้วยหงษ์ทอง          

8 เด็กชายณัฐภูมิ      ชมสุวรรณ          
9 เด็กชายพชรพล  ลองจ านงค์          

10 เด็กหญิงศิขรา   รวมใหม่          

11 เด็กหญิงสุนีย์      ทองสวัสดิ์          
12 เด็กหญิงวิพาดา     ศิริทรัพย์          

13 เด็กหญิงนันทพร      ค าแปลง          

14 เด็กชายจักรกฤษณ์   สีแก้วนา          
15 เด็กหญิงวราภรณ์   แจ้ไร่          

16 เด็กชายวรวัฒน์  หวังผล          

17 เด็กหญิงมุกมณี  กรกัน          
18 เด็กชายศิริวสันต์ มิตรกระโทก          

19 เด็กชายจิรวัฒน์  วงษ์ที          
20 เด็กชายนพรัตน์  จ าปาสี          

21 เด็กหญิงอรพรรณ  สมเหมาะ          



22 เด็กหญิงบัณฑิตา  โกจารศรี          

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
นักเรียนที่ได้คะแนนรวมตั้งแต่ 7 คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ 70 % 
 
      

                                                          ลงชื่อ ............................. ........................... 
                                                                                   (นางสาวเรียนตา  ทาเพ็ชร์) 
                                                                                               ผู้ประเมิน 
                                                                       วันที่ ............เดือน................... พ.ศ. ............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


