
 

แผนการจัดการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร             รายวิชาคณิตศาสตร (ค13101) 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3                  ภาคเรียนท่ี 1
หนวยการเรียนรูท่ี 5 เวลา          จำนวน 17 ช่ัวโมง 
เรื่อง  การบอกเวลาบนหนาปดนาิกาตอนกลางวัน (ชวง 5 นาที)      จำนวน  1 ช่ัวโมง 
ครูผูสอน นางสาวมยุรา  เรืองฉาย                                         สอนวันท่ี  17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ค 2.1  เขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งท่ีตองการวัด 

        ตัวช้ีวัด 

 ค 2.1 ป.3/4 บอกเวลาบนหนาปดนาิกา (ชวง 5 นาที) อานและเขียนบอกเวลาโดยใชจุด 

มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปญหา  การใหเหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อความหมาย  

           ทางคณิตศาสตรและการนำเสนอ  การเชื่อมโยงความรูตาง  ๆ ทางคณิตศาสตร 

 และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

        ตัวช้ีวัด  

ค 6.1 ป.3/1 ใชวิธีการท่ีหลากหลายแกปญหา 

ค 6.1 ป.3/3 ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม 

ค 6.1 ป.3/5 เชื่อมโยงความรูตางๆ ในคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ 

ค 6.1 ป.3/6 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

2. วัตถุประสงคการเรียนรู 

นักเรียนสามารถ 

1.  อธิบายวิธีการบอกเวลาบนหนาปดนาิกาตอนกลางวัน (ชวง 5 นาที) (K) 

2.  บอกเวลาบนหนาปดนาิกา (กลางวัน) (P) 

3.  มีวินัย ใฝเรียนรู และมุงม่ันในการทำงาน (A)  

3. สาระการเรียนรู 

3.1 ความรู 

นาิกาท่ีบอกเวลาโดยใชเข็ม เข็มสั้นบอกเวลาเปนชั่วโมง เข็มยาวบอกเวลาเปนนาที ตัวเลขบน

หนาปดนาิกาใชบอกเวลาท้ังกลางวันและกลางคืน 

3.2 ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 

1. ความสามารถในการสื่อสาร (ฟง  พูด  อาน  เขียน) 

2. ความสามารถในการคิด (คิดวิเคราะหหาคำตอบ) 

3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต (การทำงานเปนกลุมแบบรวมมือรวมพลัง) 



4. ความสามารถในการแกปญหา 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี  

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 มีวินัย ใฝเรียนรู และมุงม่ันในการทำงาน 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ข้ันท่ี 1 เสนอส่ิงเราและระบุคำถามสำคัญ (Learning Question) (10 นาที) 

1. ใหนักเรียนทองสูตรคูณแม 5 พรอมๆ กัน 

2. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเก่ียวกับเวลาในการทำกิจกรรมตางๆ โดยครูใชคำถามกระตุนการคิด

ของนักเรียน ดังนี้ 

- นักเรียนทำกิจกรรมใดบาง   ตอนเวลาเทาใด 

(ตื่นนอนเวลา  6 นาิกา , ไปโรงเรียนเวลา 7 นาิกา) 

- นักเรียนดูเวลาจากท่ีไหน (นาิกา) 

- ใหนักเรียนตั้งคำถามเก่ียวกับนาิกา (กลุมละ 1 คำถาม) 

- นาิกาท่ีนักเรียนเคยเห็นมีแบบไหนบาง (นาิกาขอมือ นาิกาแขวน นาิกาปลุก ฯลฯ) 

และบอกเวลาไดอยางไร (บอกเวลาโดยใชเข็ม และบอกเวลาโดยใชตัวเลข) 

- นาิกาแบบเข็มมีเข็มอะไรบาง (เข็มส้ันและเข็มยาว) 

- เข็มสั้นบอกเวลาอยางไร (คาดหวังวานักเรียนจะตอบบอกเวลาเปนช่ัวโมง)   

เข็มยาวบอกเวลาอยางไร (คาดหวังวานักเรียนจะตอบบอกเวลาเปนนาที) 

       3. ใหตัวแทนกลุมใดกลุมหนึ่ง ออกมาหมุนเข็มนาิกา แลวครูถามวาเปนเวลาเทาใด 

          (แตละกลุมเขียนคำตอบไวในกระดาษแลว นำมาแปะไวหนาหอง) 

ข้ันท่ี 2 แสวงหาสารสนเทศและวิเคราะห (Learning to Search) (10 นาที) 

4. ใหนักเรียนศึกษาในใบความรูการบอกเวลาตอนกลางวัน (ชวง 5 นาที) และฝกอานเวลาจากนาิกา

จำลอง แลวรวมกันอภิปรายภายในกลุม เพ่ือใหเขาใจตรงกัน  

 

ข้ันท่ี 3 อภิปรายและสรางความรู (Learning to Construct) (15 นาที) 

       5.  ใหนักเรียนพิจารณาการอานเวลาท่ีตอบไววาถูกตองหรือไม ครูถามคำถามกระตุนความคิดของ

นักเรียน ดังนี้ 

 -  การอานเวลาจากเข็มนาิกา (กลางวัน) จะมีวิธีการอานอยางไร 

            (อานเข็มส้ันกอน) และอานเข็มใดตามมา (เข็มยาวตามลำดับ) 

- เข็มสั้นบอกเวลาอยางไร (ช่ัวโมง)  เข็มยาวบอกเวลาอยางไร (นาที) 

- นักเรียนรูไหมวากลางวันเริ่มตั้งแตเวลาใด ถึงเวลาใด  (6 นาิกา ถึง 18 นาิกา) 

 



- ขอตัวแทนกลุมออกมาหมุนเข็มนาิกา แลวใหแตละกลุมตอบคำถาม (กลุมใดตอบไดถูกตองจะได

คะแนนครั้งละ 1 like ) 

        6. นักเรียนรวมกันตรวจสอบความถูกตอง 

        7. นักเรียนและคุณครูรวมกันสรุปเรื่องการบอกเวลาบนหนาปดนาิกาตอนกลางวัน (ชวง 5 นาที) 
ท่ีไดจากการศึกษาแลวทำใบงานท่ี 1 (ใหนักเรียนบอกเวลาชวงกลางวัน จากเวลาท่ีกำหนดให) 

 

ข้ันท่ี 4 ส่ือสารและสะทอนคิด (Learning to Communicate) (15 นาที) 

8. นักเรียนแตละกลุมนำผลงานใบงานท่ี 1  การบอกเวลาบนหนาปดนาิกาตอนกลางวัน (ชวง 5 
นาที)  มานำเสนอหนาชั้นเรียน  หากนักเรียนกลุมใดเห็นตางใหชวยเพ่ิมเติมใหสมบูรณ 
 9. นักเรียนรวมกันสรุปเรื่องการบอกเวลาบนหนาปดนาิกาตอนกลางวัน (ชวง 5 นาที)  เพื่อความ

เขาใจตรงกัน (การอานเวลาจากนาิกาแบบเข็ม ใหอานเข็มสั้นกอน แลวตามดวยเข็มยาว เข็มสั้นบอก

เวลาเปนช่ัวโมง เข็มยาวบอกเวลาเปนนาที) 

 

ข้ันท่ี 5 ตอบแทนสังคม (Learning to Service) (10 นาที) 

 10. ใหตัวแทนกลุมออกมารับชิ้นงาน (แจกใหเพ่ือนคนละ 1 ใบ)  ใหนักเรียนเขียนกิจกรรมท่ีทำชวง

กลางวันโดยการเขียนเข็มนาิกาและบอกวา กิจกรรมนี้ทำเวลาใด  พรอมจัดรูปแบบและตกแตงใหสวยงาม 

นาสนใจ แลวนำผลงานมาจัดปายนิเทศท่ีบอรดแสดงผลงานนักเรียน เพ่ือแบงปนใหเพ่ือนคนอ่ืนไดเรียนรูดวย 

 

 

ส่ือ/แหลงการเรียนรู 

1. หนังสือเรียนคณิตศาสตร 

2. ใบความรู เรื่องการบอกเวลาตอนกลางวัน  

3. นาิกาจำลอง 

4. นาิกาจริง 

5. ชิ้นงานนาิกาบอกเวลา 

 

ประเมินผลการเรียนรู 

1. ประเมินการเรียนรูเรื่องการบอกเวลาบนหนาปดนาิกาตอนกลางวัน (ชวง 5 นาที) 

ดวยการทำชิ้นงานนาิกา และการเขียนเวลาบอกกิจกรรมท่ีทำตางๆ ตอนกลางวัน 

2. ประเมินการทำงานกลุมดวยแบบประเมิน 

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคดวยแบบประเมิน 

 
 
 



ใบความรู 
เร่ือง การบอกเวลาบนหนาปดนาิกาตอนกลางวัน (ชวง 5 นาท)ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ชั่วโมง มี 60 นาที เพื่อนๆ รูไหมครับวาผมบอกเวลาโดยใช 2 เข็ม คือ  

เข็มสั้นบอกเวลาเปนช่ัวโมง เข็มยาวบอกเวลาเปนนาที 

เวลากลางวันเร่ิมจากเวลา 6 นาิกา ถึงเวลา 18 นาิกา 

การอานเวลาเปนนาิกา เปนการอานแบบทางการ 
 

เข็มยาวเดินไป 1 ชองใหญ ใชเวลา 5 นาที 

เข็มยาวเดินไป 12 ชองใหญ ใชเวลา 60 นาที 

เข็มส้ันเดินไป 1 ชองใหญ ใชเวลา 60 นาที 
 

8 นาิกา 5 นาท ี 8 นาิกา 10 นาท ี 8 นาิกา 15 นาท ี 8 นาิกา 20 นาท ี

8 นาิกา 25 นาท ี

8 นาิกา 45 นาท ี

8 นาิกา 30 นาท ี 8 นาิกา 35 นาท ี 8 นาิกา 40 นาท ี

8 นาิกา 50 นาท ี 8 นาิกา 55 นาท ี 9 นาิกา  



ใบงานท่ี 1 
การบอกเวลาบนหนาปดนาิกาตอนกลางวัน (ชวง 5 นาที) 

 
คำส่ัง  ใหนักเรียนบอกเวลา(กลางวัน)จากนาิกาใหถูกตอง 
 

ขอท่ี รูปนาิกา การบอกเวลา (กลางวัน) 
1  

 
 
 
 
 

 

2  
 
 
 
 
 

 

3  
 
 
 
 
 

 

4  
 
 
 
 
 

 

5  
 
 
 
 
 

 

 
 

 

กลุมท่ี................ 

คะแนน............... 



เกณฑการประเมินจากการทำงานกลุม 
 

เกณฑการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. อธิบายวิธีการบอก
เวลาบนหนาปดนาิกา
ตอนกลางวัน 
(ชวง 5 นาที) (K) 

อธิบายวิธีการบอก
เวลาบนหนาปด
นาิกาตอน
กลางวัน 
ไดถูกตอง 

อธิบายวิธีการบอก
เวลาบนหนาปด
นาิกาตอน
กลางวัน 
ไดถูกตองดวย
ตนเอง มีบางขอท่ี
ผิด แตสามารถ
แกไขไดดวยตนเอง 

อธิบายวิธีการบอก
เวลาบนหนาปด
นาิกาตอน
กลางวัน 
ไดถูกตองดวย
ตนเอง มีบางขอท่ี
ผิด แตเม่ือมีผู
แนะนำสามารถ
แกไขได 

อธิบายวิธีการบอก
เวลาบนหนาปด
นาิกาตอน
กลางวัน 
ไมถูกตอง ตองบอก
วิธีการท้ังหมด 

2. บอกเวลาบนหนาปด
นาิกาตอนกลางวัน 
(ชวง 5 นาที) (P) 

บอกเวลาบน
หนาปดนาิกาตอน
กลางวัน 
ไดถูกตอง 

บอกเวลาบน
หนาปดนาิกาตอน
กลางวัน 
ไดถูกตองดวย
ตนเอง มีบางขอท่ี
ผิด แตสามารถ
แกไขไดดวยตนเอง 

บอกเวลาบน
หนาปดนาิกาตอน
กลางวัน 
ไดถูกตอง ดวย
ตนเอง มีบางขอท่ี
ผิด แตเม่ือมีผู
แนะนำสามารถ
แกไขได 

บอกเวลาบน
หนาปดนาิกา 
ตอนกลางวัน 
ไมถูกตอง ตองบอก
วิธีการท้ังหมด 

 
 

เกณฑการประเมินช้ินงาน 
 
 

เกณฑการประเมิน คะแนน (5 คะแนน) 

1. เขียนเข็มนาิกา
และบอกเวลาบน
หนาปดนาิกาตอน
กลางวัน 
(ชวง 5 นาที) (K) 

เขียนเข็มนาิกาและบอกเวลาบนหนาปดนาิกาตอนกลางวันไดถูกตอง 
ได  1 คะแนน 
เขียนเข็มนาิกาและบอกเวลาบนหนาปดนาิกาตอนกลางวันไมถูกตอง 
ได 0 คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 



เกณฑการประเมินความมุงม่ันและความตั้งใจในการทำงาน 
 

เกณฑการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. ตั้งใจ เพียรพยายาม
ในการเรียนและการเขา
รวมกิจกรรม 
1.1 เอาใจใสตอการ
ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมาย 
1.2 ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ทำงานใหสำเร็จ 
1.3 ปรับปรุงและ
พัฒนาการทำงานดวย
ตนเอง 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายใหสำเร็จ 
มีการปรับปรุง และ
พัฒนาการทำงาน
ใหดีข้ึนดวยตนเอง 
และเปนแบบอยาง
ท่ีดี 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายใหสำเร็จ 
มีการปรับปรุง และ
พัฒนาการทำงาน
ใหดีข้ึนดวยตนเอง 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายใหสำเร็จ 
มีการปรับปรุง และ
พัฒนาการทำงาน
ใหดีข้ึนโดยมีผู
แนะนำ 

ไมตั้งใจปฏิบัติ
หนาท่ีหนาท่ี ตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 

2. ทำงานดวยความ
มุงม่ันอดทนเพ่ือใหงาน
สำเร็จตามเปาหมาย 
2.1 ทุมเททำงาน 
อดทน ไมยอทอตอ
ปญหาอุปสรรคในการ
ทำงาน 
2.2 พยายามแกปญหา
และอุปสรรคในการ
ทำงานใหสำเร็จ 
2.3 ชื่นชมผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ 

ทำงานดวยความ
ขยัน อดทนและ
พยายามใหงาน
สำเร็จตาม
เปาหมายกอนเวลา
ท่ีกำหนด ไมยอทอ
ตอปญหา 
แกปญหา อุปสรรค
ในการทำงานและ
ชื่นชมผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ 

ทำงานดวยความ
ขยัน อดทนและ
พยายามใหงาน
สำเร็จตาม
เปาหมายภายใน
เวลาท่ีกำหนด ไม
ยอทอตอปญหา 
แกปญหา อุปสรรค
ในการทำงานและ
ชื่นชมผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ 

ทำงานดวยความ
ขยัน อดทนและ
พยายามใหงาน
สำเร็จตาม
เปาหมายแตตองใช
เวลามาก ไมยอทอ
ตอปญหา 
แกปญหา อุปสรรค
ในการทำงานและ
ชื่นชมผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ 

ไมขยัน อดทน ใน
การทำงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความคิดเห็นของผูอำนวยการโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ .................................................................. 
(นายสุเจน  ชาญธัญกรณ) 

                                                                            ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 

บันทึกหลังสอน 
1. ผลการเรียนรู 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. จุดเดนและจุดออนของนักเรียน 
2.1 จุดเดน (strength) ……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2 จุดออน (weakness) ………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. แนวทางการเสริมสราง 
3.1 แนวทางการสรางเสริมจุดเดนของนักเรียน ………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 แนวทางการแกไขจุดออนของนักเรียน ........................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. วิธีหรือแนวทางแกไขปญหา จงระบุในประเด็นดังนี้ 
1. ปญหา ............................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. วิธีแกไข ........................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ลงชื่อ .................................................................. 
                       ( นางสาวมยุรา   เรืองฉาย ) 



 
 
          
 

 



หมายเหตุ   เรียนรูชา 

  เรียนรูปานกลาง 

  เรียนรูเร็ว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

จิรายุ ปภรดา 

กวินธิดา กมลรัตน 

ณัฐกฤษ นราธิพ 

วลีลกัษณ ณัฎฐณิชา 

จิรพิภัทร คฑาวธุ 

จิรัชญา วีรภัทร 
 

อธิปไตย 
 

อชิรญา 

คนดี เจษฎากร 
 

ภูษณิศา กชชโย 

ธิติมา อภิญญา 

ธนพร บัณฑิตา 

กฤตติภูมิ ปภังกร 

วิมลกานต ศิริเสาวภา 

ศศิพร มนทิรา 

ยู ฐากร 
 

นนทธิชา ณัฐณิชา 

อรกัญญา ภานุรุจ 

กิตติชัย ภูริภัทร 
จิตติพัฒน ศิริรัตน 

ศิราภัทร ภูมิพัฒน 

อนุพล  

 

ผังการนั่ง ช้ันประถมศึกษาปที่ 3/3 

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 

กระดานดำ 

กลุ่ม 6 กลุ่ม 5 กลุ่ม 4 

กลุ่ม 7 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

การกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 

เรื่อง การบอกเวลาบนหนาปดนาิกาตอนกลางวัน (ชวง 5 นาที) 


