
 

 

แผนการจัดการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร             รายวิชาคณิตศาสตร (ค13101) 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3                  ภาคเรียนท่ี 1
หนวยการเรียนรูท่ี 1 จำนวนนับไมเกิน 100,000        จำนวน 17 ช่ัวโมง 
เรื่อง  หลัก คาของเลขโดดในแตละหลัก และการเขียนตัวเลข       จำนวน  1 ช่ัวโมง 
แสดงจำนวนในรูปกระจาย   
ครูผูสอน นางสาวมยุรา  เรืองฉาย                                       สอนวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ค 1.1 เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใชจำนวนในชีวิตจริง 

        ตัวช้ีวัด 

  ค 1.1 ป.3/1   : อานและเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับไมเกิน 

100,000 และ 0 

มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปญหา  การใหเหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อความหมาย  

           ทางคณิตศาสตรและการนำเสนอ  การเชื่อมโยงความรูตาง  ๆ ทางคณิตศาสตร 

 และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

        ตัวช้ีวัด  

ค 6.1 ป.6/1 ใชวิธีการท่ีหลากหลายแกปญหา 

ค 6.1 ป.6/2 ใชความรูทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยี ในการแกปญหาใน

สถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

ค 6.1 ป.6/3 ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม 

ค 6.1 ป.6/4 ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการ

นำเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

ค 6.1 ป.6/5 เชื่อมโยงความรูตางๆ ในคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ 

2. วัตถุประสงคการเรียนรู 

นักเรียนสามารถ 

1. บอกหลักและคาของเลขโดดในแตละหลักพรอมท้ังเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับไมเกิน 1,000 ในรูป

กระจายได (K) 

2. เขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายไดถูกตอง (P) 

3. นำความรูเก่ียวกับหลัก คาของเลขโดดในแตละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย ไป

ใชแกปญหาทางคณิตศาสตรได (A) 



3. สาระการเรียนรู 

3.1 ความรู 

หลักเลขประกอบหลักหนวย หลักสิบ หลักรอย หลักพัน  หลักหม่ืน และหลักแสน โดยแตละหลักจะมีคา

ประจำหลกัเปน 1, 10, 100, 1000, 10,000 และ 100,000 ตามลำดับ ทำใหเลขโดดท่ีอยูหลักตางกันของ

จำนวนนับมีคาตางกัน ยกเวน 0 อยูในหลักใดก็ยังมีคาเทากับ 0 

3.2 ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 

1. ความสามารถในการสื่อสาร (ฟง  พูด  อาน  เขียน) 

2. ความสามารถในการคิด (คิดคำนวณ วิเคราะหหาคำตอบ) 

3. ความสามารถในการแกปญหา ( - ) 

4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต (การทำงานเปนกลุมแบบรวมมือรวมพลัง) 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ( - )  

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 มีความรับผิดชอบและมุงม่ันในการทำงาน 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ข้ันท่ี 1 เสนอส่ิงเราและระบุคำถามสำคัญ (Learning Question) (5 นาที) 

1.  ใหนักเรียนตอบคำถาม วา 1,781   

 - นักเรียนคิดวาตัวเลข 1 ท้ัง 2 ตัวนี้  มีคาเทากันหรือไมคะ (เทากัน/ไมเทากัน) เพราะอะไรคะ 

 เดี๋ยววันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปหาคำตอบกันนะคะ 

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

3. ใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาตัวอยางในหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตรหนา 13-15 (สสวท.) 

และ แลวรวมกันอภิปรายภายในกลุม เพ่ือใหเขาใจตรงกัน  

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

 4.  ใหนักเรียนพิจารณาหลักลูกคิด โดยหยอดหลักลูกคิดทีละหลักใหเทากับ 1,781 แลวครูถามคำถาม

กระตุนความคิดของนักเรียน ดังนี้ 

- ในหลักพัน จะหยอดลูกคิดก่ีลูก (1 ลูก แสดง 1 พัน) 

- ในหลักรอย จะหยอดลูกคิดก่ีลูก (7 ลูก แสดง 7 รอย) 

- ในหลักสิบ จะหยอดลูกคิดก่ีลูก (8 ลูก แสดง 8 สิบ) 

- ในหลักหนวย จะหยอดลูกคิดก่ีลูก (1 ลูก แสดง 1 ) 

5. ใหนักเรียนพิจารณาหลักลูกคิด โดยหยอดหลักลูกคิดทีละหลักใหเทากับ 1,781 (เปดหลักลูกคิด 

เคลื่อนไหวไดของ สสวท.) แลวครูถามคำถามกระตุนความคิดของนักเรียน ดังนี้ 

 

 6. นักเรียนจะเห็นวา  ในหลักพันมีลูกคิด 1 ลูก ในหลักหนวยก็มีลูกคิด 1 ลูก เชนกัน 

  (แตลูกคิด 1 ลูกนี้อยูคนละหลักกัน แลวถาหลักไมเหมือนกันจะมีผลอยางไร 

 



 

7.  ใหนักเรียนดูภาพลูกคิด ครูถามคำถามกระตุนความคิดของนักเรียน ดังนี้ 

 - ภาพลูกคิดนี้แสดงจำนวนใด (1,781) 

 - จำนวนนี้มีก่ีหลัก (4หลัก) 

 - 1 ตัวสีแดง อยูในหลักอะไรคะ (หลักพัน) มีคาเทาไรคะ (1พัน) 

 -1 ตัวสีฟา อยูในหลักอะไรคะ (หลักหนวย) มีคาเทาไรคะ (1) 

 -นักเรียนจะเห็นวา 1 ตัวสีแดง กับ 1 ตัวสีเขียว มีคาเทากันหรือไมคะ (ไมเทากัน) เพราะอยูใน 

หลักพันกับหลักหนวบ 

 -แลวตัวเลขในหลักอ่ืนๆละคะ  มีคาเทาใดบาง 

 - 7 ในหลักรอย   มีคา  700  

 - 8 ในหลักสิบ   มีคา  80 

   เขียนในรูปกระจาย 1,781 = 1,000 + 700 + 80 + 1 

   8. ใหนักเรียนดูภาพลูกคิด ครูถามคำถามกระตุนความคิดของนักเรียน ดังนี้ 

 - ภาพลูกคิดนี้แสดงจำนวนใด (52,402) 

 - จำนวนนี้มีก่ีหลัก (5หลัก) 

 - 5 ในหลักหม่ืน   มีคา  50,000 

 - 2 ในหลักพัน     มีคา  2,000 

 - 4 ในหลักรอย    มีคา  400 

 - 0 ในหลักสิบ     มีคา  0 

 - 2 ในหลักหนวย  มีคา  2 

   เขียนในรูปกระจาย 52,402 = 50,000 + 2,000 + 400 + 0 + 2 

    หรือ   50,000+2,000+400+2 

   กลุมใดทำถูกตองและครบถวน จะได 1 หัวใจ (1 คะแนน) 

 9.  ใหนักเรียนแตละกลุมทำใบกิจกรรมท่ี 1 หลัก และคาของเลขโดดในแตละหลัก และการเขียนตัวเลข 

แสดงจำนวนในรปูกระจาย  กลุมใดทำถูกตองและครบถวน จะได 1 หัวใจ (1 คะแนน) 

 10.  นักเรียนรวมกันตรวจสอบความถูกตอง 

 11.  นักเรียนแตละกลุมรวมกันสรุปเรื่อง หลักและคาของเลขโดดในแตละหลัก และการเขียนตัวเลข 

แสดงจำนวนในรปูกระจาย  ท่ีไดจากการศึกษาคนควาของสมาชิกในกลุม  

 12.  นักเรียนทำแบบฝกหัดทักษะรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร เลม 1 หนา 10  (ทำเปนการบาน)  

 

 

 

 

 



 

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

13. นักเรียนแตละกลุมนำผลงานเรื่อง หลัก และคาของเลขโดดในแตละหลัก และการเขียนตัวเลข 

แสดงจำนวนในรปูกระจาย  ของกลุมตนเองในใบกิจกรรมท่ี 1 มานำเสนอหนาชั้นเรียน หากนักเรียนกลุมใดเห็น

ตางใหชวยเพ่ิมเติมใหสมบูรณ 

 14.นักเรียนรวมกันสรุปเรื่องหลัก และคาของเลขโดดในแตละหลัก และการเขียนตัวเลข แสดงจำนวนใน 

รูปกระจาย 

ข้ันท่ี 5 ข้ันประยุกตและตอบแทนสังคม (Learning to Service) (5 นาที) 

 15. ใหนักเรียนแตละคนไปสำรวจหาขอมูลราคาของรถชนิดใดก็ได แลวบอก หลัก และคาของเลขโดด
ในแตละหลัก และการเขียนตัวเลข แสดงจำนวนในรูปกระจาย  ทำลงในกระดาษ A4 พรอมตกแตงใหสวยงาม 
นาสนใจ แลวนำผลงานมาจัดปายนิเทศท่ีบอรดแสดงผลงานนักเรียน เพ่ือแบงปนใหเพ่ือนคนอ่ืนไดเรียนรูดวย 

ส่ือ/แหลงการเรียนรู 

1. หนังสือเรียนคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 เลม 1 (สสวท.) 

2. แบบฝกทักษะรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 เลม 1 

3. ภาพลูกคิดออนไลน สสวท. 

4. กระดาษ A4 

5. ใบกิจกรรมท่ี 1 เรื่อง หลัก และคาของเลขโดดในแตละหลัก และการเขียนตัวเลข  

แสดงจำนวนในรปูกระจาย 

6. หลักลูกคิด 

5. ประเมินผลการเรียนรู 

5.1 ประเมินการเรียนรูเรื่องหลัก และคาของเลขโดดในแตละหลัก และการเขียนตัวเลข แสดงจำนวนในรูป

กระจาย ดวยการทำใบกิจกรรมท่ี 1 และแบบฝกหัด 

5.2 ประเมินการทำงานกลุมดวยแบบประเมิน 

5.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคดวยแบบประเมิน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ใบกิจกรรมที่ 1 
“หลัก คาของเลขโดดในแตละหลัก และการเขียนตัวเลข แสดงจำนวนในรูปกระจาย” 

 
คำส่ัง  ใหนักเรียนบอกคาของเลขโดดในแตละหลัก และเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

74,084 
 

 

กลุมที่ ............ชั้น ................ชื่อ.............................................................................................................. 

 

เขียนในรูปกระจาย 74,019 =  



เกณฑการประเมินจากการทำงานกลุม 
 

เกณฑการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. อานและเขียนตัวเลข
ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย 
และตัวหนังสือแสดง
จำนวนนับไมเกิน 
100,000 (K) 

อานและเขียน
ตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย และ
ตัวหนังสือแสดง
จำนวนนับไมเกิน 
100,000 ไดถูกตอง 
ดวยตนเอง 

อานและเขียน
ตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย และ
ตัวหนังสือแสดง
จำนวนนับไมเกิน 
100,000 ไดถูกตอง
ดวยตนเอง มีบาง
จำนวนผิด แต
สามารถแกไขได
ดวยตนเอง 

อานและเขียน
ตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย และ
ตัวหนังสือแสดง
จำนวนนับไมเกิน 
100,000 ไดถูกตอง
ดวยตนเอง มีบาง
จำนวนผิด แตเม่ือมี
ผูแนะนำสามารถ
แกไขได 

อานและเขียน
ตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย และ
ตัวหนังสือแสดง
จำนวนนับไมเกิน 
100,000 ไดถูกตอง
เม่ือมีผูแนะนำ 

2. เขียนตัวเลขฮินดู 
อารบิก ตัวเลขไทย 
และตัวหนังสือแสดง
จำนวนนับไมเกิน 
100,000 (P) 

เขียนตัวเลขฮินดู 
อารบิก ตัวเลขไทย 
และตัวหนังสือ
แสดงจำนวนนับไม
เกิน 100,000 ได
ถูกตองทุกขอ ดวย
ตนเอง 

เขียนตัวเลขฮินดู 
อารบิก ตัวเลขไทย 
และตัวหนังสือ
แสดงจำนวนนับไม
เกิน 100,000 ได
ถูกตองดวยตนเอง 
มีบางขอท่ีผิด แต
สามารถแกไขได
ดวยตนเอง 

เขียนตัวเลขฮินดู 
อารบิก ตัวเลขไทย 
และตัวหนังสือ
แสดงจำนวนนับไม
เกิน 100,000 ได
ถูกตองดวยตนเอง 
มีบางขอท่ีผิด แต
เม่ือมีผูแนะนำ
สามารถเม่ือมีผู
แนะนำแกไขได 

เขียนตัวเลขฮินดู 
อารบิก ตัวเลขไทย 
และตัวหนังสือ
แสดงจำนวนนับไม
เกิน 100,000 ได
ถูกตองเม่ือมีผู
แนะนำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 
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3. แนวทางการเสริมสราง 
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4. วิธีหรือแนวทางแกไขปญหา จงระบุในประเด็นดังนี้ 
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ไอแพดราคา 27,890  บาท 

๒๗,๘๙๐ 

สองหม่ืนเจ็ดพันแปดรอยเกาสิบ 
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ผังการน่ัง ประถมศึกษาปท่ี 3/1 

สรวีย

 

โยษิตา

 

ธนัฐพงษ

 

รัตนวิทย

 

 กัญญาภัทร

 

ณัฐณิชา

 

จิณัฐตา

 

ปญนภัทร 

 

 จิรวดี 

 

พีรวิชญ

 

สุณฏัฐา

 

อชิรญา

 

พงศปณต

 

ปภาวิน

 

เฌอมาวีร

 

อภิศรา

 

ณิชากานต

 

ธัญกุล

 

 ช
ย

 

ไอยรฎา

 

เฌอรลีิญญ

 

พัชรเวช

 

   กิตติภูม ิ 

 

อนิจจญา

 

 

โตะครู 

ญาดา 

 

 จิรายุ  

 

กัญญพัชร

 

วรากร  

 

หมายเหตุ    เรียนรูชา 

   เรียนรูปานกลาง 

   เรียนรูเร็ว 

 

โตะครู 

ธนัฐพงษ     

 

กนกลักษณ

 


