1

หนวยการเรียนรู ที่

จํานวนนับที่มากกวา 100,000
เวลา

7

ชั่วโมง

1 มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
ค 1.1 ป.4/1
ป.4/2
ค 4.1 ป.4/1

เขียนและอานตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจํานวนนับ ศูนย เศษสวน และ
ทศนิยมหนึ่งตําแหนง
เปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนนับ และศูนย เศษสวน และทศนิยมหนึ่งตําแหนง
บอกจํานวนและความสัมพันธในแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเทากัน

ค 6.1 ป.4-6/1 ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา
ป.4-6/2 ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตางๆ
ไดอยางเหมาะสม
ป.4-6/3 ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม
ป.4-6/4 ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอได อยาง
ถูกตองและเหมาะสม
ป.4-6/5 เชื่อมโยงความรูตางๆ ในคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ

2 สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
จํานวนนับที่มากกวา 100,000 สามารถเขียนและอานเปนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ
เปรียบเทียบจํานวนที่เทากันหรือไมเทากัน มากกวาหรือนอยกวา และเรียงลําดับจํานวนจากมากไปนอย และจาก
นอยไปมาก ตลอดจนกําหนดเปนแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงทีละเทาๆ กัน

3 สาระการเรียนรู
3.1 สาระการเรียนรูแกนกลาง

1)
2)
3)
4)
5)

การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจํานวนนับ และการอาน
หลักและคาของเลขโดดในแตละหลักของจํานวนนับ และการใช 0 เพื่อยึดตําแหนงของหลัก
การเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจาย
การเปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนนับ
แบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเทากัน

3.2 สาระการเรียนรูทองถิ่น

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)
1
คณิตศาสตร ป.4

4 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
4.1 ความสามารถในการคิด

1) ทักษะการแปลความ
4) ทักษะการเรียงลําดับ

2) ทักษะการเชื่อมโยง
5) ทักษะการหาแบบแผน

3) ทักษะการเปรียบเทียบ

4.2 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. มีวินัย

2. ใฝเรียนรู

3. มุงมั่นในการทํางาน

6 ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบบันทึกการคนหาจํานวนนับที่มากกวา 100,000

7 การวัดและการประเมินผล
7.1 การประเมินกอนเรียน

- ตรวจแบบทดสอบกอนเรียน หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง จํานวนนับที่มากกวา 100,000
7.2 การประเมินระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง จํานวนที่มากกวา 100,000
ตรวจใบงานที่ 1.2 เรื่อง คาของเลขโดดและการใช 0 เพื่อยึดตําแหนงของหลัก
ตรวจใบงานที่ 1.3 เรื่อง การเขียนจํานวนในรูปกระจาย
ตรวจใบงานที่ 1.4 เรื่อง การเปรียบเทียบจํานวนที่มีหลายหลักสองจํานวน
ตรวจใบงานที่ 1.5 เรื่อง การเรียงลําดับจํานวนนับที่มากกวา 100,000
ตรวจใบงานที่ 1.6 เรื่อง แบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละเทาๆ กัน
ตรวจใบงานที่ 1.7 เรื่อง แบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละเทาๆ กัน
สังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค

7.3 การประเมินหลังเรียน

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง จํานวนนับที่มากกวา 100,000
7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

- ตรวจบันทึกการคนหาจํานวนนับที่มากกวา 100,000

8 กิจกรรมการเรียนรู
นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน หนวยการเรียนรูที่ 1
2
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เรื่องที่

การอานและเขียนจํานวนนับ
ที่มากกวา 100,000

1

วิธีสอนแบบ

1 ชั่วโมง

คนพบ (Discovery Method)

ขั้นที่ 1 นําเขาสูบทเรียน
ติดบัตรตัวเลขฮินดูอารบิกและบัตรตัวเลขไทย ใหนักเรียนอานและแสดงจํานวนโดยใชลูกคิดและหลักลูกคิด
จากนั้นใหนักเรียนศึกษาตัวอยางการอานและเขียนจํานวนนับ จากหนังสือเรียน
ขั้นที่ 2 สอน
1. ครูแบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 4 คน คละกันตามความสามารถ แลวใหแตละกลุมรวมกันศึกษาความรู
เรื่อง จํานวนที่มากกวา 100,000 จากหนังสือเรียน จากนั้นรวมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจ
2. ครูแจกบัตรตัวเลขใหนักเรียนแตละกลุมเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ
3. ครูใชลูกคิดและหลักลูกคิดแสดงจํานวนใหนักเรียนดูเปนตัวอยางและใหนักเรียนรวมกันอภิปราย
4. ครูเขียนตัวเลขแสดงจํานวน 1 ลาน บนกระดาน แลวถามนักเรียนถึงการใชลูกคิดในหลักลาน จากนั้นครู
แสดงจํานวนมากกวา 100,000 แลวเขียนตัวเลขและคําอานใหนักเรียนดูจนเกิดความเขาใจ
ขั้นที่ 3 ฝกทักษะ
1. นักเรียนทุกคนทําใบงานที่ 1.1 เรื่อง จํานวนที่มากกวา 100,000 เสร็จแลวครูเลือกตัวแทนนักเรียนเขียน
ตัวเลขแสดงจํานวน
2. นักเรียนทํากิจกรรมฝกฝนทักษะ เรื่อง จํานวนที่มากกวา 100,000 จากหนังสือเรียน เปนการบานแลวนํามา
สงครูในวันถัดไป
ขั้นที่ 4 สรุป
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเกี่ยวกับการอานและเขียนจํานวนนับที่มากกวา 100,000

3
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เรื่องที่

2

คาของเลขโดด
1 ชั่วโมง

วิธีสอนแบบ

กระบวนการกลุมสัมพันธ

ขั้นที่ 1 นําเขาสูบทเรียน
ครูแบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 7 คน ตามความสมัครใจ แลวใหแตละกลุมยกตัวอยางจํานวนนับที่มากกวา
100,000 และใสลูกคิดลงในหลักลูกคิดตามจํานวนที่นักเรียนบอก โดยบอกวาเลขโดดแตละตัวของจํานวนนั้นๆ
อยูในหลักใดและมีคาเทาใด
ขั้นที่ 2 การจัดการเรียนรู
1. นักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษาความรูเ รื่อง คาของเลขโดดและการใช 0 เพื่อยึดตําแหนงของหลัก จาก
หนังสือเรียน
2. ครูใหนักเรียน 1 กลุม ยืนถือบัตรหลักหนวยถึงหลักลาน และอีกกลุมถือบัตรเลขโดดคนละ 1 ตัว แลวเลือก
ยืนประจําหลักตามใจชอบ จากนั้นครูถามจํานวนที่เกิดขึ้นคือจํานวนใด
3. ครูใหนักเรียนทีถ่ ือบัตรเลขโดดสลับที่กันเพื่อใหเกิดจํานวนใหม แลวครูถามนักเรียนวา จํานวนใหมที่เกิดขึ้น
จากการสลับที่กันนั้นคือจํานวนใด
4. ครูใหนักเรียนกลุมอื่นผลัดเปลี่ยนกันทําหนาที่เปนผูถือบัตรหลักหนวยถึงหลักลานและบัตรเลขโดด แลว
บอกจํานวนใหมที่เกิดขึ้นจนนักเรียนเกิดความเขาใจ
ขั้นที่ 3 สรุปและนําหลักการไปประยุกตใช
1. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปคาของเลขโดดและการใช 0 เพื่อยึดตําแหนงของหลัก
2. ครูจบั สลากเลือกนักเรียน 5 คน แลวครูแจกบัตรตัวเลขใหนักเรียนทํากิจกรรมบนกระดาน โดยมีครูคอยให
คําแนะนํา
3. นักเรียนทุกคนทําใบงานที่ 1.2 เรื่อง คาของเลขโดดและการใช 0 เพื่อยึดตําแหนงของหลัก แลว
รวมกันเฉลยคําตอบ
ขั้นที่ 4 วัดและประเมินผล
1. ครูประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทําใบงานที่ 1.2
2. นักเรียนทํากิจกรรมฝกทักษะ เรื่อง คาของเลขโดดและการใช 0 เพื่อยึดตําแหนงของหลัก จากหนังสือเรียน
เปนการบาน แลวนํามาสงครูในวันถัดไป
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เรื่องที่

3

การเขียนจํานวนในรูปกระจาย
1 ชั่วโมง

วิธีสอนโดยเนนกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ
ขั้นที่ 1 สังเกต รับรู
1. นักเรียนกลุมเดิม (4 คน) รวมกันศึกษาความรูเรื่อง การเขียนจํานวนในรูปกระจาย จากหนังสือเรียน
แลวรวมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกัน
2. ครูนําบัตรตัวเลขมาแสดงใหนักเรียนอานพรอมๆ กัน แลวสนทนาถึงคาของเลขโดด
3. ครูติดบัตรตัวเลขแสดงจํานวน แลวถามนักเรียนวามีกี่ลาน กี่แสน กี่หมื่น กี่พัน กี่รอย กี่สิบ และกี่หนวย
จากนั้นครูแนะนําวา จํานวนดังกลาวเขียนในรูปกระจายไดอยางไร
ขั้นที่ 2 ทําตามแบบ
1. ครูใหนักเรียนแตละกลุมเขียนจํานวนนับที่มากกวา 100,000 แลวชวยกันเขียนในรูปกระจาย กลุมละ
5 จํานวน โดยดูจากตัวอยางที่ครูอธิบาย
2. ครูขอตัวแทนนักเรียน 1 กลุม เขียนจํานวนในรูปกระจายบนกระดาน ครูชมเชยนักเรียนที่ทําไดถูกตองและ
ใหคําแนะนําและกําลังใจนักเรียนที่ยงั มีขอบกพรองอยู
ขั้นที่ 3 ทําเองโดยไมมีแบบ
ครูใหนักเรียนทุกคนเขียนจํานวนที่มากกวา 100,000 คนละ 5 จํานวน แลวฝกเขียนจํานวนในรูปกระจาย
โดยไมตองดูแบบ ครูคอยแนะนําใหปฏิบัติใหถูกตอง
ขั้นที่ 4 ฝกทําใหชํานาญ
1. นักเรียนแตละคนทําใบงานที่ 1.3 เรื่อง การเขียนจํานวนในรูปกระจาย จากนั้นครูใหตัวแทนนักเรียน
นําเสนอผลการทําใบงานที่ 1.3 โดยครูตรวจสอบความถูกตอง และใหขอเสนอแนะ แลวนักเรียนที่เหลือ
รวบรวมใบงานสงครูตรวจ
2. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเกี่ยวกับการเขียนจํานวนในรูปกระจาย
3. นักเรียนทํากิจกรรมฝกทักษะ เรื่อง การเขียนจํานวนในรูปกระจาย จากหนังสือเรียน เปนการบานแลวนํามา
สงครูในวันถัดไป

5
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เรื่องที่

4

การเปรียบเทียบจํานวนที่มีหลายหลัก
สองจํานวน

วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ :

1 ชั่วโมง

เทคนิคคูคิดสี่สหาย

ขั้น นําเขาสูบทเรียน
ครูขออาสาสมัครนักเรียนเขียนจํานวนที่มากกวา 100,000 บนกระดาน แลวใหนักเรียนที่เหลืออานจํานวน
พรอมๆ กัน และเขียนจํานวนดังกลาวในรูปกระจาย
ขั้น สอน
1. นักเรียนกลุมเดิมจับคูกันแลวรวมกันศึกษาความรูเรื่อง การเปรียบเทียบจํานวนที่มีหลายหลักสองจํานวน
จากหนังสือเรียน นักเรียนแตละคูผลัดกันอภิปรายเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจํานวนที่มีหลายหลักสอง
จํานวนทั้งจํานวนที่เทากันหรือไมเทากัน และจํานวนที่มากกวาหรือนอยกวา จนเกิดความเขาใจตรงกัน
2. ครูนําบัตรตัวเลขแสดงจํานวนติดบนกระดานทีละคู แลวใหนักเรียนแตละกลุมบอกวาเปนจํานวนที่เทากัน
หรือไมเทากัน แลวครูแนะนําเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจํานวนที่เทากันหรือไมเทากัน
3. ครูนําบัตรตัวเลขแสดงจํานวนติดบนกระดานทีละคู แลวใหนักเรียนบอกวาเปนจํานวนที่มากกวาหรือ
นอยกวา แลวครูแนะนําเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจํานวนที่มากกวาหรือนอยกวา
4. ครูใหนักเรียนพิจารณาเชื่อมโยงความรูเดิม โดยพิจารณาเปรียบเทียบจํานวนที่เทากันหรือไมเทากันกอน
ดวยการพิจารณาทีละหลักของเลขโดดทางซายมือ แลวฝกเปรียบเทียบจํานวนที่มากกวาหรือนอยกวา
ตามลําดับ
5. นักเรียนทํากิจกรรมฝกทักษะ เรื่อง การเปรียบเทียบจํานวนที่มีหลายหลักสองจํานวน จากหนังสือเรียน
6. นักเรียนทุกคนทําใบงานที่ 1.4 เรื่อง การเปรียบเทียบจํานวนที่มีหลายหลักสองจํานวน เสร็จเรียบรอย
แลว ใหจับคูกับเพื่อนในกลุมผลัดกันอธิบายคําตอบของใบงาน แลวนักเรียน 2 คู ในกลุมเดียวกันผลัดกัน
อธิบายคําตอบของคูต นใหเพื่อนอีกคูหนึ่งฟง แลวใหแตละกลุมสรุปคําตอบเปนมติของกลุม
7. ครูสุมตัวแทนกลุม 1-2 กลุม นําเสนอคําตอบของใบงาน โดยครูตรวจสอบความถูกตองและชมเชยกลุมที่
นําเสนอไดถูกตองและแนะนํากลุมที่ยังมีขอบกพรองอยู
ขั้น สรุป
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจํานวนที่มีหลายหลักสองจํานวน
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เรื่องที่

5

การเรียงลําดับจํานวน
1 ชั่วโมง

วิธีสอนแบบ

สืบเสาะหาความรู (Inquiry Method : 5E)

ขั้นที่ 1 กระตุนความสนใจ (Engage)
นักเรียนเลนเกมมากกวาหรือนอยกวา โดยครูอธิบายวิธีเลน กฎ กติกา จนนักเรียนเขาใจ แลวจึงเริ่มเลนเกม
ขั้นที่ 2 สํารวจคนหา (Explore)
1. ครูติดบัตรตัวเลขแสดงจํานวนนับที่มากกวา 100,000 ทีละชุด ชุดละ 3-5 จํานวน จากนั้นใหนักเรียน
พิจารณาและเปรียบเทียบจํานวนดังกลาว แลวครูนํามาเรียงลําดับจํานวนใหนักเรียนดูเปนตัวอยาง แลวให
นักเรียนชวยกันเรียงลําดับจํานวนในชุดตอๆ ไป
2. ครูใหนักเรียนกลุมเดิมรวมกันศึกษาเกี่ยวกับการเรียงลําดับจํานวน จากหนังสือเรียนหรือแหลงการเรียนรู
ตางๆ
ขั้นที่ 3 อธิบายความรู (Explain)
ครูใหนักเรียนจับคูผลัดกันอภิปรายเกี่ยวกับการเรียงลําดับจํานวนมากไปนอย และจากนอยไปมาก จากนั้น
ครูสุมตัวแทนนักเรียนอธิบายเกี่ยวกับการเรียงลําดับจํานวนจากมากไปนอย และจากนอยไปมาก โดยมีครู
ตรวจสอบความถูกตองและอธิบายเพิ่มเติมในสวนที่ยังมีขอบกพรองอยู
ขั้นที่ 4 ขยายความเขาใจ (Expand)
1. ครูติดบัตรตัวเลขแสดงจํานวนที่มากกวา 100,000 บนกระดาน แลวขออาสาสมัครนักเรียน 4-5 คน เพื่อ
เรียงลําดับจํานวนจากมากไปนอย และจากนอยไปมาก ครูชมเชยนักเรียนที่ทําไดถกู ตองและใหคําแนะนํา
และกําลังใจนักเรียนที่ยังมีขอบกพรองอยู
2. นักเรียนทุกคนทําใบงานที่ 1.5 เรื่อง การเรียงลําดับจํานวนนับที่มากกวา 100,000 โดยครูตกลงกับ
นักเรียนเรื่องกําหนดเวลา เสร็จแลวนําสงครู
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate)
1. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเกี่ยวกับวิธกี ารเรียงลําดับจํานวนนับที่มากกวา 100,000
2. ครูประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการตรวจใบงานที่ 1.5
3. นักเรียนทํากิจกรรมฝกทักษะ เรื่อง การเรียงลําดับจํานวนที่มากกวา 100,000 จากหนังสือเรียน
เปนการบานแลวนํามาสงครูในวันถัดไป
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เรื่องที่

6

แบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละเทาๆ กัน
1 ชั่วโมง

วิธีสอนแบบ

สืบเสาะหาความรู (Inquiry Method : 5E)

ขั้นที่ 1 กระตุนความสนใจ (Engage)
ครูติดบัตรเลขบนกระดาน 4 จํานวน และเวนวางจํานวนที่ 5 ไว แลวครูติดแถบประโยคคําถามใหนักเรียน
ชวยกันตอบ และวิเคราะหความสัมพันธเพื่อหาจํานวนที่อยูถ ัดไป
ขั้นที่ 2 สํารวจคนหา (Explore)
1. ครูติดบัตรตัวเลขแสดงจํานวนนับทีละชุด ชุดละ 4 จํานวน แตใหเวนวางจํานวนที่ 4 ไว จากนั้นใหนักเรียน
พิจารณาความสัมพันธของจํานวนที่ 1 กับจํานวนที่ 2 และจํานวนที่ 3 แลวหาจํานวนที่ 4 โดยครูติดแถบ
ประโยคคําถามใหนักเรียนตอบ
2. ครูใหนักเรียนกลุมเดิมรวมกันศึกษาเกี่ยวกับแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละเทาๆ กัน จากหนังสือเรียน
หรือแหลงการเรียนรูตางๆ
ขั้นที่ 3 อธิบายความรู (Explain)
ครูใหนักเรียนจับคูผลัดกันอภิปรายเกี่ยวกับแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละเทาๆ กัน จากนั้นครูสุม
ตัวแทนนักเรียน 3-4 คู อธิบายเกี่ยวกับแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละเทาๆ กันหนาชั้นเรียน
ขั้นที่ 4 ขยายความเขาใจ (Expand)
1. ครูติดบัตรตัวเลขแสดงจํานวนนับบนกระดาน แลวขออาสาสมัครนักเรียน 4-5 คน หาความสัมพันธของ
แบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละเทาๆ กัน โดยหาตัวเลขที่เวนวางไว
2. ครูใหนักเรียนพิจารณาเชื่อมโยงความรูเดิม โดยเริ่มจากการเปรียบเทียบจํานวน แลวนํามาใชในการหา
ความสัมพันธของแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละเทาๆ กัน ตามลําดับ
3. นักเรียนทุกคนทําใบงานที่ 1.6 เรื่อง แบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละเทาๆ กัน โดยครูตกลงกับ
นักเรียนเรื่องกําหนดเวลา เสร็จแลวนําสงครู
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate)
1. นักเรียนรวมกันสรุปความรูเกี่ยวกับแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละเทาๆ กัน
2. ครูประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการตรวจใบงานที่ 1.6
3. นักเรียนทํากิจกรรมฝกทักษะ เรื่อง แบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละเทาๆ กัน จากหนังสือเรียน
เปนการบานแลวนํามาสงครูในวันถัดไป
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เรื่องที่

7

แบบรูปของจํานวนทีล่ ดลงทีละเทาๆ กัน
1 ชั่วโมง

วิธีสอนแบบ

สืบเสาะหาความรู (Inquiry Method : 5E)

ขั้นที่ 1 กระตุนความสนใจ (Engage)
ครูติดบัตรเลขบนกระดาน 4 จํานวน และเวนวางจํานวนที่ 5 ไว จากนั้นครูติดแถบประโยคคําถามให
นักเรียนชวยกันตอบ และวิเคราะหความสัมพันธเพื่อหาจํานวนถัดไป
ขั้นที่ 2 สํารวจคนหา (Explore)
1. ครูนําบัตรตัวเลขแสดงจํานวนนับติดบนกระดานทีละชุด จากนั้นใหนักเรียนพิจารณาความสัมพันธของ
จํานวน แลวหาจํานวนถัดไป โดยครูติดแถบประโยคคําถามใหนักเรียนตอบ
2. ครูใหนักเรียนกลุมเดิมรวมกันศึกษาเกี่ยวกับแบบรูปของจํานวนทีล่ ดลงทีละเทาๆ กัน จากหนังสือเรียน
ขั้นที่ 3 อธิบายความรู (Explain)
สมาชิกแตละกลุมจับคูผลัดกันอธิบายเกี่ยวกับแบบรูปของจํานวนทีล่ ดลงทีละเทาๆ กัน จากนั้นครูขอ
ตัวแทนนักเรียน 3-4 คู อธิบายเกี่ยวกับแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละเทาๆ กันหนาชั้นเรียน
ขั้นที่ 4 ขยายความเขาใจ (Expand)
1. ครูนําบัตรตัวเลขแสดงจํานวนนับติดบนกระดาน แลวขออาสาสมัครนักเรียน 4-5 คน หาความสัมพันธของ
แบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละเทาๆ กัน โดยหาตัวเลขที่เวนวางไว
2. นักเรียนทุกคนทําใบงานที่ 1.7 เรื่อง แบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละเทาๆ กัน เสร็จแลวนําสงครู
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate)
1. นักเรียนรวมกันสรุปความรูเกี่ยวกับแบบรูปของจํานวนทีล่ ดลงทีละเทาๆ กัน
2. ครูประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการตรวจใบงานที่ 1.7
3. นักเรียนทํากิจกรรมฝกทักษะ เรื่อง แบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละเทาๆ กัน จากหนังสือเรียน เปนการบาน
แลวนํามาสงครูในวันถัดไป
 ครูมอบหมายใหนักเรียนทุกคนทําแบบบันทึกการคนหาจํานวนนับที่มากกวา 100,000 โดยให
ครอบคลุมประเด็นตามที่กําหนด
นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน หนวยการเรียนรูที่ 1
9
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9 สื่อ/แหลงการเรียนรู
9.1 สื่อการเรียนรู

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

หนังสือเรียน คณิตศาสตร ป.4
บัตรตัวเลข
ลูกคิดและหลักลูกคิด
บัตรเลขโดด
บัตรคํา
เกมมากกวาหรือนอยกวา
แถบประโยคคําถาม
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง จํานวนที่มากกวา 100,000
ใบงานที่ 1.2 เรื่อง คาของเลขโดดและการใช 0 เพื่อยึดตําแหนงของหลัก
ใบงานที่ 1.3 เรื่อง การเขียนจํานวนในรูปกระจาย
ใบงานที่ 1.4 เรื่อง การเปรียบเทียบจํานวนที่มีหลายหลักสองจํานวน
ใบงานที่ 1.5 เรื่อง การเรียงลําดับจํานวนนับที่มากกวา 100,000
ใบงานที่ 1.6 เรื่อง แบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละเทาๆ กัน
ใบงานที่ 1.7 เรื่อง แบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละเทาๆ กัน

9.2 แหลงการเรียนรู

- หองสมุด
- Website True Plook Panya ที่ http://www.trueplookpanya.com/new/knowledge_list/all-2000
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การประเมิ น ชิ้ น งาน/ภาระงาน (รวบยอด)

แบบประเมินบันทึกการคนหาจํานวนนับที่มากกวา 100,000
รายการประเมิน
1. การเขียนตัวเลข
และตัวหนังสือ
แสดงจํานวน
2. การเขียนในรูป
กระจาย
3. การเปรียบเทียบ
และเรียงลําดับ
จํานวน

คําอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (3)

พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

เขียนตัวเลขและตัวหนังสือ
แสดงจํานวนไดถูกตองทั้ง
5 จํานวน
เขียนจํานวนในรูปกระจายได
ถูกตอง ทั้ง 5 จํานวน
เปรียบเทียบและเรียงลําดับ
จํานวนไดถูกตองทั้งหมด

เขียนตัวเลขและตัวหนังสือ
แสดงจํานวนไดถูกตองทั้ง
3-4 จํานวน
เขียนจํานวนในรูปกระจายได
ถูกตอง 3-4 จํานวน
เปรียบเทียบจํานวนไดถูกตอง
3-4 คู และเรียงลําดับจํานวน
ไดถูกตอง

เขียนตัวเลขและตัวหนังสือ
แสดงจํานวนไดถูกตอง
นอยกวา 3 จํานวน
เขียนจํานวนในรูปกระจายได
ถูกตอง นอยกวา 3 จํานวน
เปรียบเทียบจํานวนไดถูกตอง
นอยกวา 3 คู และเรียงลําดับ
จํานวนไดถูกตอง

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน

8–9

5–7

ต่ํากวา 5

ระดับคุณภาพ

ดี

พอใช

ปรับปรุง
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กอนเรียน หนวยการเรียนรูที่

แบบทดสอบ
คําชี้แจง

1

ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว

1. “สี่ลานเกาแสนสามพันยี่สิบเจ็ด” เขียนเปนตัวเลข
ฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยไดอยางไร
ก. 4,932,700 และ ๔,๙๓๒,๗๐๐
ข. 4,930,027 และ ๔,๙๓๐,๐๒๗
ค. 4,932,770 และ ๔,๙๓๒,๗๗๐
ง. 4,903,027 และ ๔,๙๐๓,๐๒๗
2. 80,630,002 เขียนเปนตัวหนังสือไดอยางไร
ก. แปดลานหกพันสามรอยสอง
ข. แปดลานหกแสนสามพันสอง
ค. แปดสิบลานหกแสนสามหมื่นสอง
ง. แปดสิบลานหกแสนสามพันสอง
3. จํานวนใดที่เลขโดดในหลักแสนมีคานอยที่สุด
ก. 9,427,865
ข. 8,294,356
ค. 2,831,540
ง. 1,749,253
4. 3,576,901 เลขโดดที่ขีดเสนใตมีคาเทาใด
ก. 5
ข. 500,000
ค. 5,000,000
ง. 50,000
5. จํานวน 2,507,680 เขียนในรูปกระจายไดอยางไร
ก. 2,000,000 + 50,000 + 700 + 600 + 80
ข. 2,000,000 + 500,000 + 7,000 + 600 + 80
ค. 2,000,000 + 50,000 + 7,000 + 600 + 80
ง. 2,000,000 + 500,000 + 700 + 600 + 80

6. ขอใดเรียงลําดับจากจํานวนที่มีคานอยไปมากไดถูกตอง
ก. 1,046,782 1,047,835 1,048,921
ข. 2,043,157 2,045,321 2,042,532
ค. 3,042,587 3,042,457 3,047,587
ง. 4,043,566 4,045,625 4,044,532
7. ขอใดถูกตอง
ก. 1,030,249 > 1,000,000 + 300,000 + 200 + 40 + 9
ข. 2,040,349 < 2,000,000 + 40,000 + 300 + 40 + 9
ค. 6,050,459 = 6,000,000 + 50,000 + 400 + 50 + 9
ง. 9,061,045 = 9,000,000 + 60,000 + 100 + 40 + 5
8. 4,042,187 4,042,287 4,042,387 4,042,487...
แบบรูปที่กําหนดให มีความสัมพันธกันอยางไร
ก. เพิ่มขึ้นทีละ 100
ข. เพิ่มขึ้นทีละ 1,000
ค. ลดลงทีละ 100
ง. ลดลงทีละ 1,000
9. 5,016,750 5,016,760 ................. 5,016,780
จํานวนที่หายไปจากแบบรูปที่กําหนดใหคือจํานวนใด
ก. 5,016,790
ข. 5,016,770
ค. 5,016,740
ง. 5,016,730
10. 4,100,200 4,100,050 4,099,900 .................
จํานวนที่หายไปจากแบบรูปที่กําหนดใหคือจํานวนใด
ก. 4,099,750
ข. 4,099,600
ค. 4,099,550
ง. 4,099,950

มฐ. ค 1.1 ป.4/1-2
ค 4.1 ป.4/1
ไดคะแนน คะแนนเต็ม
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7. ค

8. ก

9. ข

10. ก

หลังเรียน หนวยการเรียนรูที่

แบบทดสอบ
คําชี้แจง

1

ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว

1. 4,042,187 4,042,287 4,042,387 4,042,487...
แบบรูปที่กําหนดให มีความสัมพันธกันอยางไร
ก. ลดลงทีละ 1,000
ข. เพิ่มขึ้นทีละ 1,000
ค. ลดลงทีละ 100
ง. เพิ่มขึ้นทีละ 100
2. จํานวนใดที่เลขโดดในหลักแสนมีคานอยที่สุด
ก. 9,427,865
ข. 2,831,540
ค. 8,294,356
ง. 1,749,253
3. 80,630,002 เขียนเปนตัวหนังสือไดอยางไร
ก. แปดสิบลานหกลานสามพันสอง
ข. แปดสิบลานหกแสนสามหมื่นสอง
ค. แปดลานหกพันสามรอยสอง
ง. แปดสิบลานหกแสนสามพันสอง
4. 3,576,901 เลขโดดที่ขีดเสนใตมีคาเทาใด
ก. 5
ข. 50,000
ค. 500,000
ง. 5,000,000
5. จํานวน 2,507,680 เขียนในรูปกระจายไดอยางไร
ก. 2,000,000 + 50,000 + 700 + 600 + 80
ข. 2,000,000 + 500,000 + 7,000 + 600 + 80
ค. 2,000,000 + 50,000 + 7,000 + 600 + 80
ง. 802,000,000 + 500,000 + 700 + 600 + 80

6. ขอใดถูกตอง
ก. 9,061,045 = 9,000,000 + 60,000 + 100 + 40 + 5
ข. 6,050,459 = 6,000,000 + 50,000 + 400 + 50 + 9
ค. 2,040,349 < 2,000,000 + 40,000 + 300 + 40 + 9
ง. 1,030,249 > 1,000,000 + 300,000 + 200 + 40 + 9
7. ขอใดเรียงลําดับจากจํานวนที่มีคานอยไปมากไดถูกตอง
ก. 1,046,782 1,047,835 1,048,921
ข. 3,042,587 3,042,457 3,047,587
ค. 2,043,157 2,045,321 2,042,532
ง. 4,043,566 4,045,625 4,044,532
8. “สี่ลานเกาแสนสามพันยี่สิบเจ็ด” เขียนเปนตัวเลข
ฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยไดอยางไร
ก. 4,932,700 และ ๔,๙๐๓,๐๒๗
ข. 4,930,027 และ ๔,๙๓๐,๐๒๗
ค. 4,932,770 และ ๔,๙๐๓,๐๒๗
ง. 4,903,027 และ ๔,๙๐๓,๐๒๗
9. 4,100,200 4,100,050 4,099,900 .................
จํานวนที่หายไปจากแบบรูปที่กําหนดใหคือจํานวนใด
ก. 4,099,750
ข. 4,099,600
ค. 4,099,550
ง. 4,099,950
10. 5,016,750 5,016,760 ................. 5,016,780
จํานวนที่หายไปจากแบบรูปที่กําหนดใหคือจํานวนใด
ก. 5,016,790
ข. 5,016,770
ค. 5,016,740
ง. 5,016,730

มฐ. ค 1.1 ป.4/1-2
ค 4.1 ป.4/1
ไดคะแนน คะแนนเต็ม
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