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กรอบในการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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	 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	

วิทยาศาสตร์	และสาระภูมิศาสตร	์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2560)	

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	 2551	 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	 

สังคม	วัฒนธรรม	สภาพแวดล้อม	และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว	 เพื่อพัฒนา			

และเสริมสร้างศักยภาพของคนในชาติให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 โดยการยกระดับ									

คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ	 และมาตรฐานระดับสากล	 สอดคล้องกับประเทศไทย	 4.0	 และโลก 

ในศตวรรษที่	 21	 โดยจัดทำาขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้เป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตร										

สถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์																

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำาหนดไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง	ๆ	

	 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ	(พว.)	ตระหนักถึงความสำาคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดทำาสื่อการเรียนการสอน

ที่มีคุณภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้	จึงได้จัดทำาเอกสาร

ประกอบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2560)	เพื่อนำาเสนอข้อมูล

เกี่ยวกับหลักสูตรที่มีการปรับปรุงใหม	่ให้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจน	เข้าใจง่าย

	 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ	(พว.)	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาที่จะใช้เป็น 

กรอบและทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้อย่างแท้จริง

              	 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ	(พว.)

คํานํา



สารบัญ

หน้า

สารบัญ

✪ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	 พิเศษ	4

✪	 คำาอธิบายรายวิชา	คณิตศาสตร	์ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	 พิเศษ	10

✪	 โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน	คณิตศาสตร	์ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	 พิเศษ	12

✪ ตัวอย่างหนังสือเรียน	คณิตศาสตร	์ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	 1

✪	 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย	 9

✪	 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง	 29

ส่วนที	่1

ส่วนที	่2



การเปลี่ยนแปลง

หลักสูตร

คณิตศาสตร์

ตัดเนื้อหาบางเรื่อง

ที่มีความซํ้าซ้อนกับ

เนื้อหาวิชาอื่น	ๆ

เน้นให้มีความเชื่อมโยง

เนื้อหาคณิตศาสตร์

กับการแก้ปัญหา

ในชีวิตจริง

เพิ่มเนื้อหาบางเรื่อง

ที่มีความจําเป็น

เลื่อนไหลของเนื้อหา

ให้มีความเหมาะสม

3พิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551



4 พิเศษ

สาระที่ 1 จำานวนและพีชคณิต

มาตรฐาน	ค	1.1		 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำานวนระบบจำานวน	การดำาเนินการของจำานวน

	 ผลที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินการ	สมบัติของการดำาเนินการ	และนำาไปใช้

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.4

1.		 อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก	 

ตัวเลขไทย	และตัวหนังสือแสดงจำานวนนับ 

ที่มากกว่า	100,000

2.		 เปรียบเทียบและเรียงลำาดับจำานวนนับ 

ที่มากกว่า	100,000	จากสถานการณ์ต่าง	ๆ	

จํานวนนับที่มากกว่า	100,000	และ	0

•		 	การอ่าน	การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก	

ตัวเลขไทย	และตัวหนังสือแสดงจำานวน

•		 	หลัก	ค่าประจำาหลักและค่าของเลขโดด

ในแต่ละหลัก	และการเขียนตัวเลข 

แสดงจำานวนในรูปกระจาย

•		 	การเปรียบเทียบและเรียงลำาดับจำานวน

•		 	ค่าประมาณของจำานวนนับและการใช้

เครื่องหมาย	≈

3.		 บอก	อ่าน	และเขียนเศษส่วน	จำานวนคละ	 

แสดงปริมาณสิ่งต่าง	ๆ	และแสดงสิ่งต่าง	ๆ	 

ตามเศษส่วน	จำานวนคละที่กำาหนด

4.		 เปรียบเทียบ	เรียงลำาดับเศษส่วน 

และจำานวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็น

พหุคูณของอีกตัวหนึ่ง

เศษส่วน

•		 เศษส่วนแท้	เศษเกิน

•		 จำานวนคละ

•		 ความสัมพันธ์ระหว่างจำานวนคละ

และเศษเกิน

•		 เศษส่วนที่เท่ากัน	เศษส่วนอย่างต่ำ� 

และเศษส่วนที่เท่ากับจำานวนนับ

•		 การเปรียบเทียบ	เรียงลำาดับเศษส่วน

และจำานวนวนคละ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4



5พิเศษ

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5.		 อ่านและเขียนทศนิยมไม่เกิน	3	ตำาแหน่ง	 

แสดงปริมาณของสิ่งต่าง	ๆ	 

และแสดงสิ่งต่าง	ๆ	ตามทศนิยมที่กำาหนด

6.		 เปรียบเทียบและเรียงลำาดับทศนิยม 

ไม่เกิน	3	ตำาแหน่งจากสถานการณ์ต่าง	ๆ

ทศนิยม

•		 การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกิน	3	

ตำาแหน่ง	ตามปริมาณที่กำาหนด

•		 หลัก	ค่าประจำาหลัก	ค่าของเลขโดดใน

แต่ละหลักของทศนิยม	และการเขียน

ตัวเลขแสดงทศนิยมในรูปกระจาย

•		 ทศนิยมที่เท่ากัน

•		 การเปรียบเทียบและเรียงลำาดับทศนิยม

7.		 ประมาณผลลัพธ์ของการบวก	การลบ	

	 การคูณ	การหาร	จากสถานการณ์ต่าง	ๆ

	 อย่างสมเหตุสมผล

8.		 หาคา่ของตวัไมท่ราบคา่ในประโยคสญัลกัษณ์

 แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ	์

	 แสดงการลบของจำานวนนับที่มากกว่า	

	 100,000	และ	0

9.		 หาคา่ของตวัไมท่ราบคา่ในประโยคสญัลกัษณ์

 แสดงการคูณของจำานวนหลายหลัก	

	 2	จำานวนที่มีผลคูณไม่เกิน	6	หลัก	

	 และประโยคสัญลักษณ์แสดงการหาร

	 ที่ตัวตั้งไม่เกิน	6	หลัก	ตัวหารไม่เกิน	2	หลัก	

10.	หาผลลัพธ์การบวก	ลบ	คูณ	หารระคน

	 ของจำานวนนับ	และ	0

การบวก	การลบ	การคูณ	การหาร	จํานวนนับ

ที่มากกว่า	100,000	และ	0

•		 การประมาณผลลัพธ์ของการบวก	การลบ	

การคูณ	การหาร

•		 การบวกและการลบ

•		 การคูณและการหาร

•		 การบวก	ลบ	คูณ	หารระคน

•		 การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้าง

	 โจทย์ปัญหา	พร้อมทั้งหาคำาตอบ



6 พิเศษ

มาตรฐาน	ค	1.2		 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป	ความสัมพันธ	์ฟังก์ชัน	ลำาดับและอนุกรม	และนำาไปใช้

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.4

(มีการจัดการเรียนการสอน

เพื่อเป็นพื้นฐาน	แต่ไม่วัดผล)

แบบรูป

•		 แบบรูปของจำานวนที่เกิดจากการคูณ	

	 การหารด้วยจำานวนเดียวกัน

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

11.	แสดงวิธีหาคำาตอบของโจทย์ปัญหา	2	

	 ขั้นตอนของจำานวนนับที่มากกว่า	100,000	

และ	0

12.	สร้างโจทย์ปัญหา	2	ขั้นตอน	 

ของจำานวนนับและ	0	พร้อมทั้งหาคำาตอบ

13.	หาผลบวก	ผลลบของเศษส่วน 

และจำานวนคละ	ที่ตัวส่วนตัวหนึ่ง 

เป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง

14.	แสดงวิธีหาคำาตอบของโจทย์ปัญหาการบวก

และโจทย์ปัญหา	การลบเศษส่วน 

และจำานวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่ง 

เป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง

การบวก	การลบเศษส่วน

•		 การบวก	การลบเศษส่วนและจำานวนคละ

•		 การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและ

	 โจทย์ปัญหา	การลบเศษส่วนและ

	 จำานวนคละ

15.	หาผลบวก	ผลลบของทศนิยม 

ไม่เกิน	3	ตำาแหน่ง

16.	แสดงวิธีหาคำาตอบของโจทย์ปัญหา 

การบวก	การลบ	2	ขั้นตอน	 

ของทศนิยมไม่เกิน	3	ตำาแหน่ง

การบวก	การลบทศนิยม

•		 การบวก	การลบทศนิยม

•		 การแก้โจทย์ปัญหาการบวก	การลบ	

ทศนิยมไม่เกิน	2	ขั้นตอน



7พิเศษ

สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต  

มาตรฐาน	ค	2.1		 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด	วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดและนำาไปใช้

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.4

1.		 แสดงวิธีหาคำาตอบของโจทย์ปัญหา 

เกี่ยวกับเวลา

เวลา

•		 การบอกระยะเวลาเป็นวินาท	ีนาท	ีชั่วโมง	

วัน	สัปดาห	์เดือน	ปี

•		 การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา

•		 การอ่านตารางเวลา	

•		 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา

2.		 วัดและสร้างมุม	โดยใช้โพรแทรกเตอร์

การวัดและสร้างมุม

•		 การวัดขนาดของมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์

•		 การสร้างมุมเมื่อกำาหนดขนาดของมุม

3.		 แสดงวิธีหาคำาตอบของโจทย์ปัญหา 

เกี่ยวกับ	ความยาวรอบรูปและพื้นที่ 

ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

•		 ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก	

•		 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

•		 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ

ความยาวรอบรูป	และพื้นที่ของ 

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
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มาตรฐาน	ค	2.2		 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต	สมบัติของรูปเรขาคณิต	ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต	

	 และทฤษฎีบททางเรขาคณิต	และนำาไปใช้

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.4

1.		 จำาแนกชนิดของมุม	บอกชื่อมุม	 

ส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์

แสดงมุม

2.		 สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อกำาหนด 

ความยาวของด้าน

รูปเรขาคณิต

•		 ระนาบ	จุด	เส้นตรง	รังสี	ส่วนของเส้นตรง	

และสัญลักษณ์แสดงเส้นตรง	รังสี	 

ส่วนของเส้นตรง

•		 มุม

 ๐	 ส่วนประกอบของมุม	

 ๐	 การเรียกชื่อมุม

 ๐	 สัญลักษณ์แสดงมุม	

 ๐	 ชนิดของมุม

•		 ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

•		 การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก	
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สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น  

มาตรฐาน	ค	3.1		 เข้าใจกระบวนการทางสถิต	ิและใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.4

1.		 ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง	 

ตารางสองทาง	ในการหาคำาตอบ 

ของโจทย์ปัญหา

การนําเสนอข้อมูล

•		 การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง	

(ไม่รวมการย่นระยะ)

•		 การอ่านตารางสองทาง	(two-way	table)

  ตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนร้แูกนกลาง	กล่มุสาระการเรยีนร้คูณติศาสตร	์(ฉบบัปรบัปรงุ	พ.ศ.	2560)	ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	ของกระทรวงศึกษาธิการ
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คําอธิบายรายวิชา

ค141 	คณิตศาสตร์			 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่	4		 เวลาเรียน	160	ชั่วโมง

	 	 ศึกษา	 อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก	 ตัวเลขไทย	 และตัวหนังสือแสดงจำานวนนับที่มากกว่า	 100,000	 

เปรียบเทียบและเรียงลำาดับจำานวนนับที่มากกว่า	 100,000	จากสถานการณ์ต่าง	ๆ	บอก	อ่าน	และเขียนเศษส่วน	 

จำานวนคละแสดงปรมิาณสิง่ตา่ง	ๆ 		และแสดงสิง่ตา่ง	ๆ 	ตามเศษสว่น	จำานวนคละทีก่ำาหนด	เปรยีบเทยีบ	เรยีงลำาดบั

เศษส่วนและจำานวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง	 อ่านและเขียนทศนิยมไม่เกิน	 3	 ตำาแหน่ง	 

แสดงปริมาณของสิ่งต่าง	 ๆ	 และแสดงสิ่งต่าง	 ๆ	 ตามทศนิยมที่กำาหนดเปรียบเทียบและเรียงลำาดับทศนิยม 

ไมเ่กนิ	3	ตำาแหนง่จากสถานถานการณต์า่ง	ๆ 	ประมาณผลลพัธข์องการบวก	การลบ	การคณู	การหาร	จากสถานการณ์

ต่าง	 ๆ	 อย่างสมเหตุสมผล	หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์ 

แสดงการลบจำานวนนับที่มากกว่า	 100,000	และ	 0	หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณ 

ของจำานวนหลายหลัก	 2	 จำานวนที่มีผลคูณไม่เกิน	 6	หลัก	 และประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน	 

6	หลัก	ตัวหารไม่เกิน	2	หลัก	หาผลลัพธ์การบวก	ลบ	คูณ	หารระคนของจำานวนนับ	และ	0	แสดงวิธีหาคำาตอบของ 

โจทย์ปัญหา	 2	 ขั้นตอนของจำานวนนับที่มากกว่า	 100,000	 และ	 0	 สร้างโจทย์ปัญหา	 2	 ขั้นตอนของจำานวนนับ	 

และ	 0	พร้อมทั้งหาคำาตอบ	หาผลบวก	ผลลบของเศษส่วนและจำานวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่ง	 แสดงวิธีหาคำาตอบ 

ของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนและจำานวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณ 

ของอีกตัวหนึ่ง	 หาผลบวก	ผลลบของทศนิยมไม่เกิน	 3	ตำาแหน่ง	 แสดงวิธีหาคำาตอบของโจทย์ปัญหา	การบวก	 

การลบ	2	ขั้นตอนของทศนิยมไม่เกิน	3	ตำาแหน่ง	แสดงวิธีหาคำาตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา	วัดและสร้างมุม	

โดยใชโ้พรแทรกเตอร	์แสดงวธิหีาคำาตอบของโจทยป์ญัหาเกีย่วกบัความยาวรอบรปูและพืน้ทีข่องรปูสีเ่หลีย่มมมุฉาก	

จำาแนกชนิดของมุม	 บอกชื่อมุม	 ส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม	 สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

เมื่อกำาหนดความยาวของด้าน	ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง	ตารางสองทางในการหาคำาตอบของโจทย์ปัญหา
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	 	 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้	ผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์	 เน้นจัดประสบการณ์จากรูปภาพจากของจริง 

ไปสู่การใช้สัญลักษณ์	 การจัดกิจกรรมกลุ่มหรือเกมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างความคิดรวบยอด	 ใช้โจทย์ 

ทีห่ลากหลายใกลเ้คยีงกบัชวีติประจำาวนั	เพือ่ฝกึทกัษะการคดิคำานวณและฝกึการแกโ้จทยป์ญัหา	โดยเรยีงลำาดบัโจทย์

จากง่ายไปหาโจทย์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น	เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะเป็นลำาดับขั้น	ส่งเสริมการอธิบาย	ให้เหตุผล

ประกอบการแก้ปัญหา	และเน้นการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการที่หลากหลายสร้างสรรค์

	 	 เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดรวบยอด	มีทักษะในการคิดคำานวณ	มีเหตุผลในการแก้ปัญหา	มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค	์และนำาความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้

รหัสตัวชี้วัด

ค	1.1	ป.4/1,			 ป.4/2,	 ป.4/3,	 ป.4/4,	 ป.4/5,	 ป.4/6,	 ป.4/7,	 ป.4/8,	 ป.4/9,	 ป.4/10,

	 	 	 	 ป.4/11,	 ป.4/12,	 ป.4/13,	 ป.4/14,	 ป.4/15,	 ป.4/16

ค	2.1	ป.4/1,	 ป.4/2,	 ป.4/3

ค	2.2	ป.4/1,		 ป.4/2

ค	3.1	ป.4/1

รวมทั้งหมด	22	ตัวชี้วัด
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ลําดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

1 จำานวนนับ

มากกว่า	

100,000

ค	1.1	ป.4/1,	

ป.4/2

	 1.	 การเขียนและการอ่านตัวเลข 

ฮินดูอารบิก	ตัวเลขไทย	และ 

ตัวหนังสือแสดงจำานวนนับ 

มากกว่า	100,000

	 2.	 หลัก	ค่าประจำาหลัก	และค่าของ

เลขโดดในแต่ละหลัก

	 3.	 การเขียนตัวเลขแสดงจำานวน 

ในรูปกระจาย

	 4.	 การเปรียบเทียบจำานวนนับ

	 5.	 ค่าประมาณของจำานวนนับ 

และการใช้เครื่องหมาย	≈

12

2 การบวก

และการลบ

ค	1.1	ป.4/7,	

ป.4/8,	

ป.4/9,	

ป.4/10,	

ป.4/11,	

ป.4/12

	 1.	 ตัวไม่ทราบค่าในประโยค 

สัญลักษณ์แสดงการบวกและ

ประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก 

และประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบ

	 2.	 การประมาณผลลัพธ์ของการบวก	

การลบ

	 3.	 การใช้แบบรูปในการบวกและการลบ

	 4.	 การบวกจำานวนหลายหลักไม่มีการทด

	 5.	 การลบจำานวนหลายหลัก 

ไม่มีการกระจาย

24

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลาเรียน 160 ชั่วโมง
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ลําดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

	 6.	 การบวกจำานวนหลายหลักมีการทด

	 7.	 การลบจำานวนหลายหลักมีการ

	 	 กระจาย

	 8.	 การบวก	ลบระคน

	 9.	 โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา

3 การคูณและการหาร ค	1.1	ป.4/7,	

ป.4/9

	 1.	 ตารางคูณ	และแบบรูปของจำานวน 

ที่เกิดจากการคูณ	การหารด้วย

จำานวนเดียวกัน

	 2.	 ตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์

แสดงการคูณ	และประโยคสัญลักษณ์

แสดงการหาร

	 3.	 การประมาณผลลัพธ์ของการคูณ

	 4.	 การประมาณผลลัพธ์ของการหาร

14

4 การคูณ ค	1.1	ป.4/7,	 

ป.4/9,	 

ป.4/11

	 1.	 การคูณจำานวนหนึ่งหลักกับจำานวน

หลายหลัก

	 2.	 การคูณจำานวนสองหลักกับจำานวน

หลายหลัก

	 3.	 การประมาณผลลัพธ์ของการคูณ

	 4.	 โจทย์ปัญหา

15

5 การหาร ค	1.1	ป.4/7,	

ป.4/9,	

ป.4/11

	 1.	 การหารจำานวนที่ตัวตั้งมีหลายหลัก

ตัวหารมีหนึ่งหลัก

	 2.	 การหารที่ตัวตั้งมีหลายหลักตัวหาร 

มีสองหลัก

	 3.	 การประมาณผลลัพธ์ของการหาร

	 4.	 โจทย์ปัญหา

15
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ลําดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

6 เวลา ค	2.1	ป.4/1 	 1.	 การบอกเวลาเป็นนาฬิกา	นาท	ีวินาที

	 2.	 การบอกระยะเวลาและ 

การเปรียบเทียบระยะเวลาเป็น 

วินาที	นาที	ชั่วโมง	

	 3.	 การบอกระยะเวลาและ 

การเปรียบเทียบระยะเวลาเป็น 

วัน	สัปดาห	์เดือน	ปี

	 4.	 การอ่านตารางเวลา

	 5.	 โจทย์ปัญหา

10

7 ข้อมูล	ตาราง	

และแผนภูมิ

ค	3.1	ป.4/1 	 1.	 การรวบรวมข้อมูล	การจำาแนกข้อมูล

และการนำาเสนอข้อมูลเป็นตาราง

	 2.	 การอ่านตารางสองทาง

	 3.	 การนำาเสนอข้อมูลเป็นแผนภูมิแท่ง

8

8 การบวก	การลบ	

การคูณ	และ 

การหาร

ค	1.1	ป.4/7,	

ป.4/8,	

ป.4/9,	

ป.4/11,	

ป.4/12

	 1.	 การคูณจำานวนสามหลักกับจำานวน

หลายหลัก

	 2.	 โจทย์ปัญหา

	 3.	 การหารที่ตัวตั้งมีหลายหลัก 

ตัวหารมีสามหลัก

	 4.	 โจทย์ปัญหา

	 5.	 การบวก	ลบ	คูณ	หารระคน

	 6.	 โจทย์ปัญหาระคนและ 

การสร้างโจทย์ปัญหา

12
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ลําดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

9 รูปเรขาคณิต	

และการวัด

ค	2.1	ป.4/2,	

ป.4/3,	

ค	2.2	ป.4/1,	

ป.4/2

	 1.	 จุด	เส้นตรง	ส่วนของเส้นตรง	

ระนาบ	รังสี

	 2.	 มุม

	 3.	 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

14

10 เศษส่วน ค	1.1	ป.4/3,	

ป.4/4,	

ป.4/13,	

ป.4/14

	 1.	 ความหมาย	การอ่าน	 

และการเขียนเศษส่วน

	 2.	 เศษส่วนที่เท่ากัน

	 3.	 เศษส่วนอย่างต่ำ�

	 4.	 เศษส่วนที่เท่ากับจำานวนนับ

	 5.	 เศษส่วนแท	้เศษเกิน	และจำานวนคละ

	 6.	 การเปรียบเทียบ	เรียงลำาดับเศษส่วน

และจำานวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่ง

เป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง

	 7.	 การบวก	การลบเศษส่วนและ 

จำานวนคละที่มีตัวส่วนเท่ากัน	

	 8.	 การบวกและการลบเศษส่วน 

และจำานวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่ง

เป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง

	 9.	 โจทย์ปัญหาเศษส่วน

20



16 พิเศษ

ลําดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

11 ทศนิยม ค	1.1	ป.4/5,	

ป.4/6,	

ป.4/15,	

ป.4/16

	 1.	 ความหมาย	การอ่าน	และการเขียน

ทศนิยมไม่เกิน	3	ตำาแหน่ง

	 2.	 ทศนิยมที่เท่ากัน

	 3.	 หลัก	ค่าประจำาหลัก	ค่าของเลขโดด

ในแต่ละหลักของทศนิยม

	 	 และการเขียนตัวเลขแสดงทศนิยม 

ในรูปกระจาย

	 4.	 การเปรียบเทียบและเรียงลำาดับ

ทศนิยม

	 5.	 การบวกทศนิยม

	 6.	 การลบทศนิยม

	 7.	 โจทย์ปัญหาทศนิยม

16
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คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4142

ตัวชี้วัด

6
หน

ว่ยการเรียนรู้ที่

เวลา

แผนผังสาระการเรียนรู้

การบอกเวลาเป็น
นาฬิกา นาที และวินาที

การบอกระยะเวลา 
และการเปรียบเทียบระยะเวลา

เป็นวินาที นาที ชั่วโมง

การบอกระยะเวลา 
และการเปรียบเทียบระยะเวลา

เป็นวัน สัปดาห์ เดือน ปี

โจทย์ปัญหา

การอ่านตารางเวลา

เวลา

•   แสดงวิธีหาคำาตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา (ค 2.1 ป.4/1)

การบอกเวลาเป็น
นาฬิกา นาที และวินาที

60 วินาที
เท่ากับ
1 นาที

60 นาที
เท่ากับ

1 ชั่วโมง

2
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การบอกเวลาเป็น

นาฬิกาเรือนนี้มี 3 เข็ม ประกอบด้วย

อ่านว่า 8 นาฬิกา 15 นาที 35 วินาที

อ่านว่า 20 นาฬิกา 15 นาที 35 วินาที

นาฬิกา นาที และวินาที

เข็มยาว
แสดงเวลาเป็นนาที

เข็มสั้น
แสดงเวลาเป็นชั่วโมง

เข็มวินาที
แสดงเวลาเป็นวินาที

เวลากลางวัน

เวลากลางคืน

3
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ความแม่นยำาในความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา	ช่วยให้สามารถแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับเวลาได้ถูกต้องยิ่งขึ้น

5.    โจทย์ปัญหา

2	ชั่วโมง	เป็นกี่นาที

36	เดือน	เป็นกี่ปี

มาตราเวลา (ใน 1 วัน)

      7 วัน เป็น  1  สัปดาห์

 *30 วัน เป็น  1  เดือน

    52 สัปดาห์  เป็น  1  ปี

    12 เดือน  เป็น  1  ปี

*365 วัน  เป็น  1  ปี

* ค่าที่ใช้ในการคิดคำานวณ

มาตราเวลา (ใน 1 ปี)

1  ชั่วโมง  เป็น  60  นาที

2  ชั่วโมง  เป็น  2 Ö 60  =  120  นาที

หาคำาตอบด้วยวาจา

 1. ทำาความสะอาดบ้านวันละ  60  นาที  ทำาความสะอาดบ้านวันละกี่ชั่วโมง

 2. อ่านหนังสือทุกวัน ใน  1  สัปดาห์  อ่านหนังสือกี่วัน 

 3. ทำาอาหารทุกวัน  ตลอดเดือนเมษายน  ทำาอาหารกี่วัน

 4. ออกกำาลังกายทุกวัน ใน  1  ปี  ออกกำาลังกายกี่วัน

2  ชั่วโมง  เป็น  120  นาที
12  เดือน  เป็น  1  ปี

36  เดือน  เป็น  36 ÷ 12  =  3  ปี

36  เดือน  เป็น  3  ปี

60  วินาที  เป็น  1  นาที

60  นาที  เป็น  1  ชั่วโมง

24  ชั่วโมง  เป็น  1  วัน

ฝึกหัด

เรยนรู้ี

4



คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4156

 ตัวอย่างที่ 1 ขับรถโดยสารขาไปใช้เวลา  2  ชั่วโมง  27  นาที  ขากลับใช้เวลา
      มากกว่าขาไป  1  ชั่วโมง  45  นาที  ขากลับใช้เวลานานเท่าไร

ทำาความเข้าใจโจทย ์: 1. โจทย์ปัญหาข้อนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร (การขับรถโดยสาร)
            2. ขับรถโดยสารขาไปใช้เวลานานเท่าไร (2	ชั่วโมง	27	นาที)
        3. ขับรถโดยสารขากลับใช้เวลามากกว่าขาไปเท่าไร 
         (1	ชั่วโมง	45	นาที)
        4. โจทย์ถามอะไร (ขากลับใช้เวลาขับรถนานเท่าไร)

     หาคำาตอบโดยใช้วิธีบวก

ขาไป 2 ชม. 27 นาที  ขากลับใช้เวลามากกว่าขาไป
1 ชม. 45 นาที

ขากลับ ?

ลงมือทำา :           ชั่วโมง    นาที
   ขับรถขาไปใช้เวลา     2  27 

+
   ขับรถขากลับใช้เวลามากขึ้น   1  45
   ขับรถขากลับใช้เวลาทั้งหมด   3  72
        หรือ    4  12
   ตอบ ขับรถขากลับใช้เวลา  ๔ ชั่วโมง ๑๒ นาที

ตรวจสอบ :  l ความสมเหตุสมผลของคำาตอบ 
     ประมาณ  2  ชั่วโมงครึ่ง  รวมกับประมาณ  2  ชั่วโมง   
     คำาตอบควรได้ประมาณ  4  ชั่วโมงครึ่ง
    l ตรวจคำาตอบโดยนำาเวลาขับรถโดยสารขาไป  (2 ชั่วโมง 
     27 นาที)  ลบออกจากคำาตอบที่ได้  (4 ชั่วโมง 12 นาที)   
     ได้เท่ากับ  1  ชั่วโมง  45  นาที  แสดงว่าคำาตอบถูกต้อง

วางแผน :  

 

ตัวอย่างที่	1	แสดงกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา	4	ขั้น

	 วิธีคิด

27	+	45	=	72
ทำา	72	นาที	เป็นชั่วโมง
1	ชั่วโมง	มี	60	นาที
72	นาที	เท่ากับ	
1	ชั่วโมง	12	นาที
2	+	1	=	3
3	+	1	=	4

เรยนรู้ี

5
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ตัวอย่างที่	2-4	แสดงเฉพาะขั้นลงมือทำา

ตัวอย่างที่ 2 จอยอายุ  11  ปี  5  เดือน  จูนอายุ  8  ปี  9  เดือน 
   จูนอายุน้อยกว่าจอยเท่าไร
         ปี  เดือน

   จอยอายุ     11  5 
-

   จูนอายุ     8  9

   จูนอายุน้อยกว่าจอย   2  8

   ตอบ   จูนอายุน้อยกว่าจอย  ๒ ปี ๘ เดือน

ตัวอย่างที่ 3 เรือสินค้าเดินทาง  5  เที่ยว  เที่ยวละ  3  เดือน  20  วัน

   เรือสินค้าเดินทางนานเท่าไร

         เดือน วัน

   เรือสินค้าเดินทางเที่ยวละ  3  20 
5

   เรือสินค้าเดินทาง               5     เที่ยว

   เรือสินค้าเดินทางนาน  15  100

       หรือ  18  10

   ตอบ  เรือสินค้าเดินทางนาน  ๑๘ เดือน ๑๐ วัน

10       17
								วิธีคิด

1	ปี	มี	12	เดือน
12	+	5	=	17
17	−	9	=	8
11	ปี	กระจายไป	1	ปี	
เหลือ	10	ปี
10	−	8	=	2

						วิธีคิด

		5	×	20	=	100
1	เดือน	มี	30	วัน	
ทำา	100	วัน	
ให้เป็นเดือน	
ได้	3	เดือน	กับ	
10	วัน
		5	×	3	=	15
15	+	3	=	18

6
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1.	 แสดงวิธีทำา

 1) กรอายุ  12  ปี  4  เดือน  กานต์อายุมากกว่ากร  3  ปี  9  เดือน

  กานต์อายุเท่าไร

ตัวอย่างที่ 4 เดือนที่แล้วณัฐฝึกซ้อมว่ายนำ้า  12  ครั้ง  นานครั้งละเท่า ๆ กัน  

   รวมเป็นเวลา  28  ชั่วโมง  ณัฐฝึกซ้อมว่ายนำ้านานครั้งละเท่าไร

   ณัฐฝึกซ้อมว่ายนำ้าเป็นเวลา  28 ชั่วโมง

   ณัฐฝึกซ้อมว่ายนำ้า    12 ครั้ง

          ชั่วโมง  นาที

            240

          12 28  -

   ณัฐฝึกซ้อมว่ายนำ้านานครั้งละ  2  20

   ตอบ   ณัฐฝึกซ้อมว่ายนำ้านานครั้งละ  ๒ ชั่วโมง ๒๐ นาที

						วิธีคิด

	28	÷	12
ได้	2	ชั่วโมง	
เศษ	4	ชั่วโมง
1	ชั่วโมง	มี	
			60	นาที
4	×	60	=	240
4	ชั่วโมง	มี	
			240	นาที
240	÷	12	=	20

 2) อ้อมฝึกยูโดวันละ  2  ชั่วโมง  30  นาที  เป็นเวลา  3  สัปดาห์

  อ้อมใช้เวลาฝึกยูโดนานเท่าไร

 3) แม่ใช้เวลาทำาอาหารเท่า ๆ  กันทุกวันตลอดสัปดาห์  ใช้เวลาทั้งหมด 

  16  ชั่วโมง  20  นาที  แต่ละวันแม่ใช้เวลาทำาอาหารนานเท่าไร

ฝึกหัด

7
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2.	 หาคำาตอบ

 1) ในการแข่งขันร้อยมาลัย  อ้อยทำาเสร็จในเวลา 

  15  นาที  42  วินาที  เอื้อยทำาเสร็จในเวลา  18  นาที  24  วินาที   

  ใครทำาเร็วกว่ากัน และเร็วกว่ากันเท่าไร

อย่าลืมนำาวิธีคิด	4	ขั้น	
มาช่วยแก้โจทย์ปัญหา

 2) ป้าบริจาคโลหิตนาน  10  ปี  รวมทั้งหมด  6  ครั้ง  แต่ละครั้ง

  ห่างเท่า ๆ กัน  ป้าบริจาคโลหิตแต่ละครั้งห่างกันเท่าไร 

 3) นิดอ่านหนังสือเล่มหนึ่งจบในเวลา  3  ชั่วโมง  30  นาที

  แหม่มอ่านหนังสือเล่มเดียวกันจบ  โดยใช้เวลาเป็น  3  เท่าของนิด 

  แหม่มอ่านหนังสือเล่มนี้จบโดยใช้เวลานานเท่าไร

 4) สร้อยเปิดร้านขายอาหารก่อนแอ๋ว  6  เดือน  15  วัน  เมื่อแอ๋ว

  เปิดร้านขายอาหารได้  2  ปี  8  เดือน  สร้อยเปิดร้านอาหารนานเท่าไร

  5) ช่างรับเหมารับงานสร้างอาคารเรียนเมื่อ  15  มีนาคม  พ.ศ. 2557

  สร้างอาคารเรียนแล้วเสร็จเมื่อ  15  มกราคม  พ.ศ. 2560

   อาคารเรียนหลังนี้ใช้เวลาสร้างนานเท่าไร

8



มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

1

9

ขั้นที่ 1 กำ�หนดเป้�หม�ยหลักของก�รเรียนรู้

ความรู้ฝังแน่น ความเข้าใจที่คงทน (Enduring Understanding)

	 	 มาตรฐานการเรียนรู้

  มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำาไปใช้

  ตัวชี้วัด

  ค 2.1 ป.4/1  แสดงวิธีหาคำาตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา

 นักเรียนเข้าใจว่า การบอกเวลาเป็นนาฬิกา นาที และวินาที เข็มวินาทีเดินครบ 1 รอบ เป็นเวลา 60 วินาที 

เข็มยาวจะเดินไปได้ 1 ช่องเล็ก เท่ากับ 1 นาที เข็มวินาทีเดินครบ 1 รอบ เป็นเวลา 60 วินาที การบอกระยะเวลา

ต้องทราบเวลาเริ่มต้นกิจกรรมและเวลาสิ้นสุดกิจกรรม โดยวินาที นาที ชั่วโมง จะบอกระยะเวลาต่างกัน 

 การอา่นตารางเวลา ชว่ยใหท้ราบกำาหนดการ เหตกุารณ ์หรอืกจิกรรมนัน้ ๆ  ได ้เพือ่ใหเ้ราสามารถวางแผน

ในการเดินทางหรือนัดหมายได้ตามเวลาที่กำาหนด

 กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 4 ขั้น คือ ทำาความเข้าใจโจทย์ วางแผน ลงมือทำา และตรวจสอบ ใช้ในการ

แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาได้ เราสามารถนำาความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเวลาในชีวิตประจำาวัน  

และใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนขั้นสูงต่อไป

  1. การบอกระยะเวลา

  2. การบอกระยะเวลาเป็นวินาที นาที ชั่วโมง

  3. การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา

  4. การอ่านตารางเวลา

  5. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา

หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานตามแนวทาง Backward Design

หน่วยการเรียนรู้ที่	

รหัส-ชื่อรายวิชา	 	กลุ่มสาระการเรียนรู้	

ชั้น	 	ภาคเรียนที่	 	เวลาเรียน	 	ชั่วโมง

ผู้สอน	 	โรงเรียน	

6  เวลา
ค141 คณิตศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่	4  7
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำาถามสำาคัญ

  1. ใฝ่เรียนรู้

  2. มุ่งมั่นในการทำางาน

  1. นักเรียนสามารถนำาความรู้เรื่อง การบอกเวลาเป็นนาฬิกา นาที และวินาทีไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้ 

   อย่างไรบ้าง

  2. นักเรียนมีวิธีการบอกระยะเวลาโดยใช้วิธีคิดแบบอื่นอีกหรือไม่ อย่างไร

  3. ถ้านักเรียนไม่มีความรู้เรื่อง การบอกระยะเวลา จะเกิดผลอย่างไร

  4. ถ้านักเรียนไม่มีความรู้เรื่อง การอ่านตารางเวลา จะเกิดผลอย่างไร

  5. ถ้านักเรียนไม่มีความรู้เรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา จะส่งผลกับนักเรียนอย่างไร

  6. ถ้านักเรียนไม่มีความรู้เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา จะส่งผลกับนักเรียนอย่างไร

  7. นักเรียนสามารถนำาความรู้เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาไปใช้ในสถานการณ์ใดได้บ้าง

สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน

  1. ความสามารถในการสื่อสาร

  2. ความสามารถในการคิด

   -  การคิดวิเคราะห์

   -  การคิดเชื่อมโยง

  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

  4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี



ภาระงาน : ชิ้นงาน/การแสดงออกของผู้เรียน

การประเมินการเรียนรู้

11

ขั้นที่ 2 กำ�หนดหลักฐ�นหรือร่องรอยของก�รเรียนรู้

แบบประเมินตามสภาพจริง (Rubrics)

 แบบประเมินกระบวนการทำางานกลุ่ม

รายการการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

กระบวนการทำางานกลุ่ม มีการกำาหนดบทบาท

สมาชิกชัดเจน และ

มีการชี้แจงเป้าหมาย

การทำางาน มีการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน

อย่างร่วมมือร่วมใจ

พร้อมกับการประเมิน

เป็นระยะ ๆ

มีการกำาหนดบทบาท

สมาชิกชัดเจน

มีการชี้แจงเป้าหมาย

อย่างชัดเจนและ

ปฏิบัติงานร่วมกัน

แต่ไม่มีการประเมิน

เป็นระยะ ๆ

มีการกำาหนดบทบาท

เฉพาะหัวหน้า ไม่มี

การชี้แจงเป้าหมาย

อย่างชัดเจน  

ปฏิบัติงานร่วมกัน 

ไม่ครบทุกคน

ไม่มีการกำาหนด

บทบาทสมาชิก

และไม่มีการชี้แจง

เป้าหมาย สมาชิก

ต่างคนต่างทำางาน

   ใบงานที่ 1 เรื่อง การบอกระยะเวลา

   ใบงานที่ 2 เรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา

   ใบงานที่ 3 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา

  1. ประเมินความรู้เรื่อง การบอกเวลาเป็นนาฬิกา นาที และวินาที การบอกระยะเวลาและการเปรียบเทียบ

   ระยะเวลาเป็นวินาที นาที ชั่วโมง การอ่านตารางเวลา โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา (K) ด้วยแบบทดสอบ

  2. ประเมินกระบวนการทำางานกลุ่ม (P) ด้วยแบบประเมิน

  3. ประเมินใบงานเรื่อง การบอกระยะเวลา (P) ด้วยแบบประเมิน

  4. ประเมินใบงานเรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา (P) ด้วยแบบประเมิน

  5. ประเมินใบงานเรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา (P) ด้วยแบบประเมิน

  6. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำางาน  (A) ด้วยแบบประเมิน
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 แบบประเมินใบงานเรื่อง 

รายการการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

การบอกระยะเวลา บอกระยะเวลา

ได้ถูกต้องทุกข้อ

ด้วยตนเอง

บอกระยะเวลา

ได้ถูกต้อง 

มีบางข้อผิด

แต่สามารถแก้ไขได้

ด้วยตนเอง

บอกระยะเวลา

ได้ถูกต้อง

ด้วยตนเอง

มีบางข้อผิด

เมื่อมีผู้แนะนำา

ก็สามารถแก้ไขได้

บอกระยะเวลา

ได้ถูกต้อง

แต่ต้องมีผู้แนะนำา

ทุกข้อ

 แบบประเมินใบงานเรื่อง 

รายการการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

การบอกความสัมพันธ์

ของหน่วยเวลา 

และนำาความสัมพันธ์

ของหน่วยเวลา

มาคิดหาคำาตอบ

บอกความสัมพันธ์

ของหน่วยเวลา

และนำาความสัมพันธ์

ของหน่วยเวลา

มาคิดหาคำาตอบ

ได้ถูกต้องทุกข้อ

ด้วยตนเอง

บอกความสัมพันธ์

ของหน่วยเวลา

และนำาความสัมพันธ์

ของหน่วยเวลา

มาคิดหาคำาตอบ

ได้ถูกต้อง 

มีบางข้อผิด

แต่สามารถแก้ไขได้

ด้วยตนเอง

บอกความสัมพันธ์

ของหน่วยเวลา

และนำาความสัมพันธ์

ของหน่วยเวลา

มาคิดหาคำาตอบ

ได้ถูกต้องด้วยตนเอง 

มีบางข้อผิด

เมื่อมีผู้แนะนำา

ก็สามารถแก้ไขได้

บอกความสัมพันธ์

ของหน่วยเวลา

และนำาความสัมพันธ์

ของหน่วยเวลา

มาคิดหาคำาตอบ

ได้ถูกต้อง 

แต่ต้องมีผู้แนะนำา

ทุกข้อ

ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา

การบอกระยะเวลา
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พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเยี่ยม	(3) ดี	(2) ผ่าน	(1) ไม่ผ่าน	(0)

4.1.1 ตั้งใจเรียน

4.1.2 เอาใจใส่และมีความเพียร- 

พยายามในการเรียนรู้

4.1.3 สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

การเรียนรู้ต่าง ๆ

ตั้งใจเรียน เอาใจใส่

และมีความเพียร-

พยายามในการ

เรียนรู้  

เข้าร่วมกิจกรรม 

การเรียนรู้ต่าง ๆ 

เป็นประจำา

ตั้งใจเรียน เอาใจใส่

และมีความเพียร-

พยายามในการ 

เรียนรู้  

เข้าร่วมกิจกรรม

การเรียนรู้ต่าง ๆ 

บ่อยครั้ง

ตั้งใจเรียน  

เอาใจใส่

และมคีวามเพยีร-

พยายามในการ 

เรียนรู้  

เข้าร่วมกิจกรรม

การเรียนรู้ต่าง ๆ 

บางครั้ง

ไม่ตั้งใจเรียน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

	 ใฝ่เรียนรู้

	 ตัวชี้วัดที่	4.1		ตั้งใจ	เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

 แบบประเมินใบงานเรื่อง 

รายการการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

การแสดงวิธี 

แก้โจทย์ปัญหา 

เกี่ยวกับเวลา

แสดงวิธี

แก้โจทย์ปัญหา

เกี่ยวกับเวลา

ได้ถูกต้องทุกข้อ

ด้วยตนเอง

แสดงวิธี

แก้โจทย์ปัญหา

เกี่ยวกับเวลา

ได้ถูกต้อง

มีบางข้อผิด

แต่สามารถแก้ไขได้

ด้วยตนเอง

แสดงวิธี

แก้โจทย์ปัญหา

เกี่ยวกับเวลา

ได้ถูกต้องด้วยตนเอง 

มีบางข้อผิด

เมื่อมีผู้แนะนำา 

ก็สามารถแก้ไขได้

แสดงวิธี

แก้โจทย์ปัญหา

เกี่ยวกับเวลา

ได้ถูกต้อง

แต่ต้องมีผู้แนะนำา

ทุกข้อ

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา
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	 มุ่งมั่นในการทำางาน

	 ตัวชี้วัดที่	6.2		ทำางานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานสำาเร็จตามเป้าหมาย

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเยี่ยม	(3) ดี	(2) ผ่าน	(1) ไม่ผ่าน	(0)

6.2.1 ทุ่มเททำางาน อดทน 

ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและ 

อุปสรรคในการทำางาน

6.2.2 พยายามแก้ปัญหาและ 

อุปสรรคในการทำางาน 

ให้สำาเร็จ

6.2.3 ชื่นชมผลงานด้วยความ 

ภาคภูมิใจ

ทำางานด้วยความขยัน

อดทน ไม่ย่อท้อ

ต่อปัญหาในการ

ทำางาน พยายาม

ให้งานสำาเร็จตาม

เป้าหมาย ชื่นชม

ผลงานด้วยความ

ภาคภูมิใจ

ทำางานด้วยความขยัน

อดทน พยายาม

ให้งานสำาเร็จตาม

เป้าหมาย ชื่นชม

ผลงานด้วยความ

ภาคภูมิใจ

ทำางานด้วยความขยัน

พยายามให้งาน

สำาเร็จตามเป้าหมาย

ไม่ขยัน อดทน

ในการทำางาน

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเยี่ยม	(3) ดี	(2) ผ่าน	(1) ไม่ผ่าน	(0)

4.2.1 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 

จากหนังสือ เอกสาร  

สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ 

แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียน และเลือก

ใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม

4.2.2 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ 

ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้

สรุปเป็นองค์ความรู้

4.2.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย 

วิธีการต่าง ๆ และนำาไปใช้

ในชีวิตประจำาวัน  

ศึกษาค้นคว้า

หาความรูจ้ากหนงัสอื 

เอกสาร สิ่งพิมพ์ 

สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ

แหล่งเรียนรู้ทั้ง

ภายในและภายนอก

โรงเรียน เลือกใช้สื่อ

ได้อย่างเหมาะสม 

มีการบันทึกความรู้ 

สรุปเป็นองค์ความรู้

นำาเสนอและ 

แลกเปลี่ยน 

องค์ความรู้ 

ด้วยวิธีการ 

ที่หลากหลาย

ศึกษาค้นคว้า

หาความรูจ้ากหนงัสอื 

เอกสาร สิ่งพิมพ์  

สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ 

แหล่งเรียนรู้ทั้ง

ภายในและภายนอก

โรงเรียน มีการบันทึก

ความรู้ สรุปเป็น 

องค์ความรู้ นำาเสนอ

และแลกเปลี่ยน

ความรู้กับผู้อื่นได้

ศึกษาค้นคว้า

หาความรู้จากหนังสือ 

เอกสาร สิ่งพิมพ์  

สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ

แหล่งเรียนรู้ทั้ง

ภายในและภายนอก

โรงเรียน มีการบันทึก

ความรู้ 

ไม่ศึกษา

ค้นคว้า

หาความรู้

	 ตัวชี้วัดที่	4.2		แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง	ๆ	ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน		  

	 	 	 ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม	บันทึกความรู้	วิเคราะห์	สรุปเป็น 

	 	 	 องค์ความรู้	สามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้



   การบอกเวลาเป็นนาฬิกา นาที และวินาที
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นที่ 3 ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนหรือประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้

ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering)
 

 1. นักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวนเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน จากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็น 

โดยใช้คำาถามกระตุ้นความคิด

 2. นักเรียนศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบอกเวลาเป็นนาฬิกา นาที และวินาที เช่น การสังเกต การร่วมกัน

สนทนากับเพื่อนในชั้นเรียน

ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ (Processing)

 3. นกัเรยีนสงัเกตนาฬกิาจำาลองแบบใชเ้ขม็ระบเุวลา 2 เรอืน พจิารณาการเดนิของเขม็วนิาท ีเขม็สัน้ และเขม็ยาว 

จากนาฬิกาแบบ 3 เข็ม จากนั้นร่วมกันคิดประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าและตอบคำาถาม โดยใช้คำาถามกระตุ้นความคิด

 4. นักเรียนแข่งขันกันอ่านเวลาจากหน้าปัดนาฬิกาแบบ 3 เข็ม นักเรียนคนใดตอบถูกได้ 1 คะแนน จากนั้น  

ร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน

ขั้นป ิบัติและสรุปความรู้หลังการป ิบัติ (Applying and Constructing the Knowledge)

 5. นกัเรยีนแบง่กลุม่ กลุม่ละ 3-4 คน รว่มกนัเขยีนขัน้ตอนการประดษิฐน์าฬกิาจำาลองลงในกระดาษและประดษิฐ์

นาฬิกาจำาลองตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ แล้วร่วมกันตรวจสอบผลงานและปรับปรุงแก้ไข

กิจกรรมนี้สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ด้านการร่วมมือทำางานเป็นทีม

 6. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้

  ในการบอกเวลาเป็นนาฬิกา นาที และวินาที เข็มวินาทีเป็นเข็มที่เดินเร็วกว่าเข็มยาวและเข็มสั้น เข็มวินาท ี

เดินครบ 1 รอบ เป็นเวลา 60 วินาที เข็มยาวจะเดินไปได้ 1 ช่องเล็ก เท่ากับ 1 นาที
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ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ (Applying the Communication Skill)

 7. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำาเสนอผลงานการประดิษฐ์นาฬิกาจำาลองหน้าชั้นเรียน โดยมีนักเรียนและครู 

ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

 8. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทำางานที่มีแบบแผน

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Self-Regulating)

 9. นักเรียนนำานาฬิกาจำาลองที่ทำาเสร็จแล้วไปสอนน้อง ๆ หรือแนะนำาเพื่อน ๆ เกี่ยวกับการบอกเวลาเป็นนาฬิกา 

นาที และวินาที ให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น
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   การบอกระยะเวลาและการเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นวินาที นาที ชั่วโมง

ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering)
 

 1. นกัเรยีนรว่มกนัสนทนาทบทวนความรูเ้ดมิ จากนัน้รว่มกนัแสดงความคดิเหน็  โดยใชค้ำาถามกระตุน้ความคดิ

 2. นกัเรยีนศกึษา รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัการบอกระยะเวลาและการเปรยีบเทยีบระยะเวลาเปน็วนิาท ีนาท ีชัว่โมง 

เช่น การสังเกต การร่วมกันสนทนากับเพื่อนในชั้นเรียน จากอินเทอร์เน็ต

ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ (Processing)

 3. นักเรียนเล่าประสบการณ์ การปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำาวัน โดยระบุเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด แล้ว 

นักเรียนในชั้นร่วมกันวาดภาพนาฬิกาตามเวลาดังกล่าวและเขียนคำาอ่านเวลา จากนั้นร่วมกันตอบคำาถามจาก 

คำาถามกระตุ้นความคิด โดยมีนักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

 4. นักเรียนพิจารณาภาพนาฬิกาแสดงเวลาเริ่มกิจกรรม และแถบระยะเวลากิจกรรมบนกระดาน จากนั้น 

ออกมาใช้นาฬิกาจำาลองแบบ 2 เข็ม แล้วปรับเข็มบนหน้าปัดนาฬิกาเพื่อแสดงเวลาเลิกกิจกรรม โดยมีนักเรียนร่วมกัน 

ตรวจสอบความถูกต้อง ดำาเนินกิจกรรมนี้อีก 3-4 ครั้ง เพื่อฝึกทักษะและตรวจสอบความเข้าใจ จากนั้นนักเรียนแบ่งกลุ่ม 

กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อร่วมกิจกรรมการใช้นาฬิกาจำาลอง

 5. นักเรียนร่วมกันคิดประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า แล้วสรุปเป็นแผนภาพความคิด จากนั้นร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจ 

เป็นความรู้ร่วมกัน

ขั้นป ิบัติและสรุปความรู้หลังการป ิบัติ (Applying and Constructing the Knowledge)

 6. แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน รับบัตรภาพนาฬิกาที่ระบุหมายเลขบัตรภาพคนละ 1 ภาพ  

แล้วนักเรียนกลุ่มที่ 1 จับคู่กับนักเรียนกลุ่มที่ 2 ที่ได้บัตรภาพหมายเลขเดียวกัน โดยนักเรียนกลุ่มที่ 1 เป็นเวลาเริ่มต้น 

(เวลากลางวัน) และนักเรียนกลุ่มที่ 2 เป็นเวลาสิ้นสุด (เวลากลางคืน) แล้วนักเรียนร่วมกันตอบว่าระยะเวลาระหว่างกลุ่มที่ 1 

กับกลุ่มที่ 2 นานเท่าไร โดยเขียนลงในกระดาษ สลับผลงานกับคู่อื่นเพื่อร่วมกันตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

 7. นักเรียนทำาใบงานที่ 1 การบอกระยะเวลา จากนั้นสลับผลงานกับเพื่อน เพื่อร่วมกันตรวจสอบและปรับปรุง

แก้ไขให้ถูกต้อง

 8. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้

  • การบอกระยะเวลาต้องทราบเวลาเริ่มต้นกิจกรรมและเวลาสิ้นสุดกิจกรรม

  • วินาที นาที ชั่วโมง บอกระยะเวลาต่างกัน เราสามารถนำาความรู้เรื่อง การบอกระยะเวลา ไปใช้บอก

ระยะเวลาในการทำากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำาวันได้
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ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ (Applying the Communication Skill)

 9. นักเรียนออกมานำาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยมีนักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

 10. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทำางานที่มีแบบแผน

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Self-Regulating)

 11. นกัเรยีนนำาความรูเ้กีย่วกบัการบอกระยะเวลาไปใชใ้นการปฏบิตักิจิกรรมตา่ง ๆ  หรอืวางแผนกจิกรรมทีจ่ะทำา

ในแต่ละวัน
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   การอ่านตารางเวลา

ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering)
 

 1. นักเรียนทบทวนความรู้เรื่อง การอ่านและการเขียนบันทึกเหตุการณ์หรือกิจกรรมโดยใช้ตารางเรียน แล้ว 

บอกลักษณะของตารางเรียน โดยใช้คำาถามกระตุ้นความคิด

 2. นักเรียนศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการอ่านตารางเวลา เช่น การสังเกต การร่วมกันสนทนากับเพื่อน 

ในชั้นเรียน จากอินเทอร์เน็ต

ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ (Processing)

 3. นักเรียนร่วมกันพิจารณาตารางกำาหนดการเดินรถ แล้วร่วมกันตอบคำาถาม โดยใช้คำาถามกระตุ้นความคิด

 4. นักเรียนร่วมกันคิดประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็น รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับ 

จากการอ่านตารางเวลา จากนั้นร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน

ขั้นป ิบัติและสรุปความรู้หลังการป ิบัติ (Applying and Constructing the Knowledge)

 5. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน แต่ละกลุ่มค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับตารางเวลาต่าง ๆ แล้วตั้งคำาถาม 

จากตารางกลุ่มละ 5 ข้อ ลงในกระดาษ จากนั้นสลับผลงานกับกลุ่มข้าง ๆ เพื่อร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง

 6. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้

  การอ่านตารางเวลา ช่วยให้ทราบกำาหนดการ เหตุการณ์ หรือกิจกรรมนั้น ๆ ได้ เพื่อให้เราสามารถวางแผน 

ในการเดินทางหรือนัดหมายได้ตามเวลาที่กำาหนด

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ (Applying the Communication Skill)

 7. แต่ละกลุ่มส่งผู้แทน 2 คน ออกมาร่วมกันนำาเสนอตารางเวลาหน้าชั้นเรียน พร้อมทั้งอ่านคำาถามเกี่ยวกับ 

ตารางเวลานี้ให้เพื่อนกลุ่มอื่นร่วมกันตอบคำาถาม โดยมีนักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง 

 8. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทำางานที่มีแบบแผน

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Self-Regulating)

 9. นักเรียนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตารางเวลาต่าง ๆ เช่น ตารางเวลาการเดินรถไฟ ตารางเวลาการให้บริการ 

รถโดยสารประจำาทาง ตารางเวลาการเดินทางด้วยยานพาหนะอื่น ๆ แล้วนำาไปให้ผู้ปกครองใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน

การเดินทางของครอบครัว
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   โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา

ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering)
 

 1. นักเรียนทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับเวลา อายุของสมาชิกของคนในครอบครัว แล้วร่วมกันตอบคำาถาม 

โดยใช้คำาถามกระตุ้นความคิด

 2. นักเรียนทบทวนความรู้เดิมจากแถบโจทย์ปัญหาบนกระดาน แล้วร่วมกันตอบคำาถาม

 3. นักเรียนศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา เช่น การสังเกต การร่วมกันสนทนากับเพื่อน

ในชั้นเรียน

ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ (Processing)

 4. นักเรียนพิจารณามาตราเวลาใน 1 วัน และ 1 ปี เพื่อใช้ในการตอบคำาถามจากแถบโจทย์บนกระดาน

 5. นักเรียนหาความสัมพันธ์ของเวลาจากแถบโจทย์บนกระดาน แล้วผู้แทนนักเรียน 1 คน ออกมาเขียน 

แสดงวิธีการหาคำาตอบหน้าชั้นเรียน

 6. นักเรียนพิจารณาแถบโจทย์ปัญหาบนกระดาน พร้อมทั้งร่วมกันตอบคำาถาม โดยใช้คำาถามกระตุ้นความคิด 

จากนั้นนักเรียนร่วมกันแก้โจทย์ปัญหาตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 4 ขั้น โดยมีนักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบ

ความถูกต้อง

 7. นักเรียนแบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน เพื่อฝึกทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีหาคำาตอบ 

จากแถบโจทยป์ญัหาบนกระดาน จากนัน้สง่ผูแ้ทนนกัเรยีน 2 คน ออกมารว่มกนัเขยีนแสดงวธิกีารหาคำาตอบหนา้ชัน้เรยีน 

โดยมีนักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งสรุปความเข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน

ขั้นป ิบัติและสรุปความรู้หลังการป ิบัติ (Applying and Constructing the Knowledge)

 8. นักเรียนทำาใบงานที่ 2 ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา จากนั้นสลับผลงานกับเพื่อน เพื่อร่วมกันตรวจสอบ 

และปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

 9. นักเรียนแต่ละกลุ่มรับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา ร่วมกันวิเคราะห์และแสดงวิธีการหาคำาตอบลงในกระดาษ  

จากนั้นสลับผลงานกับกลุ่มอื่น เพื่อร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง

 10. นักเรียนทำาใบงานที่ 3 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา จากนั้นสลับผลงานกับเพื่อน เพื่อร่วมกันตรวจสอบ 

และปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

 11. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้

  • หน่วยเวลา วินาที นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน และปี มีความสัมพันธ์กัน เราสามารถนำาความรู้ 

เรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาไปใช้ในการบอกเวลาในชีวิตประจำาวัน และใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนขั้นสูงต่อไป

  • กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 4 ขั้น คือ ทำาความเข้าใจโจทย์ วางแผน ลงมือทำา และตรวจสอบ ใช้ในการ

แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาได้ เราสามารถนำาความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเวลาในชีวิตประจำาวัน และใช้เป็น 

พื้นฐานในการเรียนขั้นสูงต่อไป
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ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ (Applying the Communication Skill)

 12. นักเรียนออกมานำาเสนอผลงานการหาความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา การแสดงวิธีการหาคำาตอบ และ 
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาหน้าชั้นเรียน โดยมีนักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

 13. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทำางานที่มีแบบแผน

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Self-Regulating)

 14. นกัเรยีนรว่มกนัศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบัมาตราเวลา และนำาความรูเ้กีย่วกบักระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาเกีย่วกบั
เวลา ไปจัดทำาป้ายนิเทศ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับเพื่อนนักเรียนหรือคนในโรงเรียน
 15. นักเรียนประเมินตนเองหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี้
  • สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร
  • นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
  • เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
  • นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนรู้ในวันนี้หรือไม่ เพียงใด
  • นักเรียนจะนำาความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร
  จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทำางานทุกขั้นตอนว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม 

เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง สำาหรับการทำางานในครั้งต่อไป 

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้

 1. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
  ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 2. นาฬิกาจำาลองแบบ 2 เข็ม
 3. นาฬิกาจำาลองแบบ 3 เข็ม
 4. นาฬิกาแบบ 3 เข็ม
 5. กระดาษเปล่า
 6. บัตรภาพนาฬิกาแบบ 2 เข็ม
 7. ภาพนาฬิกา
 8. แถบระยะเวลา
 9. ตารางเรียน
 10.  ตารางกำาหนดการเดินรถปรับอากาศกรุงเทพฯ-เชียงใหม่
 11. ลูกบอล
 12. แถบมาตราเวลาใน 1 วัน และ 1 ปี
 13. แถบโจทย์
 14. แถบโจทย์ปัญหา
 15. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน



ชื่อ  เลขที่  ชั้น 
ได้  คะแนน

คะแนนเต็ม 10 คะแนน

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)
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1.  เติมคำาตอบ (6 คะแนน)

  1)

         เมื่อวานตอนเย็นนักวิ่งมาราธอนวิ่งเข้าเส้นชัยเวลา

          นาฬิกา  นาที  วินาที

  2)

         เขียนเวลาโดยใช้จุด

         แสดงเวลาที่นาฬิกาปลุกตอนเช้ามืด 

         

  3)

         เขียนเข็มนาฬิกาแสดงเวลาที่น้องเกิด คือ

         7  นาฬิกา     15  นาที     45  วินาที

 

  4) โรงเรียนเปิดเรียนปีละ 200 วัน โรงเรียนเปิดเรียนเป็นเวลา 

    เดือน  วัน

  5) มาลีนัดเพื่อนไว้เวลา 10.15 น. มาลีมาถึงก่อนเวลา 20 นาที 

   มาลีมาถึงที่นัดหมายเวลา 

  6) เด็กอยู่ในท้องแม่เป็นเวลา 9 เดือน 3 วัน เท่ากับ  วัน
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2.  หาคำาตอบ (6 คะแนน)

  1) พุทธศักราช 2558 ตามีอายุ 78 ปี ตาเกิดเมื่อพุทธศักราชอะไร     

   ตอบ 
  2) การก่อสร้างอาคารหลังหนึ่ง กำาหนดเวลาไว้ 2 ปี 8 เดือน การก่อสร้าง

   เสร็จช้ากว่ากำาหนด 9 เดือน อาคารหลังนี้ใช้เวลาก่อสร้างนานเท่าไร

   ตอบ 
  3) รถไฟออกจากสถานีกรุงเทพฯ เวลา 20.55 น. ถึงสถานีนครสวรรค์

   เวลา 2.25 น. รถไฟใช้เวลาเดินทางนานเท่าไร

   ตอบ 

3.  แสดงวิธีทำา (8 คะแนน)

  1) ติ๋มใช้เวลาออกกำาลังกายนานเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 9 วัน 

   รวม 20 ชั่วโมง 15 นาที แต่ละวันติ๋มใช้เวลาออกกำาลังกายนานเท่าไร   

   วิธีทำา 

   

   

   

   

   

  2) น้องคนเล็กอายุ 13 ปี 8 เดือน พี่คนโตอายุมากกว่าน้องคนเล็ก 7 ปี 6 เดือน

    พี่คนโตมีอายุเท่าไร

   วิธีทำา 

   

   

   

   

   



ชื่อ  เลขที่  ชั้น 
ได้  คะแนน

คะแนนเต็ม 10 คะแนน

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)
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1.  เติมคำาตอบ (6 คะแนน)

  1)

        เขียนเวลาโดยใช้จุด

         แสดงเวลาที่นาฬิกาปลุกตอนเช้ามืด

         

  2)

        เขียนเข็มนาฬิกาแสดงเวลาที่น้องเกิด คือ

         7  นาฬิกา     15  นาที     45  วินาที 

         

  3)

       เมื่อวานตอนเย็นนักวิ่งมาราธอนวิ่งเข้าเส้นชัยเวลา

          นาฬิกา  นาที  วินาที

 

  4) มาลีนัดเพื่อนไว้เวลา 10.15 น. มาลีมาถึงก่อนเวลา 20 นาที 

   มาลีมาถึงที่นัดหมายเวลา 

  5) เด็กอยู่ในท้องแม่เป็นเวลา 9 เดือน 3 วัน เท่ากับ  วัน

  6) โรงเรียนเปิดเรียนปีละ 200 วัน โรงเรียนเปิดเรียนเป็นเวลา 

    เดือน  วัน
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2.  หาคำาตอบ (6 คะแนน)

  1) รถไฟออกจากสถานีกรุงเทพฯ เวลา 20.55 น. ถึงสถานีนครสวรรค์

   เวลา 2.25 น. รถไฟใช้เวลาเดินทางนานเท่าไร

   ตอบ 
  2) พุทธศักราช 2558 ตามีอายุ 78 ปี ตาเกิดเมื่อพุทธศักราชอะไร     

   ตอบ 
  3) การก่อสร้างอาคารหลังหนึ่ง กำาหนดเวลาไว้ 2 ปี 8 เดือน การก่อสร้าง

   เสร็จช้ากว่ากำาหนด 9 เดือน อาคารหลังนี้ใช้เวลาก่อสร้างนานเท่าไร

   ตอบ 

3.  แสดงวิธีทำา (8 คะแนน)

  1) น้องคนเล็กอายุ 13 ปี 8 เดือน พี่คนโตอายุมากกว่าน้องคนเล็ก 7 ปี 6 เดือน

    พี่คนโตมีอายุเท่าไร

   วิธีทำา 

   

   

   

   

   

  2) ติ๋มใช้เวลาออกกำาลังกายนานเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 9 วัน 

   รวม 20 ชั่วโมง 15 นาที แต่ละวันติ๋มใช้เวลาออกกำาลังกายนานเท่าไร   

   วิธีทำา 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)

1.	 1) 17 นาฬิกา   20 นาที   50 วินาที

  2) 4.45 น.

  3) 

  4) 6 เดือน 20 วัน 

  5) 9.55 น.

  6) 273 วัน

2.	 1) ตาเกิดเมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๐

  2) อาคารหลังนี้ใช้เวลาก่อสร้างนาน  ๓  ปี  ๕  เดือน

  3) รถไฟใช้เวลาเดินทางนาน  ๕  ชั่วโมง  ๓๐  นาที

3.	 1) วิธีทำา ติ๋มใช้เวลาออกกำาลังกายนานเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 9 วัน

    รวม 20 ชั่วโมง 15 นาที

     

    แต่ละวันติ๋มใช้เวลาออกกำาลังกายนาน  

   ตอบ แต่ละวันติ๋มใช้เวลาออกกำาลังกายนาน   ๒ ชั่วโมง  ๑๕ นาที

  2) วิธีทำา  ปี  เดือน

    น้องคนเล็กอาย ุ 13 8 
+

    พี่คนโตอายุมากกว่าน้องคนเล็ก 7 6

    พี่คนโตมีอาย ุ 20 14

     หรือ  21 2

   ตอบ พี่คนโตมีอายุ  ๒๑  ปี  ๒  เดือน 

 ชั่วโมง นาที

9  20 15

  2 15

135
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)

1.	 1) 4.45 น.

  2) 

  3) 17 นาฬิกา   20 นาที   50 วินาที

  4) 9.55 น.

  5) 273 วัน 

  6) 6 เดือน 20 วัน

2.	 1) รถไฟใช้เวลาเดินทางนาน  ๕  ชั่วโมง  ๓๐  นาที

  2) ตาเกิดเมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๐

  3) อาคารหลังนี้ใช้เวลาก่อสร้างนาน  ๓  ปี  ๕  เดือน

3.	 1) วิธีทำา  ปี  เดือน

    น้องคนเล็กอาย ุ 13 8 
+

    พี่คนโตอายุมากกว่าน้องคนเล็ก 7 6

    พี่คนโตมีอายุ 20 14

     หรือ  21 2

   ตอบ พี่คนโตมีอายุ  ๒๑  ปี  ๒  เดือน 

  2) วิธีทำา ติ๋มใช้เวลาออกกำาลังกายนานเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 9 วัน

    รวม 20 ชั่วโมง 15 นาที

     

    แต่ละวันติ๋มใช้เวลาออกกำาลังกายนาน  

   ตอบ แต่ละวันติ๋มใช้เวลาออกกำาลังกายนาน   ๒ ชั่วโมง  ๑๕ นาที

 ชั่วโมง นาที

9  20 15

  2 15

135
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หน่วยการเรียนรู้ที่	

แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรู้สำาหรับผู้เรียน

ชื่อ-นามสกุล  เลขที่  ชั้น 

วันที่  เดือน  พ.ศ. 

คำาชี้แจง		นักเรียนบันทึกสรุปผลการเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้นี้

นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร

หลังจากท่ีเรียนหน่วยการเรียนรู้น้ีแล้ว

นักเรียนยังไม่เข้าใจเรื่องใดอีกบ้าง

ที่เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้นี้

ซึ่งต้องการให้ครูอธิบายเพิ่มเติม

นักเรียนจะสามารถนำาความรู้

ความเข้าใจจากหน่วยการเรียนรู้นี้

ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน

ได้อย่างไรบ้าง ผลงานที่นักเรียนชอบและต้องการ

คัดเลือกเป็นผลงานดีเด่นจาก

หน่วยการเรียนรู้นี้คือผลงานใดบ้าง

เพราะอะไร

นักเรียนได้รับความรู้เรื่องใดบ้าง

จากหน่วยการเรียนรู้นี้

นักเรียนได้ทำากิจกรรมอะไรบ้าง

ในหน่วยการเรียนรู้นี้

หมายเหตุ	ครูสำาเนาแบบบันทึกนี้เพื่อให้นักเรียนบันทึกทุกหน่วยการเรียนรู้

1.  ครูสามารถนำาแบบบันทึกนี้ไปใช้เป็นหลักฐานและข้อมูลเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

2.  ครูสามารถนำาแบบบันทึกนี้ี้ไปใช้ประกอบการทำาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเป็นผลงานประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้

6

เวลา



29

หน่วยการเรียนรู้ที่  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  เรื่อง 

ชั้น  เวลาเรียน 1 ชั่วโมง

6  เวลา

5    โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา : 1

ประถมศึกษาปีที่ 4

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

 มาตรฐานการเรียนรู้

	 มาตรฐาน	ค	2.1		 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด	วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด	และนำาไปใช้

 ตัวชี้วัด

	 ค	2.1	ป.4/1		 แสดงวิธีหาคำาตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา		

จุดประสงค์การเรียนรู้

	 1.	 อธิบายความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา	(K)

	 2.		 นำาความสัมพันธ์ของหน่วยเวลามาคิดหาคำาตอบ	(P)

	 3.		 มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม	(A)

สาระสำาคัญ

	 หน่วยเวลา	 วินาที	 นาที	 ชั่วโมง	 วัน	 สัปดาห์	 เดือน	 และปี	 มีความสัมพันธ์กัน	 เราสามารถนำาความรู้เรื่อง 

ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาไปใช้ในการบอกเวลาในชีวิตประจำาวัน	และใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนขั้นสูงต่อไป

สาระการเรียนรู้

	 การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา
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สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน

 1.	 ความสามารถในการสื่อสาร

	 2.	 ความสามารถในการคิด

	 	 -		การคิดเชื่อมโยง

	 3.	 ความสามารถในการแก้ปัญหา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 1.	 ใฝ่เรียนรู้

	 2.	 มุ่งมั่นในการทำางาน

คำาถามสำาคัญ

 ถ้านักเรียนไม่มีความรู้เรื่อง	ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา	จะส่งผลกับนักเรียนอย่างไร

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering)
 

	 1.		 นักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเวลา	 โดยนักเรียนนั่งล้อมกันเป็นวงกลมแล้วร่วมกันร้องเพลงและปรบมือ 

ประกอบจงัหวะพรอ้มทัง้สง่ลกูบอลใหเ้พือ่นไปเรือ่ย	ๆ 	เมือ่ไดย้นิสญัญาณวา่	“หยดุ”	นกัเรยีนทีถ่อืลกูบอลอยูจ่ะตอบคำาถาม

คนละ	1	คำาถาม	ดังนี้

	 	 	 1	นาท	ีมีกี่วินาท	ี(60 วินาที)	 1	ชั่วโมง	มีกี่นาที	(60 นาที)

	 	 	 1	วัน	มีกี่ชั่วโมง	(24 ชั่วโมง)	 1	สัปดาห์	มีกี่วัน (7 วัน)

	 	 	 1	เดือน	มีกี่วัน	(30 วัน) 	 1	ปี	มีกี่เดือน	(12 เดือน)

	 	 	 1	ปี	มีกี่วัน	(365 วัน)

	 2.	 นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น	โดยใช้คำาถามกระตุ้นความคิด	ดังนี้

  •	 ถ้านักเรียนไม่มีความรู้เรื่อง	ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา	จะส่งผลกับนักเรียนอย่างไร

	 3.	 นักเรียนศึกษา	 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา	 เช่น	 การสังเกต	การร่วมกันสนทนา 

กับเพื่อนในชั้นเรียน	
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ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ (Processing)

	 4.	 นักเรียนพิจารณามาตราเวลาใน	1	วัน	และ	1	ปี	ดังนี้

  

มาตราเวลา (ใน 1 วัน)

60	 วินาท	ี	 เป็น		 1		นาที

60			 นาท	ี	 เป็น		 1		ชั่วโมง

24			 ชั่วโมง		 เป็น		 1		วัน

มาตราเวลา (ใน 1 ปี)

7	 วัน		 เป็น		 1		สัปดาห์

	*30			 วัน		 เป็น		 1		เดือน

52			 สัปดาห์		 เป็น		 1		ปี

12	 เดือน		 เป็น		 1		ปี

	*365			วัน		 เป็น		 1		ปี

*ค่าที่ใช้ในการคิดคำานวณ

	 5.	 นักเรียนใช้มาตราเวลาใน	1	วัน	และ	1	ปี	ในการตอบคำาถามจากแถบโจทย์บนกระดาน	ดังนี้

  •	 พ่อขับรถไปทำางานและขับกลับบ้านวันละ	60	นาที	พ่อขับรถกี่ชั่วโมง (1 ชั่วโมง)

  •	 จิ๋วขับรถทุกวันใน	1	ปี	จิ๋วขับรถกี่วัน	(365 วัน)

  •	 แม่ทำาอาหารทุกวัน	ตลอด	52	สัปดาห์	แม่ทำาอาหารกี่ปี	(1 ปี)

	 6.	 นักเรียนหาความสัมพันธ์ของเวลาจากแถบโจทย์บนกระดาน	ดังนี้

	 	 	 2	ชั่วโมง		คิดเป็นกี่นาที

	 	 จากนั้นถามคำาถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน	ดังนี้

  •	 จากแถบโจทย์	กำาหนดหน่วยเวลาอะไรมาให้	(ชั่วโมง)

  •	 ให้หาหน่วยเวลาอะไร	(นาที)

  •	 หน่วยที่กำาหนดให้เป็นหน่วยใหญ่หรือหน่วยเล็กกว่าหน่วยที่ต้องการหา	(หน่วยใหญ่)

  •	 หน่วยที่ต้องการให้หาเป็นหน่วยใหญ่หรือหน่วยเล็กกว่าหน่วยที่กำาหนดให้	(หน่วยเล็ก)

  • วธิคีดินีเ้ปน็การทำาหนว่ยใหญใ่หเ้ปน็หนว่ยเลก็หรอืหนว่ยเลก็เปน็หนว่ยใหญ ่(ทำาหนว่ยใหญใ่หเ้ปน็หนว่ยเลก็)

  •	 หน่วยชั่วโมงสัมพันธ์กับหน่วยนาทีอย่างไร	(1 ชั่วโมง เป็น 60 นาที)

  •	 ควรใช้วิธีคูณหรือหารหาคำาตอบ	เพราะอะไร	(การคูณ เพราะเป็นการทำาหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยเล็ก)

  นักเรียนแต่ละคนคิดแสดงวิธีหาคำาตอบด้วยตนเองหรือร่วมกันสนทนากับเพื่อน	แล้วผู้แทนนักเรียน	 1	คน	

ออกมาเขียนแสดงวิธีการหาคำาตอบหน้าชั้นเรียน	ดังนี้

	 	 	 1		ชั่วโมง		 	 	 คิดเป็น			 60		นาที

	 	 	 2		ชั่วโมง		 	 	 คิดเป็น			 2	×	60	=	120		นาที

	 	 	 ดังนั้น		2		ชั่วโมง		 คิดเป็น			 120		นาที

  นั่นคือ	การทำาหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยเล็กใช้วิธีคูณ
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	 7.	 นักเรียนหาความสัมพันธ์ของเวลาจากแถบโจทย์บนกระดาน	ดังนี้

	 	 	 12		นาท	ี		 คิดเป็นกี่วินาที

	 	 จากนั้นนักเรียนตอบคำาถามเช่นเดียวกับกิจกรรมข้อ	 6.	 แล้วผู้แทนนักเรียนอีก	 1	คน	ออกมาเขียนแสดง 

วิธีการหาคำาตอบหน้าชั้นเรียน	ดังนี้

   1		นาท	ี	 	 	 คิดเป็น			 60		วินาที

	 	 	 12		นาท	ี	 	 	 คิดเป็น			 12		×	60	=	720		วินาที

	 	 	 ดังนั้น		12		นาท	ี	 คิดเป็น			 720		วินาที

  นั่นคือ	การทำาหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยเล็กใช้วิธีคูณ

	 	8.	 นักเรียนหาความสัมพันธ์ของเวลาจากแถบโจทย์บนกระดาน	ดังนี้

	 	 	 36		เดือน		เท่ากับกี่ปี

	 	 จากนั้นถามคำาถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน	ดังนี้

  •	 จากแถบโจทย์	กำาหนดหน่วยเวลาอะไรมาให้	(เดือน)

  •	 โจทย์ให้หาหน่วยเวลาอะไร	(ปี)

  •	 หน่วยที่กำาหนดให้เป็นหน่วยใหญ่หรือเล็กกว่าหน่วยที่ต้องการหา	(หน่วยเล็ก)

  •	 หน่วยที่ต้องการให้หาเป็นหน่วยใหญ่หรือเล็กกว่าหน่วยที่กำาหนดให้	(หน่วยใหญ่)

  •	 วิธีคิดนี้เป็นการทำาหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยเล็กหรือทำาหน่วยเล็กให้เป็นหน่วยใหญ่	

   (ทำาหน่วยเล็กให้เป็นหน่วยใหญ่)

  •	 หน่วยเดือนสัมพันธ์กับหน่วยปีอย่างไร	(12 เดือน เป็น 1 ปี)

  •	 ควรใช้วิธีคูณหรือหารหาคำาตอบ	เพราะอะไร	(การหาร เพราะเป็นการทำาหน่วยเล็กให้เป็นหน่วยใหญ่)

	 	 นักเรียนแต่ละคนคิดแสดงวิธีหาคำาตอบด้วยตนเองหรือร่วมกันสนทนากับเพื่อน	แล้วผู้แทนนักเรียน	 1	คน	

ออกมาเขียนแสดงวิธีการหาคำาตอบหน้าชั้นเรียน	ดังนี้

	 	 	 12		เดือน			 	 คิดเป็น			 1		ปี

	 	 	 36		เดือน			 	 คิดเป็น			 36	ö	12	=	3		ปี

	 	 	 ดังนั้น		36		เดือน		 เท่ากับ				 3		ปี

  นั่นคือ	การทำาหน่วยเล็กให้เป็นหน่วยใหญ่ใช้วิธีหาร

	 9.	 นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ว่า

  •	 การทำาหน่วยเวลาจากหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยเล็กใช้วิธีคูณ

  •	 การทำาหน่วยเวลาจากหน่วยเล็กให้เป็นหน่วยใหญ่ใช้วิธีหาร
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ขั้นป ิบัติและสรุปความรู้หลังการป ิบัติ (Applying and Constructing the Knowledge)

	 10.	 นักเรียนทำาใบงานที	่2	เรื่อง	ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา	จากนั้นสลับผลงานกับเพื่อน	เพื่อร่วมกันตรวจสอบ

และปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

	 11.	 นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน	ดังนี้

	 	 หน่วยเวลา	 วินาที	 นาที	 ชั่วโมง	 วัน	 	 สัปดาห์	 เดือน	 และปี	 มีความสัมพันธ์กัน	 เราสามารถนำาความรู้เรื่อง	 

ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาไปใช้ในการบอกเวลาในชีวิตประจำาวันและใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนขั้นสูงต่อไป

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ (Applying the Communication Skill)

	 12.	 นักเรียนออกมานำาเสนอผลงานการหาความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาหน้าชั้นเรียน	 โดยมีนักเรียนและครู 

ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

	 13.	 นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทำางานที่มีแบบแผน

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Self-Regulating)

	 14.	 นกัเรยีนแบง่กลุม่	3-4	คน	แตล่ะกลุม่รว่มกนัศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบัมาตราเวลา	พรอ้มทัง้ออกแบบการนำาเสนอ

ให้น่าสนใจ	แล้วนำาไปจัดทำาเป็นป้ายนิเทศ	เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับเพื่อนนักเรียนหรือคนในโรงเรียน

กิจกรรมนี้สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่	21	ด้านการร่วมมือทำางานเป็นทีม

	 15.	 นักเรียนประเมินตนเองหลังการเรียน	ในประเด็นต่อไปนี้

  •	 สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร

  •	 นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด

  •	 เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด

  •	 นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนรู้ในวันนี้หรือไม่	เพียงใด

  •	 นักเรียนจะนำาความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง	ครอบครัว	และสังคมทั่วไปได้อย่างไร

  จากนัน้แลกเปลีย่นตรวจสอบขัน้ตอนการทำางานทกุขัน้ตอนวา่จะเพิม่คณุคา่ไปสูส่งัคม	เกดิประโยชนต์อ่สงัคม

ให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง	สำาหรับการทำางานในครั้งต่อไป
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สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้

	 1.	 หนังสือเรียน	รายวิชาพื้นฐาน	คณิตศาสตร์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	

	 	 ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ	(พว.)

	 2.	 ลูกบอล

	 3.	 แถบมาตราเวลาใน	1	วัน	และ	1	ปี

	 4.	 แถบโจทย์

	 5.	 แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

การประเมินการเรียนรู้

	 1.	 ประเมินความรู้เรื่อง	ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา	(K)		ด้วยแบบทดสอบ

	 2.	 ประเมินกระบวนการทำางานกลุ่ม		(P)		ด้วยแบบประเมิน	

	 3.	 ประเมินใบงานเรื่อง	ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา	(P)		ด้วยแบบประเมิน

	 4.	 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้	มุ่งมั่นในการทำางาน	(A)		ด้วยแบบประเมิน



แบบประเมินตามสภาพจริง (Rubrics)
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 แบบประเมินกระบวนการทำางานกลุ่ม

รายการการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

กระบวนการทำางานกลุ่ม มีการกำาหนดบทบาท

สมาชิกชัดเจน	และ

มีการชี้แจงเป้าหมาย

การทำางาน	มีการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน

อย่างร่วมมือร่วมใจ

พร้อมกับการประเมิน

เป็นระยะ	ๆ

มีการกำาหนดบทบาท

สมาชิกชัดเจน	

มีการชี้แจงเป้าหมาย

อย่างชัดเจนและ

ปฏิบัติงานร่วมกัน

แต่ไม่มีการประเมิน

เป็นระยะ	ๆ

มีการกำาหนดบทบาท

เฉพาะหัวหน้า	ไม่มี

การชี้แจงเป้าหมาย

อย่างชัดเจน	

ปฏิบัติงานร่วมกัน

ไม่ครบทุกคน

ไม่มีการกำาหนด

บทบาทสมาชิก

และไม่มีการชี้แจง

เป้าหมาย	สมาชิก

ต่างคนต่างทำางาน

 แบบประเมินใบงานเรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา

รายการการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

การบอกความสัมพันธ์

ของหน่วยเวลา 

และนำาความสัมพันธ์

ของหน่วยเวลา

มาคิดหาคำาตอบ

บอกความสัมพันธ์

ของหน่วยเวลา 

และนำาความสัมพันธ์

ของหน่วยเวลา

มาคิดหาคำาตอบ

ได้ถูกต้องทุกข้อ

ด้วยตนเอง

บอกความสัมพันธ์

ของหน่วยเวลา 

และนำาความสัมพันธ์

ของหน่วยเวลา

มาคิดหาคำาตอบ

ได้ถูกต้อง	

มีบางข้อผิด

แต่สามารถแก้ไขได้

ด้วยตนเอง

บอกความสัมพันธ์

ของหน่วยเวลา 

และนำาความสัมพันธ์

ของหน่วยเวลา

มาคิดหาคำาตอบ

ได้ถูกต้องด้วยตนเอง 

มีบางข้อผิด	

เมื่อมีผู้แนะนำา

ก็สามารถแก้ไขได้

บอกความสัมพันธ์

ของหน่วยเวลา 

และนำาความสัมพันธ์

ของหน่วยเวลา

มาคิดหาคำาตอบ

ได้ถูกต้อง	

แต่ต้องมีผู้แนะนำา

ทุกข้อ
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ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา

บันทึกหลังการสอน

ลงชื่อ	

( )

ตำาแหน่ง	

ผลการจัดการเรียนการสอน

ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางแก้ไข

ครูผู้สอน	

( )

วันที่บันทึก	



ใบงานท่ี    เรื่อง  

วันที	่ 	เดือน	 	พ.ศ.	  

ชื่อ	 	เลขที่	 	ชั้น	

ได้	 		 	 คะแนน	

คะแนนเต็ม		 10	 คะแนน
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 เติมคำาตอบ

    2      ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา

	 1.		 โรงเรียนปิดเทอม	3	สัปดาห์	เท่ากับ	 	วัน

	 2.		 ช้างตั้งท้องนานประมาณ	20	เดือน	เท่ากับ	 	ปี	 	เดือน

	 3.		 ช่างรับเหมาปลูกอาคารเรียนนาน	2	ปี	3	เดือน	เท่ากับ	 	เดือน

	 4.	 ปีที่เดือนกุมภาพันธ์ม	ี29	วัน	เรียกว่าปีอธิกสุรทิน	ปีอธิกสุรทินมีทั้งหมด	 	วัน

	 5.		 กู้เงินปลูกบ้าน	กำาหนดใช้เงินคืนเป็นรายเดือนรวม	156	เดือน	เท่ากับ	 	ปี

	 6.		 ปีหนึ่งเปิดเรียนนานประมาณ	9	เดือน	ระดับประถมศึกษากำาหนดให้เรียน	6	ปี	

	 	 มีเวลาเปิดเรียน	 	ป	ี 	เดือน

	 7.		 ดูโทรทัศน์วันละประมาณ	2	ชั่วโมง	ในเวลา	1	เดือน	

	 	 ดูโทรทัศน์นาน		 	วัน	 	ชั่วโมง

	 8.		 วันหนึ่งใช้เวลานอน	10	ชั่วโมง	ในเวลา	1	ปี	ใช้เวลานอน		 		วัน		 		ชั่วโมง

	 9.		 ออกกำาลังกายสัปดาห์ละ	3	วัน	ในเวลา	1	ปี	ออกกำาลังกาย		 		เดือน		 		วัน

	 10.		 เด็กคนหนึ่งเกิดมาได้นาน	1,350	นาที	เขาเกิดมาได้นาน		 		ชั่วโมง		 		นาที



ได้	 		 	 คะแนน	

คะแนนเต็ม		 10	 คะแนน

เฉลยใบงานท่ี    เรื่อง  

วันที่	 	เดือน	 	พ.ศ.	  

ชื่อ	 	เลขที	่ 	ชั้น	
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 เติมคำาตอบ

    2      ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา

	 1.		 โรงเรียนปิดเทอม	3	สัปดาห์	เท่ากับ	 	วัน

	 2.		 ช้างตั้งท้องนานประมาณ	20	เดือน	เท่ากับ	 	ปี	 	เดือน

	 3.		 ช่างรับเหมาปลูกอาคารเรียนนาน	2	ปี	3	เดือน	เท่ากับ	 	เดือน

	 4.	 ปีที่เดือนกุมภาพันธ์ม	ี29	วัน	เรียกว่าปีอธิกสุรทิน	ปีอธิกสุรทินมีทั้งหมด	 	วัน

	 5.		 กู้เงินปลูกบ้าน	กำาหนดใช้เงินคืนเป็นรายเดือนรวม	156	เดือน	เท่ากับ	 	ปี

	 6.		 ปีหนึ่งเปิดเรียนนานประมาณ	9	เดือน	ระดับประถมศึกษากำาหนดให้เรียน	6	ปี	

	 	 มีเวลาเปิดเรียน	 	ป	ี 	เดือน

	 7.		 ดูโทรทัศน์วันละประมาณ	2	ชั่วโมง	ในเวลา	1	เดือน	

	 	 ดูโทรทัศน์นาน		 	วัน	 	ชั่วโมง

	 8.		 วันหนึ่งใช้เวลานอน	10	ชั่วโมง	ในเวลา	1	ปี	ใช้เวลานอน		 		วัน		 		ชั่วโมง

	 9.		 ออกกำาลังกายสัปดาห์ละ	3	วัน	ในเวลา	1	ปี	ออกกำาลังกาย		 		เดือน		 		วัน

	 10.		 เด็กคนหนึ่งเกิดมาได้นาน	1,350	นาที	เขาเกิดมาได้นาน		 		ชั่วโมง		 		นาที

(21)

                 (1)         (8)

         (27)

                 (366)

                 (13)

 (4)        (6)

(2)     (12)

                             (152)          (2)

                                 (5)                  (6)

                          (22)             (30)
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หน่วยการเรียนรู้ที่  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  เรื่อง 

ชั้น  เวลาเรียน 1 ชั่วโมง

6  เวลา

6    โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา : 2

ประถมศึกษาปีที่ 4

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

 มาตรฐานการเรียนรู้

	 มาตรฐาน	ค	2.1		 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด	วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด	และนำาไปใช้

 ตัวชี้วัด

	 ค	2.1	ป.4/1		 แสดงวิธีหาคำาตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา		

จุดประสงค์การเรียนรู้

	 1.	 อธิบายขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา	(K)

	 2.		 แสดงวิธีแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา	(P)

	 3.		 เห็นคุณค่าของการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน	(A)

สาระสำาคัญ

	 กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา	4	ขั้น	คือ	ทำาความเข้าใจโจทย์	วางแผน	ลงมือทำา	และตรวจสอบ

ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาได้

สาระการเรียนรู้

	 1.	 การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา

	 2.		 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา
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สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน

 1.	 ความสามารถในการสื่อสาร

	 2.	 ความสามารถในการคิด

	 	 -		การคิดวิเคราะห์

	 3.	 ความสามารถในการแก้ปัญหา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ใฝ่เรียนรู้

คำาถามสำาคัญ

 ถ้านักเรียนไม่มีความรู้เรื่อง	การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา	จะส่งผลกับนักเรียนอย่างไร

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering)
 

	 1.		 นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับอายุของสมาชิกของคนในครอบครัวว่า	 แต่ละคนมีอายุเท่าไร	 เช่น	คุณแม่ 

อาย	ุ35	ปี	คุณพ่ออายุ	39	ป	ีน้องอาย	ุ8	ปี	7	เดือน	จากนั้นใช้ถามคำาถาม	ดังนี้

  •	 นักเรียนอายุมากกว่าน้องเท่าไร

  •	 นักเรียนอายุน้อยกว่าแม่เท่าไร

  •	 นักเรียนมีวิธีการหาคำาตอบอย่างไร

	 2.	 นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น	โดยใช้คำาถามกระตุ้นความคิด	ดังนี้

  •	 ถ้านักเรียนไม่มีความรู้เรื่อง	การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา	จะส่งผลกับนักเรียนอย่างไร	

	 3.	 นักเรียนศึกษา	 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา	 เช่น	 การสังเกต	การร่วมกันสนทนากับ 

เพื่อนในชั้นเรียน
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ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ (Processing)

	 4.	 นักเรียนพิจารณาแถบโจทย์ปัญหาบนกระดาน	ดังนี้

	 	 	 ขับรถโดยสารขาไปใช้เวลา	2	ชั่วโมง	27	นาที	ขากลับใช้เวลามากกว่าขาไป	1	ชั่วโมง	45	นาที	

	 	 	 ขากลับใช้เวลานานเท่าใด

  นักเรียนอ่านออกเสียงโจทย์ปัญหาพร้อม	ๆ	กัน	1	ครั้ง	จากนั้นใช้คำาถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน	ดังนี้

  •	 นักเรียนมีวิธีการแก้โจทย์ปัญหาอย่างไร	(ใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 4 ขั้น)

  •	 กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา	4	ขั้น	อะไรบ้าง	(ทำาความเข้าใจโจทย์ วางแผน ลงมือทำา และตรวจสอบ)

  จากนั้นนักเรียนร่วมกันแก้โจทย์ปัญหาตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา	4	ขั้น	ดังนี้

  •	 โจทย์ปัญหาข้อนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร	(การขับรถโดยสาร)

  •	 ขับรถโดยสารขาไปใช้เวลานานเท่าไร	(2 ชั่วโมง 27 นาที)

  •	 ขับรถโดยสารขากลับใช้เวลามากกว่าขาไปเท่าไร	(1 ชั่วโมง 45 นาที)

  •	 โจทย์ถามอะไร	(ขากลับใช้เวลาขับรถนานเท่าไร)

  จากนั้นนักเรียนตอบคำาถามและร่วมกันวางแผน	ลงมือทำา	และตรวจสอบโจทย์ปัญหา	ดังนี้

	 	 1)	 ในขั้นวางแผน	ควรทำาอย่างไรให้ทราบว่าจะใช้วิธีใดในการหาคำาตอบ	

   (ทำาแผนผังดังนี้

   

ขาไป 2 ชม. 27 นาที ขากลับใช้เวลามากกว่า

ขาไป 1 ชม. 45 นาที

ขากลับ ?

หาคำาตอบโดยวิธีการบวก)

	 	 2)	 การลงมือทำาแตกต่างจากโจทย์ปัญหาการบวกอย่างไร	(มีการกำาหนดหน่วยเวลาเพื่อหาคำาตอบ)

ผู้แทนนักเรียนออกมาเขียนตามคำาบอกของเพื่อน	ดังนี้

	 	 	 	 ชั่วโมง		 นาที

	 	 	 ขับรถขาไปใช้เวลา	 2	 27	
+

	 	 	 ขับรถขากลับใช้เวลามากขึ้น	 1	 45

	 	 	 ขับรถขากลับใช้เวลานานทั้งหมด	 3	 72

	 	 	 	 หรือ	 4	 12

   ตอบ 	ขากลับใช้เวลา	๔	ชั่วโมง	๑๒	นาที	

	 	 3)	 จะตรวจสอบความถกูตอ้งของคำาตอบไดอ้ยา่งไร (พจิารณาความสมเหตสุมผลของคำาตอบ ประมาณ 2 ชัว่โมงครึง่ 

รวมกับประมาณ 2 ชั่วโมง คำาตอบควรได้ประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่ง หรือใช้วิธีการลบออกจากคำาตอบที่ได้ โดยนำาผลบวกลบด้วยตัวตั้ง 

หรือตัวบวก ดังนี้
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 ชั่วโมง นาที

 4 12 
-

 2 27

 1 45

หรือ  ชั่วโมง นาที

 4 12 
-

 1 45

 2 27

   แสดงว่าคำาตอบถูกต้อง)

  	 โดยนักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

	 5.	 นักเรียนพิจารณาแถบโจทย์ปัญหาบนกระดาน	ดังนี้

	 	 	 พี่อายุ	11	ปี	5	เดือน	จอยอายุ	8	ปี	9	เดือน	พี่อายุมากกว่าจอยเท่าไร

	 	 จากนั้นใช้คำาถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน	ดังนี้

  •	 โจทย์กำาหนดอะไร	(พี่อายุ 11 ปี 5 เดือน จอยอายุ 8 ปี 9 เดือน)

  •	 โจทย์ถามอะไร	(พี่อายุมากกว่าจอยเท่าไร)

  •	 ใช้วิธีใดหาคำาตอบ	(การลบ)  

  •	 มีวิธีหาคำาตอบอย่างไร	ผู้แทนนักเรียน	1-2	คน	ออกมาร่วมกันแสดงวิธีทำาบนกระดาน	ดังนี้

	 	 	 	 ปี		 เดือน

	 	 	 พี่อายุ	 11	 5	
-

	 	 	 จอยอายุ	 8	 9

	 	 	 พี่อายุมากกว่าจอย	 2	 8

   ตอบ 	พี่อายุมากกว่าจอย	๒	ปี	๘	เดือน

  •	 มีวิธีตรวจสอบความถูกต้องอย่างไร	(นำาอายุของพี่ที่มากกว่าจอยบวกกับอายุของจอยจะได้อายุของพี่)

   โดยมีนักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

	 6.	 นักเรียนฝึกทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีหาคำาตอบจากแถบโจทย์ปัญหาบนกระดาน 

ครั้งละ	1	ข้อ	ดังนี้

	 	 	 ปิ่นฝึกรำาไทยทุกสัปดาห	์สัปดาห์ละ	1	ชั่วโมง	45	นาที	เป็นเวลา	3	สัปดาห์	

	 	 	 ปิ่นใช้เวลาฝึกรำาไทยนานเท่าไร

    ชั่วโมง  นาที

  ( ปิ่นฝึกรำาไทยทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 45 
x

   เป็นเวลา  3  สัปดาห์

   ปิ่นใช้เวลาฝึกรำาไทยนาน 3 135

    หรือ 5 15

   ตอบ    ปิ่นใช้เวลาฝึกรำาไทยนาน ๕ ชั่วโมง ๑๕ นาที)  

	 	 	 ช่างก่อสร้างทำางานทุกวัน	ตลอดสัปดาห์ใช้เวลาทั้งหมด	59	ชั่วโมง	30	นาที	

	 	 	 ช่างก่อสร้างใช้เวลาทำางานนานวันละเท่าไร

10 17
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  ( ช่างก่อสร้างใช้เวลาทำางานทั้งหมด 59 ชั่วโมง 30 นาที 

   ช่างก่อสร้างทำางานหนึ่งสัปดาห์หรือ 7 วัน 

     ชั่วโมง นาที

    7 59 30

   ช่างก่อสร้างใช้เวลาทำางานนานวันละ  8 30

   ตอบ    ช่างก่อสร้างใช้เวลาทำางานนานวันละ ๘ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 

	 	 โดยมีนักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

	 7.	 นกัเรยีนรว่มกนัสรปุสิง่ทีเ่ขา้ใจเปน็ความรูร้ว่มกนัวา่	กระบวนการแกโ้จทยป์ญัหา	4	ขัน้	คอื	ทำาความเขา้ใจโจทย	์

วางแผน	ลงมือทำา	และตรวจสอบ

ขั้นป ิบัติและสรุปความรู้หลังการป ิบัติ (Applying and Constructing the Knowledge)

	 8.	 นกัเรยีนแบง่กลุม่	กลุม่ละ	3-4	คน	แตล่ะกลุม่จะไดร้บัโจทยป์ญัหาเกีย่วกบัเวลา	รว่มกนัวเิคราะหโ์จทยป์ญัหา

และแสดงวิธีการหาคำาตอบลงในกระดาษ	จากนั้นสลับผลงานกับกลุ่มอื่น	เพื่อร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง

กิจกรรมนี้สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่	21	ด้านการร่วมมือทำางานเป็นทีม

	 9.	 นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน	ดังนี้

	 	 กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา	4		ขั้น	คือ	ทำาความเข้าใจโจทย์	วางแผน	ลงมือทำา	และตรวจสอบ

ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาได้

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ (Applying the Communication Skill)

	 10.	 แต่ละกลุ่มส่งผู้แทนนักเรียน	 1-2	 คน	 ออกมานำาเสนอผลงานการแสดงวิธีการหาคำาตอบหน้าชั้นเรียน 

โดยมีนักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

	 11.	 นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทำางานที่มีแบบแผน

 
ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Self-Regulating)

	 12.	 นักเรียนนำาความรู้เกี่ยวกับกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาไปช่วยแนะนำาเพื่อนที่ยังไม่เข้าใจ 

ให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น

	 13.	 นักเรียนประเมินตนเองหลังการเรียน	ในประเด็นต่อไปนี้

  •	 สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร

  •	 นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด

  •	 เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด

210
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รายการการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

กระบวนการทำางานกลุ่ม มีการกำาหนดบทบาท

สมาชิกชัดเจน	และ

มีการชี้แจงเป้าหมาย

การทำางาน	มีการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน

อย่างร่วมมือร่วมใจ

พร้อมกับการประเมิน

เป็นระยะ	ๆ

มีการกำาหนดบทบาท

สมาชิกชัดเจน	

มีการชี้แจงเป้าหมาย

อย่างชัดเจนและ

ปฏิบัติงานร่วมกัน

แต่ไม่มีการประเมิน

เป็นระยะ	ๆ

มีการกำาหนดบทบาท

เฉพาะหัวหน้า	ไม่มี

การชี้แจงเป้าหมาย

อย่างชัดเจน	

ปฏิบัติงานร่วมกัน

ไม่ครบทุกคน

ไม่มีการกำาหนด

บทบาทสมาชิก

และไม่มีการชี้แจง

เป้าหมาย	สมาชิก

ต่างคนต่างทำางาน

  •	 นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนรู้ในวันนี้หรือไม่	เพียงใด

  •	 นักเรียนจะนำาความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง	ครอบครัว	และสังคมทั่วไปได้อย่างไร

	 	 จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทำางานทุกขั้นตอนว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม	 เกิดประโยชน์ต่อ 

สังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง	สำาหรับการทำางานในครั้งต่อไป

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้

	 1.	 หนังสือเรียน	รายวิชาพื้นฐาน	คณิตศาสตร์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	

	 	 ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ	(พว.)

	 2.	 แถบโจทย์ปัญหา

	 3.	 กระดาษเปล่า

	 4.	 แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

การประเมินการเรียนรู้

	 1.	 ประเมินความรู้เรื่อง	ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา	(K)	ด้วยแบบทดสอบ

	 2.	 ประเมินกระบวนการทำางานกลุ่ม		(P)		ด้วยแบบประเมิน	

	 3.	 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้	(A)	ด้วยแบบประเมิน

แบบประเมินตามสภาพจริง (Rubrics)

 แบบประเมินกระบวนการทำางานกลุ่ม
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ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา

บันทึกหลังการสอน

ลงชื่อ	

( )

ตำาแหน่ง	

ผลการจัดการเรียนการสอน

ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางแก้ไข

ครูผู้สอน	

( )

วันที่บันทึก	
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หน่วยการเรียนรู้ที่  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  เรื่อง 

ชั้น  เวลาเรียน 1 ชั่วโมง

6  เวลา

7    โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา : 3

ประถมศึกษาปีที่ 4

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

 มาตรฐานการเรียนรู้

	 มาตรฐาน	ค	2.1		 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด	วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด	และนำาไปใช้

 ตัวชี้วัด

	 ค	2.1	ป.4/1		 แสดงวิธีหาคำาตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา		

จุดประสงค์การเรียนรู้

	 1.	 อธิบายขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา	(K)

	 2.		 แสดงวิธีแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา	(P)

	 3.		 เห็นคุณค่าของการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน	(A)

สาระสำาคัญ

	 กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา	 4	 ขั้น	 คือ	 ทำาความเข้าใจโจทย์	 วางแผน	ลงมือทำา	 และตรวจสอบ	 ใช้ในการ 

แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาได้	 เราสามารถนำาความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเวลาในชีวิตประจำาวัน	 และใช้เป็น 

พื้นฐานในการเรียนขั้นสูงต่อไป

สาระการเรียนรู้

	 1.	 การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา

	 2.		 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา
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สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน

 1.	 ความสามารถในการสื่อสาร

	 2.	 ความสามารถในการคิด

	 	 -		การคิดวิเคราะห์

	 3.	 ความสามารถในการแก้ปัญหา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

	 มุ่งมั่นในการทำางานมุ่งมั่นในการทำางาน

คำาถามสำาคัญ

	 นักเรียนสามารถนำาความรู้เรื่อง	การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา	ไปใช้ในสถานการณ์ใดได้บ้างนักเรียนสามารถนำาความรู้เรื่อง	การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา	ไปใช้ในสถานการณ์ใดได้บ้าง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering)
 

	 1.		 นกัเรยีนรว่มกนัทบทวนความรูเ้รือ่ง	โจทยป์ญัหาเกีย่วกบัเวลา	โดยพจิารณาแถบโจทยป์ญัหาบนกระดาน	ดงันี้

	 	 	 แม่ทำาอาหารทุกวันตลอดสัปดาห์ใช้เวลา	16	ชั่วโมง	55	นาที	

	 	 	 แม่ใช้เวลาทำาอาหารวันละเท่าไร

	 	 นักเรียนอ่านและวิเคราะห์โจทย์ปัญหา	แล้วร่วมกันตอบคำาถาม	ดังนี้

  •	 โจทย์กำาหนดอะไร	(แม่ใช้เวลาทำาอาหารตลอดสัปดาห์เป็นเวลา 16 ชั่วโมง 55 นาที)

  •	 โจทย์ถามอะไร	(แม่ใช้เวลาทำาอาหารนานวันละเท่าไร)

  •	 ใช้วิธีใดหาคำาตอบ	(การหาร)

  •	 แสดงวิธีหาคำาตอบอย่างไร
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	 	 ผู้แทนนักเรียนออกมาเขียนทีละ	1	คน	ดังนี้

	 	 	 แม่ใช้เวลาทำาอาหารตลอดสัปดาห	์16	ชั่วโมง	55	นาที	

	 	 	 แม่ทำาอาหาร	7	วัน

	 	 	 	 ชั่วโมง		 นาที

	 	 	 	 7	 16	 55	

	 	 	 แม่ใช้เวลาทำาอาหารวันละ	 2	 25

   ตอบ 	แม่ใช้เวลาทำาอาหารวันละ	๒	ชั่วโมง	๒๕	นาที

  โดยนักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง	

	 2.	 นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น	โดยใช้คำาถามกระตุ้นความคิด	ดังนี้

  •	 นักเรียนสามารถนำาความรู้เรื่อง	การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา	ไปใช้ในสถานการณ์ใดได้บ้าง

	 3.	 นักเรียนศึกษา	รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา	เช่น	การสังเกต	การร่วมกันสนทนากับเพื่อน

ในชั้นเรียน

ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ (Processing)

	 4.	 นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม	 กลุ่มละเท่า	 ๆ	 กัน	 เพื่อฝึกทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีหาคำาตอบ 

จากแถบโจทย์ปัญหาบนกระดาน	ดังนี้

  นกัเรยีนอา่นออกเสยีงโจทยป์ญัหาพรอ้ม	ๆ 	กนั	1	ครัง้	จากนัน้ใชถ้ามคำาถามกระตุน้ความคดิของนกัเรยีน	ดงันี้

	 	 1)		 ทำาตุ๊กตาตัวหนึ่งเสร็จในเวลา	25	นาที	ทำาตุ๊กตาได้ทั้งหมด	60	ตัว	ใช้เวลานานกี่ชั่วโมง	กี่นาที

	 	 2)		 พี่เกิดก่อนน้อง	2	ปี	4	เดือน	เมื่อน้องมีอายุได้	5	ปี	8	เดือน	พี่มีอายุเท่าไร

	 	 3)		 บุ๋มอ่านหนังสือนิทาน	3	เล่ม	เล่มละ	25	นาที	เมื่ออ่านจบเล่มที่	1	และ	2	หยุดพักครั้งละ	15	นาที	

	 	 	 บุ๋มใช้เวลาอ่านหนังสือนิทานทั้งหมดเท่าไร

	 	 4)		 แม่ตัดเย็บเสื้อรวม	38	ชั่วโมง	ได้เสื้อแบบเดียวกัน	6	ตัว	แม่ใช้เวลาตัดเย็บเสื้อตัวละกี่ชั่วโมง	กี่นาที

	 	 	 จากนั้นแต่ละกลุ่มส่งผู้แทนนักเรียน	 2	 คน	 ออกมาร่วมกันเขียนแสดงวิธีการหาคำาตอบหน้าชั้นเรียน 

โดยนักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

กิจกรรมนี้สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่	21	ด้านการร่วมมือทำางานเป็นทีม

	 5.	 นกัเรยีนรว่มกนัสรปุสิง่ทีเ่ขา้ใจเปน็ความรูร้ว่มกนัวา่	กระบวนการแกโ้จทยป์ญัหา	4	ขัน้	คอื	ทำาความเขา้ใจโจทย ์

วางแผน	ลงมือทำา	และตรวจสอบ	

175
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ขั้นป ิบัติและสรุปความรู้หลังการป ิบัติ (Applying and Constructing the Knowledge)

	 6.	 นักเรียนทำาใบงานที่	 3	 เรื่อง	 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา	 จากนั้นสลับผลงานกับเพื่อน	 เพื่อร่วมกันตรวจสอบ 

และปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

	 7.	 นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน	ดังนี้

	 	 กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา	 4	 ขั้น	 คือ	 ทำาความเข้าใจโจทย์	 วางแผน	ลงมือทำา	 และตรวจสอบ	 ใช้ในการ 

แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาได้	 เราสามารถนำาความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเวลาในชีวิตประจำาวัน	 และใช้เป็น 

พื้นฐานในการเรียนขั้นสูงต่อไป

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ (Applying the Communication Skill)

	 8.	 นักเรียนออกมานำาเสนอผลงานการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาหน้าชั้นเรียน	 โดยมีนักเรียนและครูร่วมกัน

ตรวจสอบความถูกต้อง

	 9.	 นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทำางานที่มีแบบแผน

 
ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Self-Regulating)

	 10.	 นักเรียนนำาความรู้เกี่ยวกับกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาไปจัดป้ายนิเทศ	 เพื่อเผยแพร่ความรู้ 

ให้กับทุกคนในโรงเรียน

	 11.	 นักเรียนประเมินตนเองหลังการเรียน	ในประเด็นต่อไปนี้

  •	 สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร

  •	 นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด

  •	 เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด

  •	 นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนรู้ในวันนี้หรือไม่	เพียงใด

  •	 นักเรียนจะนำาความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง	ครอบครัว	และสังคมทั่วไปได้อย่างไร

	 	 จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทำางานทุกขั้นตอนว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม	 เกิดประโยชน์ต่อ 

สังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง	สำาหรับการทำางานในครั้งต่อไป
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สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้

	 1.	 หนังสือเรียน	รายวิชาพื้นฐาน	คณิตศาสตร์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	

	 	 ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ	(พว.)

	 2.	 แถบโจทย์ปัญหา

	 3.	 กระดาษเปล่า

	 4.	 แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

กิจกรรมเสนอแนะ

	 นักเรียนติดภาพถ่ายหรือวาดภาพตนเองลงในกระดาษ	แล้วเขียนอธิบาย	ดังนี้

  •	 เขียนชื่อ	นามสกุล	และชื่อเล่น

  •	 เขียนวัน	เดือน	ปีเกิด

  •	 เขียนวัน	เดือน	ปี	ที่นักเรียนทำากิจกรรมในภาพถ่ายหรือภาพวาด

  •	 สรุปว่า	วันที่ดำาเนินกิจกรรม	นักเรียนอายุกี่ปี	กี่เดือน	และกี่วัน

  •	 ตกแต่งผลงานให้สวยงาม

	 	 จากนั้นนักเรียนแบ่งกลุ่ม	 กลุ่มละ	 3-4	คน	 เพื่อร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไขผลงาน	 

แล้วร่วมกันคัดเลือกผลงานของสมาชิกในกลุ่มที่ถูกต้อง	สวยงาม	และน่าสนใจ	 1	ผลงาน	ออกมานำาเสนอหน้าชั้นเรียน	 

โดยมีนักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องร่วมกันอีกครั้ง

การประเมินการเรียนรู้

	 1.	 ประเมินความรู้เรื่อง	ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา	(K)	ด้วยแบบทดสอบ

	 2.	 ประเมินกระบวนการทำางานกลุ่ม	(P)	ด้วยแบบประเมิน	

	 3.	 ประเมินใบงานเรื่อง	โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา	(P)	ด้วยแบบประเมิน

	 4.	 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมุ่งมั่นในการทำางาน	(A)	ด้วยแบบประเมิน
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แบบประเมินตามสภาพจริง (Rubrics)

 แบบประเมินกระบวนการทำางานกลุ่ม

รายการการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

กระบวนการทำางานกลุ่ม มีการกำาหนดบทบาท

สมาชิกชัดเจน	และ

มีการชี้แจงเป้าหมาย

การทำางาน	มีการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน

อย่างร่วมมือร่วมใจ

พร้อมกับการประเมิน

เป็นระยะ	ๆ

มีการกำาหนดบทบาท

สมาชิกชัดเจน	

มีการชี้แจงเป้าหมาย

อย่างชัดเจนและ

ปฏิบัติงานร่วมกัน

แต่ไม่มีการประเมิน

เป็นระยะ	ๆ

มีการกำาหนดบทบาท

เฉพาะหัวหน้า	ไม่มี

การชี้แจงเป้าหมาย

อย่างชัดเจน	

ปฏิบัติงานร่วมกัน

ไม่ครบทุกคน

ไม่มีการกำาหนด

บทบาทสมาชิก

และไม่มีการชี้แจง

เป้าหมาย	สมาชิก

ต่างคนต่างทำางาน

 แบบประเมินใบงานเรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา

รายการการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

การแสดงวิธี

แก้โจทย์ปัญหา

เกี่ยวกับเวลา

แสดงวิธี

แก้โจทย์ปัญหา

เกี่ยวกับเวลา

ได้ถูกต้องทุกข้อ

ด้วยตนเอง

แสดงวิธี

แก้โจทย์ปัญหา

เกี่ยวกับเวลา

ได้ถูกต้อง	

มีบางข้อผิด

แต่สามารถแก้ไขได้

ด้วยตนเอง

แสดงวิธี

แก้โจทย์ปัญหา

เกี่ยวกับเวลา

ได้ถูกต้องด้วยตนเอง 

มีบางข้อผิด

เมื่อมีผู้แนะนำา

ก็สามารถแก้ไขได้

แสดงวิธี

แก้โจทย์ปัญหา

เกี่ยวกับเวลา

ได้ถูกต้อง

แต่ต้องมีผู้แนะนำา

ทุกข้อ
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ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา

บันทึกหลังการสอน

ลงชื่อ	

( )

ตำาแหน่ง	

ผลการจัดการเรียนการสอน

ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางแก้ไข

ครูผู้สอน	

( )

วันที่บันทึก	



ใบงานท่ี    เรื่อง  

วันที	่ 	เดือน	 	พ.ศ.	  

ชื่อ	 	เลขที่	 	ชั้น	

ได้	 		 	 คะแนน	

คะแนนเต็ม		 10	 คะแนน

	 1.		 ป้าอายุ	65	ปี	8	เดือน	ลุงแก่กว่าป้า	4	ปี	10	เดือน	ลุงอายุเท่าไร

  วิธีทำา 
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    3      โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา

 แสดงวิธีทำา

	 1.		 ป้าอายุ	65	ปี	8	เดือน	ลุงแก่กว่าป้า	4	ปี	10	เดือน	ลุงอายุเท่าไร

  วิธีทำา 

   

   

   

   

   

	 2.		 จ้อยฝึกวาดรูปทุกวัน	วันละ	2	ชั่วโมง	15	นาที	เป็นเวลา	2	สัปดาห์	

	 	 จ้อยใช้เวลาฝึกวาดรูปนานเท่าไร

  วิธีทำา 
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	 3.		 พ่ออายุ	54	ปี	8	เดือน	แม่อายุ	48	ปี	9	เดือน	พ่อแก่กว่าแม่เท่าไร

  วิธีทำา 

   

   

   

   

   

	 4.		 แม่ใช้เวลาทำาอาหารนานเท่ากันทุกวันตลอดสัปดาห	์ใช้เวลาทั้งหมด	23	ชั่วโมง	20	นาที	

	 	 แม่ใช้เวลาทำาอาหารนานวันละเท่าไร

  วิธีทำา 

   

   

   

   

   



ได้	 		 	 คะแนน	

คะแนนเต็ม		 10	 คะแนน

เฉลยใบงานท่ี    เรื่อง  

วันที่	 	เดือน	 	พ.ศ.	  

ชื่อ	 	เลขที	่ 	ชั้น	
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    3      โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา

	 1.		 ป้าอายุ	65	ปี	8	เดือน	ลุงแก่กว่าป้า	4	ปี	10	เดือน	ลุงอายุเท่าไร

  วิธีทำา 

   

   

   

   

   

	 2.		 จ้อยฝึกวาดรูปทุกวัน	วันละ	2	ชั่วโมง	15	นาที	เป็นเวลา	2	สัปดาห์	

	 	 จ้อยใช้เวลาฝึกวาดรูปนานเท่าไร

  วิธีทำา 

   

   

   

   

   

 แสดงวิธีทำา

 ปี เดือน

ป้าอายุ 65 8 
+

ลุงแก่กว่าป้า 4 10

ลุงอายุ 69 18

หรือ 70 6

ตอบ    ลุงอายุ ๗๐  ปี  ๖  เดือน  

 ชั่วโมง นาที

จ้อยฝึกวาดรูปทุกวัน วันละ  2 15 
×

เป็นเวลา 2 สัปดาห์ คิดเป็น  14 วัน

จ้อยใช้เวลาฝึกวาดรูปนาน 28 210

หรือ 31 30

ตอบ    จ้อยใช้เวลาฝึกวาดรูปนาน  ๓๑  ชั่วโมง  ๓๐  นาท ี 
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	 3.		 พ่ออายุ	54	ปี	8	เดือน	แม่อายุ	48	ปี	9	เดือน	พ่อแก่กว่าแม่เท่าไร

  วิธีทำา 

   

   

   

   

   

	 4.		 แม่ใช้เวลาทำาอาหารนานเท่ากันทุกวันตลอดสัปดาห	์ใช้เวลาทั้งหมด	23	ชั่วโมง	20	นาที	

	 	 แม่ใช้เวลาทำาอาหารนานวันละเท่าไร

  วิธีทำา 

   

   

   

   

   

 ปี เดือน

พ่ออายุ 54 8 
-

แม่อาย ุ 48 9

พ่อแก่กว่าแม่ 5 11

ตอบ    พ่อแก่กว่าแม่  ๕  ปี  ๑๑  เดือน  

แม่ใช้เวลาทำาอาหารตลอดสัปดาห ์ 23  ชั่วโมง 20 นาที

แม่ทำาอาหารตลอดสัปดาห์ เป็นเวลา   7 วัน

  ชั่วโมง  นาที

 7 23 20

แม่ใช้เวลาทำาอาหารนานวันละ  3 20

ตอบ    แม่ใช้เวลาทำาอาหารนานวันละ  ๓  ชั่วโมง  ๒๐  นาที  

53 20
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