แผนการจัดการเรียนรู
เรือ
่ ง:
วิชา :

จํานวนวันในหนึง่ สัปดาห
เดือน
คณิตศาสตร

หนวยการเรียนรู :

11 เวลา

ชือ
่ วันในหนึง่ สัปดาห ชือ
่ เดือน ในหนึง่ ปและจํานวนวันในแตละ
ระดับชัน
้ :

ประถมศึกษาปที่ 1

เวลา :

1 ชัว
่ โมง

สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด
จํานวนวันในหนึ่งสัปดาห ชือ
่ วันในหนึ่งสัปดาห ชื่อเดือนในหนึ่งปและจํานวนวันในแตละเดือน

ตัวชีว
้ ัด / จุดประสงคการเรียนรู
ค.2.1 ป.1/1
ค.2.2 ป.1/1

สาระการเรียนรู
จํานวนวันในหนึ่งสัปดาห และชือ
่ วันในหนึง่ สัปดาห
ทักษะกระบวนการ
สามารถบอกจํานวนวันในหนึ่งสัปดาห
เดือน

ชื่อวันในหนึง่ สัปดาหชื่อเดือนในหนึ่งป

และจํานวนวันในแตละ

คุณลักษณะอันพึงประสงค
1.

มีวินัยในตนเอง

2.

มีความสนใจใฝเรียนรู

3.

มุงมั่นในการทํางาน

กิจกรรมการเรียนรู
1.

ทบทวนชวงเวลาในแตละวัน และกิจกรรมหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในเวลานัน
้

2.

สนทนาเกี่ยวกับวันในสัปดาห เชน วันนี้เปนวันอะไร เมื่อวานเปนวันอะไร พรุงนี้เปนวันอะไร
นักเรียนมาโรงเรียนวันอะไรบาง หยุดไมมาโรงเรียนวันอะไรบาง แลวครูเขียนชื่อวันที่นก
ั เรียน
บอกบนกระดานจนครบทั้ง 7 วัน แลวใหนักเรียนชวยกันนับ แลวอานดัง ๆ พรอมกัน

3.

ใหนักเรียนดูปฏิทน
ิ ชวยกันบอกชือ
่ วันอีกครั้งหนึง่ แลวชวยกันสรุปวา 1 สัปดาห มี 7 วัน ให
นักเรียนสังเกตการจัดลําดับจากปฏิทินหลาย ๆ พ.ศ. แลวใหนักเรียนชวยกันเรียงลําดับวันใน 1
สัปดาห โดยนําบัตรชือ
่ วันไปเสียบลงในกระเปาผนังตามลําดับ โดยเริ่มจาก อาทิตย จันทร
อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร ถานักเรียนเรียงไมถูกก็ใหกลับมาดูทป
ี่ ฏิทิน หรือเรียงลําดับ
ตามวันทีน
่ ักเรียนมาโรงเรียน

4.

ครูอธิบายใหนก
ั เรียนฟงวา เปนขอตกลงวา วันอาทิตยเปนวันแรกของสัปดาห วันจันทรเปน
วันที่สอง วันอังคารเปนวันทีส
่ าม วันพุธเปนวันที่สี่ วันพฤหัสบดีเปนวันที่หา วันศุกรเปนวันที่หก
วันเสารเปนวันที่เจ็ด แลวใหนก
ั เรียนอานชือ
่ วันที่เสียบไวในกระเปาผนังตามลําดับพรอม ๆ กัน
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5.

ครูแจกบัตรชือ
่ วันทั้งเจ็ด และบัตรสีประจําวัน ใหนักเรียนคนละ 1 ใบ แลวเรียกนักเรียนที่ถอ
ื
บัตร วันอาทิตยออกมายืนหนาชั้น ชูบัตร ใหนักเรียนอานพรอม ๆ กัน แลวถามวา ใครรูบ
 างวา
วันอาทิตยสอ
ี ะไร (ถาไมมีใครตอบ ครูเปนผูตอบเอง) แลวเรียกนักเรียนที่ถอ
ื บัตรสีแดงออกมา
ยืนคูกัน แลวครูแนะนําวา สีประจําวันของวันอาทิตยคอ
ื สีแดง ทํากิจกรรมทํานองเดียวกันนี้จน
ครบ 7 วัน

6.

ติดแผนภูมิชอ
ื่ วันและสีประจําวันใหนักเรียนอานตามครูพรอมๆกัน

7.

ถามนักเรียน 2 – 3 คน วาเกิดวันอะไร แลวใหนักเรียนแตละคนออกมารับบัตรตามสีประจําวัน
ของวันที่เกิดของตนคนละแผน นํามาเขียนชื่อของตนเอง แลวนําไปติดเรียงเปนแถวใหตรงตาม
ชื่อวันที่ครูติดไวในกระเปาผนัง ชวยกันตรวจสอบความถูกตอง แลวชวยกันบอกวา มีคนเกิดใน
แตละวันกี่คน

8.

ใหนักเรียนทําแบบฝกเสริมทักษะ

9.

ครูและนักเรียนดูสอ
ื่ ประกอบในคอมพิวเตอรแท็บเล็ตเรื่อง ชื่อวันในสัปดาห หนึง่ ปมี 12 เดือน
http://dlo.itel.swu.ac.th/resources/view/true/182

การวัดและประเมินผล
1.การวัดผล
ภาระงาน/ชิน
้ งาน
ภาระงาน
-การบอกจํานวนวันในหนึง่ สัปดาห
และชือ
่ วันในหนึ่งสัปดาห
การตั้งคําถามและตอบคําถาม
จากบทเรียน
- การวาดภาพในบทเรียน
- การสนทนาซักถาม
-กระบวนการกลุม
-การนําเสนอผลงาน
-การทําใบงาน/แบฝก
-การทําแบบทดสอบ
ชิน
้ งาน
-แบบฝก
- ใบงาน

วิธก
ี ารวัดผล

เครือ
่ งมือวัด

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ

- สังเกตพฤติกรรม
การเรียน
สังเกตพฤติกรรม
กระบวนการกลุม

สังเกตการนําเสนอ
ผลงาน
- ตรวจแบบทดสอบ
- ตรวจใบงาน
-ตรวจแบบฝกเสริม
ทักษะ

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียน
แบบสังเกตพฤติกรรม
กระบวนการกลุม

- แบบสังเกตการนําเสนอ
ผลงาน
- แบบบันทึกคะแนน
-แบบทดสอบ
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4 (ดีมาก)
= 7 – 10 คะแนน
3 (ดี)
= 5 – 6 คะแนน
2 (พอใช)
=3–4คะแนน
1 (ปรับปรุง)
= 1 – 4 คะแนน

2.การประเมินผล
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
ยอดเยีย
่ ม(4)

ดี(3)

มีความ 1.ตั้งใจเรียน

พอใช(2)
มีความ 1.ตั้งใจเรียน มีความ

1.มีความ

1.ตั้งใจเรียน

สนใจใน
เรื่องที่เรียน

กระตือรือรนในการ
เรียน

กระตือรือรนในการ
เรียน

กระตือรือรนบาง
หมายเปนสวนใหญ

2.มีความ
รับผิดชอบ

3.ทํางาน
เปนระบบ
รอบคอบ

4.การ
แกปญหา

2.ทํางานที่ไดรบ
ั มอบ

ตองปรับปรุง(1)
1.ไมตั้งใจเรียนและ
ขาดความ
กระตือรือรน

2.ทํางานที่ไดรบ
ั

2.ทํางานที่ไดรบ
ั มอบ

มอบหมายเปนอยางดี

หมายเปนอยางดี

3.ไมสนใจซักถาม

งานที่ไดรับมอบหมาย

3.สนใจซักถามปญหา

3.ไมสนใจซักถาม

3.ไมสนใจซักถาม

ขอสงสัย
1. สงงานกอนหรือตรง
กําหนดเวลานัดหมาย
2. รับผิดชอบในงานที่
ไดรบ
ั มอบหมายและ
ปฏิบัติเองจนเปนนิสัย
เปนระบบแกผอ
ู น
ื่ และ
แนะนําชักชวนใหผูอื่น
ปฏิบัติ
1.มีการวางแผน
การดําเนินงานเปน
ระบบ
2.การทํางานมีครบ
ทุกขั้นตอน ตัดขั้นตอน
ที่ไมสาํ คัญออก
3.จัดเรียงลําดับ
ความสําคัญ กอน-หลัง
ถูกตองครบถวน
ใชยุทธวิธีการแกปญหา
สําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพ อธิบายถึง
เหตุผลในการใชวิธีการ
ดังกลาวไดเขาใจ
ชัดเจน

ปญหาขอสงสัย
1.ทํางานชากวากําหนด
แตไดมีการติดตอชี้แจง
ครูผส
ู อนมีเหตุผลที่รบ
ั
ฟงได
2.รับผิดชอบในงานที่
ไดรบ
ั มอบหมายปฏิบัติ
เองจนเปนนิสัย

ปญหาขอสงสัย

ปญหาขอสงสัย
1.สงงานชากวากําหนด 1.สงงานชากวากําหนด
มากหรือไมสง งานเลย
2.ปฏิบัตงิ านโดยตอง
ในบางครัง้
อาศัยการชี้แนะ
2.ปฏิบัตงิ านตองใหคาํ
แนะนําตักเตือนหรือ
ชี้แจงแนะนําและ
ใหกําลังใจ
ตักเตือนอยูเสมอ

1.มีการวางแผน
การดําเนินงาน
2.การทํางานไมครบทุก
ขั้นตอนและผิดพลาด
บาง
3.จัดเรียงลําดับ
ความสําคัญ กอน-หลัง
ไดเปนสวนใหญ

1.มีการวางแผน
การดําเนินงานบาง
2.การทํางานไมมี
ขั้นตอนมีความ
ผิดพลาดตองแกไข
3.มีการจัดลําดับ
ความสําคัญบาง

1.ไมมีการวางแผน
การดําเนินงาน
2.การทํางานไมมี
ขั้นตอนมีความ
ผิดพลาดตองแกไข
3.ไมจัดลําดับ
ความสําคัญบาง

ใชยุทธวิธีการแกปญหา
สําเร็จแตนาจะอธิบาย
ถึงเหตุผลในการใช
วิธีการดังกลาวไดดีกวา
นี้

ใชยุทธวิธีการแกปญหา
สําเร็จเพียงบางสวน
อธิบายถึงเหตุผลในการ
ใชวิธีการดังกลาวได
บางสวน

มีรองรอยการ
ดําเนินการแกปญ
 หา
บางสวน
แตอธิบาย
ไมได
แกปญหาไม
สําเร็จ
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2.ไมคอ
 ยรับผิดชอบ

ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
ยอดเยีย
่ ม (4)

ดี (3)

พอใช (2)
/วิธีการ

มีแนวคิด

/วิธีการไม

ตองปรับปรุง (1)

5.มีทักษะ

มีแนวคิด / วิธีการ

มีแนวคิด

มีแนวคิด/วิธีการไม

ความคิด

แปลกใหมที่สามารถ

แปลกใหมที่สามารถ

แปลกใหมแตนาํ ไป

แปลกใหมและนําไป

ริเริ่ม

นําไปปฏิบัติไดถูกตอง

นําไปปฏิบัติไดถูกตอง

ปฏิบัติไดถูกตอง

ปฏิบัติแลวยังไม

สรางสรรค

สมบูรณ

แตนําไปปฏิบัตแ
ิ ลวไม

สมบูรณ

สมบูรณ
ไมมีชิ้นงาน

ถูกตอง สมบูรณ
6.ชิ้นงาน/

1.คิดคํานวณหรือ

1.คํานวณหรือวิธีการ

1.การคํานวณมีขอผิด

คุณภาพ

เสนอรูปแบบวิธก
ี ารหา

หาคําตอบถูกตอง

พลาดบางสวน

ชิ้นงาน

คําตอบไดอยางถูกตอง
แมนยํา

2.แสดงวิธีการหรือหา

2.แสดงเหตุผล

2. แสดงวิธีการ หรือ

เหตุผล สนับสนุนการ

สนับสนุนการหา

การหาเหตุผล

หาคําตอบไดบางสวน

คําตอบเล็กนอย

สนับสนุนการหา
คําตอบไดครบถวน

3. มีองคประกอบของ

สมบูรณ

ชิ้นงานไมนอยกวา 2

3.มีองคประกอบของ

รายการ

ชิ้นงานไมนอยกวา 2

3.มีองคประกอบของ
ชิ้นงานครบถวน
รายการ

3

รายการ

(รูปแบบ

รายงาน ความถูกตอง
ชัดเจนในการเขียน
หรือพิมพ

การจัด

รูปเลม)
7. ลักษณะที่

สามารถปฏิบต
ั ไ
ิ ดดวย

สามารถปฏิบต
ั ต
ิ นตาม

สามารถปฏิบต
ั ต
ิ นตาม

ไมมีความสามารถ

พึงประสงค

ตนเองหรือเปน

คําแนะนําหรือชี้แนะ

คําแนะนําหรือชี้แนะ

ปฏิบัติตนตามคําแนะนํา

แบบองครวม

แบบอยางแกผูอื่นได

ในการปฏิบัตงิ านทาง

ดวยตนเองแต

หรือชี้แนะดวยตนเอง

ในการปฏิบัตงิ านทาง

คณิตศาสตรอยางมี

ตองมีการกํากับอยู

แตตองมีการกํากับและ

คณิตศาสตรอยางมี

ระบบ

ระบบมีระเบียบวินัย

ความรอบคอบ

ปฏิบัตงิ านทาง

ปฏิบัตงิ านทาง

มีความรอบคอบ

มีความรับผิดชอบ

คณิตศาสตรอยางมี

คณิตศาสตรอยางมี

มีความรับผิดชอบ

มีวิจารณญาณ

ระบบมีระเบียบวินัย มี

ระบบ ขาดระเบียบวินัย

มีวิจารณญาณ

มีความเชือ
่ มั่นในตนเอง ความรอบคอบ

มีระเบียบวินัยมี ติดตามอยูเสมอในการ

ติดตามอยูเสมอในการ

ขาดความรอบคอบ

มีความเชือ
่ มั่นใน

มีความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบมีนอ
 ย

ตนเอง

วิจารณญาณ

ไมมีวิจารณญาณที่

มีความเชือ
่ มั่นใน

เหมาะสมไมมีความ

ตนเอง

เชื่อมั่นในตนเอง

Lesson Plan from Project itel
Integrating Technology to Enhance Learning

สือ
่ และแหลงการเรียนรู
1. บัตรชื่อวัน ในหนึ่งสัปดาห
2. บัตรกระดาษสีประจําวัน
3. ปฏิทิน พ.ศ.ตาง ๆ และ พ.ศ.ปจจุบน
ั
4. แผนภูมิชอ
ื่ วัน และสีประจําวัน
5. กระเปาผนัง
6. แบบฝกเสริมทักษะ
7. เครือ
่ งคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
8. สื่อเรือ
่ ง ชือ
่ วันใน 1 สัปดาห 1ปมี 12 เดือน http://dlo.itel.swu.ac.th/resources/view/true/182

ผูอ
 อกแบบการเรียนรู
ชื่อ นามสกุล
โรงเรียน

นางกฤตยา หินเธาว
โรงเรียนสนามบิน

ขอมูลการติดตอ

krittaya.hinthao@hotmail.com
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