
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                         ชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 1  
รายวชิา คณิตศาสตร์ 1  ค21101                                                 ภาคเรียนท่ี 1 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2                                                 เร่ือง  จ  านวนเตม็ 
เร่ือง การบวกจ านวนเตม็บวกดว้ยจ านวนเตม็บวกและ                         จ  านวน 1  ชัว่โมง                                                                    
        การบวกจ านวนเตม็ลบดว้ยจ านวนเตม็ลบ                                                                                              
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ. ค 1.2 เขา้ใจถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพนัธ์ระหวา่ง     การ
ด าเนินการต่าง ๆ  และใชก้ารด าเนินการในการแกปั้หหา 
 ตัวช้ีวดั 
 มฐ. ค 1.2 ม. 1/1 บวก ลบ คูณ หารจ านวนเตม็และน าไปใชแ้กปั้หหา ตระหนกัถึงความ 
  สมเหตุสมผลของค าตอบ อธิบายผลท่ีเกิดข้ึนจากการบวก การลบ การคูณ  
   การหาร และบอกความสัมพนัธ์ของการบวกกบัการลบ การคูณกบั 
   การหารของจ านวนเตม็ 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มฐ. ค 6.1 มีความสามารถในการแกปั้หหา  การใหเ้หตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมาย  
ทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ   และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 ตัวช้ีวดั 
มฐ. ค 6.1 ม. 1/1 - 6  

 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด  
 การบวกจ านวนเต็มบวกด้วยจ านวนเต็มบวก ให้น าจ  านวนมาบวกกนั แลว้ตอบเป็นจ านวนเต็มบวก 
การบวกจ านวนเต็มลบด้วยจ านวนเต็มลบ ให้น าค่าสัมบูรณ์มาบวกกนั แล้วตอบเป็นจ านวนเต็มลบของ
ผลลพัธ์นั้น 
 
 
 



จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ 
        1. หาผลบวกของจ านวนเตม็บวกดว้ยจ านวนเตม็บวกได ้
        2. หาผลบวกของจ านวนเตม็ลบดว้ยจ านวนเตม็ลบได ้

ด้านทกัษะ/กระบวนการ  
 1. การแกปั้หหา 
 2. การใชเ้หตุผล 
 3. การส่ือสาร การส่ือความหมาย และการน าเสนอ 
ด้านคุณลกัษณะ 

 1.  มีวนิยั 
 2.  ใฝ่เรียนรู้ 
 3.  มุ่งมัน่ในการท างาน 

 
สาระการเรียนรู้ 
 การบวกจ านวนเตม็ โดยใชเ้ส้นจ านวน มีขอ้ตกลงวา่ เม่ือบวกดว้ยจ านวนเตม็บวกใหน้บั 
ไปทางขวา และเม่ือบวกดว้ยจ านวนเตม็ลบใหน้บัไปทางซา้ย 
 การบวกจ านวนเตม็บวกดว้ยจ านวนเตม็บวก คือ การบวกจ านวนนบัดว้ยจ านวนนบั 
เช่น  4 + 3  สามารถหาผลบวกโดยใชเ้ส้นจ านวนไดด้งัน้ี 

 

 เร่ิมตน้ท่ี 0  แลว้นบัไปทางขวาถึง 4 บวกดว้ย 3 ใหน้บัไปทางขวาอีก 3 หน่วย ไปส้ินสุดท่ี 7  
นัน่คือ  4 + 3 = 7 
 การบวกจ านวนเตม็ลบดว้ยจ านวนเตม็ลบ ใหน้ าค่าสัมบูรณ์มาบวกกนั แลว้ตอบเป็นจ านวนเตม็
ลบของผลลพัธ์นั้น เช่น  (-4) + (-2)  สามารถหาผลบวกโดยใชเ้ส้นจ านวนไดด้งัน้ี 
 



 
   เร่ิมตน้ท่ี 0  แลว้นบัไปทางซา้ยถึง -4 บวกดว้ย -2 ใหน้บัไปทางซา้ยอีก 2 หน่วย ไปส้ินสุดท่ี -6  
นัน่คือ  (-4) + (-2) = -6 
ตัวอย่างที ่1    จงหาผลบวก 6 + 5 
วธีิท า    6 + 5  =  11 
  ตอบ  11 
ตัวอย่างที ่2    จงหาผลบวก (-5) + (-4) 
วธีิท า    (-5) + (-4)  =  -9 
  ตอบ  -9 
 
กจิกรรมการเรียนรู้  

1. ขั้นน า 
 1. ครูใหน้กัเรียนแจง้หมายเลขทะเบียนรถยนตข์องครูในโรงเรียน 1 หมายเลข แลว้ใหน้กัเรียนน า

ตวัเลขมาด าเนินการกนั ใหไ้ดค้  าตอบเป็น 24    
2. ครูแจง้แนวการเรียนรู้ เร่ือง การบวกจ านวนเตม็ หวัขอ้ การบวกจ านวนเตม็บวกดว้ยจ านวนเตม็

บวก และการบวกจ านวนเตม็ลบดว้ยจ านวนเตม็ลบ 
2. ข้ันทบทวนความรู้เดิม 

  3. นกัเรียนเขา้กลุ่มตามท่ีแบ่งไว ้
 4. ครูเขียนตวัเลข 12, 15, -10 และ -20 บนกระดาน แลว้ให้นกัเรียนช่วยกนัหาค่าสัมบูรณ์    

(ค่าสัมบูรณ์ของ 12, 15, -10 และ -20 คือ 12, 15, 10 และ 20 )   
3. ขั้นปรับเปลีย่นความคิด 

  5. ครูเขียนสถานการณ์ดงัน้ี แอมไปซ้ือของท่ีร้านคา้แห่งหน่ึงในหมู่บา้น โดยแอมซ้ือสมุดเป็นเงิน 20 
บาท และซ้ือปากกาแดงเป็นเงิน 10 บาท แต่แอมไม่ไดน้ าเงินไปดว้ย แอมจะตอ้งท าอยา่งไร 
  6. นกัเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายเก่ียวกบัสถานการณ์ โดยครูใชค้  าถามดงัน้ี 
- ถา้แอมตอ้งเอาสมุดและปากกาแดงไปดว้ยเพื่อใชท้  างาน แอมจะตอ้งท าอยา่งไร 
( ติดหน้ีแม่คา้ 30 บาท) 



  7. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายและสรุปเก่ียวกบั สถานการณ์ท่ีก าหนด เสร็จแลว้ครูสุ่มตวัแทน
กลุ่มออกมาน าเสนอขอ้สรุปของกลุ่ม 
  8. ครูเปิดโปรแกรม GSP ไฟล ์“ระบบจ านวนเตม็” หนา้ต่าง “การบวกจ านวนเตม็”  หวัขอ้ การบวก
จ านวนเตม็บวกดว้ยจ านวนเตม็บวกและการบวกจ านวนเตม็ลบดว้ยจ านวนเตม็ลบ 
 

 

 
 9. ครูแจง้ขอ้ตกลงในการบวกจ านวนเตม็โดยใชเ้ส้นจ านวนวา่ เม่ือบวกดว้ยจ านวนเตม็บวกใหน้บั 
ไปทางขวา และเม่ือบวกดว้ยจ านวนเตม็ลบใหน้บัไปทางซา้ย  
  10. นกัเรียนร่วมกนัพิจารณาการบวกจ านวนเตม็บวกดว้ยจ านวนเตม็บวก โดยครูก าหนดตวัตั้งและ
ตวับวก พร้อมทั้งแสดงการบวกโดยใชเ้ส้นจ านวน ไดแ้ก่  4 + 3 , 6 + 5 และ 5 + 4  

 



  11. นกัเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายและสรุปเก่ียวกบั หลกัการบวกจ านวนเตม็บวกดว้ยจ านวนเตม็บวก  
เสร็จแลว้ครูสุ่มตวัแทนกลุ่มออกมาน าเสนอขอ้สรุปของกลุ่ม แลว้ร่วมกนัอภิปรายทั้งห้อง 
(การบวกจ านวนเตม็บวกดว้ยจ านวนเตม็บวก ใหน้ าจ  านวนมาบวกกนั แลว้ตอบเป็นจ านวนเตม็บวก) 
  12. นกัเรียนร่วมกนัพิจารณาการบวกจ านวนเตม็ลบดว้ยจ านวนเตม็ลบ โดยครูก าหนดตวัตั้งและตวั
บวก พร้อมทั้งแสดงการบวกโดยใชเ้ส้นจ านวน ไดแ้ก่  (-4) + (-2) , (-3) + (-6) และ (-5) + (-6)  

 

 
  13. นกัเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายและสรุปเก่ียวกบั หลกัการบวกจ านวนเตม็ลบดว้ยจ านวนเตม็ลบ 
เสร็จแลว้ครูสุ่มตวัแทนกลุ่มออกมาน าเสนอขอ้สรุปของกลุ่ม แลว้ร่วมกนัอภิปรายทั้งห้อง 
(การบวกจ านวนเตม็ลบดว้ยจ านวนเตม็ลบ ใหน้ าค่าสัมบูรณ์มาบวกกนั แลว้ตอบเป็นจ านวนเตม็ลบของ
ผลลพัธ์นั้น) 
 4. ขั้นน าความคิดไปใช้ 
  14. นกัเรียนรับใบงานท่ี 6 และ 7 แลว้ท าใบงาน เสร็จแลว้นกัเรียนช่วยกนัเฉลยใบงาน 
       5. ขั้นสะท้อนความคิด 
  15. ครูแจกแบบทดสอบ ใหก้บันกัเรียน เสร็จแลว้นกัเรียนลงมือท า 
       6. ขั้นประเมินคะแนนและความก้าวหน้า คะแนนความกา้วหนา้ของแต่ละบุคคลข้ึนอยูก่บัการ
เปรียบเทียบระหวา่งคะแนนท่ีตนเองท าไดก้บัคะแนนฐาน โดยก าหนดคะแนนความกา้วหนา้ดงัน้ี 
  1) คะแนนต ่ากวา่คะแนนฐานมากกวา่ 3 คะแนน คะแนนความกา้วหนา้เท่ากบั 0 คะแนน 
  2) คะแนนต ่ากวา่คะแนนฐาน 1-3 คะแนน คะแนนความกา้วหนา้เท่ากบั 10 คะแนน 
  3) คะแนนเท่า กบัหรือสูงกวา่คะแนนฐาน 0-3 คะแนน คะแนนความกา้วหนา้เท่ากบั 20 คะแนน 
  4) คะแนนสูงกวา่คะแนนฐานมากกวา่ 3 คะแนน คะแนนความกา้วหนา้เท่ากบั 30 คะแนน 



  5) คะแนนสอบเตม็ 10 คะแนนไม่ตอ้งเทียบคะแนนฐาน คะแนนความกา้วหนา้เท่ากบั 30 คะแนน 
       7. ข้ันยกย่องกลุ่มทีป่ระสบความส าเร็จ น าคะแนนความกา้วหนา้ของสมาชิกทุกคนมาเฉล่ีย เพื่อน าไป
เทียบกบัเกณฑ ์ดงัน้ี 
  กลุ่มยอดเยีย่ม คะแนนความกา้วหนา้ของกลุ่มเท่ากบั 21-25 คะแนน 
  กลุ่มดีมาก คะแนนความกา้วหนา้ของกลุ่มเท่ากบั 16-20 คะแนน 
  กลุ่มดี คะแนนความกา้วหนา้ของกลุ่มเท่ากบั 11-15 คะแนน 
  กลุ่มพอใช ้คะแนนความกา้วหนา้ของกลุ่มนอ้ยกวา่ 15 คะแนน 
 
ภาระงาน/ช้ินงาน 
 1. การท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกนั 
 2. ใบงาน 
 3. การน าเสนอผลงาน 
 
การวดัผล/ประเมินผล 
เกณฑก์าร
ประเมิน 

4 3 2 1 

ใบงาน ท าแบบฝึกหดั
ครบถว้น และถูกตอ้ง 
80% ข้ึนไปของ
จ านวนขอ้ทั้งหมด 

ท าแบบฝึกหดั
ครบถว้น และถูกตอ้ง 
70% -79% ของ
จ านวนขอ้ทั้งหมด 

ท าแบบฝึกหดัไม่
ครบถว้นและถูกตอ้ง 
60% -69% ของ 
จ านวนขอ้ทั้งหมด 

ท าแบบฝึกหดัไม่
ครบถว้นและถูกตอ้ง
นอ้ยกวา่ 60% ของ 
จ านวนขอ้ทั้งหมด 

ความ
รับผดิชอบ
ต่อกลุ่ม 

มีการวางแผน
ด าเนินการเป็นระบบ 
งานเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย ส่งงานตรง
ตามเวลา 

มีการวางแผน 
ด าเนินการเป็นระบบ 
งานไม่เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย ส่งงานตรง
ตามเวลา 

มีการวางแผน 
ด าเนินการเป็นระบบ 
งานไม่เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย ส่งงานล่าชา้ 

มีการวางแผน 
ด าเนินการไม่เป็น
ระบบ งานไม่เป็น 
ระเบียบเรียบร้อย ส่ง 
งานล่าชา้ 

เกณฑก์ารประเมิน  4 หมายถึง ดีมาก 
    3 หมายถึง ดี 
    2 หมายถึง พอใช ้
    1 หมายถึง ตอ้งปรับปรุง 
 
 



ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 - ใบงานท่ี 6 – 7 
 - แบบทดสอบ เร่ือง การบวกจ านวนเตม็บวกดว้ยจ านวนเตม็บวกและการบวกจ านวนเตม็ลบดว้ย
จ านวนเตม็ลบ 
          - หนงัสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทกึผลการใช้แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
1. ขั้นน า 
........................................................................................................................................................................... 
2. ข้ันทบทวนความรู้เดิม 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
3. ขั้นปรับเปลีย่นความคิด 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
4. ขั้นน าความคิดไปใช้ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
5. ขั้นสะท้อนความคิด 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
6. ขั้นประเมินคะแนนและความก้าวหน้า  
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
7. ข้ันยกย่องกลุ่มทีป่ระสบความส าเร็จ  
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
       ลงช่ือ  ...................................ครูผูส้อน 
                  ( นายวทิวชั    ตาศรี )  
ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
    ลงช่ือ................................................ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
         ( นางสาวพรณภทัร์  พงษว์รัชหพ์ร ) 



แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏบัิติกจิกรรมกลุ่ม 

 

ระดบัชั้น.......................... ประจ าวนัท่ี ............................................................... กลุ่มท่ี ....................... 

 
ค าช้ีแจง  ใหท้  าเคร่ืองหมาย    ในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

 

พฤติกรรมทีสั่งเกต 
คะแนน 

4 3 2 1 
1.  การมีส่วนร่วมในการวางแผน     
2.  การใหค้วามร่วมมือในการท างาน     
3.  ผลงานเป็นระเบียบเรียบร้อย     
4.  ส่งงานตรงเวลา     
5.  การแสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ความคิดเห็น 

    

รวม  
 

ลงช่ือ............................................................................ผูป้ระเมิน 
         .................../................../.................. 

 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
คะแนน  16 – 20  หมายถึง  ดีมาก 

 คะแนน  11 – 15  หมายถึง  ดี 
 คะแนน    6 – 10  หมายถึง  พอใช ้
 คะแนน    1  -  5   หมายถึง  ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินผลการท าใบงาน 
 

ระดบัชั้น.......................... ประจ าวนัท่ี ............................................................... กลุ่มท่ี ....................... 

 
ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1. ความสมบูรณ์ของใบงานและเสร็จตามเวลา     

2. ความถูกตอ้งของใบงาน     

3. ขั้นตอนการท างาน     

 

ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก) 
(1) ท าใบงานครบถว้นและเสร็จตามก าหนดเวลา 
(2) ท าใบงานไดถู้กตอ้ง 
(3) แสดงล าดบัขั้นตอนของการท าใบงานชดัเจนเหมาะสม 

ระดับคุณภาพ 3 (ดี) 
(1) ท าใบงานครบถว้นและเสร็จตามก าหนดเวลา 
(2) ท าใบงานไดถู้กตอ้ง 
(3) สลบัขั้นตอนของการท าใบงานหรือไม่ระบุขั้นตอนของการท าใบงาน 

ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) 
(1) ท าใบงานครบถว้นและเสร็จตามก าหนดเวลาเล็กนอ้ย 
(2) ท าใบงานบางขอ้ไม่ถูกตอ้ง 
(3) สลบัขั้นตอนของการท าใบงานหรือไม่ระบุขั้นตอนของการท าใบงาน 

ระดับคุณภาพ 1 (ต้องปรับปรุง) 
(1) ท าใบงานไม่ครบถว้นหรือไม่เสร็จตามก าหนดเวลา 
(2) ท าใบงานบางขอ้ไม่ถูกตอ้ง 
(3) แสดงล าดบัขั้นตอนของการท าใบงานไม่สัมพนัธ์กบัโจทยห์รือไม่แสดงล าดบัขั้นตอน 


