
 
                                                    

      
  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท ำโดย 
นำงสำวจุฬำภรณ์  บุญคล่อง 

ว่ำที่ร้อยตรีหญิงเครือวัลย์  วิชัยดิษฐ      
 

โรงเรียนบ้ำนไทยพัฒนำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต ๒

ก 

สื่อนวัตกรรม 

 “ศัพท์หรรษา คณิตพาสนุก” 

เพ่ือแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน การคิดเลข 



ก 

 

 
 

ค ำน ำ 

นวัตกรรม “ศัพท์หรรษำ คณิตพำสนุก” เพื่อแก้ปัญหำกำรอ่ำน กำรเขียน กำรคิดเลข เป็นนวัตกรรมท่ี
คิดค้นและพัฒนำข้ึนเพื่อใช้แก้ปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรอ่ำนออกเขียนได้และคิดเลขเป็น  ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี   ๑   เพื่อให้มี  ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรเรียนให้มีประสิทธิภำพเพิ่มมำก
ข้ึน  ซึ่งจำกกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนกรกฎำคมถึงเดือนสิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สำมำรถ
แก้ปัญหำผู้เรียนได้เป็นอย่ำงดี ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้และคิดเลขเป็นดีซึ่งเป็นท่ีน่ำพอใจ และเกิดผล
งำนเป็นท่ีประจักษ์ขอขอบคุณ ผู้บริหำร คณะครูและบุคลำกรโรงเรียนบ้ำนไทยพัฒนำ และ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
ท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อน นวัตกรรมจน ประสบควำมส ำเร็จ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ นวัตกรรม“ศัพท์
หรรษำ คณิตพำสนุก” จะเป็นประโยชน์กับโรงเรียนบ้ำนไทยพัฒนำหรือผู้ท่ีสนใจ  ในกำรน ำไปประยุกต์ใช้เพื่อ
แก้ปัญหำเก่ียวกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรอ่ำนออกเขียนได้และคิดเลขเป็น  ในโอกำสต่อไป 
 
 
                                                                              คณะผู้จัดท ำ 
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 สารบัญ  

ค าน า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ก 
สารบัญ ข 
รายงานนวัตกรรม                                                                                                ๑ 
          บทสรุป                                                                                  ๑ 
          ความเป็นมาและความส าคัญ                                                                         ๑ 
          วัตถุประสงค์       ๑ 
          กลุ่มเป้าหมาย ๒ 
          กระบวนการพัฒนานวัตกรรม ๒ 
          การออกแบบนวัตกรรมและข้ันตอนเพือ่พัฒนา ๒ 
          ผลที่เกิดจากการน านวัตกรรมไปใช ้ ๒ 
          สรุปสิ่งที่เรียนรู ้ ๓ 
          การขยายผลและการเผยแพร่ผลการพัฒนา ๓ 
          ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอย่างตอ่เนือ่ง ๓ 
          จุดเด่นหรือลักษณะพิเศษของนวัตกรรม ๓ 
บรรณานุกรม                     ๔ 
ภาคผนวก  
          เอกสารและภาพประกอบ  
          คณะผู้จัดท า  

  
  

 

          



๑ 

 

 
 

ชือ่นวตักรรม   “ศัพท์หรรษำ คณิตพำสนุก” เพื่อแก้ปัญหำกำรอ่ำน กำรเขียน กำรคิดเลข 
ประเภทนวตักรรม  กำรจัดกำรเรยีนกำรสอน 
ผูเ้สนอผลงำนนวตักรรม   นำงสำวจุฬำภรณ์ บุญคล่อง,  ว่ำท่ีร้อยตรีหญิงเครอืวลัย์  วชิัยดิษฐ 
สถำนศกึษำ โรงเรียนบำ้นไทยพัฒนำ 
สงักดั  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต ๒  
   

 
บทสรปุ 

นวัตกรรม “ศัพท์หรรษำ คณิตพำสนุก” เพื่อแก้ปัญหำกำรอ่ำน กำรเขียน กำรคิดเลข ใช้หลักกำรส ำคัญ 
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 สำมำรถอ่ำนออก เขียนได้ และคิดเลขเป็นบนพื้นฐำนของควำมสุข 
สอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้หลัก 3r8c มีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ทำง
สังคมปัจจุบัน คือกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ COVID 19 เนื่องจำกเป็นกิจกรรม
รำยบุคคลท่ีก่อให้เกิดควำมสนุกสนำน เกิดกำรแข่งขันเพื่อพัฒนำตนเอง โดยรูปแบบของนวัตกรรมเป็นเกมท่ีฝึก ให้
ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้ และฝึกฝนทักษะส ำคัญคือกำรอ่ำน กำรเขียน กำรคิดเลขเป็นอย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้น กำร
จัดท ำเกม“ศัพท์หรรษำ คณิตคพำสนุก” จึงเป็นอีกแนวทำงหนึ่งท่ีใช้แก้ปัญหำและท ำให้ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออก 
เขียนได้ คิดเลขเป็นตำมวัตถุประสงค์ท่ีมุ่งหวังผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น สำมำรถเล่นเป็น
กิจกรรมท่ีโรงเรียนหรือ น ำกลับไปเล่นท่ีบ้ำนได้ พร้อมท้ังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พฒันำฝึกฝนตนเองอย่ำงต่อเนื่องโดยไม่
มีข้อจ ำกัด เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ ซึ่งจำกกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกรกฎำคม ๒๕๖๓ ถึงสิงหำคม 
๒๕๖๓ เกิดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่น่ำพึงพอใจเป็นอย่ำงยิ่ง 

ควำมเปน็มำและควำมส ำคญั   
สภำพปัจจุบันกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ผู้เรียนมีปัญหำในกำรประสม

พยัญชนะกับสระ และกำรคิดค ำนวนพื้นฐำน ส่งผลต่อกำรจัดกำรเรียนสอนท ำให้ผู้เรียนอ่ำนไม่ออกหรืออ่ำนได้ช้ำ
กว่ำปกติ เขียนไม่ถูกต้อง และคิดเลขไม่ถูกต้องตำมหลัก จึงมีควำมจ ำเป็นท่ีต้องเร่งพัฒนำผู้เรียนโดยใช้สื่อนวัตกรรม
ประกอบกำรจัดกำiเรียนกำรสอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น สอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้หลัก (3r8c) 

กำรศึกษำค้นคว้ำและจัดท ำนวัตกรรม “ศัพท์หรรษำ คณิตพำสนุก” เพื่อแก้ปัญหำกำรอ่ำน กำรเขียน กำร
คิดเลข  ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 กระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) มีเนื้อหำเกี่ยวกับกำรแจกลูกสะกดค ำโดยฝึกประสมพยัญชนะกับสระ อำ อู ใอ โอ ไอ ในวิชำภำษำไทย และ
กำรบวกจ ำนวนสองจ ำนวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน 10 ในวิชำคณิตศำสตร์ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในกำรฝึกฝนและพัฒนำ
ผู้เรียนให้เกิดทักษะสำมำรถอ่ำนออก เขียนได้ และคิดเลขเป็นตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล มีควำมสุขในกำรเรียนรู้
ผ่ำนสื่อและกิจกรรมต่อไป 

 
วตัถปุระสงค ์

๑. เพื่อพัฒนำใหผู้้เรยีนสำมำรถอ่ำนออก เขียนได้ และคิดเลขเป็นตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล 
๒. เพื่อปลูกฝังใหผู้้เรยีนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3r8c) 
๓. เพื่อเผยแพร่และพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนท่ีจัดท ำให้เกิดประโยชน์ 

 
 



๒ 

 

 
 

 กลุม่เปำ้หมำย 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1/1 ของโรงเรียนบ้ำนไทยพัฒนำ  ระหวำ่ง เดอืนกรกฎำคม ๒๕๖๓ 

ถึงสิงหำคม ๒๕๖๓ 
 
กระบวนกำรพฒันำนวตักรรม 
สภำพกอ่นกำรพฒันำ 

จำกกำรวัดพื้นฐำนผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดเลข ท ำให้สำมำรถ
แบ่งผู้เรียนไดเ้ป็นกลุ่มตำมพื้นฐำนควำมรู้ โดยผู้เรียนไม่เข้ำใจเก่ียวกับวิธีกำรอ่ำน กำรผสมพยัญชนะ รวมถึงกำรคิด
ค ำนวณพื้นฐำน กำรเรียนตำมบทเรียนไม่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดทักษะในศตวรรษท่ี 21 เนื่องจำกเป็นกำรเรียนที่ไมม่ี
ควำมท้ำทำย และควำมสนุกสนำน เป็นเพียงเนื้อหำพร้อมภำพประกอบท ำให้ผู้เรียนขำดควำมกระตือรือร้นในกำร
เรียน ขำดควำมคิดสร้ำงสรรค์ ไม่มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ  
 
กำรออกแบบนวตักรรมและขัน้ตอนเพือ่กำรพฒันำ  

๑. วำงแผนกำรจัดท ำสื่อนวัตกรรมด้ำนกำรอ่ำนออก เขียนได ้คิดเลขเป็น 
๒. ศึกษำหลักสูตรและวเิครำะห์เนื้อหำรำยวชิำภำษำไทย บทท่ี 1 เรื่องใบโบก ใบบัว รู้จักค ำน ำเรื่อง และ

รำยวชิำคณิตศำสตร์ เรือ่ง กำรบวกจ ำนวนสองจ ำนวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน 10 ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 
คู่มือครู  หนังสือต ำรำตำ่ง  ๆ 

๓. รวบรวมข้อมูลกำรจัดท ำสื่อนวัตกรรม เกมศัพท์หรรษำ คณิตพำสนุก เพื่อแก้ปัญหำกำรอ่ำน กำรเขียน 
กำรคิดเลข 

๔. วำงแบบล ำดับของสือ่ มีค ำอธิบำยกำรใช้เกมศัพท์หรรษำ คณิตพำสนุก เพือ่แก้ปัญหำกำรอ่ำน กำรเขียน 
กำรคิดเลข 

๕. จัดท ำสื่อนวัตกรรม ศัพท์หรรษำ คณิตพำสนุก เพื่อแก้ปัญหำกำรอ่ำน กำรเขียน กำรคิดเลข 
๖. จัดท ำแบบวัดควำมรูพ้ื้นฐำน และแบบทดสอบหลังเรียน  
๗. ใช้สือ่นวัตกรรม ศัพท์หรรษำ คณิตพำสนุก เพือ่แก้ปัญหำกำรอ่ำน กำรเขียน กำรคิดเลข ประเมินผลโดยใช้

เครื่องมอืคัดกรองควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและกำรเขียนเพื่อหำประสิทธิภำพในกำรเรยีนของผูเ้รียน 
๘. สรุปผลกำรจัดท ำสือ่นวัตกรรม ศัพท์หรรษำ คณิตพำสนุก เพื่อแก้ปัญหำกำรอ่ำน กำรเขียน กำรคิดเลข 
๙. ปรับปรุงและพัฒนำสือ่กำรเรยีนกำรสอนให้มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้นหลังจำกท่ีได้ทดสอบกับผู้เรียน 

 
ผลทีเ่กดิจำกกำรน ำนวตักรรมไปใช ้

๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวชิำภำษำไทย บทท่ี 1 เรื่องใบโบก ใบบัว รู้จักค ำน ำเรื่อง และรำยวชิำ
คณิตศำสตร์ เรื่อง กำรบวกจ ำนวนสองจ ำนวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน 10 ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 สูงขึ้น 

๒. ผู้เรียนสำมำรถใช้สื่อนวัตกรรม ศัพท์หรรษำ คณิตพำสนุก เพื่อแก้ปัญหำกำรอ่ำน กำรเขียน กำรคิดเลข 
ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ COVID 19 ในกำรเรียนรู้กลุ่มสำระ
ภำษำไทย และคณิตศำสตร์ เพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด งดกำรรวมกลุ่มอยู่ในบริเวณที่มีคน
จ ำนวนมำก 

๓. มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนได้ฝึกฝนทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน คิดเลขเป็นตำมทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(3r8c) 

๔. เป็นประโยชน์แก่ครูผู้สอนรำยวิชำภำษำไทย และคณิตศำสตร์ 



๓ 

 

 
 

สรปุสิง่ทีเ่รยีนรู ้
 “ศัพท์หรรษำ คณิตพำสนุก” เพื่อแก้ปัญหำกำรอ่ำน กำรเขียน กำรคิดเลข 
 รำยวชิำภำษำไทย บทท่ี 1 เรือ่งใบโบก ใบบัว รู้จักค ำน ำเรือ่ง  

๑. กำรแจกลูกสะกดค ำ โดยฝึกประสมพยัญชนะกับสระ อำ ได้แก่ กำ จำ ดำ ตำ บำ ปำ อำ นำ ฝำ มำ หำ 
ขำ ยำ งำ พำ 

๒. กำรแจกลูกสะกดค ำ โดยฝึกประสมพยัญชนะกับสระ อู ได้แก่ กู จู ดู ตู บู ปู อู นู ฝู มู หู ขู ยู งู พู 
๓. กำรแจกลูกสะกดค ำ โดยฝึกประสมพยัญชนะกับสระ ใอ ได้แก่ ใก ใจ ใด ใต ใบ ใป ใอ ใน ใฝ ใม ให ใข ใย 

ใง ใพ 
๔. กำรแจกลูกสะกดค ำ โดยฝึกประสมพยัญชนะกับสระ โอ ได้แก่ โก โจ โด โต โบ โป โอ โน โฝ โม โห โข โย 

โง โพ 
๕. กำรแจกลูกสะกดค ำ โดยฝึกประสมพยัญชนะกับสระ ไอ ได้แก่ ไก ไจ ได ไต ไบ ไป ไอ ไน ไฝ ไม ไห ไข ไย 

ไง ไพ 
 รำยวชิำคณิตศำสตร์ เรือ่ง กำรบวกจ ำนวนสองจ ำนวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน 10 

๑. จ ำนวนนับ 0 – 10 
๒. เครื่องหมำยทำงคณิตศำสตร์ เครื่องหมำยบวก เครือ่งหมำยเท่ำกับ 
๓. กำรบวกจ ำนวนสองจ ำนวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน 10 

 
กำรขยำยผลและกำรเผยแพรผ่ลกำรพฒันำ 
 มีกำรขยำยผลโดยกำรสอนผูเ้รียนตำมระดับชั้นท่ีมีปัญหำดำ้นกำรอ่ำนออก เขียนได้ คิดเลข พร้อมท้ังลงใน
กลุ่ม line และ Facebook  
 
ขอ้เสนอแนะและแนวทำงกำรพฒันำอยำ่งตอ่เนือ่ง 

๑. สื่อนวัตกรรม ศัพท์หรรษำ คณิตพำสนุก เพื่อแก้ปัญหำกำรอ่ำน กำรเขียน กำรคิดเลข ต้องมีกำรพัฒนำ
โดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอรม์ีส่วนชว่ยในกำรสร้ำงสรรค์ให้มีสีสันสดใส มีภำพประกอบท่ีดึงดูดควำมสนใจ 

๒. สื่อนวัตกรรม ศัพท์หรรษำ คณิตพำสนุก เพื่อแก้ปัญหำกำรอ่ำน กำรเขียน กำรคิดเลข ต้องมีกำรพัฒนำให้
หลำกหลำย เป็นรูปแบบเกมท่ีมีระดับกำรอ่ำนท่ีมีควำมยำกยิ่งขึ้น 

 
จดุเดน่หรอืลกัษณะพเิศษของนวตักรรม 

๑. สื่อนวัตกรรม ศัพท์หรรษำ คณิตพำสนุก น ำเสนอค ำศัพทท่ี์ง่ำยในกำรฝึกประสมพยญัชนะกับสระ 
๒. รูปแบบเกมมีควำมน่ำสนใจ สีสันสดใส ท้ำทำยผู้เรยีน 
๓. ผู้เรียนมีควำมกระตอืรือร้นในกำรใช้สือ่นวัตกรรม ศัพท์หรรษำ คณิตพำสนุก 
๔. สื่อนวัตกรรม ศัพท์หรรษำ คณิตพำสนุก สำมำรถพัฒ 
๕. นำทักษะกำรอ่ำนของผู้เรยีนได้ดียิ่งข้ึน 
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บรรณำนกุรม 

กระทรวงศึกษำธิกำร หนังสือเรียน รำยวิชำพื้นฐำนภำษำไทย ชุดภำษำเพื่อชีวิต ภำษำพำที  
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1  กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์สกสค.ลำดพร้ำว, 2563 

บริษัทพัฒนคุณภำพวิชำกำร หนังสือเรียน หนังสือเรียนรำยวิชำพื้นฐำน คณิตศำสตร์  
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1  กรุงเทพมหำนคร : ส ำนักพิมพ์บริษัทพัฒนำคุณภำพวิชำกำร, 2563 

เข้ำถึงได้จำก https://www.schoolbright.com (1 กรกฎำคม2563) 
เข้ำถึงได้จำก http://203.131.219.167/km2559/2015/01/28/                   
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ภำคผนวก 
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แผนกำรจดักำรเรยีนรูท้ี ่8 
กลุ่มสำระกำรเรยีนรูค้ณติศำสตร์                                              ชัน้ประถมศึกษำปทีี ่ 1 
หนว่ยกำรเรยีนรูท้ี ่2   เรือ่ง  กำรบวกจ ำนวนสองจ ำนวนที่มผีลบวกไมเ่กนิ10            จ ำนวน 15 ชัว่โมง   
เรือ่ง   ประโยคสญัลกัษณแ์สดงกำรบวก               จ ำนวน 1 ชัว่โมง 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. มำตรฐำนกำรเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 
  ค 1.1   ป.1/4  หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์แสดงกำรบวกและประโยค

สัญลักษณ์แสดง 
      กำรลบของจ ำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0  
2. จดุประสงคก์ำรเรยีนรู ้
 1) สำมำรถบอกและยกตัวอย่ำงประโยคสญัลักษณ์แสดงกำรบวก (K) 
 2) เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงกำรบวก (P) 
 3) มีควำมรับผิดชอบต่องำนท่ีได้รับมอบหมำย (A)  
 
3. สำระกำรเรยีนรู ้

สำระกำรเรยีนรูแ้กนกลำง สำระกำรเรยีนรูท้อ้งถิน่ 
 ควำมหมำยของกำรบวก  พิจำรณำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำ 

 
4. สำระส ำคญั/ควำมคดิรวบยอด 

      ประโยคสญัลักษณ์แสดงกำรบวก ประกอบดว้ย ตัวตั้ง เครือ่งหมำยบวก (+) ตัวบวก เครื่องหมำย
เท่ำกับ (=) และผลบวก โดยเครื่องหมำย บวก ใช้ เขียนค่ันระหว่ำงจ ำนวนสองจ ำนวนทีต่้องกำรมำรวมกัน 
และเครือ่งหมำย เท่ำกับ ใช้แสดงกำรเท่ำกันในประโยคสญัลักษณ์  

 
5. สมรรถนะส ำคญัของผูเ้รยีนและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

สมรรถนะส ำคญัของผูเ้รยีน คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์
1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
2. ควำมสำมำรถในกำรคิด 

1) ทักษะกำรจัดกลุ่ม 
2) ทักษะกำรเชื่อมโยง 
3) ทักษะกำรใหเ้หตุผล 

3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปญัหำ  

1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู ้ 
3. มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 
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6. กจิกรรมกำรเรยีนรู ้
  
ขัน้น ำ    
 ขัน้น ำเขำ้สูบ่ทเรยีน   

1. ครูกล่ำวทักทำยนักเรียนและทบทวนเรื่อง ควำมหมำยของกำรบวกว่ำ กำรบวกเป็นกำรน ำจ ำนวน
สองจ ำนวนรวมกัน ผลรวมท่ีได้เรียกว่ำ ผลบวก 

2.  ครูถำมนักเรียนว่ำ นิดมีดินสอ 3 แท่ง ครูให้อีก 2 แท่ง นิดมีดินสอทั้งหมดก่ีแท่ง 
  (แนวตอบ น ำจ ำนวนดินสอท่ีนิดมีและจ ำนวนดินสอที่ครูให้เพิ่มมำรวมกัน เป็น 3 รวมกับ 2 เท่ำกับ 
5  
 จะได้วำ่ นิดมีดินสอทั้งหมด 5 แท่ง) 
3.  ครูถำมนักเรียนว่ำ จำกสถำนกำรณ์กำรบวกข้ำงต้น เรำสำมำรถใช้สญัลักษณ์ + เป็นเครือ่งหมำย
แสดง    
    กำรบวก และใช้สญัลักษณ์ = แสดงกำรเท่ำกับ   

 
ขัน้สอน 
 ขัน้สอน     
    1. ครูติดรูปภำพประกอบกำรสอน บนกระดำน จำกน้ันถำมนักเรียนว่ำ  
 
 
 
 
   
   
 
 
  - มีส้มก่ีผล (แนวตอบ  4 ผล)                
  - มีมังคุดก่ีผล (แนวตอบ  2 ผล)  
   -  มีผลไม้ท้ังหมดก่ีผล (แนวตอบ  6 ผล) 
   - เขียนเป็นประโยคสญัลักษณแ์สดงกำรบวกได้อยำ่งไร  (แนวตอบ  4 + 2 = 6)   

จำกน้ันครูเขียนประโยคสัญลกัษณ์แสดงกำรบวกบนกระดำน และให้นักเรียนอำ่นพรอ้มกัน  
 2.  ครูอธิบำยกับนักเรยีนว่ำ กำรเขียน 4 + 2 = 6 เรียกวำ่ กำรเขียนแสดงโดยใช้ประโยคสัญลักษณ์ 

อ่ำนวำ่  
  สี่บวกสองเท่ำกับหก เรียก 4 ว่ำ ตัวตั้ง เรยีก 2 ว่ำ ตัวบวก และเรียก 6 ว่ำ ผลบวก เครื่องหมำย

บวก 
  ใช้เขียนค่ันระหว่ำงจ ำนวนสองจ ำนวนท่ีตอ้งกำรมำรวมกัน และเครือ่งหมำยเท่ำกับ ใช้แสดงกำร

เท่ำกัน 
  ในประโยคสญัลักษณ์   



๘ 

 

 
 

 3.  ครูให้นักเรียนร่วมกันศึกษำควำมรู้เรื่อง ประโยคสญัลักษณ์แสดงกำรบวกในหนังสอืเรยีน 
คณิตศำสตร์ ป.1  
   เล่ม 1 แล้วผลัดกันอภิปรำยเก่ียวกับกำรบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงกำรบวกจนเกิด 
  ควำมเข้ำใจตรงกัน 
   4.  ครูยกตัวอย่ำงกำรบวกจ ำนวนสองจ ำนวนที่มีผลบวกไม่เกนิ 10 แล้วให้นักเรยีนออกมำเขียนแสดง

โดยใช้ประโยคสัญลักษณ์ และให้นักเรยีนอ่ำนประโยคสัญลักษณ์พร้อมกัน 
 

ขัน้ฝึกทักษะ    
     1. นักเรียนทุกคนช่วยกันตอบค ำถำมในกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศำสตร์ ป.1 เล่ม 1  
  ด้วยวำจำ  

2. นักเรียนแต่ละคนท ำกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียน คณติศำสตร์ ป.1 เล่ม 1 ลงในสมุด 
   เสร็จแล้วครูขอตัวแทนนักเรยีน 2-3 คน ออกมำน ำเสนอหน้ำชั้นเรียน จำกน้ันครูคอยชีแ้นะวธิีคิด
เพิ่มเติม 
 
ขัน้สรปุ 
 ขัน้สรปุ   

1. ครูให้นักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับประโยคสญัลักษณ์แสดงกำรบวกว่ำ ในประโยคสญัลักษณ์แสดงกำร
บวก 
   ประกอบดว้ยตัวตัง้ เครื่องหมำยบวก (+) ตัวบวก เครื่องหมำยเท่ำกับ (=) และผลบวก โดย
เครื่องหมำยบวก 
  ใช้เขียนค่ันระหว่ำงจ ำนวนสองจ ำนวนท่ีตอ้งกำรมำรวมกัน และเครือ่งหมำยเท่ำกับใช้แสดงกำรเท่ำกัน 
 ในประโยคสญัลักษณ ์

  2. ครูให้นักเรียนท ำกิจกรรมแบบฝึกหัดในแบบฝึกหัด คณิตศำสตร์ ป.1 เล่ม 1 เป็นกำรบำ้น แล้ว   
            น ำมำส่งครูในกำรเรียนครั้งต่อไป 
 
7. กำรวดัและประเมนิผล 

รำยกำรวดั วธิกีำร เครือ่งมอื เกณฑก์ำรประเมนิ 
7.1 ประเมินระหว่ำง 
     กำรจัดกิจกรรม 
     กำรเรียนรู ้
     1) ประโยคสัญลักษณ์     

 แสดงกำรบวก 

 
 
 
-  ตรวจแบบฝึกหัด 
-  ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะ 

  
 
 
-  แบบฝึกหัด 
-  กิจกรรมฝึกทักษะ 

 
 
 

-  ร้อยละ 60 ผ่ำน
เกณฑ ์
-  ร้อยละ 60 ผ่ำน
เกณฑ ์

     2) พฤติกรรมกำร
ท ำงำน    
         รำยบุคคล 

-  สังเกตพฤติกรรม 
   กำรท ำงำนรำยบคุคล 

-  แบบสังเกต 
   พฤติกรรมกำร
 ท ำงำนรำยบุคคล 

-  ระดับคุณภำพ 2  
   ผ่ำนเกณฑ ์
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รำยกำรวดั วธิกีำร เครือ่งมอื เกณฑก์ำรประเมนิ 
     3) พฤติกรรม 
         กำรท ำงำนกลุ่ม 

-  สังเกตพฤติกรรม 
   กำรท ำงำนกลุ่ม 

-  แบบสังเกต  
   พฤติกรรมกำร
 ท ำงำนกลุ่ม 

-  ระดับคุณภำพ 2  
   ผ่ำนเกณฑ ์

     4) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค ์
 

-  สังเกตควำมมีวินัย   
   ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งม่ัน 
   ในกำรท ำงำน 

-  แบบประเมิน  
   คุณลักษณะอนั 
   พึงประสงค ์

-  ระดับคุณภำพ 2  
   ผ่ำนเกณฑ ์

 
8. สือ่/แหลง่กำรเรยีนรู ้
    8.1 สื่อกำรเรียนรู้ 

1) หนังสือเรียน คณิตศำสตร์ ป.1 เล่ม 1 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 กำรบวกจ ำนวนสองจ ำนวนท่ีมีผลบวก 
   ไม่เกิน 10 

2) แบบฝึกหัด คณิตศำสตร์ ป.1 เล่ม 1 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 กำรบวกจ ำนวนสองจ ำนวนท่ีมีผลบวก 
   ไม่เกิน 10 

3) บัตรภำพประกอบกำรสอน 
4) หนังสือ สมุด ปำกกำ ดินสอ และอุปกรณ์กำรเรียนต่ำงๆ 

    8.2 แหล่งกำรเรียนรู้ 
       -  ห้องเรยีน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
สำระที ่ ๔  หลกักำรใชภ้ำษำไทย 

มำตรฐำน ท ๔.๑ เข้ำใจธรรมชำติของภำษำและหลักภำษำไทย  กำรเปลี่ยนแปลงของภำษำ
และพลังของภำษำ   ภูมิปัญญำทำงภำษำ และรักษำภำษำไทยไว้เป็นสมบัติ
ของชำติ                      

๑.  สำระส ำคญั 
๑.๑    ควำมคิดรวบยอด 

          กำรเรียนรู้ค ำ  ผู้เรียนต้องเรียนรู้ท้ังในด้ำนองค์ประกอบ  หลักกำรอ่ำนแจกลูกสะกดค ำ  
ควำมหมำยและหลักกำรใช้ จงึจะสำมำรถน ำค ำไปใช้ได้ถูกต้องตำมสถำนกำรณ ์

 
๑.๒   สมรรถนะส ำคญัของผูเ้รยีน 

-  ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนสะกดค ำ 
-  ควำมสำมำรถในกำรเรียนรูค้วำมหมำยของค ำ 

 
๒.  ตวัชีว้ดั 

มำตรฐำน ท ๔.๑ ป.๑ / ๑    บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์ และเลขไทย 
มำตรฐำน ท ๔.๑ ป.๑ / ๒    เขียนสะกดค ำและบอกควำมหมำย ของค ำ 

 
๓.  จดุประสงคก์ำรเรยีนรู ้

๓.๑   นักเรียนอ่ำนแจกลูกสะกดค ำได้  
๓.๒   นักเรียนบอกควำมหมำยของค ำได ้

 
๔.  คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
   ๔.๑   มีเจตคติท่ีดีต่อวัฒนธรรมและภำษำไทย 
   ๔.๒  มีควำมสนใจใฝ่เรยีนรู ้
   ๔.๓   ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผูอ้ื่น 
   ๔.๔   มีระเบียบวินัยในตนเอง 
   ๔.๕  ประหยัดและอยู่อย่ำงพอเพียง 

 
๕.  สำระกำรเรยีนรู ้

๕.๑  สำระกำรเรยีนรูแ้กนกลำง 

แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดภาษาพาท ี แผนที ่๑   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑ 
บทที ่ ๑  ใบโบก  ใบบัว     เวลา      ๑๐        
ช่ัวโมง 
หัวข้อเร่ือง  รู้จักค า  น าเร่ือง    เวลา      ๑     ช่ัวโมง
                                                   



๑๑ 

 

 
 

          ๏    พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 
          ๏    กำรสะกดค ำ กำรแจกลูก และกำรอ่ำนเป็นค ำ 

๕.๒  สำระกำรเรยีนรูย้อ่ย 
          ๏   รู้จักค ำน ำเรือ่ง 
          ๏   กำรอ่ำนแจกลูกสะกดค ำ 
๖.  ชิน้งำน / หลักฐำนรอ่งรอยแสดงควำมรู ้
 ๖.๑  กำรท ำแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๖.๒  กำรท ำใบงำน 
 
๗.  กจิกรรมกำรเรยีนรู ้

  ๗.๑   ร่วมกันสนทนำเกี่ยวกับสัตว์ที่นักเรียนชอบ  จำกนั้นครูใช้รูปภำพช้ำง ขนำดภำพโปสเตอร์ติด
บนกระดำน  ครูชี้ไปท่ีรูปภำพถำมนักเรียนวำ่รู้จักสัตว์ในรปูภำพนี้หรอืไม่ เรียกว่ำอย่ำงไร  นักเรียนแข่งขันกัน
ตอบ 
   ๗.๒   นักเรยีนท ำแบบทดสอบก่อนเรียน บทท่ี ๑  ใบโบก ใบบวั ( ท้ำยแผน )   จ ำนวน ๑๕  ข้อ  
เสร็จแล้วครูตรวจสอบและประกำศผลเป็นคะแนนตำมจ ำนวนข้อที่ท ำถูก โดยท่ียังไม่ต้องเฉลย 
   ๗.๓   ครูชี้ไปท่ีอวัยวะส่วนต่ำงๆของช้ำง  ถำมชือ่อวัยวะเหล่ำนั้นให้นักเรียนตอบ 
   ๗.๔   นักเรียนฝึกอำ่นแจกลูกสะกดค ำ ค ำว่ำ ตำ  งำ  หู  หำง  ให้นักเรียนฝึกประสม  พยัญชนะ  ต  
ง  ข  ห  ง  ม  ด  บ  และ สระ  -ำ  - ู  ใ-  โ-  ไ-   จนคล่อง 
   ๗.๕   นักเรียนท ำใบงำนท่ี ๑ ( ท้ำยแผน ) ชุด จับคู่รูปภำพและค ำ  จำกนั้น 
น ำส่งครู  ครูเฉลยและตรวจสอบควำมถูกต้อง 
๘. สื่อ / แหล่งกำรเรียนรู้ 
 ๑. แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๒. รูปภำพ 
 ๓. ใบงำน ชุดที่ ๑  
 ๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลงำนรำยบุคคล 
 ๕. แบบกรอกคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
๙.  วดัผลประเมนิผล 
 

รำยกำรประเมนิ วธิกีำรวดัและประเมนิผล เครือ่งมอืวดัผลและประเมนิผล 
•  ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
-  กำรท ำแบบทดสอบก่อนเรยีน 
-  กำรตอบค ำถำม 
-  กำรท ำใบงำน 

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
-  สังเกต 
-  ซักถำม  
-  ตรวจใบงำน 

-  แบบทดสอบก่อนเรียน 
-  ใบงำน ชุดที่ ๑  
-  แบบประเมินผลงำนรำยบคุคล 

• ด้ำนคุณลักษณะอันพงึ 
    ประสงค ์

-  สังเกตพฤติกรรมขณะรว่ม 
   กิจกรรม 

- แบบประเมินผลงำนรำยบุคคล 

• ด้ำนทักษะกระบวนกำรคิด 
     กำรร่วมสนทนำ 

-  ประเมินกำรรว่มสนทนำ แบบประเมินผลงำนรำยบุคคล 



๑๒ 

 

 
 

๑๐.  เกณฑใ์นกำรวดัผลและประเมนิผล 
๑)   เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รำยบุคคลมีคะแนน  ๓  ระดับ คือ 

  ระดับคุณภำพ  ๓  หมำยถึง ดี  ได้คะแนน    ๒๐ – ๒๔  
  ระดับคุณภำพ  ๒  หมำยถึง พอใช ้  ได้คะแนน ๒๓ – ๑๙  
  ระดับคุณภำพ  ๑  หมำยถึง ควรปรับปรุง  ได้คะแนน        ๑ – ๑๒  
       เกณฑ์กำรผ่ำนต้องไดร้ะดับคุณภำพ ๒ ข้ึนไปหรอืได้คะแนน  ๙  ข้ึนไป 

๒)   เกณฑ์กำรประเมินกำรท ำใบงำน  มีคะแนน  ๓      ระดับ ดังนี ้
  ระดับคุณภำพ  ๓  หมำยถึง ดี  ท ำได้ถูก    ๘ – ๑๐  
  ระดับคุณภำพ  ๒  หมำยถึง พอใช ้  ได้คะแนน ๕ – ๗  
  ระดับคุณภำพ  ๑  หมำยถึง ควรปรับปรุง  ได้คะแนน       ๑ – ๕  
       เกณฑ์กำรผ่ำนต้องไดร้ะดับคุณภำพ ๒ ข้ึนไปหรอืได้คะแนน ๕  ข้ึนไป 

๓)   เกณฑ์กำรประเมินกำรท ำแบบทดสอบก่อนเรียนมีคะแนน  ๓      ระดับ ดังนี ้
  ระดับคุณภำพ  ๓  หมำยถึง ดี  ท ำได้ถูก    ๑๒ – ๑๕  
  ระดับคุณภำพ  ๒  หมำยถึง พอใช ้  ได้คะแนน ๘ – ๑๑ 
  ระดับคุณภำพ  ๑  หมำยถึง ควรปรับปรุง  ได้คะแนน       ๑ – ๗ 
       เกณฑ์กำรผ่ำนต้องไดร้ะดับคุณภำพ ๒ ข้ึนไปหรอืได้คะแนน ๘  ข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 
 

กำรประเมนิ ดำ้นคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ประเดน็กำรประเมนิ 
เกณฑก์ำรใหร้ะดบัคะแนน 

ด ี(๒) พอใช ้(๑) ปรบัปรงุ (๐) 

มเีจตนคตทิีด่ตีอ่
วฒันธรรมไทย       
และภำษำไทย 

สนใจและตั้งใจร่วม
กิจกรรมกำรเรียน
ภำษำไทยอย่ำง
สนุกสนำนและมี
ควำมสุขตลอดเวลำ 

สนใจและตั้งใจร่วม
กิจกรรมกำรเรียน
ภำษำไทยอย่ำง
สนุกสนำนและมี
ควำมสุขเกือบ
ตลอดเวลำ 

สนใจและตั้งใจร่วม
กิจกรรมกำรเรียน
ภำษำไทยอย่ำง
สนุกสนำนและมี
ควำมสุขเป็นบำงครั้ง 

มีควำมสนใจใฝเ่รยีนรู ้

กล้ำซักถำมกล้ำพูดกล้ำ
แสดงควำมคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง 
กล้ำแสดงออก 

กล้ำซักถำมกล้ำพูดกล้ำ
แสดงควำมคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง 
กล้ำแสดงออก 

กล้ำซักถำมกล้ำพูดกล้ำ
แสดงควำมคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง 
กล้ำแสดงออก 

รบัฟงัควำมคิดเหน็ของ
ผูอ้ืน่ 

ให้โอกำสเพื่อนแสดง
ควำมคิดเห็น  รับฟัง
ยอมรับและให้ควำม
ร่วมมือทุกครั้ง 

ให้โอกำสเพื่อนแสดง
ควำมคิดเห็น  รับฟัง
ยอมรับและให้ควำม
ร่วมมือเกือบทุกครั้ง 

ไม่ค่อยให้โอกำสเพื่อน
แสดงควำมคิดเห็น  ไม่
ค่อยให้ควำมรว่มมือกับ
เพื่อน 

มวีนิยัในตนเอง 

มีกำรตรวจสอบแก้ไข
กำรกระท ำท่ีไม่ถูกต้อง
ทุกครั้งท ำใบงำนได้
สะอำดเรยีบรอ้ยและ
ถูกต้องและทันเวลำ 

มีกำรตรวจสอบแก้ไข
กำรกระท ำท่ีไม่ถูกต้อง
เกือบทุกครั้ง ท ำใบงำน
ได้สะอำดเรยีบร้อย ไม่
ค่อยทันเวลำ 

มีกำรตรวจสอบแก้ไข
กำรกระท ำท่ีไม่ถูกต้อง
เป็นบำงครั้งท ำใบงำนไม่
ค่อยสะอำดเรียบรอ้ย
และไม่ค่อยทันเวลำ 

ประหยดัและอยูอ่ยำ่ง
พอเพยีง 

ใช้วสัดุอุปกรณ์กำรเรียน
ท่ีรำคำถูกและใชอ้ย่ำง
คุ้มค่ำใช้จนหมดแล้ว
ค่อยซื้อใหม ่

ใช้วสัดุอุปกรณ์กำรเรียน
ท่ีรำคำค่อนข้ำงแพงและ
ใช้อยำ่งคุ้มค่ำใช้จนหมด 

ใช้วสัดุอุปกรณ์กำรเรียน
ท่ีรำคำค่อนข้ำงแพงและ
ใช้อยำ่งคุ้มค่ำใช้ไม่
หมดแล้วซื้อใหม่ 

 
 

  



๑๔ 

 

 
 

 
นวัตกรรม “ศพัท์หรรษำ คณิตพำสนกุ” 

เพื่อแก้ปญัหำกำรอำ่น กำรเขียน กำรคิดเลข 
 
 

 
 

 
 ศพัทห์รรษำ ประสมพยญัชนะกบัสระอำ 

 



๑๕ 

 

 
 

  

ศพัทห์รรษำ ประสมพยญัชนะกบัสระอ ู

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศพัทห์รรษำ ประสมพยญัชนะกบัสระใอ 

 

  

 



๑๖ 

 

 
 

 
 

ศพัทห์รรษำ ประสมพยญัชนะกบัสระโอ 
 

 
 

 
 

 

 ศพัทห์รรษำ ประสมพยญัชนะกบัสระไอ 
 

 

 



๑๗ 

 

 
 

 

สือ่ศพัทห์รรษำ ประสมพยญัชนะกบัสระ 
 
 
 

 
 
 

สือ่คณติพำสนกุ 
กำรบวกจ ำนวนนบัสองจ ำนวนที่มผีลบวกไมเ่กนิ 10 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 
 

 
ภำพประกอบกำรใช้สื่อนวัตกรรม“ศพัท์หรรษำ คณิตพำสนกุ” 

เพื่อแก้ปญัหำกำรอำ่น กำรเขียน กำรคิดเลข 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

 
 

 
ภำพประกอบกำรใช้สื่อนวัตกรรม“ศพัท์หรรษำ คณิตพำสนกุ” 

เพื่อแก้ปญัหำกำรอำ่น กำรเขียน กำรคิดเลข 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

 
 

คณะผูจ้ัดท ำ 

ที่ปรกึษำ 

1. นำงสำวกำญจนำ  เกตเุวชช ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นไทยพัฒนำ 
2. นำงทัศนีย์  ศรีสินธิ ์   ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
3. นำงเพญ็ศรี ศรีรอด   ผอ.กลุ่ม ศึกษำนิเทศก์ สพป.ชุมพร เขต 2 
4. นำงสำววรรณ์ฤทัย แสงนิล  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร  สพป.ชุมพร เขต 2 

คณะผูจ้ดัท ำ 

1. นำงสำวจุฬำภรณ์ บุญคล่อง  ครูโรงเรียนบ้ำนไทยพัฒนำ 
2. ว่ำท่ีร้อยตรีหญิงเครอืวลัย์ วชิยัดิษฐ ครูผู้ชว่ยโรงเรียนบ้ำนไทยพฒันำ 

คณะบรรณำธกิำร 

1. นำงสำวกำญจนำ  เกตเุวชช ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นไทยพัฒนำ 
2. นำงสำวสุวิมล สีแซก   หัวหน้ำฝำ่ยวชิำกำร 
3. นำงสำวฉววีรรณ  พรหมขจร  หัวหน้ำช่วงชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1-3 

ผูจ้ดัพมิพ/์ออกแบบรปูเลม่ 

ว่ำท่ีร้อยตรีหญิงเครอืวลัย์ วชิยัดิษฐ ครูผู้ชว่ยโรงเรียนบ้ำนไทยพฒันำ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

 
 

 
 


