
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
                                          ภาคเรียนที ่1                    ปีการศึกษา 2555  
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 6                                                               ช่ือหน่วยการเรียนรู้     การช่ัง 
หน่วยการเรียนรู้ย่อย/หัวเร่ืองที ่......        ช่ือหัวเร่ือง การเปรียบเทยีบน า้หนัก       เวลา 2 ช่ัวโมง 

1. ช่ือสาระการเรียนรู้ (สาระท่ี/ช่ือสาระการเรียนรู้ ...) 
     การเปรียบเทียบน ้าหนกัและการคาดคะเนน ้าหนกั (กิโลกรัม)        
2. มาตรฐานการเรียนรู้ 
     มาตรฐาน ค 2.1  เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีตอ้งการวดั 
     ตัวช้ีวดั 
 ค 2.1 ป3/2  บอกน ้ าหนกัเป็นกิโลกรัม กรัม และขีด เลือกเคร่ืองชัง่ท่ีเหมาะสม และเปรียบเทียบ  
น ้าหนกั 

     มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบั
ศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
     ตัวช้ีวดั 
 ค.6.1 ป.3/5 เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ 

4. สาระส าคัญ (สาระส าคญั  แก่นความรู้  หรือความคิดรวบยอดของเร่ืองท่ีจะสอน  เขียนเป็นประโยค) 
    การเปรียบเทียบน ้ าหนักท่ีอยู่ในหน่วยเดียวกันหรือหน่วยต่างหน่วยกัน เป็นการบอกความ
มากกวา่ หรือนอ้ยกวา่ หรือเท่ากนัของส่ิงของ ส่ิงของต่าง ๆ รอบตวัเรามีน ้ าหนกั การเปรียบเทียบน ้ าหนกัใช้
การมองดูอย่างเดียวไม่ได ้ตอ้งใช้การสัมผสั คือลองยกดู จึงจะทราบไดว้่า ส่ิงใดหนกั หรือเบากวา่กนั แลว้
เปรียบเทียบน ้ าหนักซ่ึงจะพบว่า ส่ิงของบางอย่างมีน ้าหนักมาก ส่ิงของบางอย่างมีน ้าหนักน้อย ส่ิงของ
บางอย่างมีน า้หนักเท่ากนั นกัเรียนควรไดข้อ้สังเกตวา่ ขนาดของวตัถุไม่สัมพนัธ์กบัน ้ าหนกั ของช้ินใหญ่อาจ
มีน ้าหนกัเบากวา่ของช้ินเล็กก็ได ้การเปรียบเทยีบน า้หนักอาจใช้การคาดคะเนหรือการช่ังจริง 
  การคาดคะเนน ้ าหนักเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั ครูจึงควรฝึกทกัษะการคาดคะเน
น ้าหนกัใหแ้ก่นกัเรียน  
 การชัง่ เป็นการวดัน ้าหนกัของส่ิงของ   
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้/จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง (พฤติกรรมท่ีคาดหวงัวา่ 
นกัเรียนจะปฏิบติัได้  โดยครอบคลุมรายละเอียดในเน้ือหาสาระ  สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตวัช้ีวดัการเรียนรู้  และครอบคลุมพฤติกรรมทั้งดา้นพุทธิพิสัย  ทกัษะพิสัย  และจิตพิสัย : K P A) 



(1) ดา้นความรู้ (พุทธิพิสัย/K) 
- เม่ือก าหนดส่ิงของต่างๆ ท่ีมีหน่วยการชัง่อยูใ่นหน่วยเดียวกนัหรือหน่วยต่างหน่วยกนัให ้
   นกัเรียนสามารถเปรียบเทียบน ้าหนกัไดถู้กตอ้ง 
- นกัเรียนสามารถบอกไดว้า่ขนาดของวตัถุไม่สัมพนัธ์กบัน ้ าหนกั ของช้ินใหญ่อาจมีน ้ าหนกั

เบากวา่ของช้ินเล็ก 
(2) ดา้นทกัษะ/กระบวนการ (ทกัษะพิสัย/P) 

-  นกัเรียนสามารถเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัชีวิตประจ าวนัได ้
- เม่ือก าหนดส่ิงของต่างๆ ให้นักเรียนสามารถคาดคะเนน ้ าหนักและเปรียบเทียบน ้ าหนักท่ี
คาดคะเนกบัการชัง่จริง 

 (3) ดา้นคุณลกัษณะ/ค่านิยม/คุณลกัษณะอนัพึงประสงค/์คุณธรรมจริยธรรม (จิตพิสัย/A) 
       - มุ่งมัน่ในการท างาน 

6. สาระการเรียน/เนื้อหาสาระ (ล าดบัให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  โดยอาจจะเขียนเฉพาะ    
หัวเร่ืองท่ีจะสอนเท่านั้น ส่วนรายละเอียดเน้ือหาให้ใส่ในใบความรู้เพิ่มเติม หรือบางโรงเรียนอาจเขียน       
ในลกัษณะบรรจุหรือใส่เน้ือหาสาระเขา้ไปในส่วนน้ีเลยก็มี) 
 (1) การเปรียบเทียบน ้าหนกั        
 (2) การคาดคะเนน ้าหนกั 

7. การบูรณาการ (วธีิการบูรณาการ ... ถา้มี) 
    - 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (เป็นขั้นตอนท่ีตอ้งออกแบบดว้ยความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และใช้
วธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ตอบสนอง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 2542  เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  กระตุน้
ความคิดของผูเ้รียน  และเน้นให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบติัจริง  โดยใช้เทคนิคและทกัษะการสอนด้านต่าง ๆ 
อย่างผสมผสาน  รวมทั้งใช้ส่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  และมีการประเมินผลร่วมด้วย  โดยเฉพาะการ
ประเมินผลตามสภาพจริง) 

 (1) ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน (กระตุน้ความคิด/เร้าความสนใจ) 
         ครูน าส่ิงของ 3 ชนิด ท่ีมีขนดต่างกนัใหน้กัเรียนเปรียบเทียบน ้ าหนกั โดยน าใส่มือขา้งละชนิด 
แลว้ถามนกัเรียนว่า ขนาดของวตัถุท่ีใหญ่กวา่จะมีน ้ าหนกัมากกว่าหรือไม่ จะตรวจสอบไดอ้ย่างไร ครูและ
นกัเรียนอภิปรายร่วมกนั โดยครูเป็นผูใ้ชค้  าถาม จนไดข้อ้สรุปวา่ 
  - ขนาดของวตัถุไม่สัมพนัธ์กบัน ้าหนกั ของช้ินใหญ่กวา่อาจมีน ้าหนกัเบากวา่ของช้ินเล็กได ้
  - การเปรียบเทียบน ้าหนกัใชก้ารมองดูดว้ยสายตาอยา่งเดียวไม่ได ้แต่ตอ้งใชก้ารตรวจสอบดว้ย
การชัง่น ้าหนกั 
 



 (2) ขั้นสอน/การจดักิจกรรมการเรียนรู้  (ใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  โดยให้สอดคลอ้งกบั
เน้ือหาตามมาตรฐานหลกัสูตร) 
  ขั้นวเิคราะห์ขอ้มูล 

1. ครูน าส่ิงของต่างๆ ท่ีพบในชีวิตประจ าวนั ไดแ้ก่ ถัว่เขียว 1 ถุง หนงัสือ 1 เล่ม สมุด 1 เล่ม 
ส้ม 1 กิโลกรัม ผงซักฟอก 1 กล่อง ฝร่ัง 3 ผล มะม่วง 3 ผล ให้นกัเรียนดู น าเสนอปัญหาให้กบันกัเรียนว่า 
“หากตอ้งการเปรียบเทียบส่ิงของเหล่าน้ีวา่ ของช้ินใดหนกักวา่ เบากวา่ หรือหนกัเท่ากนั จะมีวิธีการอยา่งไร” 
จากนั้นเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีอิสระในการแกปั้ญหาโดยนกัเรียนอาจใช้การคาดคะเนโดยการยกส่ิงของ 
หรือลองชัง่น ้าหนกัส่ิงของต่างๆ แลว้น าน ้าหนกัมาเปรียบเทียบกนั จากสถานการณ์ท่ีครูก าหนดให ้  
  ขั้นน าเสนอขอ้มูล (ขั้นเสริมสร้างความรู้/ประยกุตใ์ชแ้ละขยายความรู้) 

 2. ครูใหน้กัเรียนน าเสนอถึงวธีิการเปรียบเทียบน ้ าหนกัของส่ิงของหนา้ชั้นเรียนโดยครูอาจใช้
ค  าถามเพื่อให้นักเรียนแสดงแนวคิดของตวัเองออกมา และกระตุน้การคิดท่ีหลากหลายของนักเรียนว่ามี
นกัเรียนคนใดสามารถเปรียบเทียบน ้าหนกัของส่ิงของโดยวธีิอ่ืนอีก 
           3. ใหน้กัเรียนท าใบงาน 4.1 การเปรียบเทียบน ้าหนกั 
ชัว่โมงท่ี 2 
          4. ครูใหน้กัเรียนแต่ละคนคาดคะเนน ้าหนกัของส่ิงของ 2 กล่อง (หนกั 1 กิโลกรัม และ 1 
กิโลกรัม 8 ขีด) แลว้บอกวา่กล่องใดหนกั 1 กิโลกรัม และอีกกล่องหน่ึงหนกัเท่าใด แลว้ชัง่จริงเพื่อตรวจสอบ
วา่แต่ละกล่องหนกัเท่าใด คาดคะเนถูกตอ้งหรือไม่ ตามใบงาน 4.2 

(3) ขั้นสรุป  
      1. นกัเรียนทั้งชั้นร่วมกนัอภิปรายถึงวิธีการเปรียบเทียบน ้ าหนกัและการคาดคะเนน ้ าหนกั โดย
ครูจะเป็นผูน้ าใหเ้กิดการอภิปรายโดยใชค้  าถาม จนไดข้อ้สรุปวา่ 
   - การเปรียบเทียบน ้ าหนกัและการคาดคะเนน ้ าหนกั ใชก้ารมองดูอย่างเดียวไม่ได ้ตอ้งใช้
การสัมผสั คือลองยกดู 
   - ถา้เปรียบเทียบน ้ าหนกัของส่ิงของท่ีเป็นหน่วยเดียวกนั สามารถเปรียบเทียบจากตวัเลข
แสดงน ้าหนกัไดเ้ลย 
   - ถา้เปรียบเทียบน ้าหนกัของส่ิงของท่ีต่างหน่วยกนัให้แปลงน ้ าหนกัให้เป็นหน่วยเดียวกนั
ก่อน แลว้จึงน ามาเปรียบเทียบกนั 
      2. ครูให้นักเรียนช่วยกนับอกถึงประโยชน์ของการเปรียบเทียบน ้ าหนักและการคาดคะเน
น ้าหนกัของส่ิงของเพื่อน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

9. ส่ือการเรียนรู้ (วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบการสอนในเร่ืองนั้น ๆ เช่น  ภาพข่าว  ตวัอยา่งของจริง ฯลฯ) 
 1. ถัว่เขียว 200 กรัม    2. หนงัสือ 1 เล่ม 
 3. สมุด 1 เล่ม     4. ส้ม 1 กิโลกรัม 
 5. ผงซกัฟอก 1 กล่อง    6. ฝร่ัง 3 ผล 



 7. มะม่วง 3 ผล     8. ตาชัง่ 
 9. กล่องใส่ของ 2 กล่อง (หนกั 1 กิโลกรัม และ 1 กิโลกรัม 8 ขีด) 
 10. ใบงาน 4.1 การเปรียบเทียบน ้าหนกั  11. ใบงาน 4.2 การคาดคะเนน ้าหนกั 

10. แหล่งเรียนรู้ (ควรระบุแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายทั้งในและนอกสถานศึกษา) 
 (1) หอ้งสมุด 
 (2) ตลาด/ซุปเปอร์มาเก็ต 
 (3) ร้านคา้ 

11. กระบวนการวดัและประเมินผล (ตามจุดประสงค์การเรียนรู้) 

 (1) การวดัและประเมินผลตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ดา้นความรู้ 

ส่ิงทีต้่องการวดัผล วธีิการวดัผล เคร่ืองมือวดัผล เกณฑ์การประเมินผล 
เม่ือก าหนดส่ิงของต่างๆ 
ท่ีมีหน่วยการชัง่อยูใ่น
หน่วยเดียวกนัหรือ
หน่วยต่างหน่วยกนัให้
นกัเรียนสามารถ
เปรียบเทียบน ้าหนกัได้
ถูกตอ้ง 

- สัง เกตจากการตอบ
ค าถาม 
- สั ง เกตจากการ ร่วม
อภิปรายในชั้นเรียน 
 

- ตรวจใบงานท่ี 4.1 การ
เปรียบเทียบน ้าหนกั 

- 

 
 
 

ใบงานท่ี 4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ดี: ท าใบงานไดถู้กตอ้ง
มากกวา่ 5 ขอ้ 
- พอใช:้ ท าใบงาน
ถูกตอ้ง 4-5 ขอ้  
- ปรับปรุง: ท าใบงาน
ไดน้อ้ยกวา่ 4 ขอ้ 

นกัเรียนสามารถบอกได้
วา่ขนาดของวตัถุไม่
สัมพนัธ์กบัน ้าหนกั ของ
ช้ินใหญ่อาจมีน ้าหนกั 
เบากวา่ของช้ินเล็ก 

- สัง เกตจากการตอบ
ค าถาม 
- สั ง เกตจากการ ร่วม
อภิปรายในชั้นเรียน 

- 
ผา่น : บอกไดว้า่ขนาด
ของวตัถุไม่สัมพนัธ์กบั
น ้าหนกั และมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 
ไม่ผา่น : บอกไม่ไดว้า่
ขนาดของวตัถุสัมพนัธ์
กบัน ้าหนกัหรือไม่ 

 
 
 



(2) การวดัและประเมินผลตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

ส่ิงทีต้่องการวดัผล วธีิการวดัผล เคร่ืองมือวดัผล เกณฑ์การประเมินผล 
นกัเรียนสามารถ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์
กบัชีวติประจ าวนัได ้
(ในขั้นการสอน:  
การวเิคราะห์ขอ้มูล) 

- สังเกตการใชท้กัษะ
การชัง่และการ
เปรียบเทียบน ้าหนกัจาก
สถานการณ์ท่ีก าหนด 

แบบสังเกตทกัษะการ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์
กบัชีวติประจ าวนั 

 

- ดี: ชัง่และเปรียบเทียบ
น ้าหนกัของส่ิงของสอง
ส่ิงไดถู้กตอ้ง 7 อยา่ง 
- พอใช:้ ชัง่และ
เปรียบเทียบน ้าหนกัของ
ส่ิงของสองส่ิงได้
ถูกตอ้ง 5-6 อยา่ง 
- ปรับปรุง: ชัง่และ
เปรียบเทียบน ้าหนกัของ
ส่ิงของสองส่ิงได้
ถูกตอ้งนอ้ยกวา่ 5 อยา่ง 

เม่ือก าหนดส่ิงของต่างๆ 
ใหน้กัเรียนสามารถ
คาดคะเนน ้าหนกัและ
เปรียบเทียบน ้าหนกัท่ี
คาดคะเนกบัการชัง่จริง 

 
แบบสังเกตการ
คาดคะเนน ้าหนกั 

ผา่น : คาดคะเนน ้าหนกั
โดยการยกส่ิงของ และ
คาดคะเนน ้าหนกั 1 
กิโลกรัมไดถู้กตอ้ง 
ไม่ผา่น : คาดคะเน
น ้าหนกัโดยการยก
ส่ิงของ หรือคาดคะเน
น ้าหนกั 1 กิโลกรัม 
ไดถู้กตอ้ง (อย่างใด
อย่างหน่ึง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



(3) การวดัและประเมินผลตามพฤติกรรมท่ีตอ้งการเนน้ (คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค)์ 

ส่ิงทีต้่องการวดัผล วธีิการวดัผล เคร่ืองมือวดัผล เกณฑ์การประเมินผล 
มุ่งมัน่ในการท างาน 

 

- การส่งใบงาน  
4.1 สถานการณ์ปัญหา
การเปรียบเทียบน ้าหนกั 
4.2 การเปรียบเทียบ
น ้าหนกั 

แบบบนัทึกการส่งงาน - ดีมาก: ท างาน
ครบถว้น ส่งใบงาน
ก่อนหรือตรงตาม
ก าหนดเวลานดัหมาย 
- พอใช้: ท างานครบ ส่ง
ใบงานชา้กวา่
ก าหนดเวลาเล็กนอ้ย แต่
มีการติดต่อ ช้ีแจง
เหตุผล 
- ต้องปรับปรุง: ท างาน
ไม่ครบหรือส่งใบงาน
ชา้กวา่ก าหนดเวลามาก 
โดยไม่มีการติดต่อ 
ช้ีแจงเหตุผล 

12. ใบความรู้ (เน้ือหาอ่านประกอบการเรียนรู้) 
      - 

13. ใบงาน/การทดลอง/ค าถามก่อนเรียน?/ค าถามหลงัเรียน-ท้ายการทดลอง 
       
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ช่ือ...................................นามสกลุ..................................เลขที…่…….................. 
 
 

ใบงาน 4.1 
การเปรียบเทียบน า้หนัก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ตอบค าถามต่อไปนี ้
1. ของส่ิงใดหนกัท่ีสุด เพราะเหตุใด 

 
…………………………………………………………………………………… 
2. ของส่ิงใดเบาท่ีสุด เพราะเหตุใด 

 
…………………………………………………………………………………… 
3. แตงโม 1 ลูก  ขา้วสาร 1 ถุง ส่ิงใดหนกักวา่กนั 
 
…………………………………………………………………………………… 

 ขนมปงั 1 แถว หนัก 250 กรัม 

 ข้าวสาร 1 ถุง หนัก 2 กิโลกรัม 

 นมผง 1 กล่อง หนัง 890 กรัม 

 เกลือ 1 ถุง หนัก 200 กรัม 

 แป้งสาล ี1 ถุง หนัก 800 กรัม 

 น ้ามันพชื 1 ขวด หนัก 500 กรัม 

   แตงโม 1 ลูก หนัก 1800 กรัม 



4. นมผง 1 กล่อง กบั แป้งสาลี 1 ถุง ส่ิงใดหนกักวา่กนั 
 
…………………………………………………………………………………… 
5. น ้ามนัพืช 1 ขวด กบั เกลือ 1 ถุง ส่ิงใดหนกักวา่กนั 
 
…………………………………………………………………………………… 
6. ขนมปัง 2 แถว กบั นมผง 1 กล่อง ส่ิงใดหนกักวา่กนั 
 
…………………………………………………………………………………… 
7.     เรียงล าดบัส่ิงท่ีมีน ้าหนกัมากท่ีสุดไปส่ิงท่ีมีน ้ าหนกันอ้ยท่ีสุด 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือ...................................................นามสกลุ..................................................เลขที…่… 
 

ใบงาน 4.2 
การคาดคะเนน า้หนัก 

 

สถานการณ์ 
     “มีของอยู ่2 กล่องขนาดเท่ากนั แต่น ้ าหนกัต่างกนัไม่รู้ว่ากล่องไหนหนกัเท่าใด 
แต่มีกล่องหน่ึงท่ีหนกั 1 กิโลกรัมพอดี นกัเรียนตอ้งคาดคะเนน ้ าหนกัและบอกว่าของ
กล่องใดหนกั 1 กิโลกรัม และอีกกล่องหน่ึงหนกัเท่าใด แลว้ชัง่จริงเพ่ือตรวจสอบ และ
บอกน ้ าหนกัท่ีชัง่ได”้ 
 
ค าส่ัง  ใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรมต่อไปน้ีตามล าดบัและตอบค าถามโดยเขียนค าตอบลง
ในช่องวา่ง 
1.  คาดคะเนน ้ าหนกัของทั้งสองกล่อง นกัเรียนคิดวา่กล่องใดหนกั 1 กิโลกรัมพอดี 
ตอบ 
____________________________________________________________________ 
2. นกัเรียนคิดวา่ ของอีกกล่องหน่ึง 
   (1) หนกักวา่หรือเบากวา่ 1 กิโลกรัม 
ตอบ 
____________________________________________________________________ 
   (2) น่าจะหนกัเท่าใด 
ตอบ 
____________________________________________________________________ 
3. ชัง่น ้าหนกัของทีละกล่อง ของแต่ละกล่องหนกัเท่าใด 
ตอบ 
____________________________________________________________________ 



แบบสังเกตการคาดคะเนน า้หนัก (ส าหรับครู) 

ช่ือ................................................................นามสกุล...................................................................เลขที.่........... 

 

รายการทีสั่งเกต ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

1.คาดคะเนน า้หนักโดยการยกส่ิงของ    

2. คาดคะเนน า้หนัก 1 กโิลกรัม    

เกณฑ์การประเมินผล 
- ผา่น : มีการคาดคะเนน ้าหนกัโดยการยกส่ิงของ และคาดคะเนน ้าหนกั 1 กิโลกรัมไดถู้กตอ้ง 
- ไม่ผา่น : มีการคาดคะเนน ้าหนกัโดยการยกส่ิงของ หรือคาดคะเนน ้าหนกั 1 กิโลกรัม 

         ไดถู้กตอ้ง (อย่างใดอย่างหน่ึง) 
 

แบบสังเกตทกัษะการเช่ือมโยงคณติศาสตร์กบัชีวติประจ าวนั 
 ทักษะการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน หมายถึง ความสามารถของผู ้เ รียนใน             
การผสมผสานความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีมีความสอดคล้องกับบริบทในชีวิตจริง กับส่ิงท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวติประจ าวนั 

เลขที่ ช่ือ – สกุล 
จ านวนส่ิงของทีช่ั่งและ

เปรียบเทยีบน า้หนักได้ถูกต้อง 

   

   

   

   

เกณฑ์การประเมินผล 
 - ดี: ชัง่และเปรียบเทียบน ้าหนกัของส่ิงของสองส่ิงไดถู้กตอ้ง 7 อยา่ง 
 - พอใช:้ ชัง่และเปรียบเทียบน ้าหนกัของส่ิงของสองส่ิงไดถู้กตอ้ง 5-6 อยา่ง 

 - ปรับปรุง: ชัง่และเปรียบเทียบน ้าหนกัของส่ิงของสองส่ิงไดถู้กตอ้งนอ้ยกวา่ 5 อยา่ง 
 

ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 

................/................/................. 



แบบบันทึกการส่งงาน 

 

 เลขที่                 ช่ือ – สกุล 
การท างาน การส่งงาน 

ครบ 
ไม่
ครบ 

ทนั 
ไม่
ทนั 

      

      

      

      

      

เกณฑ์การประเมินผล 
    - ดีมาก: ท างานครบถว้น ส่งใบงานก่อนหรือตรงตามก าหนดเวลานดัหมาย 

  - พอใช้: ท างานครบ ส่งใบงานชา้กวา่ก าหนดเวลาเล็กนอ้ย แต่มีการติดต่อ ช้ีแจงเหตุผล 
  - ต้องปรับปรุง: ท างานไม่ครบหรือส่งใบงานชา้กวา่ก าหนดเวลามาก โดยไม่มีการติดต่อ ช้ีแจง 
    เหตุผล 
 

14. ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
      ................................................................................................................................................................ 
      ................................................................................................................................................................ 
      ................................................................................................................................................................ 

15. บันทกึผลหลงัการสอน 
...............................................................................................................................................................                      
................................................................................................................................................................ 

      ................................................................................................................................................................ 
 
16. ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวชิาการ/ผู้บริหาร 
      ................................................................................................................................................................ 
      ................................................................................................................................................................ 
      ................................................................................................................................................................ 
 

ลงช่ือ ................................................................. 


