
แผนการจัดการเรียนรู 
รายวิชา  คณิตศาสตร  ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1    จํานวน 2 ชั่วโมง 
เรื่อง  การบวกจํานวนเต็ม 
****************** 
1. กําหนดเปาหมายการจดัการเรียนกาสอน 
สาระที่ 1 : จํานวนและการดําเนินการ 
มาตรฐาน ค1.1 : เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวน 
                           ในชีวิตจริง 
มาตรฐาน ค1.2 : เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธ 
                           ระหวางการดําเนินการตางๆ และสามารถใชการดําเนินการในการ 
                           แกปญหาได 
มาตรฐาน ค1.4 : เขาใจระบบจํานวนและสามารถนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใชได 
 

ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู 
1. ระบุหรือยกตัวอยางจํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มลบ และศูนยได 
2. เปรียบเทียบจํานวนเต็มได 
3. บวก ลบ คูณ หาร จํานวนเต็มได 
4. อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการบวก การลบ การคูณ และ การหารจํานวนเต็ม  

                พรอมทั้งบอกความสัมพันธ ของการดําเนินการได 
5. นําความรูและสมบัติเกี่ยวกับจํานวนเต็มไปใชได 
6. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 

 
สาระการเรียนรู 
ในการหาผลบวกของจํานวนเต็ม เราสามารถทําไดหลายวิธี ในที่นี้จะกลาวถึง 2 วิธีการ คือ 
            1. การใชเสนจํานวน 
            2. การใชความรูเกี่ยวกับคาสัมบูรณ โดย 
• การบวกจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มบวกใหนําคาสัมบูรณของจํานวนเต็มมาบวกกัน  
   ผลลัพธที่ไดเปนจํานวนเต็มบวก  



 
• การบวกจํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็มลบใหนําคาสัมบูรณของจํานวนเต็มมาบวกกัน  
   ผลลัพธที่ไดเปนจํานวนเต็มลบ  
• การบวกจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มลบใหนําคาสัมบูรณที่มากกวาเปนตัวต้ังลบดวย  
   คาสัมบูรณที่นอยกวา ผลลัพธที่ไดเปนจํานวนเต็มบวกหรือจํานวนเต็มลบตามจํานวน 
   ทีม่ีคาสัมบูรณมากกวา 
ขอสังเกต  
  1. ผลบวกของจํานวนเต็มที่มีเครื่องหมายเหมือนกัน จะไดจํานวนที่มีเครื่องหมาย 
                เหมือนกับจํานวนที่นํามาบวกกัน 
  2. ผลบวกของจํานวนเต็มที่มีเครื่องหมายตางกัน จะไดจํานวนที่มีเครื่องหมาย 
                เหมือนกับจํานวนที่มีคาสัมบูรณมากกวา 
 
การบูรณาการกับหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความพอประมาณ 
  นักเรียนใชหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการสรางโจทยปญหาที่เกี่ยวของ 
                กบัชีวิตประจําวัน 
 ความมีเหตุผล 
  นักเรียนคิดวิเคราะห เปรียบเทียบ เชื่อมโยง แสดงความคิดเห็นอยางสมเหตุสมผล 
 ความมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
  นักเรียนใชหลักความคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการพอประมาณ การมีเหตุผล 
                ในการแกปญหาตางๆเปนปกตินิสัย 
 เงื่อนไขความรู 
  นักเรียนสามารถนําความรูเรื่อง ระบบจํานวนเต็มไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
 เงื่อนไขคุณธรรม 
  นักเรียนมีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ทํางานอยางมีระบบ มีระเบียบวินัย  
               มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
 



 หลักฐาน / รองรอย / ชิ้นงาน 
 1. แบบฝกหดั 
 เกณฑการประเมิน 
 1.วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
    1).จากการรวมกิจกรรมในการเรียนการสอน 
    2).สังเกตจากการตอบคําถาม 
    3).สังเกตจากการทํางาน 
 

 2.เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
    1).แบบประเมินการมีสวนรวมในกิจกรรม 
    2).แบบฝกหัดในหนังสือเรียน 
    3).สมุดการบานของนักเรียน 
 
   1).เกณฑประเมินจากแบบประเมินการมีสวนรวมในกิจกรรม 
   4 = ดีมาก 
   3 = ดี 
   2 = พอใช 
   1 = ผาน 
   0 = ปรับปรุง 
   2).เกณฑการประเมินความเขาใจ 
   รอยละ 80 ขึ้นไป ดีมาก 
   รอยละ 70-79  ดี 
   รอยละ 60-69  ปานกลาง 
   รอยละ 50-59  พอใช 
   ต่ํากวารอยละ 50  ไมผานเกณฑ 
 
 
 



กิจกรรมการเรียนรู   เรื่องการบวกจํานวนเต็ม 
ขั้นนําเขาสูบทเรียนรู 

ทบทวนความรูเกี่ยวกับจํานวนเต็ม การเปรียบเทียบจํานวนเต็ม คาสัมบูรณและจํานวนตรงขาม  
           ขั้นสอน 
  1. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับการบวกจํานวนเต็มบวกตามที่นักเรียนรู 
จากนั้นครูใหนักเรียนยกตัวอยางการบวกจํานวนเต็ม โดยใชเสนจํานวนซึ่งเปนตัวอยางแสดง
การบวกจํานวนเต็มแบบตาง ๆ ดังนี้  
                 โดยใหนักเรียนดูสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนการบวกจํานวนเตม็ที่ครูสรางขึ้นเองโดยใช
โปรแกรม Power Point  
 
การบวกจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มบวก 
ตัวอยางที่ 1             3 + 2 
วิธีการ 
ขั้นที่ 1   เขียนแสดงจํานวน 3 บนเสนจํานวนโดยเริ่มเขียนลูกศรจาก 0 และหัวลูกศรไปสิ้นสุด 
              ที่ 3 
ขั้นที่ 2   เนื่องจากตองนํา 2 ไปบวกกับ 3 จึงตองตอลูกศรจากที่สิ้นสุดในขั้นที่ 1 โดยใหหาง 
              จากเดิมไป สิ้นสุดที่ 5 ดังนั้น คําตอบในที่นี้คือ 5  
 
ตัวอยางที่ 2           5 + 3 
วิธีการ   นําคาสัมบูรณของจํานวนเต็มบวกมาบวกกัน ผลลัพธที่ไดเปนจํานวนเต็มบวก 
                             
 
 
 
 
 
 
 



การบวกจํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็มลบ 
 
ตัวอยางที่ 1             (-2) + (-4) 
วิธีการ 
ขั้นที่ 1   เขียนแสดงจํานวน -2 บนเสนจํานวนโดยเริ่มเขียนลูกศรจาก 0 และหัวลูกศรไปสิ้นสุด 
             ที ่-2  
ขั้นที่ 2   เนื่องจากตองนํา -4 ไปรวมกับ -2 จึงตองตอลูกศรจากที่สิ้นสุดในขั้นที่ 1 โดยใหหาง 
              จากเดิม 4 หนวย  ในทิศทางเดิม ไปสิ้นสุดที่ -6 ดังนั้นคําตอบในที่นี้คือ -6  
 
ครูยกตัวอยางสิ่งที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน เชน การที่นักเรียนไมมีเงินแลวตองไปยืมเงิน 
มาใช   ซึ่งถอืวานักเรียนติดลบอยู     ยิ่งไปยืมมาอีก ก็คือติดลบเพิ่มมากขึ้น  ทําใหฐานนะ 
ทางเศรษฐกิจของนักเรียน  เปนหนี้  หรือ มีเงินนอยลง เชน ตดิหนี้แลว 100 บาท (-100) ไปยืม
เงินมาอีก 200 บาท (-200) สรุปแลวก็คือ ตอนนี้นักเรียนติดหนี้อยูทั้งหมด 300 บาท ซึ่งไดมา
จาก (-100) + (-200) = -300 ซึ่งถือวาเปนสิ่งที่ไมดี   ( ครูอธิบายสอดแทรกถงึหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  และยกตัวอยางหลาย ๆ ตัวอยาง ) 
 
 
ตัวอยางที่ 2            (-12)+(-4) 
วิธีการ นําคาสัมบูรณของจํานวนเต็มมาบวกกัน ผลลัพธที่ไดเปนจํานวนเต็มลบ 
 
 
 
การบวกจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มลบหรือจํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็มบวก 
ครูยกตัวอยางกรณีใหนักเรียนศึกษาดู 2 กรณี ดังนี ้
  ครูยกตัวอยางการที่นักเรียนมีหนี้สินแลวหาเงินมาชําระหนี้ เชน ติดหนี้อยู 400 บาท 
 (-400) ทํางานหาเงินได 300 บาท และนําเงินไปชําระหนี้ สุดทายแลวนักเรียนก็ยังติดหนี้ หรือ
ติดลบอยู 100 บาท (-100) เขียนเปนประโยคสัญลกัษณไดเปน   (-400)+300   =    -100 
 



  ครูยกตัวอยางการที่นักเรียนมีหนี้สินแลวหาเงินมาชําระหนี้ เชน ติดหนี้อยู 400 บาท  
(-400) ทํางานหาเงินได 500 บาท และนําเงินไปชําระหนี้ สุดทายแลวนักเรียนก็ยังเหลือเงินอยู 
100 บาท เขียนเปนประโยคสัญลักษณไดเปน (-400)+500  = 100 
  ครูใหนักเรียนอภิปรายรวมกันทั้ง 2 กรณี และใหนกัเรียนสรุปใหไดวาในการดําเนิน
ชีวิตถาเราใชชีวิตอยางพอเพียง มีนอยใชนอย มีมากก็เก็บออม ชวิีตเราก็จะมีความสุข และไม
ติดหนี้  (ติดลบ) 
              ใหนักเรียนพิจารณาการบวกจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มลบหรือจํานวนเต็มลบกับ
จํานวนเต็มบวกโดยใชเสนจํานวน โดยดูจากสื่อ อิเล็กทรอนิกส Power Point 
ตัวอยางที่ 1        (-2) + 3 
วิธีการ 
ขั้นที่ 1   เขียนแสดงจํานวน -2 บนเสนจํานวนโดยเริ่มเขียนลูกศรจาก 0 และหัวลูกศรไปสิ้นสุด  
               ที ่-2 
ขั้นที่ 2  เนื่องจากตองนํา 3 ไปบวกกับ -2 แต 3 เปนจํานวนบวก จึงตองตอลูกศรไปทางขวา 
             หางจาก -2   เปนระยะ 3 หนวย ไปสิ้นสุดที่ 1 ดังนั้น คําตอบในที่นี้คือ 1 
 
ตัวอยางที่ 2        10 + (-3) 
 
วิธีการ     
       นําคาสัมบูรณของจํานวนเต็มทั้งสองมาลบกัน โดยใชจํานวนที่มีคาสัมบูรณมากเปนตัวตั้ง  
       ผลลัพธจะเปนจํานวนเต็มบวกหรือลบตามจํานวนที่มีคาสัมบูรณมากกวา 
 
ครูใหนักเรยีนตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการบวกจํานวนเต็ม จนสรปุไดวา 
a. ผลบวกของจํานวนเต็มที่มีเครื่องหมายเหมือนกัน จะไดจํานวนที่มีเครื่องหมายเหมือนกับ 
    จํานวนที่นํามาบวกกัน 
b. ผลบวกของจํานวนเต็มที่มีเครื่องหมายตางกัน จะไดจํานวนที่มีเครื่องหมายเหมือนกับ 
    จํานวนที่มีคาสัมบูรณมากกวา 
 
 



  ใหนักเรียนทําแบบฝกหัด จากนั้นรวมกันเฉลยโดยสุมเรียกนักเรียน 
 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรยีนชวยกันสรุปวา (โดยครูใชสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสเปนสวนประกอบ  
ในการสรุป) 
ในการหาผลบวกของจํานวนเต็ม เราสามารถทําไดหลายวิธี ในที่นี้จะกลาวถึง 2 วิธีการ คือ 
1. การใชเสนจํานวน 
2. การใชความรูเกี่ยวกับคาสัมบูรณ โดย 
• การบวกจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มบวกใหนําคาสัมบรูณของจํานวนเต็มบวกมาบวกกัน 
ผลลัพธที่ไดเปนจํานวนเต็มบวก 
• การบวกจํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็มลบใหนําคาสัมบูรณของจํานวนเต็มบวกมาบวกกัน 
ผลลัพธที่ไดเปนจํานวนเต็มลบ 
• การบวกจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มลบใหนําคาสัมบูรณที่มากกวาเปนตัวต้ังลบดวย 
 คาสัมบูรณที่นอยกวา ผลลัพธที่ไดเปนจํานวนเต็มบวกหรือจํานวนเต็มลบตามจํานวนที่มี 
คาสัมบูรณมากกวา 
 
สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสือ 
2. ใบงาน / แบบฝกหัด / แบบทดสอบ 
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส Power Point 
 
การวัดและประเมินผล 
การวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (K) โดยใช 
1. แบบฝกหัด 
2. แบบทดสอบ 
 
 
 



การวัดผลและประเมินผลทักษะกระบวนการ (P) โดยการ 
1. สังเกตพฤติกรรมการเรียน 
2. ตรวจแบบฝกหัด  
3. ตรวจแบบทดสอบ 
การวัดผลและประเมินผลความงอกงามดานจริยธรรม (A) โดยพิจารณาจาก 
1. ความซื่อสัตย 
2. ความประหยัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ตระหนักในคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร 
 
ขอเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
  
บันทึกหลังสอน 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
                                                           
    

……………..……………………… 
 (......................................................) 
                      ครูผูสอน 

 


