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ตารางวิเคราะห โครงสรางเนื้อหา

มาตรฐาน และตัววัดชั้นป
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ตัวเลขฮินดูอารบิก
และตัวเลขไทย

สาระที่ 6

มฐค 4.1
มฐค 4.2
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มฐค 5.2
มฐค 5.3

สาระที่ 4 สาระที่ 5

มฐค 3.2

มฐค 3.1

สาระที่ 3

มฐค 2.2

✓✓

มฐค 2.1

✓✓

มฐค 1.3
มฐค 1.4

มฐค 1.2

โครงสรางเนื้อหา

สาระที่ 2

มฐค 6.1

ความสอดคลองกับสาระ มาตรฐาน และตัวชี้วัดชั้นป

สาระที่ 1

มฐค 1.1

1 23 1 2 3 1 21 2 1 2 34 5 6 1 2 34 5 6 1 2 12 3 12 11 2 3 11 1 2 3 45 6
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ตารางวิเคราะหสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค
หนวยการเรียนรูที่ 4

เรื่องที่

1.
2.
3.
4.

สมรรถนะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแกปญหา
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
รักชาติ ศาสน กษัตริย
ซื่อสัตยสุจริต
มีวินัย
ใฝเรียนรู
อยูอยางพอเพียง
มุงมั่นในการทำงาน
รักความเปนไทย
มีจิตสาธารณะ

หนวยการเรียนรูที่

รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 1

ความหมายของการลบ
การใชเครื่องหมายลบ
พีชคณิต : การเขียนประโยคการลบในแนวนอน
พีชคณิต : การลบดวยศูนย และการลบจำนวน
สองจำนวนที่เทากัน

ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร
ป.1-ป.6 ประกอบดวย
1. หนังสือเรียน ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 ผานการตรวจ
และรับใบอนุญาตใชในสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอดวยรูปแบบทีดึ่ งดูด
ความสนใจและบูรณาการความรูที่เปนประโยชนตอชีวิตประจำวัน (จำนวน 1 เลม)
2. หนังสือแบบฝกทักษะ จัดตามศักยภาพของผูเรียนที่สอดคลองกับหนังสือเรียนเพื่อ
เพิม่ พูนทักษะทางคณิตศาสตรอยางเปนกระบวนการ อาศัยการทบทวน การตอบคำถาม
แกโจทยปญหาหลากหลายรูปแบบ ตัง้ แตระดับงายไปจนถึงระดับกาวหนา เพือ่ สงเสริมให
่ หลาย
เกิดความเชีย่ วชาญทางคณิตศาสตรเพิม่ ขึน้ โดยมีเฉลยและแนวทางคำตอบทีหลาก
สำหรับครู (จำนวน 2 เลม)
3. คูม อื ครู ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู ทีออกแบบ
่
การจัดการเรียนรูตาม
 แนวทาง
ของ Backward Design คูมือการประเมินผล ที่ออกแบบการประเมินตามสภาพจริงและ
Scoring Rubrics (จำนวน 1 เลม)
บริษัท แปลนปริทัศน จำกัด
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เหตุผลที่โรงเรียนชั้นนำทั้งในประเทศและทั่วโลกยอมรับ
โรงเรียน

นักเรียน
●
●

●

ครู
●

●

นำพานักเรียนไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ
เติมเต็มกระบวนการเรียนรูสำหรับนักเรียน
ที่ต่ำกวาเกณฑใหสามารถเรียนรูทันกัน
ทาทายการเรียนรู สำหรับนักเรียนที่สูงกวาเกณฑ
ใหสามารถเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ โดยใชทฤษฎี
การเรียนรู Discovery (การเรียนรูโดยการคนพบ)

●

●

●

●

ไดรับการยอมรับจากโรงเรียนนานาชาติ
และโรงเรียนสองภาษาชั้นนำทั่วโลก
ไดรับการยอมรับจากโรงเรียนนานาชาติ
และโรงเรียนสองภาษาชั้นนำในประเทศ
ไดรับการยอมรับและคัดเลือกจากสถาบัน
สงเสริมอัจฉริยภาพ และนวัตกรรม
การเรียนรู (สสอน)
เปนการยกระดับความสามารถ
เชิงวิชาการของโรงเรียนสูระดับ
● อบรมสัม
แนวหนา
มนา

การออกแบบการเรียนรูในคูมือครูและแผนการจัดการ
เรียนรูโดยใชแนวทาง Backward Design ที่ละเอียด
เขาใจงาย ครบถวน สะดวกและนำไปปฏิบัติไดจริง
คูมือการประเมินผลชนิดการประเมินตามสภาพจริง ผูปกครอง
และ Scoring Rubrics
มีสว นรวมในกระบวนการเรียนรู
มีเว็บไซต www.harcourtschool.com
ของบุตรหลานทุกขั้นตอน
ที่จะสนับสนุนครูในการคนควา
●

●

สนใจสอบถามขอมูลเพิ่มเติมหรอสั่งซ้อสินคา กรุณาติดตอเจาหนาที่ฝายขาย

บริษัท แปลนปริทัศน จำกัด
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ฟร

●

แนวขอสอบ
● คูมือครู

ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
สมบูรณดวยการออกแบบหนวยการเร"ยนรูแบบ
✸
✸

Standard-Based Instruction Brain-Based Learning
Backward Design Discovery Approach
✸

✸

ไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธ4การให ใช ในสถานศึกษาทั้งหนังสือเร'ยนและแบบฝกหัด

Brain-Based Learning (BBL)
การจัดการเรียนรูตาม
 แนวคิด พัฒนาการและการเรียนรูของ
 สมอง คือ การนำองคความรูเรื อ่ งสมองและธรรมชาติ
การเรียนรูของสมอง มาใชในการออกแบบกระบวนการเรียนรู ทั้งในดานการจัดกิจกรรม การเสริมสรางประสบการณ
และกระบวนการอืน่ ๆ รวมกับสือ่ เพือ่ การเรียนรูต างๆ ใหเด็กสนใจ เขาใจ เรียนรู และรับไวในความทรงจำระยะยาว ทัง้ ยัง
สามารถนำสิง่ ทีเรี่ ยนรูมา
 ใชประโยชนไดอยางเหมาะสม เปนการสรางศักยภาพสูงสุดในการเรียนรูของ
 มนุษย สำหรับพืน้ ฐาน
ทางคณิตศาสตรนัน้ เริม่ ตัง้ แตอายุ 1 ขวบ และจะคอยๆ ลดลง ดังนัน้ ในระดับประถมศึกษา ซึง่ เปนชวงเวลาทีสำคั
่ ญสำหรับ
การสรางพืน้ ฐานดานคณิตศาสตร สือ่ การเรียนรูจึ งมีสวนสำคัญในการสรางองคความรูที ควบคู
่ ไป
 กับอารมณและความรูส กึ
ที่อาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรูของเด็ก ดังนั้น รูปภาพ และสัญลักษณจึงมีประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน
อยางเขาใจถึงธรรมชาติการเรียนรูของเด็กตามวัย

Backward Design
Discovery Approach
สูการเรยนคณิตศาสตรยุคใหม
สอดคลองกับพัฒนาการทางสติปญญาของเด็ก

กระบวนการทางคณิตศาสตร
และแบบฝกทักษะ
เร'ยนรูจากการกระทำและความคิด
สูการคนพบการเร'ยนรูดวยตนเอง

คูมือครู Four in One

คำอธิบายรายวิชา

สีสันสวยงาม
คำถามสูการเรียนรู

โครงสรางเวลา

ตารางวิเคราะห
โครงสรางเนื้อหา

กระตุนแรงจ,งใจจากผูเร'ยน

Standard-based instruction
Integration unit of learning
Backward design
Student-centered learning

สรางความรู
นำความรู ไปใช
นักเรียนที่ถึงพรอม
IQ EQ MQ
มีปฏิสัมพันธ
มีสวนรวม

แผนการจัดการเรียนรู
แบบประเมินพรอมเกณฑ
ที่ตรงตามมาตรฐาน

กระบวนการ
ทางปญญา
กระบวนการ
ทางสังคม

ตารางวิเคราะสมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค

คูม อื ครู ใชกระบวนการออกแบบการ
เรียนการสอนแบบอิงมาตรฐาน (StandardBased Instruction) จาก หลักสูตรแกน กลาง
การ ศึกษา ขั้น พื้น ฐาน พุทธศักราช 2551 มี การ
ออกแบบหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ (Integrated
unit of learning) ทั้ ง เนื้ อ หากระบวนการ และ กา ร
บู รณา การ ภายใน กลุ ม สาระ การเรีย น รู และ ข า ม กลุ ม สาระ
การ เรียน รู โดย ใช กระบวนการ ออกแบบยอน กลับ (Backward
design process) และคำนึงถึงผูเรียนเปนสำคัญ ครูสามารถนำไป
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาได โดยมั่นใจไดวามีสาระการเรียนรูครบตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นปอยางสมบูรณ

