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จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. นักเรี ยนสามารถบอกวิธีการนับเพิ่มและการบวก และเขียนประโยค
สัญลักษณ์ได้
2. นักเรี ยนสามารถแสดงวิธีการนับเพิ่มและการบวกได้
3. นักเรี ยนสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
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คาชี้แจง
1.
2.
3.
4.

นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน ชุดที่ 1 จานวน 10 ข้อ
ให้นกั เรี ยนอ่านคาชี้แจง ศึกษาตัวอย่างที่ครู กาหนดให้
นักเรี ยนทาชุดฝึ กกิจกรรมที่ 1.1 และ 1.2
นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน ชุดที่ 1 จานวน 10 ข้อ
แล้วตรวจเฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน ตรวจเฉลยชุดฝึ กกิจกรรม
ที่ 1.1 และ 1.2 และตรวจเฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยนกับคุณครู
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดที่ 1 การนับเพิม่ ทีละสอง ห้ า และสิบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
คาชี้แจง

จานวน 10 ข้ อ

10 คะแนน

ให้ นักเรียนกาเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร
ก , ข , ค หน้ าคาตอบที่ถูกต้ องที่สุด

1. นับเพิ่มทีละห้า 8 ครั้ง จานวนสุ ดท้ายคือข้อใด
ก. 30
ข. 35
ค. 40
2. อารี นบั แอปเปิ ลเพิ่มทีละ 2 ผล 6 ครั้ง จะนับได้กี่ผล
ก. 10
ข. 12
ค. 14
3. นับเพิ่มทีละสอง 2
จานวนในช่องว่าง
ก. 4
ข. 12
ค. 14

6
คือข้อใด

8

10
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4. นับเพิ่มทีละห้า 5 10
เลขในช่องว่างคือข้อใด
ก. 35 , 40
ข. 15 , 20
ค. 45 , 50
5. นับเพิ่มทีละสิ บ 5 ครั้ง ได้เท่าไร
ก. 50
ข. 60
ค. 70
6. 15 เป็ นผลลัพธ์ของข้อใด
ก. นับเพิ่มทีละห้า 3 ครั้ง
ข. นับเพิ่มทีละสาม 4 ครั้ง
ค. นับเพิ่มทีละสอง 7 ครั้ง
7. จงเติมตัวเลขลงใน
ให้ถูกต้อง
0 2 4
8
12
เลขในช่องว่างคือข้อใด
ก. 6 , 16
ข. 6 , 14
ค. 6 , 10

25 30
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8. ข้อใดคือคาตอบที่ถูกต้องของนับเพิ่มทีละสอง 8 ครั้ง
ก. 12
ข. 14
ค. 16
9. 80 เป็ นผลลัพธ์ของข้อใด
ก. นับเพิ่มทีละห้า 8 ครั้ง
ข. นับเพิ่มทีละสิ บ 8 ครั้ง
ค. นับเพิ่มทีละสอง 8 ครั้ง
10. จากรู ปมีความหมายตรงกับข้อใด

ก. จานวนสุ ดท้ายคือ 15
ข. จานวนสุ ดท้ายคือ 20
ค. จานวนสุ ดท้ายคือ 25
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ชุดที่ 1 การนับเพิม่ ทีละสอง ห้ า และสิบ

การนับเพิ่มครั้ งละเท่ า ๆ กัน
จะทาให้ จานวนที่ อยู่ถดั ไปมีค่าเท่ ากับ
จานวนที่ นับเพิ่มในครั้ งนั้น
เช่ น 0 2 4 6 ……..

ก่ อนทากิจกรรมทุกครั้ ง
ต้ องอ่ านคาชี แ้ จง
และดูตัวอย่ างให้ เข้ าใจก่ อนนะคะ
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ชุดฝึ กกิจกรรมที่ 1.1
การนับเพิม่ ทีละสอง ห้ า และสิ บ
คาชี้แจง

ให้ เติมจานวนลงใน
และเติมคาตอบ
ลงใน
ให้ ถูกต้ อง (ข้ อละ 1 คะแนน)

2

4

6

8

จานวนสุ ดท้ าย คือ

10

การนับเพิม่ ทีละ 2

จานวนสุ ดท้ าย คือ

10

8

การนับเพิม่ ทีละ 2

จานวนสุ ดท้ าย คือ

การนับเพิม่ ทีละ 5

จานวนสุ ดท้ าย คือ

9

การนับเพิม่ ทีละ 5

จานวนสุ ดท้ าย คือ

การนับเพิม่ ทีละ 10

จานวนสุ ดท้ าย คือ
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ชุดฝึ กกิจกรรมที่ 1.2
การนับเพิม่ ทีละสอง ห้ า และสิ บ
คาชี้แจง

ให้ เติมจานวนลงใน

ให้ ถูกต้ อง
(ข้ อละ 1 คะแนน)

การนับเพิม่ ทีละ 2
2
12

4
14

22

6

8

16
24

18
26

10
20

28

การนับเพิม่ ทีละ 2
2

6
14

8

11

การนับเพิม่ ทีละ 2

0

2

8

10

16

การนับเพิม่ ทีละ 5
0

5
25

45

10
30

35
55

60

65
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การนับเพิม่ ทีละ 5
0

10

20

30
45

40
50

การนับเพิม่ ทีละ 10
0

10
50

30
60

80
100
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แบบทดสอบหลังเรียน
ชุดที่ 1 การนับเพิม่ ทีละสอง ห้ า และสิบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 10 ข้ อ 10 คะแนน

คาชี้แจง

ให้ นักเรียนกาเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร
ก , ข , ค หน้ าคาตอบที่ถูกต้ องที่สุด

1. ข้อใดคือคาตอบที่ถูกต้องของนับเพิ่มทีละสอง 8 ครั้ง
ก. 12
ข. 14
ค. 16
2. จากรู ปมีความหมายตรงกับข้อใด

ก. จานวนสุ ดท้ายคือ 15
ข. จานวนสุ ดท้ายคือ 20
ค. จานวนสุ ดท้ายคือ 25
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3. 80 เป็ นผลลัพธ์ของข้อใด
ก. นับเพิ่มทีละห้า 8 ครั้ง
ข. นับเพิ่มทีละสิ บ 8 ครั้ง
ค. นับเพิ่มทีละสอง 8 ครั้ง
4. นับเพิ่มทีละห้า 8 ครั้ง จานวนสุ ดท้ายคือข้อใด
ก. 30
ข. 35
ค. 40
5. อารี นบั แอปเปิ ลเพิ่มทีละ 2 ผล 6 ครั้ง จะนับได้กี่ผล
ก. 10
ข. 12
ค. 14
6. นับเพิ่มทีละสอง 2
จานวนในช่องว่าง
ก. 4
ข. 12
ค. 14

6
คือข้อใด

8

10

15

7. 15 เป็ นผลลัพธ์ของข้อใด
ก. นับเพิ่มทีละห้า 3 ครั้ง
ข. นับเพิ่มทีละสาม 4 ครั้ง
ค. นับเพิ่มทีละสอง 7 ครั้ง
8. จงเติมตัวเลขลงใน
ให้ถูกต้อง
0 2 4
8
12
เลขในช่องว่างคือข้อใด
ก. 6 , 16
ข. 6 , 14
ค. 6 , 10
9. นับเพิ่มทีละห้า 5 10
เลขในช่องว่างคือข้อใด
ก. 35 , 40
ข. 15 , 20
ค. 45 , 50
10. นับเพิ่มทีละสิ บ 5 ครั้ง ได้เท่าไร
ก. 50
ข. 60
ค. 70

25 30

16

ภาคผนวก
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เฉลยแบบทดสอบก่ อนเรียน
ชุดที่ 1 การนับเพิม่ ทีละสอง ห้ า และสิ บ
1. ค

6. ก

2. ข

7. ค

3. ก

8. ค

4. ข

9. ข

5. ก

10. ก
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เฉลยชุดฝึ กกิจกรรมที่ 1.1
การนับเพิม่ ทีละสอง ห้ า และสิ บ
1. การนับเพิ่มทีละ 2
จานวนสุ ดท้ายคือ

2,4,6,8
8

2. การนับเพิ่มทีละ 2
จานวนสุ ดท้ายคือ

2,4, 6
6

3. การนับเพิ่มทีละ 5
จานวนสุ ดท้ายคือ

5 , 10 , 15 , 20 , 25
25

4. การนับเพิ่มทีละ 5
จานวนสุ ดท้ายคือ

5 , 10 , 15
15

5. การนับเพิ่มทีละ 10
จานวนสุ ดท้ายคือ

10 , 20 , 30
30
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เฉลยชุดฝึ กกิจกรรมที่ 1.2
การนับเพิม่ ทีละสอง ห้ า และสิ บ
1. การนับเพิ่มทีละ 2
จานวนที่เติมลง

คือ 4 , 10 , 12 , 16

2. การนับเพิ่มทีละ 2
จานวนที่เติมลง

คือ 4 , 6 , 12 , 14

3. การนับเพิ่มทีละ 5
จานวนที่เติมลง

คือ 15 , 20 , 40 , 50

4. การนับเพิ่มทีละ 5
จานวนที่เติมลง

คือ 5 , 15 , 25 , 35

5. การนับเพิ่มทีละ 10
จานวนที่เติมลง

คือ 20 , 40 , 70 , 90
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดที่ 1 การนับเพิม่ ทีละสอง ห้ า และสิ บ
1. ค

6. ก

2. ก

7. ก

3. ข

8. ค

4. ค

9. ข

5. ข

10. ก
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บรรณานุกรม
ตระการ. หนังสื อเสริมคณิตฯ คิดคล่อง ป.2 ชุดคณิตฯ คิดวิเคราะห์ .
กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์ คลื่นอักษรจูเนียร์, ม.ป.ป.
ทรงวิทย์ สุ วรรณธาดา และคณะ. หนังสื อเรียนคณิตฯ พืน้ ฐาน ป.2
(นาร่ องหลักสู ตรฯ 2551). กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์ MAC, ม.ป.ป.
________. แบบฝึ กคณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน ช่ วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 2. กรุ งเทพฯ : แม็ค, ม.ป.ป.
นิติกร ระดม และคณะ. หนังสื อเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551.
กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2548.
นิภาพร สัจจปิ ยะนิจกุล. คณิตศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์ ป.2 ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐานพุทธศักราช 2551. กรุ งเทพฯ :
สานักพิมพ์ นิภาพรบุค๊ ,์ 2554.
บัณฑิตแนะแนว. Test ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ .
นนทบุรี : บัณฑิตแนะแนว, ม.ป.ป.
ปราโมทย์ ขจรภัย, ปรี ชา อรุ ณสวัสดิ์ และวินยั พัฒนรัฐ. หนังสื อเรียน
สาระการเรียนรู้พนื้ ฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2.
กรุ งเทพฯ : ประสานมิตร, 2547.
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บรรณานุกรม (ต่อ)
ปรี ชา นิพนธ์พิทยา, ธีระพงษ์ ศรี โพธิ์, ดร. แบบฝึ กคณิตศาสตร์
ประถมศึกษา ป.2 เล่ม 2 กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์เดียร์ เดียร์,
ม.ป.ป.
พรทิพย์ ยาวะประภาษ. คู่มือครู คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
สาหรับครูผู้สอน ใช้ คู่กบั หนังสื อเรียนและหนังสื อแบบฝึ กหัด
กรุ งเทพฯ : บริ ษทั พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2554.
เพ็ญศรี กันกา, ผูช้ ่วยศาสตราจารย์. คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
เล่ม 2 กรุ งเทพฯ : แอ็คคิวเรทเพรส, ม.ป.ป.
รุ จิร์ ภู่สาระ, รศ.ดร. ชุดพัฒนากระบวนการ คณิตศาสตร์ 2.
(พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุ งเทพฯ : อักษรเจริ ญทัศน์, 2543.
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, สานัก. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ . (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุ งเทพฯ :
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, 2552.
ศักดา บุญโต, รศ. ผูแ้ ปล. พจนานุกรมคณิตศาสตร์ สาหรับเด็ก.
(พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุ งเทพฯ : อีแอลที เอ็ดยูเคชัน่ (ไทยแลนด์),
2549.
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บรรณานุกรม (ต่อ)
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ. แบบฝึ กทักษะคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 เล่ม 1. กรุ งเทพฯ :
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2552.
________. แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2. กรุ งเทพฯ :
สานักพิมพ์เดอะบุคส์, ม.ป.ป.
สมศักดิ์ สิ นธุระเวชญ์. กิจกรรมคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2.
กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์เดอะบุคส์, 2551.
________. แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2.
กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์เดอะบุคส์, ม.ป.ป.
สิ ริพชั ร์ เจษฎาวิโรจน์ และคณะ. หนังสื อเรียนคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2. กรุ เทพฯ : อักษรเจริ ญทัศน์, ม.ป.ป.
สุ ชาดา โกรศุภมิตร, ผศ. คู่มือเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ป.2 (หลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 2551) กรุ งเทพฯ : ไฮเอ็ด,
ม.ป.ป.
เอกริ นทร์ สี่ มหาศาล และคณะ. สื่ อการเรียนรู้ รายวิชาพืน้ ฐาน
ชุดแม่ บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ป.2 ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 (พิมพ์ครั้งที่ 2).
กรุ งเทพฯ : อักษรเจริ ญทัศน์, 2552.
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บรรณานุกรม (ต่อ)
pixabay. ฟรี ภาพและวีดีโอ ที่สามารถใช้ ได้ ทุกที่ (รู ปภาพและวิดีโอ
ทั้งหมดในเว็ปไซต์ Pixabay เผยแพร่ แบบไม่มีลิขสิ ทธิ์
โดยบริ ษทั Creative Commons CC0. คุณสามารถดาวน์โหลด
ดัดแปลง เผยแพร่ และ นาไปใช้งานได้ตามที่คุณต้องการ
แม้แต่จะเป็ นงานในเชิงพาณิ ชย์ก็ตามและไม่จาเป็ นต้อง
ให้แหล่งที่มาแต่อย่างใด) [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก
https://pixabay.com/ สื บค้นข้อมูล 5 มิถุนายน 2556.

25

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2

ชื่อ – สกุล ............................................................. เลขที่ ............. ชั้น .....................
นางสาวนริศรา ตรีผลพันธุ์
ตาแหน่ ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ

โรงเรียนเทศบาลแสนสุ ข
ตาบลแสนสุ ข อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
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ชุดฝึ กทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง การคูณ จานวนทีไ่ ม่ เกินสองหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2

ชุดที่ 1 การนับเพิม่ ทีละสอง ห้ า และสิ บ

ชื่อ – สกุล ……………………………………...เลขที่ ................ชั้ น ..................

โรงเรียนเทศบาลแสนสุ ข
ตาบลแสนสุ ข อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
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คานา
ชุดฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การคูณ จานวนที่ไม่เกิ นสองหลัก
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ชุดที่ 1 การนับเพิ่มทีละสอง ห้า
และสิ บ จัดทาขึ้นเพือ่ ใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง
การคูณ จานวนที่ไม่เกินสองหลัก และเพื่อแก้ปัญหาที่นกั เรี ยนส่ วนมาก
ไม่ชอบเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ สนองต่อแนวคิดของหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรี ยนเทศบาลแสนสุ ข พุทธศักราช 2551 เพื่อให้ผเู้ รี ยนคิดเป็ น ทาเป็ น
แก้ปัญหาเป็ น และสนุกสนานในการเรี ยน เรี ยนรู้ได้ดว้ ยตนเองมากที่สุด
เมื่อนักเรี ยนใช้ชุดฝึ กทักษะโดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย มีสาระน่ าสนใจ
สอดคล้องกับบทเรี ยน เหมาะสมกับนักเรี ยน ช่วยพัฒนาทักษะการคูณ
จานวนที่ไม่เกินสองหลัก ได้เป็ นอย่างดี
หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า ชุดฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การคูณ จานวน
ที่ไม่เกินสองหลัก ชุดนี้ จะพัฒนาการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ในระดับสู งต่อไป
และได้ประโยชน์ นาไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์
ให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น

นางสาวนริ ศรา ตรี ผลพันธุ์
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สารบัญ
เรื่อง
จุดประสงค์การเรี ยนรู้
คาชี้แจง
แบบทดสอบก่อนเรี ยน ชุดที่ 1 การนับเพิ่มทีละสอง ห้า และสิ บ
เอกสารประกอบการเรี ยน ชุดฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การคูณ
จานวนที่ไม่เกินสองหลัก ชุดที่ 1 การนับเพิ่มทีละสอง ห้า
และสิ บ
ชุดฝึ กกิจกรรมที่ 1.1 การนับเพิม่ ทีละสอง ห้า และสิ บ
ชุดฝึ กกิจกรรมที่ 1.2 การนับเพิ่มทีละสอง ห้า และสิ บ
แบบทดสอบหลังเรี ยน ชุดที่ 1 การนับเพิม่ ทีละสอง ห้า และสิ บ
ภาคผนวก
- เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน ชุดที่ 1 การนับเพิ่มทีละสอง
ห้า และสิ บ
- เฉลยชุดฝึ กกิจกรรมที่ 1.1 การนับเพิ่มทีละสอง ห้า และสิ บ
- เฉลยชุดฝึ กกิจกรรมที่ 1.2 การนับเพิม่ ทีละสอง ห้า และสิ บ
- เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน ชุดที่ 1 การนับเพิ่มทีละสอง
ห้า และสิ บ
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