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คานา
คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1–6 ชุ ดนี้ เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ ที่จดั ทาขึ้นเพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยยึดแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ (Backward Design) ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นศูนย์ กลาง (child–centered) ตามหลักการเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ เพื่อให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมและกระบวนการเรี ยนรู ้ สามารถสร้ างองค์ความรู ้ ได้ดว้ ยตนเอง ทั้งเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม
บทบาทของครู มี หน้าที่เอื้ออานวยความสะดวกให้นักเรี ยนประสบผลสาเร็ จ โดยสร้ างสถานการณ์การ
เรี ยนรู ้ท้ งั ในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน ทาให้นกั เรี ยนสามารถเชื่ อมโยงความรู ้ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
อื่น ๆ ได้ในเชิ งบูรณาการด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุ ป
ความรู ้ ด้ว ยตนเอง ทาให้ นัก เรี ย นได้รั บการพัฒ นาทั้ง ด้า นความรู ้ ด้า นทัก ษะ/กระบวนการ และด้า น
คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดี นาไปสู่ การอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
การจัดทาคู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ชุดนี้ ได้จดั ทาตรงตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่ งครอบคลุมทุกสาระการเรี ยนรู ้ คือ สาระที่ 1 จานวนและการ
ดาเนิ นการ สาระที่ 2 การวัด สาระที่ 3 เรขาคณิ ต สาระที่ 4 พีชคณิ ต สาระที่ 5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
ความน่าจะเป็ น สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ภายในเล่มได้นาเสนอแผนการจัดการ
เรี ย นรู ้ เ ป็ นรายชั่ว โมงตามหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ เพื่ อ ให้ครู น าไปใช้ในการจัด การเรี ย นรู ้ ไ ด้ส ะดวกยิ่ง ขึ้ น
นอกจากนี้ แต่ละหน่ วยการเรี ยนรู ้ยงั มีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ท้ งั 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู ้ ด้าน
ทักษะ/กระบวนการ และด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยม ทาให้ทราบผลการเรี ยนรู ้แต่ละหน่วยการ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนได้ทนั ที
คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ นาเสนอเนื้อหาแบ่งเป็ น 3 ตอน คือ
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เรี ย นรู ้ วิ ธี ก ารใช้แ ผนการจัด การเรี ย นรู ้ และสัญลัก ษณ์ ล ัก ษณะกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใ นสื่ อ การเรี ย นรู ้
สมบูรณ์แบบ
2) แนวคิดผังการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบ Backward Design (BwD)
3) เทคนิคและวิธีการจัดการเรี ยนรู ้–การวัดและประเมินผล
ตอนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ รายชั่วโมง ได้เสนอแนะแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้แต่ละหน่วยการ
เรี ยนรู ้ในสื่ อการเรี ยนรู ้ สมบูรณ์แบบ และหนังสื อเรี ยน แบ่งเป็ นแผนย่อยรายชัว่ โมง ซึ่งแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้แต่ละแผนมีองค์ประกอบครบถ้วนตามแนวทางการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา
ตอนที่ 3 เอกสาร/ความรู้ เสริมสาหรับครู ประกอบด้วยแบบทดสอบต่าง ๆ และความรู ้เสริ มสาหรับ
ครู
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หลากหลาย หวัง ว่ า จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การน าไปประยุก ต์ใ ช้ใ นการจัด การเรี ย นรู ้ ใ ห้เ หมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของนักเรี ยนต่อไป
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1. แนวทางการใช้ แผนการจัดการเรียนรู้
1.1 องค์ ประกอบของคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ เล่มนี้จดั ทาขึึ้นเพืออเปน นแนททาใให้ครู ใช้ประกอบ
การจัด การเรี ย นรู ้ ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ คณิ ต ศาสตร์ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ทีอ 5 ตามหลัก สู ต รแกนกลาใ
การศึกษาขึั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึอ ใการแบ่ใหน่ ทยการเรี ยนรู ้สาหรับจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้
รายชัทอ โมใในคู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เล่มนี้ แบ่ใเนื้ อหาเปน น 6 หน่ ทย สามารถใช้คทบคู่กบั สือ อการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ทีอ 5 และหนัใสื อเรี ยน รายทิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ทีอ 5 ประกอบด้ทยหน่ทยการเรี ยนรู ้ดใั นี้
หน่ทยการเรี ยนรู ้ทีอ 1 จานทนนับ
หน่ทยการเรี ยนรู ้ทีอ 2 มุม
หน่ทยการเรี ยนรู ้ทีอ 3 เส้นขึนาน
หน่ทยการเรี ยนรู ้ทีอ 4 ทศนิยม
หน่ทยการเรี ยนรู ้ทีอ 5 เศษส่ ทน
หน่ทยการเรี ยนรู ้ทีอ 6 การบทก ลบ และคูณทศนิยม
หน่ทยการเรี ยนรู ้ทีอ 7 การบทก ลบ คูณ และหารเศษส่ ทน
คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ เล่ มนีน้ าเสนอเนือ้ หาแบ่ งเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แนวทางการจัดแผนการจัดการเรียนรู้
เปน นส่ ทนทีอนาเสนอภาพกท้าใ ๆ ขึอใคู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ท้ ใั เล่ม ประกอบด้ทย
1) แนททาใการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้
2) การออกแบบการเรี ยนรู ้แบบ Backward Design (BwD)
3) เทคนิคและทิธีการจัดการเรี ยนการสอน–การทัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
4) ตาราใทิเคราะห์สาระ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ และตัทชี้ทดั ชั้นปี
5) โครใสร้าใการแบ่ใเทลารายชัทอ โมใในการจัดการเรี ยนรู ้
ตอนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ รายชั่วโมง
เปน นส่ ทนทีอนาเสนอแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายหน่ทยการเรี ยนรู ้ ซึอ ใเปน นแนททาใในการจัดการเรี ยนรู ้
อย่าใละเอี ยดตามเนื้ อหาในแต่ละหน่ ทยการเรี ยนรู ้ ซึอ ใแผนการจัดการเรี ยนรู ้ แต่ละแผนมีอใค์ประกอบ
ครบถ้ทนตามแนททาใการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ขึอใสถานศึกษา
ในแต่ละหน่ทยการเรี ยนรู ้จะแบ่ใแผนการจัดการเรี ยนรู ้ออกเปน นรายชัทอ โมใ ซึอใมีจานทนมากน้อย
ไม่เท่ากัน ขึึ้นอยูก่ บั คทามยาทขึอใเนื้อหาสาระ และในแต่ละหน่ทยการเรี ยนรู ้จะระบุ
1. ผังมโนทัศน์ แสดใขึอบขึ่ายเนื้อหาการจัดการเรี ยนรู ้ทีอครอบคลุมคทามรู ้ ทักษะ/กระบทนการ
คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และภาระใาน/ชิ้นใาน
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2. กรอบแนวคิดการออกแบบการเรี ยนรู้ แบบ BwD (Template Backward Design) เป็ นกรอบ
แนวคิดในการจัดการเรียนรู้ ของแต่ ละหน่ วยการเรียนรู้ แบ่ใเปน น 3 ขึั้น ได้แก่
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ปลายทาใทีอตอ้ ใการให้เกิดขึึ้นกับนักเรี ยน
ขั้นที่ 2 ภาระใานและการประเมินผลการเรี ย นรู ้ ซึอ ใเปน นหลักฐานทีอแสดใท่านักเรี ยนมีผลการ
เรี ยนรู ้ตามทีอกาหนดไท้อย่าใแท้จริ ใ
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ จะระบุทา่ ในหน่ทยการเรี ยนรู ้น้ ีแบ่ใเปน นแผนการจัดการเรี ยนรู ้
กีอแผน และแต่ละแผนใช้เทลาในการจัดกิจกรรมกีอชทัอ โมใ
3. แผนการจัดการเรียนรู้ รายชั่วโมง เปน นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามกรอบแนทคิดการออกแบบ
การเรี ยนรู ้แบบ BwD ประกอบด้ทย
3.1 ชื่ อ แผนการจัด การเรี ย นรู้ ประกอบด้ท ยลาดับทีอ ขึอใแผน ชือ อ แผน และเทลาเรี ย น เช่ น
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีอ 1 ค่าขึอใตัทเลขึในแต่ละหลัก เทลา 3 ชัทอ โมใ
3.2 สาระสาคัญ เปน นคทามคิดรทบยอดขึอใเนื้อหาทีอนามาจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้
3.3 ตัวชี้วดั ชั้นปี เปน นตัทชี้ทดั ทีอใช้ตรทจสอบนักเรี ยนหลัใจากเรี ยนจบเนื้อหาทีอนาเสนอในแต่ละ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ ซึอใสอดคล้อใกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ขึอใหลักสู ตร
3.4 จุดประสงค์การเรียนรู้ เปน นส่ ทนทีอบอกจุดมุ่ใหมายทีอตอ้ ใการให้เกิดขึึ้นแก่นกั เรี ยนภายหลัใ
จากการเรี ยนจบในแต่ละแผน ทั้ใในด้านคทามรู ้ (K) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม (A) และด้าน
ทักษะ/กระบทนการ (P) ซึอใสอดคล้อใสัมพันธ์กบั ตัทชี้ทดั ชั้นปี และเนื้อหาในแผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ
3.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เปน นการตรทจสอบผลการจัดการเรี ยนรู ้ท่าหลัใจากจัดการ
เรี ยนรู ้ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้แล้ท นักเรี ยนมีพฒั นาการ มีผลสัมฤทธิ์ทาใการเรี ยน ตามเป้ าหมาย
ทีอคาดหทัใไท้หรื อไม่ และมี สิอใทีอจะต้อใได้รับการพัฒนาปรั บปรุ ใส่ ใเสริ มในด้านใดบ้าใ ดัในั้น ในแต่ละ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้จึใได้ออกแบบทิธีการและเครือ อใมือในการทัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นต่าใ ๆ
ขึอในักเรี ยนไท้อย่าใหลากหลาย เช่น การทาแบบทดสอบ การตอบคาถามสั้น ๆ การตรทจผลใาน การสัใเกต
พฤติกรรมทั้ใทีอเปน นรายบุคคลและรายกลุ่ม เปน นต้น โดยเน้นการปฏิบตั ิให้สอดคล้อใและเหมาะสมกับตัทชี้ทดั
และมาตรฐานการเรี ยนรู ้
ทิธีการและเครือ อใมือในการทัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ เหล่านี้ ผูส้ อนสามารถนาไปใช้ประเมิน
นักเรี ยนได้ ทั้ใในระหท่าใการจัดการเรี ยนรู ้ และการทากิ จกรรมต่าใ ๆ ตลอดจนการนาคทามรู ้ ไปใช้ใน
ชีทิตประจาทัน
3.6 สาระการเรี ยนรู้ เปน นหัทขึ้อย่อยทีอนามาจัดการเรี ยนรู ้ ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ซึอ ใ
สอดคล้อใกับสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาใ
3.7 แนวทางบูรณาการ เปน นการเสนอแนะแนททาใการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในเรือ อใทีอเรี ยนรู ้
ขึอใแต่ละแผนให้เชืออมโยใสัมพันธ์กบั สาระการเรี ยนรู ้อือน ๆ ได้แก่ ภาษาไทย ทิทยาศาสตร์ สัใคมศึกษา
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ศาสนา และทัฒนธรรม สุ ขึศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การใานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่าใประเทศ
ทั้ในี้เพืออให้นกั เรี ยนได้ศึกษาค้นคท้าอย่าใกท้าใขึทาใและสร้าใอใค์คทามรู ้ได้เตนมตามศักยภาพขึอใแต่ละคน
3.8 กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เปน นการเสนอแนททาใการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เนื้ อหาในแต่
ละเรือ อ ใ โดยใช้แ นทคิ ด และทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ ต่ า ใ ๆ ตามคทามเหมาะสม ทั้ในี้ เพือ อให้ผูส้ อนน าไปใช้
ประโยชน์ ใ นการทาใแผนการจัด การเรี ย นรู ้ ไ ด้อ ย่า ใมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึอ ใกระบทนการจัด การเรี ย นรู ้
ประกอบด้ทย 5 ขึั้น ได้แก่
ขึั้นทีอ 1 นาเขึ้าสู่ บทเรี ยน
ขึั้นทีอ 2 กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ขึั้นทีอ 3 ฝึกฝนผูเ้ รี ยน
ขึั้นทีอ 4 นาไปใช้
ขึั้นทีอ 5 สรุ ป
3.9 กิจกรรมเสนอแนะเพิม่ เติมสาหรับกลุ่มทีส่ นใจเป็ นพิเศษ เปน นกิจกรรมเสนอแนะสาหรับให้
นักเรี ยนได้พฒั นาเพิอมเติมในด้านต่าใ ๆ นอกเหนื อจากทีอได้จดั การเรี ยนรู ้มาแล้ทในชัทอ โมใเรี ยน กิจกรรม
เสนอแนะมี 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมสาหรับผูท้ ีอมีคทามสามารถพิเศษและต้อใการศึกษาค้นคท้าในเนื้ อหา
นั้น ๆ ให้ลึกซึ้ ใกท้าใขึทาใยิอใขึึ้น และกิ จกรรมสาหรับผูท้ ีอยใั ไม่เขึ้าใจเนื้ อหาหรื อยัใไม่เกิดการเรี ยนรู ้ตาม
เป้ าหมาย ซึอใมีลกั ษณะเปน นการเรี ยนซ้ าหรื อซ่อมเสริ ม
3.10 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ เปน นรายชืออสือ อการเรี ยนรู ้ทุกประเภททีอใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ซึอ ใมีท้ ใั
สือ อธรรมชาติ สือ อสิอ ใพิมพ์ สือ อเทคโนโลยี และสือ อบุคคล เช่ น หนัใสื อ เอกสารคทามรู ้ รู ปภาพ เครื อขึ่าย
อินเทอร์เนนต ทีดิทศั น์ ปราชญ์ชาทบ้าน เปน นต้น
3.11 บันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้ เปน นส่ ทนทีอให้ผสู ้ อนบันทึกผลการจัดการเรี ยนรู ้ ท่าประสบ
คทามสาเรน จหรื อไม่ มีปัญหาหรื ออุปสรรคอะไรเกิดขึึ้นบ้าใ ได้แก้ไขึปั ญหาและอุปสรรคนั้นอย่าใไร และ
ขึ้อเสนอแนะสาหรับการจัดการเรี ยนรู ้ครั้ใต่อไป
ตอนที่ 3 เอกสาร/ความรู้ เสริมสาหรับครู
ประกอบด้ทยแบบทดสอบต่าใ ๆ และคทามรู ้เสริ มสาหรับครู ได้บนั ทึกลใในซีดี (CD) โดยมิได้
พิมพ์ไท้ในเล่มคู่มือครู เพืออคทามสะดทกขึอใครู ในการนาไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ประกอบด้ทย
1) แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรี ยน เปน นแบบทดสอบเพืออใช้ทดั และประเมินผลนักเรี ยน
ก่อนการจัดการเรี ยนรู ้และหลัใการจัดการเรี ยนรู ้
2) แบบทดสอบ เปน นแบบทดสอบเพืออใช้ทดั และประเมินผลนักเรี ยนหลัใจากเรี ยนจบในแต่ละ
หน่ทยการเรี ยนรู ้ 3 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านคทามรู ้ มีแบบทดสอบทั้ใทีอเปน นแบบปรนัยและอัตนัย
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(2) ด้านทักษะ/กระบทนการ เปน นตาราใประเมิน
(3) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม เปน นตาราใประเมิน
3) ความรู้ เสริมสาหรับครู เปน นการนาเสนอคทามรู ้ในเรือ อใต่าใ ๆ แก่ครู เช่น
(1) หลักการจัดทาแฟ้ มสะสมผลใาน (Portfolio) และทิธีการคัดเลื อกผลใานเพืออเกนบใน
แฟ้ มสะสมผลใาน
(2) คทามรู ้เรือ อใโครใใาน

1.2 วิธีการใช้ แผนการจัดการเรียนรู้
ในการจัดการเรี ยนรู ้ ครู คทรศึกษาคู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 5 และศึกษา
สือ อการเรี ยนรู ้ทีอจะใช้ประกอบการเรี ยนการสอน หลัใจากนั้นจึใทาใแผนเตรี ยมจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้กนจะ
ช่ทยให้การจัดการเรี ยนการสอนขึอใครู เปน นไปอย่าใมีประสิ ทธิภาพ
การจัดการเรี ยนรู ้ ตามแนททาใขึอใคู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 5 เล่ มนี้ จะมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลอย่าใสู ใสุ ดกนต่อเมืออครู ได้เตรี ยมการล่ทใหน้า และเลือกทิธีการจัดการเรี ยนรู ้
ให้เหมาะสมกับนักเรี ยน ทีอสาคัญสถานศึกษาแต่ละแห่ใมีสภาพแทดล้อมการเรี ยนรู ้และสภาพนักเรี ยน
ทีอแตกต่าใกัน จึ ใเปน นไปไม่ได้ทีอคู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เล่มใด ๆ จะเหมาะสมและดี เยีอยมสาหรับ
สถานศึกษา ครู และนักเรี ยนทุกคน ดัในั้น จึใเปน นภาระขึอใครู ทีอจะต้อใเตรี ยมการสอน พิจารณาปรั บและ
เลือกสรรแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับสภาพการเรี ยนรู ้จริ ใขึอในักเรี ยนและสถานศึกษา

1.3 สั ญลักษณ์ ลกั ษณะกิจกรรมการเรียนรู้
ในสือ อการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ทุกเล่มได้มีสัญลักษณ์กากับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ไท้ทุก
กิ จ กรรมเพือ อ ช่ ท ยให้ ค รู แ ละนัก เรี ย นทราบลัก ษณะขึอใกิ จ กรรมนั้น ๆ จะได้จัด กิ จ กรรมได้ดี ยิอ ใ ขึึ้ น
สัญลักษณ์ลกั ษณะกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีดใั นี้
Logo 1 โครงงาน เปน นกิจกรรมทีอมุ่ใพัฒนาการคิด การทาใแผน และการแก้ปัญหา
Logo 2 การพัฒนากระบวนการคิด เปน นกิจกรรมให้นกั เรี ยนทาเพืออพัฒนากระบทนการคิดด้านต่าใ ๆ
Logo 3 การประยุกต์ ใช้ ในชีวติ ประจาวัน เปน นกิจกรรมให้นกั เรี ยนนาคทามรู ้ ทักษะไปประยุกต์ใช้ใน
ชีทิตประจาทันให้เกิดประโยชน์สูใสุ ด
Logo 4 การปฏิบัตจิ ริง/ฝึ กทักษะ เปน นกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิจริ ใหรื อฝึ กปฏิบตั ิเพืออให้เกิดทักษะ
อันจะช่ทยให้การเรี ยนรู ้เปน นไปตามเป้ าหมายอย่าใสมบูรณ์และติดตัทคใทน
Logo 5 การศึกษาค้ นคว้ า/สื บค้ น เปนนกิจกรรมให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคท้าหรื อสื บค้นเพืออสร้าใอใค์
คทามรู ้ดท้ ยตนเอใจนเกิดเปน นนิสยั
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Logo 6 การสารวจ เปน นกิจกรรมให้นกั เรี ยนสารทจ รทบรทมขึ้อมูลเพืออนามาศึกษาทิเคราะห์ หาเหตุ
หาผล ฝึ กคทามเปน นผูร้ อบคอบ
Logo 7 การสั งเกต เปน นกิจกรรมให้นกั เรี ยนรู ้จกั สัใเกตสิอ ใทีอตอ้ ใการเรี ยนรู ้จนสร้าใอใค์คทามรู ้ได้
อย่าใเปน นระบบและมีเหตุผล
Logo 8 การคิดคานวณ เปน นกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะการคิดคานทณ
Logo
การแก้ โจทย์ ปัญหา เปน นกิ จกรรมให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทาใ
คณิ ตศาสตร์ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีทิตประจาทันได้
Logo 10 การใช้ สัญลักษณ์ สื่อความ เปน นกิจกรรมพัฒนาการใช้สญ
ั ลักษณ์ในการสือ อคทามในทุก ๆ ด้าน
เพืออพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้
Logo 11 กิจกรรมสาหรับกลุ่มพิเศษ เปนนกิจกรรมสาหรับให้นกั เรี ยนใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้เพิอมเติม
เพืออการพัฒนาให้เตนมตามศักยภาพ
Logo 12 กิจกรรมสาหรับซ่ อมเสริม เปน นกิจกรรมสาหรับให้นกั เรี ยนใช้เรี ยนซ่อมเสริ มเพืออให้เกิด
การเรี ยนรู ้ตามตัทชี้ทดั
Logo 13 ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ เปน นกิจกรรมให้นกั เรี ยนใช้พฒั นาทักษะการคิดริ เริอ มสร้าใสรรค์

2. การออกแบบการเรียนรู้ แบบ Backward Design (BwD)
การจัดการเรี ยนรู ้ หรื อการสอนเปน นใานทีอครู ทุกคนต้อใใช้กลทิธีต่าใ ๆ มากมายเพืออให้นกั เรี ยน
สนใจทีอจะเรี ยนรู ้และเกิดผลตามทีอครู คาดหทัใ การจัดการเรี ยนรู ้จดั เปน นศาสตร์ทีอตอ้ ใใช้คทามรู ้คทาม
สามารถตลอดจนประสบการณ์อย่าใมาก ครู บาใคนอาจจะละเลยเรือ อใขึอใการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้
หรื อการออกแบบการสอน ซึอ ใเปนนใานทีอครู จะต้อใทาก่อนการเขึียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การออกแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้ทาอย่าใไร ทาไมจึใต้อใออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ครู ทุกคนผ่านการศึกษาและได้เรี ยนรู ้
เกีอ ย ทกับ การออกแบบการเรี ย นรู ้ ม าแล้ท ในอดี ต การออกแบบการเรี ย นรู ้ จ ะเริอ ม ต้น จากการก าหนด
จุ ด ประสใค์ก ารเรี ย นรู ้ การทาใแผนการจัด การเรี ย นรู ้ การด าเนิ น การจัด การเรี ย นรู ้ และการทัด และ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ ปัจจุบนั การเรี ยนรู ้ได้มีการเปลีอยนแปลใไปตามสภาพแทดล้อม เศรษฐกิจ และสัใคม
รทมทั้ใการเปลีอยนแปลใด้านทิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทีอเขึ้ามามีบทบาทต่อการเรี ยนรู ้ขึอในักเรี ยน ซึอ ใ
นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้จากสือ อและแหล่ใเรี ยนรู ้ต่าใ ๆ ทีอมีอยูร่ อบตัท ดัในั้นการออกแบบการจัดการ
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เรี ยนรู ้จึใเปน นกระบทนการสาคัญทีอครู จาเปน นต้อใดาเนินการให้เหมาะสมกับศักยภาพขึอในักเรี ยนแต่ละคน
ทิกกินส์และแมนคไท นักการศึกษาชาทอเมริ กนั ได้เสนอแนทคิดเกีอยทกับการออกแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ ซึอ ใเขึาเรี ยกท่า Backward Design ซึอ ใเปน นการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ทีอครู จะต้อใกาหนดผลลัพธ์
ปลายทาใทีอตอ้ ใการให้เกิดขึึ้นกับนักเรี ยนก่อน โดยเขึาทั้ใสอใให้ชืออท่า คทามเขึ้าใจทีอคใทน (Enduring
Understandings) เมืออกาหนดคทามเขึ้าใจทีอคใทนได้แล้ท ครู จะต้อใบอกให้ได้ท่าคทามเขึ้าใจทีอคใทนขึอใ
นักเรี ยนนี้เกิดจากอะไร นักเรี ยนจะต้อใมีหรื อแสดใพฤติกรรมอะไรบ้าใ ครู มีหรื อใช้ทิธีการทัดอะไรบ้าใทีอ
จะบอกท่านักเรี ยนมีหรื อแสดใพฤติกรรมเหล่านั้นแล้ท จากนั้นครู จึในึ กถึใทิธีการจัดการเรี ยนรู ้ทีอจะทาให้
นักเรี ยนเกิดคทามเขึ้าใจทีอคใทนต่อไป

แนวคิดของ Backward Design
Backward Design เปน นการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ทีอใช้ผลลัพธ์ ปลายทาใเปน นหลัก ซึอ ใผลลัพธ์
ปลายทาในี้ จะเกิดขึึ้นกับนักเรี ยนกนต่อเมืออจบหน่ ทยการเรี ยนรู ้ ทั้ในี้ ครู จะต้อใออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้กรอบคทามคิดทีอเปนนเหตุเปนนผลมีคทามสัมพันธ์กนั จากนั้นจึใจะลใมือเขึียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ขึยายรายละเอียดเพิอมเติมให้มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพต่อไป
กรอบคทามคิดหลักขึอใการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดย Backward Design มีขึ้นั ตอนหลัก
ทีอสาคัญ 3 ขึั้นตอน คือ
ขึั้นทีอ 1 กาหนดผลลัพธ์ปลายทาใทีอตอ้ ใการให้เกิดขึึ้นกับนักเรี ยน
ขึั้นทีอ 2 กาหนดภาระใานและการประเมินผลการเรี ยนรู ้ซอ ึใเปน นหลักฐานทีอแสดใท่านักเรี ยน
มีผลการเรี ยนรู ้ตามทีอกาหนดไท้อย่าใแท้จริ ใ
ขึั้นทีอ 3 ทาใแผนการจัดการเรี ยนรู ้

ขั้นที่ 1 กาหนดผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ก่อนทีอจะกาหนดผลลัพธ์ปลายทาใทีอตอ้ ใการให้เกิดขึึ้นกับนักเรี ยนนั้น ครู คทรตอบคาถามสาคัญ
ต่อไปนี้
1. นักเรี ยนคทรจะมีคทามรู ้ คทามเขึ้าใจ และสามารถทาสิอ ใใดได้บา้ ใ
2. เนื้อหาสาระใดบ้าใทีอมีคทามสาคัญต่อการสร้าใคทามเขึ้าใจขึอในักเรี ยนและคทามเขึ้าใจ
ทีอคใทน (Enduring Understandings) ทีอครู ตอ้ ใการจัดการเรี ยนรู ้ให้แก่นกั เรี ยนมีอะไรบ้าใ
เมืออจะตอบคาถามสาคัญดัใกล่าทขึ้าใต้น ให้ครู นึกถึใเป้ าหมายขึอใการศึกษา มาตรฐานการเรี ยนรู ้
ด้านเนื้อหาระดับชาติทีอปรากฏอยูใ่ นหลักสู ตรแกนกลาใการศึกษาขึั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รทมทั้ใ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ระดับเขึตพื้นทีอการศึกษาหรื อท้อใถิอน การทบททนคทามคาดหทัใขึอใหลักสู ตร
แกนกลาใการศึกษาขึั้นพื้นฐาน เนืออใจากมาตรฐานแต่ละระดับจะมีคทามสัมพันธ์กบั เนื้อหาสาระต่าใ ๆ ซึอใ
มีคทามแตกต่าใลดหลันอ กันไป ด้ทยเหตุน้ ีขึ้นั ทีอ 1 ขึอใ Backward Design ครู จึใต้อใจัดลาดับคทามสาคัญ
และเลือกผลลัพธ์ปลายทาใขึอในักเรี ยน ซึอใเปน นผลการเรี ยนรู ้ทีอเกิดจากคทามเขึ้าใจทีอคใทนต่อไป
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ความเข้ าใจที่คงทนของนักเรียน
คทามเขึ้าใจทีอคใทนคืออะไร คทามเขึ้าใจทีอ คใทนเปน นคทามรู ้ ทีอลึกซึ้ ใ ได้แก่ คทามคิดรทบยอด
คทามสัมพันธ์ และหลักการขึอใเนื้ อหาและทิชาทีอนักเรี ยนเรี ยนรู ้ หรื อกล่าทอี กนัยหนึอ ใเปน นคทามรู ้ ทีออิใ
เนื้ อหา คทามรู ้น้ ี เกิดจากการสะสมขึ้อมูลต่าใ ๆ ขึอในักเรี ยนและเปนนอใค์คทามรู ้ทีอนกั เรี ยนสร้าใขึึ้นด้ทย
ตนเอใ

การเขียนความเข้ าใจทีค่ งทนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ถ้าคทามเขึ้าใจทีอ คใทนหมายถึ ใ สาระสาคัญขึอใสิอ ใทีอ จะเรี ยนรู ้ แล้ท ครู คทรจะรู ้ ท่าสาระสาคัญ
หมายถึใอะไร คาท่า สาระสาคัญ มาจากคาท่า Concept ซึอ ในักการศึกษาขึอใไทยแปลเปน นภาษาไทยท่า
สาระสาคัญ คทามคิดรทบยอด มโนทัศน์ ซึอใการเขึียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้นิยมใช้คาท่า สาระสาคัญ
สาระสาคัญเปนนขึ้อคทามทีอแสดใแก่นหรื อเป้ าหมายเกีอยทกับเรือ อใใดเรือ อใหนึอ ใ เพืออให้ได้ขึอ้ สรุ ป
รทมและขึ้อแตกต่าใเกีอยทกับเรือ อใใดเรือ อใหนึอใ โดยอาจครอบคลุมขึ้อเทนจจริ ใ กฎ ทฤษฎี ประเดนน และการ
สรุ ปสาระสาคัญและขึ้อคทามทีอมีลกั ษณะรทบยอดอย่าใอือน

ประเภทของสาระสาคัญ
1. ระดับกท้าใ (Broad Concept)
ตัวอย่ างสาระสาคัญระดับกว้ าง
 การจาแนกรู ปเรขึาคณิ ต ใช้ทิธีพิจารณาขึอบขึอใรู ป
2. ระดับการนาไปใช้ (Operative Concept หรื อ Functional Concept)
ตัวอย่ างสาระสาคัญระดับนาไปใช้
 รู ปเรขึาคณิ ตสามารถจาแนกโดยพิจารณาขึอบขึอใรู ป เช่น รู ปสามเหลีอยม รู ปสีอ เหลีอยม รู ปทใกลม
รู ปทใรี

แนวทางการเขียนสาระสาคัญ
1. ให้เขึียนสาระสาคัญขึอใทุกเรือ อใ โดยแยกเปน นขึ้อ ๆ (จานทนขึ้อขึอใสาระสาคัญจะเท่ากับ
จานทนเรือ อใ)
2. การเขึียนสาระสาคัญทีอดีคทรเปน นสาระสาคัญระดับการนาไปใช้
3. สาระสาคัญต้อใครอบคลุมประเดนนสาคัญครบถ้ทน เพราะหากขึาดส่ ทนใดไปแล้ทจะทาให้
นักเรี ยนรับสาระสาคัญทีอผดิ ไปทันที
4. การเขึี ย นสาระส าคัญ ทีอ จ ะให้ค รอบคลุ ม ประเดน น ส าคัญ ทิ ธี ก ารหนึอ ใ คื อ การเขึี ย นแผนผัใ
สาระสาคัญ
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ตัวอย่ างการเขียนแผนผังสาระสาคัญ
ขึ้อมูลปฐมภูมิ

เปน นขึ้อมูลทีอได้จากต้นตอ
หรื อผูใ้ ห้ขึอ้ มูลโดยตรใ

ขึ้อมูลทุติยภูมิ

เปน นขึ้อมูลทีอผรู ้ ทบรทม
ไม่ตอ้ ใการเกนบรทบรทมจาก
ขึ้อมูลโดยตรใแต่ได้จาก
ขึ้อมูลทีอมีผอู ้ ือนรทบรทมไท้

ข้ อมูล
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สาระสาคัญของข้ อมูล หมายถึง ข้ อความเท็จจริ งที่อาจเป็ นข้ อความหรื อตัวเลขที่แสดงคุณลักษณะหรื อ
คุณสมบัติของสิ่ งต่ าง ๆ การรวบรวมข้ อมูลมี 2 ประเภท ได้ แก่
„ ข้ อมูลปฐมภูมิ เป็ นข้ อมูลที่ ได้ จากต้ นตอหรื อผู้ให้ ข้อมูลโดยตรง
„ ข้ อมูลทุติยภูมิ เป็ นข้ อมูลที่ ผ้ รู วบรวมไม่ ต้องการเก็บรวบรวมจากข้ อมูลโดยตรงแต่ ได้
จากข้ อมูลที่มีผ้ อู ื่ นรวบรวมไว้
5. การเขึียนสาระสาคัญเกีอยทกับเรือ อใใดคทรเขึียนลักษณะเด่นทีอมอใเหนนได้หรื อนึกได้ออกมาเปน น
ขึ้อ ๆ แล้ทจาแนกลักษณะเหล่านั้นเปน นลักษณะจาเพาะและลักษณะประกอบ
6. การเขึียนขึ้อคทามทีอเปน นสาระสาคัญ คทรใช้ภาษาทีอมีการขึัดเกลาอย่าใดี เลีอยใคาทีอมี
คทามหมายกากทมหรื อฟุ่ มเฟื อย

ขั้นที่ 2 กาหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ า
นักเรียนมีผลการเรียนรู้ ตามทีก่ าหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
เมืออครู กาหนดผลลัพธ์ปลายทาใทีอตอ้ ใการให้เกิ ดขึึ้นกับนักเรี ยนแล้ท ก่ อนทีอ จะดาเนิ นการขึั้น
ต่อไปขึอให้ครู ตอบคาถามสาคัญต่อไปนี้
 นักเรี ยนมีพฤติกรรมหรื อแสดใออกในลักษณะใด จึใทาให้ครู ทราบท่านักเรี ยนบรรลุผลลัพธ์
ปลายทาใตามทีอกาหนดไท้แล้ท
 ครู มีหลักฐานหรื อใช้ทิธีการใดทีอสามารถระบุได้ท่านักเรี ยนมีพฤติกรรมหรื อแสดใออกตาม
ผลลัพธ์ปลายทาใทีอกาหนดไท้
การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการขึอใ Backward Design เน้นให้ครู รทบรทมหลักฐาน
การทัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ทีอจาเปนนและมีหลักฐานเพียใพอทีอจะกล่าทได้ท่า การจัดการเรี ยนรู ้ทาให้
นักเรี ยนเกิดผลสัมฤทธิ์แล้ทไม่ใช่เรี ยนแค่ให้จบตามหลักสู ตรหรื อเรี ยนตามชุดขึอใกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีอครู
กาหนดไท้เท่านั้น ทิธีการขึอใ Backward Design ต้อใการกระตุน้ ให้ครู คิดล่ทใหน้าท่า ครู คทรจะกาหนด
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และรทบรทมหลักฐานเชิ ใประจัก ษ์อะไรบ้าใก่ อ นทีอ จะออกแบบหน่ ท ยการเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะอย่าใยิอใ
หลักฐานดัใกล่าทคทรจะเปนนหลักฐานทีอสามารถใช้เปนนขึ้อมูลย้อนกลับทีอมีประโยชน์สาหรับนักเรี ยนและ
ครู ได้เปน นอย่าใดี นอกจากนี้ ครู คทรใช้ทิธีการทัดและประเมินแบบต่อเนือ อใอย่าใไม่เปน นทาใการและเปน น
ทาใการ ตลอดระยะเทลาทีอครู จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้แก่นกั เรี ยน ซึอ ใสอดคล้อใกับแนทคิดทีอตอ้ ใการให้
ครู ทาการทัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ระหท่าใการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีอเรี ยกท่า สอนไปวัดผลไป
จึ ใกล่าทได้ท่าขึั้นนี้ ครู คทรนึ กถึ ใพฤติกรรมหรื อการแสดใออกขึอในักเรี ยน โดยพิจารณาจาก
ผลใานหรื อชิ้นใานทีอเปน นหลักฐานเชิใประจักษ์ ซึอใแสดใให้เหนนท่านักเรี ยนเกิดผลลัพธ์ปลายทาใตามเกณฑ์
ทีอกาหนดไท้แล้ทและเกณฑ์ทีอใช้ประเมินคทรเปน นเกณฑ์คุณภาพในรู ปขึอใมิติคุณภาพ (Rubrics) อย่าใไรกนตาม
ครู อาจจะมีหลักฐานหรื อใช้ทิธีการอือน ๆ เช่น การทดสอบก่อนเรี ยนและหลัใเรี ยน การสัมภาษณ์ การศึกษา
ค้นคท้า การฝึกปฏิบตั ิขึณะเรี ยนรู ้ประกอบด้ทยกนได้

การกาหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียน
มีผลการเรียนรู้ตามผลลัพธ์ ปลายทางทีก่ าหนดไว้ แล้ว
หลัใจากทีอครู ได้กาหนดผลลัพธ์ปลายทาใทีอตอ้ ใการให้เกิ ดขึึ้นกับนักเรี ยนแล้ท ครู คทรกาหนด
ภาระใานและทิธีการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ซึอ ใเปนนหลักฐานทีอแสดใท่านักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ตามผลลัพธ์
ปลายทาใทีอกาหนดไท้แล้ท
ภาระใาน หมายถึใ ใานหรื อกิจกรรมทีอกาหนดให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิ เพืออให้บรรลุตามจุดประสใค์
การเรี ย นรู ้ / ตัท ชี้ ทัด ชั้น ปี /มาตรฐานการเรี ย นรู ้ ทีอ ก าหนดไท้ ลัก ษณะส าคัญ ขึอใใานจะต้อ ใเปน นใานทีอ
สอดคล้อใกับชี ทิตจริ ใในชี ทิตประจาทัน เปน นเหตุการณ์จริ ใมากกท่ากิ จกรรมทีอจาลอใขึึ้นเพืออใช้ในการ
ทดสอบ ซึอใเรี ยกท่า ใานทีอปฏิบตั ิเปน นใานทีอมีคทามหมายต่อนักเรี ยน (Meaningful Task) นอกจากนี้ใานและ
กิจกรรมจะต้อใมีขึอบเขึตทีอชดั เจน สอดคล้อใกับจุดประสใค์การเรี ยนรู ้/ตัทชี้ทดั ชั้นปี /มาตรฐานการเรี ยนรู ้
ทีอตอ้ ใการให้เกิดขึึ้นกับนักเรี ยน
ทั้ในี้เมืออได้ภาระใานครบถ้ทนตามทีอตอ้ ใการแล้ท ครู จะต้อในึกถึใทิธีการและเครือ อใมือทีอจะใช้ทดั
และประเมินผลการเรี ยนรู ้ขึอในักเรี ยนซึอใมีอยูม่ ากมายหลายประเภท ครู จะต้อใเลือกให้เหมาะสมกับภาระ
ใานทีอนกั เรี ยนปฏิบตั ิ
ตัทอย่าใภาระใานเรือ อใ สถิติและคทามน่าจะเปน นรทมทั้ใการกาหนดทิธีการทัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ขึอในักเรี ยนดัใตาราใ
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ตัทอย่าใ ภาระใาน/ผลใาน แผนการจัดการเรี ยนรู ้เรือ อใ สถิติและคทามน่าจะเปน น
จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการ
เรียนรู้

ภาระงาน/
ผลงาน

1. จาแนก
ประเภท
ขึอใขึ้อมูล
ได้

1. การ
1. นักเรี ยนทา
รทบรทม แบบทดสอบ
ขึ้อมูล
ก่อนเรี ยน
2. นักเรี ยนทา
กิจกรรม ใน
ใบกิจกรรม
ทีอ 1 เรือ อใ
“การรทบ
รทมขึ้อมูล”
3. นักเรี ยนทา
แบบทดสอบ
ทัดคทามรู้

วิธีการ
1. สัใเกตจากการ
ซักถาม การแสดใ
คทามคิดเหนน การ
ให้ขึอ้ เสนอแนะ
และการอภิปราย
ร่ ทมกัน
2. ตรทจผลการทา
แบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน
3. ตรทจผลการทา
กิจกรรมทีอ 1
เรือ อใ “การ
รทบรทมขึ้อมูล”
4. ตรทจผลการทา
แบบทดสอบ
ทัดคทามรู้

การวัดและประเมินผล
เครื่องมือ

เกณฑ์

1. แบบประเมินผลการ
นาเสนอขึ้อมูล/การ
อภิปราย/การสร้าใ
แผนทีอคทามคิด

เกณฑ์คุณภาพ 4 ระดับ

2. แบบทดสอบก่อนเรี ยน
หลัใเรี ยน

เกณฑ์คุณภาพ 50%

3. ใบกิจกรรมทีอ 1 เรือ อใ
“การรทบรทมขึ้อมูล”

เกณฑ์คุณภาพ 4 ระดับ

4. แบบทดสอบทัดคทามรู้

เกณฑ์คุณภาพ 4 ระดับ

กิจกรรมการ
เรียนรู้

สื่ อการเรียนรู้

1. ร่ ทมกัน
1. หนัใสื อพิมพ์
อภิปรายถึใ 2. หนัใสื อเรี ยน
ทิธีการเกนบ
รายทิชาพื้นฐาน
รทบรทม
คณิ ตศาสตร์ /สือ อ
ขึ้อมูลและ
การเรี ยนรู้
จาแนกขึ้อมูล คณิ ตศาสตร์
ขึอในักเรี ยน
สมบูรณ์แบบ ชั้น
ชั้นประถม
ประถมศึกษาปี ทีอ
ศึกษาปี ทีอ 5
5 (บริ ษทั สานัก
ในโรใเรี ยน
พิมพ์ทฒั นาพานิช
2. นักเรี ยน
จากัด)
ศึกษาเนื้อหา 3. ใบกิจกรรมทีอ 1
สือ อ/แหล่ใ
เรือ อใ “การรทบรทม
การเรี ยนรู้
ขึ้อมูล”
4. แบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน
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คทามเขึ้าใจทีอคใทนจะเกิดขึึ้นได้ นักเรี ยนจะต้อใมีคทามสามารถ 6 ประการ ได้แก่
1. การอธิบาย ชี้แจง เปน นคทามสามารถทีอนกั เรี ยนแสดใออกโดยการอธิ บายหรื อชี้ แจใในสิอ ใทีอ
เรี ยนรู ้ได้อย่าใถูกต้อใ สอดคล้อใ มีเหตุมีผล และเปน นระบบ
2. การแปลความและตีความ เปน นคทามสามารถทีอ นักเรี ยนแสดใออกโดยการแปลคทามและ
ตีคทามได้อย่าใมีคทามหมาย ตรใประเดนน กระจ่าใชัด และทะลุปรุ โปร่ ใ
3. การประยุกต์ ดัดแปลง และนาไปใช้ เปน นคทามสามารถทีอนกั เรี ยนแสดใออกโดยการนาสิอ ใทีอได้
เรี ยนรู ้ไปสู่ การปฏิบตั ิได้อย่าใมีประสิ ทธิผล มีประสิ ทธิภาพ และคล่อใแคล่ท
4. การมี มุ ม มองที่ ห ลากหลาย เปน นคทามสามารถทีอ นัก เรี ย นแสดใออกโดยการมี มุ ม มอใทีอ
น่าเชืออถือ เปน นไปได้ มีคทามลึกซึ้ใ แจ่มชัด และแปลกใหม่
5. การให้ ความสาคัญใส่ ใจในความรู้ สึกของผู้อนื่ เปน นคทามสามารถทีอนกั เรี ยนแสดใออกโดยการมี
คทามละเอี ย ดรอบคอบ เปิ ดเผย รั บ ฟั ใ คทามคิ ด เหน น ขึอใผู ้อือ น ระมัด ระทัใ ทีอ จ ะไม่ ใ ห้ เ กิ ด คทาม
กระทบกระเทือนต่อผูอ้ ือน
6. การรู้ จักตนเอง เปน นคทามสามารถทีอนักเรี ยนแสดใออกโดยการมีคทามตระหนักรู ้ สามารถ
ประมทลผลขึ้อมูลจากแหล่ใทีอหลากหลาย ปรับตัทได้ รู ้จกั ใคร่ ครทญ และมีคทามเฉลียทฉลาด
นอกจากนี้ หลักสู ตรแกนกลาใการศึ กษาขึั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดสมรรถนะ
สาคัญขึอในักเรี ยนหลัใจากสาเรน จการศึกษาตามหลักสู ตรไท้ 5 ประการ ดัในี้
1. ความสามารถในการสื่ อสาร เปน นคทามสามารถขึอในักเรี ยนในการถ่ายทอดคทามคิด คทามรู ้
คทามเขึ้าใจ คทามรู ้สึก และทัศนะขึอใตนเอใ เพืออแลกเปลีอยนขึ้อมูลขึ่าทสารและประสบการณ์ อันจะเปน น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอใและสัใคม รทมทั้ใการเจรจาต่อรอใเพืออประนี ประนอม การเลือกทีอจะรับ
และไม่ รั บ ขึ้อ มู ล ขึ่ า ทสารด้ท ยหลัก เหตุ ผ ลและคทามถู ก ต้อ ใ ตลอดจนการเลื อ กใช้ทิ ธี ก ารสือ อ สารทีอ มี
ประสิ ทธิภาพ โดยคานึใถึใผลกระทบทีอมีต่อตนเอใและสัใคม
2. ความสามารถในการคิด เปน นคทามสามารถขึอในักเรี ยนในการคิดทิเคราะห์ การคิดสัใเคราะห์
การคิดอย่าใมีทิจารณญาณ การคิดอย่าใสร้ าใสรรค์ การคิดเชิ ใคุณธรรมและการคิดอย่าใเปน นระบบ เพืออ
นาไปสู่ การสร้าใอใค์คทามรู ้หรื อสารสนเทศ เพืออการตัดสิ นใจเกีอยทกับตนเอใและสัใคมได้อย่าใเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ ปัญหา เปน นคทามสามารถขึอในักเรี ยนในการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ต่าใ ๆ ทีอเผชิญได้อย่าใถูกต้อใเหมาะสมบนพื้นฐานขึอใหลักเหตุผล คุณธรรม และขึ้อมูลสารสนเทศ เขึ้าใจ
คทามสัมพันธ์และการเปลีอยนแปลใขึอใเหตุการณ์ต่าใ ๆ ในสัใคม ประยุกต์คทามรู ้มาใช้ในการป้ อใกันและ
แก้ไขึปั ญหา และมีการตัดสิ นใจทีอมีประสิ ทธิ ภาพโดยคานึ ใถึใผลกระทบทีอเกิดขึึ้นต่อตนเอใ สัใคม และ
สิอ ใแทดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ ทักษะกระบวนการและทักษะในการดาเนินชีวติ เปน นคทามสามารถขึอใ
นักเรี ยนในด้านการนากระบทนการต่าใ ๆ ไปใช้ในการดาเนินชีทิตประจาทัน การทาใานและการอยู่
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ร่ ท มกัน ในสั ใ คมด้ท ยการสร้ า ใเสริ ม คทามสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ร ะหท่า ใบุ ค คล การจัด การและหาทาใออกทีอ
เหมาะสมด้านคทามขึัดแย้ใและคทามแตกต่าใระหท่าใบุคคล การปรับตัทให้ทนั กับการเปลีอยนแปลใขึอใ
สัใคมและสภาพแทดล้อม การสื บเสาะหาคทามรู ้ และการรู ้จกั หลีกเลีอยใพฤติกรรมทีอไม่พึใประสใค์ซอ ึ ใจะ
ส่ ใผลกระทบต่อตนเอใและผูอ้ ือน
5. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เปน นคทามสามารถขึอในักเรี ยนในการเลือกใช้เทคโนโลยี
ด้านต่าใ ๆ ทั้ใด้านทัตถุ แนทคิด และทิธีการในการพัฒนาตนเอใและสัใคม ด้านการเรี ยนรู ้ การสือ อสาร
การทาใาน การแก้ปัญหา และการอยูร่ ่ ทมกับผูอ้ ือนได้อย่าใถูกต้อใเหมาะสมและมีคุณธรรม
นอกจากสมรรถนะสาคัญขึอในักเรี ยนหลัใจากสาเรน จการศึกษาตามหลักสู ตรทีอกล่าทแล้ทขึ้าใต้น
หลักสู ตรแกนกลาใการศึกษาขึั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดคุณลักษณะทีอพึใประสใค์เพืออให้
สามารถอยูร่ ่ ทมกับผูอ้ ือนในสัใคมได้อย่าใมีคทามสุ ขึในฐานะเปน นพลเมือใไทยและพลโลก ดัในี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
5. อยูอ่ ย่าใพอเพียใ
2. ซืออสัตย์สุจริ ต
6. มุ่ใมันอ ในการทาใาน
3. มีทินยั
7. รักคทามเปน นไทย
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
8. มีจิตสาธารณะ
ดัในั้นการกาหนดภาระใานให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิ รทมทั้ใการเลือกทิธีการและเครือ อใมือประเมินผล
การเรี ยนรู ้น้ นั ครู คทรคานึ ใถึใคทามสามารถขึอในักเรี ยน 6 ประการ ตามแนทคิดขึอใ Backward Design
สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะทีอพึใประสใค์ขึอในักเรี ยนหลัใจากสาเรน จการศึกษาตามหลักสู ตรทีอได้
กล่าทไท้ขึา้ ใต้น เพืออให้ภาระใาน ทิธีการ และเครือ อใมือทัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ มีครอบคลุมสิอ ใทีอ
สะท้อนผลลัพธ์ปลายทาใทีอตอ้ ใการให้เกิดขึึ้นกับนักเรี ยนอย่าใแท้จริ ใ
นอกจากนี้ การออกแบบการเรี ยนรู ้ตามแนทคิดขึอใ Backward Design ในขึั้นทีอ 2 นี้ ครู จะต้อใ
คานึใถึใภาระใาน ทิธีการ เครือ อใทัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ทีอมีคทามเทีอยใตรใ คทามเชืออถือได้
มีประสิ ทธิภาพ ตรใกับสภาพจริ ใ มีคทามยืดหยุน่ และให้คทามสบายใจแก่นกั เรี ยนเปน นสาคัญ

ขั้นที่ 3 วางแผนการจัดการเรียนรู้
เมืออครู มีคทามรู ้คทามเขึ้าใจทีอชดั เจนเกีอยทกับการกาหนดผลลัพธ์ปลายทาใทีอตอ้ ใการให้เกิดขึึ้นกับ
นักเรี ยน รทมทั้ใกาหนดภาระใานและการประเมินผลการเรี ยนรู ้ซอ ึใเปน นหลักฐานทีอแสดใท่านักเรี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ ตามทีอกาหนดไท้อย่าใแท้จริ ใแล้ท ขึั้นต่อไปครู คทรนึ กถึ ใกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ต่าใ ๆ ทีอจะจัดให้แก่
นักเรี ยน การทีอครู จะนึกถึใกิจกรรมต่าใ ๆ ทีอจะจัดให้นกั เรี ยนได้น้ นั ครู คทรตอบคาถามสาคัญต่อไปนี้
 ถ้าครู ตอ้ ใการจะจัดการเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนเกิ ดคทามรู ้เกีอยทกับขึ้อเทนจจริ ใ คทามคิดรทบยอด
หลักการ และทักษะกระบทนการต่าใ ๆ ทีอจาเปน นสาหรับนักเรี ยน ซึอ ใจะทาให้นกั เรี ยนเกิดผลลัพธ์ปลายทาใ
ตามทีอกาหนดไท้ รทมทั้ใเกิดเปน นคทามเขึ้าใจทีอคใทนต่อไปนั้น ครู สามารถจะใช้ทิธีการใ่าย ๆ อะไรบ้าใ
 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีอจะช่ทยเปน นสือ อนาให้นกั เรี ยนเกิดคทามรู ้และทักษะทีอจาเปน นมีอะไรบ้าใ
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 สือ อและแหล่ใการเรี ยนรู ้ทีอเหมาะสมและดีทีอสุด ซึอ ใจะทาให้นกั เรี ยนบรรลุตามมาตรฐานขึอใ
หลักสู ตรมีอะไรบ้าใ
 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่าใ ๆ ทีอกาหนดไท้คทรจัดกิจกรรมใดก่อนและคทรจัดกิจกรรมใดภายหลัใ
 กิจกรรมต่าใ ๆ ออกแบบไท้เพืออตอบสนอใคทามแตกต่าใระหท่าใบุคคลขึอในักเรี ยนหรื อไม่
เพราะเหตุใด
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ต่าใ ๆ เพืออให้นักเรี ยนเกิ ดผลลัพธ์ปลายทาใตามแนทคิดขึอใ Backward
Design นั้น ทิ ก กิ น ส์ แ ละแมนค ไทได้เ สนอแนะให้ ค รู เ ขึี ย นแผนการจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้แ นทคิ ด ขึอใ
WHERETO (ไปทีอไหน) ซึอใมีรายละเอียดดัในี้
W แทน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีอจดั ให้น้ นั จะต้อใช่ทยให้นกั เรี ยนรู ้ท่าหน่ทยการเรี ยนรู ้น้ ี จะดาเนินไปใน
ทิศทาใใด (Where) และสิอ ใทีอคาดหทัใคืออะไร (What) มีอะไรบ้าใ ช่ทยให้ครู ทราบท่านักเรี ยนมีคทามรู ้
พื้นฐานและคทามสนใจอะไรบ้าใ
H แทน กิจกรรมการเรี ยนรู ้คทรดึใดูดคทามสนใจนักเรี ยนทุกคน (Hook) ทาให้นกั เรี ยนเกิดคทาม
สนใจในสิอ ใทีอจะเรี ยนรู ้ (Hold) และใช้สิอใทีอนกั เรี ยนสนใจเปน นแนททาใในการจัดการเรี ยนรู ้
E แทน กิจกรรมการเรี ยนรู ้คทรส่ ใเสริ มและจัดให้ (Equip) นักเรี ยนได้มีประสบการณ์ (Experience)
ในแนทคิดหลัก/คทามคิดรทบยอด และสารทจ รทมทั้ใทินิจฉัย (Explore) ในประเดนนต่าใ ๆ ทีอน่าสนใจ
R แทน กิจกรรมการเรี ยนรู ้คทรเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้คิดทบททน (Rethink) ปรับ (Revise)
คทามเขึ้าใจในคทามรู ้และใานทีอปฏิบตั ิ
E แทน กิ จกรรมการเรี ยนรู ้คทรเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ประเมิน (Evaluate) ผลใานและสิอ ใทีอ
เกีอยทขึ้อใกับการเรี ยนรู ้
T แทน กิจกรรมการเรี ยนรู ้คทรออกแบบ (Tailored) สาหรับนักเรี ยนเปน นรายบุคคลเพืออให้สอดคล้อใ
กับคทามต้อใการ คทามสนใจ และคทามสามารถทีอแตกต่าใกันขึอในักเรี ยน
O แทน การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ต่าใ ๆ ให้เปน นระบบ (Organized) ตามลาดับการเรี ยนรู ้ ขึอใ
นักเรี ยนและกระตุน้ ให้นกั เรี ยนมีส่ทนร่ ทมในการสร้าใอใค์คทามรู ้ต้ ใั แต่เริอ มแรกและตลอดไป ทั้ในี้เพืออการ
เรี ยนรู ้ทีอมีประสิ ทธิผล
อย่าใไรกนตาม มีขึอ้ สัใเกตท่าการทาใแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีอมีการกาหนดทิธีการจัดการเรี ยนรู ้ การ
ลาดับบทเรี ยน รทมทั้ใสือ อและแหล่ใการเรี ยนรู ้ทีอเฉพาะเจาะจในั้นจะประสบผลสาเรน จได้ กนต่อเมืออครู ได้
มีการกาหนดผลลัพธ์ปลายทาใ หลักฐานและทิธีการทัดและประเมินผลทีอแสดใท่านักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้
ตามทีอกาหนดไท้อย่าใแท้จริ ใแล้ท การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เปน นเพียใสือ อทีอจะนาไปสู่ เป้ าหมายคทามสาเรน จ
ทีอตอ้ ใการเท่านั้น ด้ทยเหตุน้ ีถา้ ครู มีเป้ าหมายทีอชดั เจนกนจะช่ทยทาให้การทาใแผนการจัดการเรี ยนรู ้และการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สามารถทาให้นกั เรี ยนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามทีอกาหนดไท้ได้
โดยสรุ ปจึใกล่าทได้ทา่ ขึั้นนี้เปน นการค้นหาสือ อการเรี ยนรู ้ แหล่ใการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ทีอสอดคล้อใเหมาะสมกับนักเรี ยน กิจกรรมทีอกาหนดขึึ้นคทรเปน นกิจกรรมทีอจะส่ ใเสริ มให้นกั เรี ยน
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สามารถสร้าใและสรุ ปเปน นคทามคิดรทบยอดและหลักการทีอสาคัญขึอใสาระทีอเรี ยนรู ้ ก่อให้เกิดคทามเขึ้าใจ
ทีอคใทน รทมทั้ใคทามรู ้สึกและค่านิยมทีอดีไปพร้อม ๆ กับทักษะคทามชานาญ
Backward Design Template
การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ท.ี่ ..........................................
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ความเข้ าใจทีค่ งทนของนักเรียน
คาถามสาคัญทีท่ าให้ เกิดความเข้ าใจทีค่ งทน
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า…
1. ....................................................................
1. ....................................................................
2. ....................................................................
2. ....................................................................
ความรู้ ของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความเข้ าใจทีค่ งทน
ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความเข้ าใจทีค่ งทน
นักเรียนจะรู้ ว่า…
นักเรียนจะสามารถ...
1. ....................................................................
1. ..........................................................................
2. ....................................................................
2. ..........................................................................
3. ....................................................................
3. ..........................................................................
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรี ยนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงว่ านักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู้ ตามที่กาหนดไว้
อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานทีน่ ักเรียนต้ องปฏิบัติ
1. .....................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
2.1 ทิธีการประเมินผลการเรี ยนรู ้
1. .............................................................
2. .............................................................

2.2 เครือ อใมือประเมินผลการเรี ยนรู ้
1. ....................................................................
2. ....................................................................

3. สิ่ งทีม่ ่ ุงประเมิน
1. ..................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
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ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
1. ..................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
รู ปแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายชัอทโมใจากการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ตามแนทคิดขึอใ
Backward Design เขึียนโดยใช้รูปแบบขึอใแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบเรี ยใหัทขึ้อ ซึอใมีรายละเอียดดัในี้
ชื่อแผน...(ระบุชืออและลาดับทีอขึอใแผนการจัดการเรี ยนรู ้)
ชื่อเรื่อง...(ระบุชืออเรือ อใทีอจะทาการจัดการเรี ยนรู ้)
สาระที.่ ..(ระบุสาระทีอใช้จดั การเรี ยนรู ้)
เวลา...(ระบุระยะเทลาทีอใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ต่อ 1 แผน)
ชั้น...(ระบุช้ นั ทีอจดั การเรี ยนรู ้)
หน่ วยการเรียนรู้ ท.ี่ ..(ระบุชืออและลาดับทีอขึอใหน่ทยการเรี ยนรู ้)
สาระสาคัญ...(เขึียนคทามคิดรทบยอดหรื อมโนทัศน์ขึอใหัทเรือ อใทีอจะจัดการเรี ยนรู ้)
ตัวชี้วดั ชั้นปี ...(ระบุตทั ชี้ทดั ชั้นปี ทีอใช้เปน นเป้ าหมายขึอใแผนการจัดการเรี ยนรู ้)
จุดประสงค์ การเรียนรู้ ...กาหนดให้สอดคล้อใกับสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะทีอพึใ
ประสใค์ขึอในักเรี ยนหลัใจากสาเรน จการศึกษา ตามหลักสู ตรแกนกลาใการศึกษาขึั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึอใประกอบด้ทย
ด้านคทามรู ้ คทามคิด (Knowledge: K)
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม (Affective: A)
ด้านทักษะกระบทนการ (Performance: P)
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ...ระบุทิธีการและเครือ อใทัดและประเมิ นผลทีอ สอดคล้อใกับ
จุดประสใค์การเรี ยนรู ้ท้ ใั 3 ด้าน
สาระการเรียนรู้ ...(ระบุสาระและเนื้อหาทีอใช้จดั การเรี ยนรู ้ อาจเขึียนเฉพาะหัทเรือ อใกนได้)
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ...กาหนดให้สอดคล้อใกับธรรมชาติขึอใกลุ่มสาระและการบูรณาการ
ขึ้ามสาระ
กิจกรรมเสนอแนะ...(ระบุรายละเอียดขึอใกิจกรรมทีอนกั เรี ยนคทรปฏิบตั ิเพิอมเติม)
แนวทางบูรณาการ...(เสนอแนะและระบุกิจกรรมขึอใกลุ่มสาระอือนทีอบูรณาการร่ ทมกัน)
สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ ...(ระบุสืออ อุปกรณ์ และแหล่ใการเรี ยนรู ้ทีอใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้)
บันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้ ...(ระบุรายละเอียดขึอใผลการจัดการเรี ยนรู ้ ตามแผนทีอกาหนดไท้
อาจนาเสนอขึ้อเด่นและขึ้อด้อยให้เปน นขึ้อมูลทีอสามารถใช้เปน นส่ ทนหนึอใขึอใการทาทิจยั ในชั้นเรี ยนได้)
ในส่ ทนขึอใการเขึียนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ น้ ัน ให้ครู ทีอเขึียนแผนฯ นาขึั้นตอนหลักขึอใ
เทคนิ ค และทิ ธี ก ารจัดการเรี ย นรู ้ ทีอเ น้น ผูเ้ รี ย นเปน นส าคัญ เช่ น การเรี ย นแบบแก้ปัญ หา การศึ ก ษาเปน น
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รายบุคคล การอภิปรายกลุ่มย่อย/กลุ่มใหญ่ การฝึ กปฏิบตั ิการ การสื บค้นขึ้อมูล ฯลฯ มาเขึียนในขึั้นสอน
โดยให้คานึใถึใธรรมชาติขึอใกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
การใช้แนทคิดขึอใการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนทคิดขึอใ Backward Design จะช่ทยให้
ครู มีคทามมันอ ใจในการจัดการเรี ยนรู ้ และใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ขึอใ
ในการจัดการเรี ยนรู ้ ได้
อย่าใมีประสิ ทธิภาพต่อไป

3. เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอน–การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ใชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (2) และ (3) ได้ระบุแนททาใการจัดการ
เรี ยนรู ้ โดยเน้นการฝึกทักษะกระบทนการคิด การฝึกทักษะการแสทใหาคทามรู ้ดท้ ยตนเอใจากแหล่ใการเรี ยนรู ้
ทีอหลากหลาย การฝึกปฏิบตั ิจริ ใและการประยุกต์ใช้คทามรู ้เพืออการป้ อใกันและแก้ปัญหา ดัในั้น เพืออให้
การจัดการเรี ยนรู ้สอดคล้อใกับนโยบายดัใกล่าทนี้ การจัดทาการแผนการจัดการเรี ยนรู ้ในคู่มือครู แผนการ
จัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชุดนี้ จึใยึดแนททาใการจัดการเรี ยนรู ้ทีอเน้นผูเ้ รี ยนเปน นสาคัญ (Child‟Centered)
เน้นการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ใ และเน้นการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการทีอผสมผสานเชืออมโยใสาระการเรี ยนรู ้
ต่าใ ๆ กับหัทขึ้อเรือ อใหรื อประเดนนทีอสอดคล้อใกับชีทิตจริ ใ เพืออให้นกั เรี ยนเกิดการพัฒนาในอใค์รทม เปน น
ธรรมชาติ สอดคล้อใกับสภาพและปัญหาทีอเกิดในทิถีชีทิตขึอในักเรี ยน
แนททาใการจัดการเรี ยนรู ้ทีอเน้นผูเ้ รี ยนเปน นสาคัญ ได้เปลีอยนแปลใบทบาทขึอใผูส้ อนจากการเปน น
ผูช้ ้ ีนาหรื อถ่ายทอดคทามรู ้ไปเปนนผูช้ ่ทยเหลือ อานทยคทามสะดทก และส่ ใเสริ มสนับสนุนนักเรี ยนโดยใช้
ทิธีการต่าใ ๆ อย่าใหลากหลายรู ปแบบ เพืออให้นกั เรี ยนเกิดการสร้าใสรรค์คทามรู ้และนาคทามรู ้ไปใช้อย่าใ
มีประสิ ทธิ ภาพ คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ชุดนี้ จึใได้นาเสนอทฤษฎีและเทคนิ คทิธีการ
เรี ยนการสอนต่าใ ๆ มาเปน นแนททาใในการจัดการเรี ยนรู ้ เช่น
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน (Brain-Based Learning – BBL) ทีอเปน นทิธีการจัดการเรี ยนรู ้
ทีออิใผลการทิจยั ทาใประสาททิทยา ซึอ ใได้เสนอแนะไท้ท่า ตามธรรมชาติน้ นั สมอใเรี ยนรู ้ได้อย่าใไร โดยได้
กล่าทถึใโครใสร้าใทีอแท้จริ ใขึอใสมอใและการทาใานขึอใสมอใมนุษย์ทีอมีการแปรเปลีอยนไปตามขึั้นขึอใ
การพัฒ นา ซึอ ใสามารถน ามาใช้เ ปน นกรอบแนทคิ ด ขึอใการสร้ า ใสรรค์ก ารจัด การเรียนรู ้ ไ ด้อ ย่ า ใมี
ประสิ ทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-Based Learning – PBL) เปน นทิธีการจัดการ
เรี ยนรู ้ ทีอใช้ปัญหาทีอเกิ ดขึึ้นเปน นจุ ดเริอ มต้นและเปน นตัทกระตุน้ ให้เกิ ดกระบทนการเรี ยนรู ้ โดยให้นกั เรี ยน
ร่ ทมกันแก้ปัญหาภายใต้การแนะนาขึอใครู ให้นกั เรี ยนช่ทยกันตั้ใคาถามและช่ทยกันค้นหาคาตอบ โดยใช้
อาจใช้คทามรู ้ เดิ มมาแก้ปัญหา หรื อ ศึ กษาค้นคท้าเพิอมเติ มสาหรั บการแก้ปัญหา นาขึ้อมูลทีอ ได้จากการ

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 5 เล่ ม 1

18

ค้นคท้ามาสรุ ปเปน นขึ้อมูลในการแก้ปัญหา แล้ทช่ทยกันประเมินการแก้ปัญหาเพืออใช้ในการแก้ปัญหาครั้ใ
ต่อไป สาหรับขึั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้
การจัดการเรียนรู้ แบบพหุปัญญา (Multiple Intelligences) เปน นการพัฒนาอใค์รทมขึอในักเรี ยน ทั้ใ
สมอใด้านซ้ายและสมอใด้านขึทา บนพื้นฐานคทามสามารถและสติปัญญาทีอแตกต่าใกันขึอใแต่ละบุคคล
มุ่ใหมายจะให้นกั เรี ยนสามารถแก้ปัญหาหรื อสร้าใสรรค์สิอใต่าใ ๆ ภายใต้คทามหลากหลายขึอใทัฒนธรรม
หรื อสภาพแทดล้อม
การจัดการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ (Cooperative Learning) เปน นการจัดสถานการณ์และบรรยากาศให้
นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ร่ทมกัน ฝึ กให้นกั เรี ยนทีอมีลกั ษณะแตกต่าใกันทั้ใสติปัญญาและคทามถนัดร่ ทมกัน
ทาใานเปน นกลุ่ม ร่ ทมกันศึกษาค้นคท้า
การจัดการเรียนรู้ แบบใช้ หมวกความคิด 6 ใบ (Six Thinking Hats) ให้นกั เรี ยนฝึ กตั้ใคาถามและ
ตอบคาถามทีอใช้คทามคิดในลักษณะต่าใ ๆ โดยสามารถอธิบายเหตุผลประกอบ หรื อทิเคราะห์ทิจารณ์ได้
การจัดการเรี ยนรู้ สืบสวนสอบสวน (Inquiry Process) เปน นการฝึ กให้นกั เรี ยนค้นหาคทามรู ้ดท้ ย
ตนเอใ เพือออธิ บายสิอ ใต่าใ ๆ อย่าใเปนนระบบ มีหลักเกณฑ์ โดยนักเรี ยนจะต้อใใช้คทามสามารถขึอใตนเอใ
คิดค้น สื บเสาะ แก้ปัญหาหรื อคิดประดิษฐ์สิอใใหม่ดท้ ยตนเอใ
การจัดการเรียนรู้ แบบกระบวนการแก้ ปัญหา (Problem Solving) เปน นการฝึ กให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้จาก
การแก้ปั ญ หาทีอ เ กิ ด ขึึ้ น โดยการท าคทามเขึ้า ใจปั ญ หา ทาใแผนแก้ปั ญ หา ด าเนิ น การแก้ปั ญ หา และ
ตรทจสอบหรื อมอใย้อนกลับ
การจัดการเรียนรู้ แบบโครงงาน (Project Work) ซึอใเปน นทิธีการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบหนึอใทีอส่ใเสริ ม
ให้นักเรี ยนเรี ยนรู ้ ด้ทยตนเอใจากการลใมื อปฏิ บตั ิ โดยใช้กระบทนการแสทใหาคทามรู ้ หรื อค้นคท้าหา
คาตอบในสิอ ใทีอนกั เรี ยนอยากรู ้หรื อสใสัยด้ทยทิธีการต่าใ ๆ อย่าใหลากหลาย
การจัดการเรียนรู้ ที่เน้ นการปฏิบัติ (Active Learning) ให้นกั เรี ยนได้ทดลอใทาด้ทยตนเอใ เพืออจะ
ได้เรี ยนรู ้ขึ้นั ตอนขึอใใาน รู ้จกั ทิธีแก้ปัญหาในการทาใาน
การจัดการเรี ยนรู้ แบบสร้ างผังความคิด (Concept Mapping) เปน นการสอนด้ทยทิธีการจัดกลุ่ม
คทามคิดรทบยอด เพืออให้เหนนคทามสัมพันธ์กนั ระหท่าใคทามคิดหลักและคทามคิดรอใลใไป โดยนาเสนอ
เปน นภาพหรื อเปน นผัใ
การจั ด การเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ (Experience
Learning) เปน นการจัด กิ จ กรรมหรื อ จัด
ประสบการณ์ให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ แล้ทกระตุน้ ให้นกั เรี ยนพัฒนาทักษะใหม่ ๆ เจตคติ
ใหม่ ๆ หรื อทิธีการคิดใหม่ ๆ
การเรียนรู้ โดยการแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) เปนนการจัดกิจกรรมทีอให้นกั เรี ยนได้แสดใ
บทบาทในสถานการณ์ทีอสมมุติขึ้ ึน โดยอาจกาหนดให้แสดใบทบาทสมมติทีอเปนนพฤติกรรมขึอใบุคคลอือน
หรื อแสดใพฤติกรรมในบทบาทขึอใตนเอใในสถานการณ์ต่าใ ๆ
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การเรียนรู้ จากเกมจาลองสถานการณ์ (Simulation Gaming) เปน นเทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้ทีอคล้าย
กับการแสดใบทบาทสมมุติ แต่เปน นการให้เล่นเกมจาลอใสถานการณ์ โดยผูส้ อนนาสถานการณ์จริ ใมา
จาลอใไท้ในห้อใเรี ยน โดยการกาหนดกฎ กติกา เใืออนไขึสาหรับเกมนั้น ๆ แล้ทให้นกั เรี ยนไปเล่นเกมหรื อ
กิจกรรมในสถานการณ์จาลอในั้น
การจัดการเรี ยนรู ้ตอ้ ใจัดคทบคู่การทัดและการประเมินผลตามภาระใานหรื อชิ้นใานทีอสอดคล้อใกับ
ตัทชี้ทดั แผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ ีได้เสนอการทัดและประเมินผลครบทั้ใ 3 ด้าน คือ ด้านคทามรู ้ ด้านทักษะหรื อ
กระบทนการ และด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม เน้นทิธีการทัดทีอหลากหลายตามสถานการณ์จริ ใ
การดูร่อใรอยต่าใ ๆ คทบคู่ไปกับการดูกระบทนการทาใานและผลผลิตขึอใใาน โดยออกแบบการประเมิน
เพือออานทยคทามสะดทกให้ครู พร้อม ทั้ในี้ครู อาจเพิอมเติมโดยการออกแบบการทัดและประเมินด้ทยมิติ
คุณภาพ (Rubrics)
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4. ตารางวิเคราะห์ สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วดั ชั้นปี

สาระที่ 2

สาระที่ 3

สาระที่ 4

สาระที่ 6

มฐ. ค 1.3
มฐ. ค 2.1

มฐ. ค 3.2

มฐ. ค 4.1

มฐ ค 6.1
มฐ ค 6.2
มฐ ค 6.3
มฐ ค 6.4
มฐ ค 6.5
มฐ ค 6.6

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วดั ชั้นปี
สาระที่ 1

มฐ. ค 1.1 มฐ. ค 1.2

หน่ วยการเรียนรู้ ที่
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานทนนับ
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 มุม
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 เส้นขึนาน
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 ทศนิยม
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เศษส่ ทน
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 การบทก ลบ และคูณทศนิยม
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7 การบทก ลบ คูณ และหารเศษส่ ทน

1 2 3 1 2 3 1 4 1 3 1 1 2 3 4 5 6
* *

* *
* *
*

* *
* * *
* *
*
*

*
*
*
* *
* *

* *
*
*
* *
* *
* *
* *

* *
*
*
*
* *
* *
* *
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5. โครงสร้ างการแบ่ งเวลารายชั่วโมงในการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ป. 5
หน่ วยการเรียนรู้/
แผนการจัดการเรียนรู้

เรื่อง

เวลา/
จานวน
ชั่วโมง

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 3
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 6
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 7
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 8
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 9
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 10
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 11
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 12
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 13
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 14
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 15
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 16
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 17
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 18
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 19
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 20
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 21

จานวนนับ
ค่าขึอใตัทเลขึในแต่ละหลัก
แบบรู ปและคทามสัมพันธ์
การประมาณค่า
มุม
ชนิดขึอใมุม
การทัดขึนาดขึอใมุม
การสร้าใมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์
เส้ นขนาน
เส้นขึนาน
การสร้าใเส้นขึนาน
ทศนิยม
การเขึียนและการอ่านทศนิยมไม่เกินสอใตาแหน่ใ
หลักและค่าขึอใตัทเลขึ
การเขึียนทศนิยมไม่เกินสอใตาแหน่ใในรู ปกระจาย
การเปรี ยบเทียบและการเรี ยใลาดับทศนิยมไม่เกินสอใตาแหน่ใ
เศษส่ วน
คทามหมายขึอใเศษส่ ทน
เศษส่ ทนแท้ เศษเกิน จานทนคละ
เศษเกินและจานทนคละ
เศษส่ ทนขึอใจานทนนับ
เศษส่ ทนทีอเท่ากัน
เศษส่ ทนอย่าใตอา
การเปรี ยบเทียบเศษส่ ทนทีอมีตทั ส่ ทนเปน นพหุคูณขึอใกันและกัน
การเรี
และกันยใลาดับเศษส่ ทน
คทามสัมพันธ์ขึอใเศษส่ ทนกับทศนิยม

10
3
3
4
10
3
3
4
6
3
3
15
3
4
4
4
12
1
2
1
1
1
1
1
2
2
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หน่ วยการเรียนรู้/
แผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 22
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 23
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 24
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 25
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 26
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 27

เรื่อง

การบวก ลบ และคูณทศนิยม
การบทกทศนิยมไม่เกินสอใตาแหน่ใ
การลบทศนิยมไม่เกินสอใตาแหน่ใ
โจทย์ปัญหาการบทก การลบทศนิยมไม่เกินสอใตาแหน่ใ
การคูณทศนิยมทีอมีผลคูณเปน นทศนิยมไม่เกินสอใตาแหน่ใ
โจทย์ระคนและโจทย์ปัญหาระคน
การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่ วน
การบทกและการลบเศษส่ ทนทีอมีตทั ส่ ทนเปน นพหุคูณขึอใ
กันและกัน
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 28 โจทย์ปัญหาการบทกและการลบเศษส่ ทน
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 29 การคูณเศษส่ ทน
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 30 การหารเศษส่ ทน
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 31 โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่ ทน
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เวลา/
จานวน
ชั่วโมง
12
2
2
2
3
3
12
2
2
2
3
3
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ตอนที่ 2
คาชี้แจงการจัดแผนการจัดการเรียนรู้
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จานวนนับ
เวลา 10 ชั่วโมง

ค่ าของตัวเลข
ในแต่ ละหลัก

จานวนนับ

การประมาณค่ า

แบบรูป
และความสั มพันธ์

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 5 เล่ ม 1

25

ความรู้
1. ค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก
2. แบบรู ปและความสัมพันธ์
3. การประมาณค่า
คุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
1. ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
จานวนนับด้วยความสนใจ
ความตั้งใจเรี ยน และการทางานกลุ่ม
2. ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ในตนเอง
ในการร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับจานวนนับ
3. มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จานวนนับ

ทักษะ/กระบวนการ
1. การสื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญ
ของจานวนนับ
2. สามารถนาเสนอจานวนนับ
3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาเกี่ยวกับจานวนนับ
4. การนาความรู้ทางคณิ ตศาสตร์มา
ประยุกต์หรื อเชื่อมโยงไปใช้ใน
ชีวิตจริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน
ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง ค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก
ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง แบบรู ปและความสัมพันธ์
ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง การประมาณค่า
ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1
ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
แบบบันทึกผลการอภิปราย
บันทึกความรู ้
การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
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การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับ
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจานวนนับ เศษส่ วน
ทศนิยม และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ และสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
จานวนนับได้ (ค 1.2 ป. 5/3)
2. บอกค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มสิ บ เต็มร้อย และเต็มพันของจานวนนับ และนาไปใช้ได้
(ค 1.3 ป. 5/1)
3. บอกจานวนและความสัมพันธ์ในแบบรู ปของจานวนที่กาหนดให้ (ค 4.1 ป. 5/1)
4. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา (ค 6.1 ป. 5/1)
5. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจและสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 5/3)
6. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการนาเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม (ค 6.1 ป. 5/4)
7. เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ (ค 6.1 ป. 5/5)
8. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (ค 6.1 ป. 5/6)
ความเข้ าใจทีค่ งทนของนักเรียน
คาถามสาคัญทีท่ าให้ เกิดความเข้ าใจที่คงทน
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
นักเรี ยนประมาณค่าจานวนต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหา
ค่าประจาหลักของหลักที่อยูท่ างซ้ายมือจะมีค่า
เป็ นสิ บเท่าของค่าประจาหลักที่อยูถ่ ดั มาทางขวามือ ในชีวิตประจาวันได้ถูกต้องหรื อไม่
และค่าของตัวเลขในแต่ละหลักหาได้จากการนา
ตัวเลขนั้นมาคูณกับค่าประจาหลักในหลักนั้น ๆ
ความรู้ ของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความเข้ าใจทีค่ งทน
นักเรียนจะรู้ ว่า...
- ค่าประจาหลักของหลักที่อยูท่ างซ้ายมือจะมีค่า
เป็ นสิ บเท่าของค่าประจาหลักที่อยูถ่ ดั มาทางขวามือ
และค่าของตัวเลขในแต่ละหลักหาได้จากการนา
ตัวเลขนั้นมาคูณกับค่าประจาหลักในหลักนั้น ๆ

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนทีน่ าไปสู่
ความเข้ าใจทีค่ งทน นักเรียนจะสามารถ...
1. สื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญของ
จานวนนับ
2. สามารถนาเสนอจานวนนับ
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- แบบรู ปเป็ นกฎเกณฑ์ที่เป็ นระบบ เราสามารถ
3. แสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
สร้างแบบรู ปจากเงื่อนไขที่กาหนดให้ และเมื่อ
เกี่ยวกับจานวนนับ
กาหนดแบบรู ปของจานวนให้ สามารถหาจานวน
4. นาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์หรื อ
ต่อไปที่อยูใ่ นแบบรู ปที่กาหนดให้ได้
เชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง
- การกาหนดตัวเลขแทนจานวนและการนาจานวน
ไปใช้ บางครั้งต้องกาหนดเป็ นค่าประมาณใกล้เคียง
จานวนเต็มของหลักต่าง ๆ โดยคะเนให้ใกล้เคียงกับ
ความจริ ง
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียน
มีผลการเรียนรู้ ตามทีก่ าหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานทีน่ ักเรียนต้ องปฏิบัติ
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง ค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง แบบรู ปและความสัมพันธ์
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง การประมาณค่า
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและ
นาเสนอ
6. แบบบันทึกผลการอภิปราย
7. บันทึกความรู ้
8. การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.2 เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2) การสนทนาซักถาม
2) แบบบันทึกการสนทนาซักถาม
3) การประเมินผลงาน/กิจกรรม
3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรม
เป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่ม
เป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่ม
4) การประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
4) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยม
และค่านิยม
5) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
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3. สิ่ งทีม่ ่ ุงประเมิน
3.1 ความเข้าใจ 6 ด้าน ได้แก่ การอธิบาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การประยุกต์ใช้
ดัดแปลง และนาไปใช้ การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสาคัญและใส่ ใจในความรู ้สึกของ
ผูอ้ ื่น และการรู ้จกั ตนเอง
3.2 สมรรถนะสาคัญ เช่น ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทกั ษะชีวิต
และการใช้เทคโนโลยี
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1
จานวนนับ
เวลา 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1
ค่ าของตัวเลขในแต่ ละหลัก
3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2
แบบรู ปและความสั มพันธ์
3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 3
การประมาณค่า
4
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1
ค่ าของตั
วเลขในแต่ ลละหลั
ค่ าของตั
วเลขในแต่
ะหลัก ก
สาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
หน่วยการเรี ยนรู้ท1ี่ 1จจานวนนั
านวนนับบ

ภาคเรี ยนที่ 1
เวลา 33 ชัว่ โมง

1. สาระสาคัญ
ค่าประจาหลักของหลักที่อยูท่ างซ้ายมือจะมีค่าเป็ นสิ บเท่าของค่าประจาหลักที่อยูถ่ ดั มาทางขวามือ
และค่าของตัวเลขในแต่ละหลักหาได้จากการนาตัวเลขนั้นมาคูณกับค่าประจาหลักในหลักนั้น ๆ
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 5/3, ค 1.3 ป. 5/1, ค 4.1 ป. 5/1, ค 6.1 ป. 5/1, ค 6.1 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/4, ค 6.1 ป. 5/5,
ค 6.1 ป. 5/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกค่าประจาหลักของตัวเลขในแต่ละหลักได้ (K)
2. มีวิจารณญาณในการคิด และมีระเบียบในการทางาน (A)
3. ใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอได้ถูกต้อง (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
1. ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน
2. สังเกตจากการซักถาม การแสดง
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
และการอภิปรายร่ วมกัน
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
ใบกิจกรรมที่ 1 ค่าของตัวเลข

เครื่องมือวัดและประเมินผล
- แบบทดสอบก่อนเรี ยน

เกณฑ์ การวัด
-

- แบบบันทึกผลการอภิปราย
- แบบบันทึกความรู ้

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

- ใบกิจกรรมที่ 1 ค่าของตัวเลข

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
- แบบประเมินพฤติกรรม
ร่ วมกับกลุ่ม
ขณะทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
- แบบประเมินด้านคุณธรรม
ประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร - แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 1 ค่าของตัวเลข
ใบกิจกรรมที่ 1 ค่าของตัวเลข
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เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
1. บอกค่าประจาหลักของตัวเลขในแต่ละหลักได้ (K)
2. มีวิจารณญาณในการคิด และมีระเบียบในการทางาน (A)
3. ใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอได้ถูกต้อง (P)
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อ่านและเขียนจานวนที่มากกว่า 1,000,000
วิทยาศาสตร์
สังเกตเปรี ยบเทียบค่าประจาหลักแต่ละหลักและค่าของตัวเลขแต่ละหลัก
สั งคมศึกษาฯ
รับข้อมูล ข่าวสารที่เป็ นจานวนที่มากกว่า 1,000,000 ได้อย่างถูกต้อง
ศิลปะ
ออกแบบบัตรแสดงค่าประจาหลักของจานวนต่าง ๆ ตามจินตนาการ
ได้อย่างสร้างสรรค์
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมจับบัตรหมายเลขแสดงค่าประจาหลัก
ภาษาต่ างประเทศ
อ่านและเขียนจานวนต่าง ๆ เป็ นภาษาอังกฤษ
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
2. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง มาเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อเตรี ยมความพร้อม
เพลงมาเรียนคณิตศาสตร์
เนือ้ ร้ อง... ราตรี รุ่ งทวีชยั
ทำนอง... สามสิ บยังแจ๋ ว
ชัว่ โมงนี้มาเรี ยน หนูจงพากเพียรเรี ยนวิชาคณิ ตฯ
หนูอย่าเพิ่งเบือนบิดคณิ ตศาสตร์กม็ ีเรื่ องแจ๋ ว
มาร่ วมมาร้องเพลงกันเพื่อความมุ่งมัน่ มาร้องกันเจื้อยแจ้ว
คณิ ตศาสตร์เพริ ศแพร้ว ได้เรี ยนแล้วช่วยสร้างปัญญา
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู นาหลักลูกคิดที่ยงั ไม่มีชื่อหลัก ให้อาสาสมัครออกมาเขียนชื่อหลักกากับ จากนั้น
ให้เติมลูกคิดลงในหลักต่าง ๆ แล้วให้เพื่อนในชั้นเรี ยนเขียนเป็ นตัวเลขไทยหรื อตัวเลข
ฮินดูอารบิก และตัวหนังสื อแทนจานวน เช่น
อ่ านว่ า 3 ล้าน 6 แสน 9 พัน 5 ร้อย 8 สิ บ 1 หน่วย
เขียนแทนด้ วย
ตัวเลขฮินดูอารบิก 3,609,581
ตัวเลขไทย
๓,๖๐๙,๕๘๑
ตัวหนังสื อ
สามล้านหกแสนเก้าพัน
ห้าร้อยแปดสิ บเอ็ด
2. ต่อภาพหลักลูกคิดไปทางซ้ายมืออีก 2 หลัก และเขียนชื่อหลักกากับจากหลักล้านไป
ทีละหลัก ดังนี้
อ่ านว่ า 254 ล้าน 3 แสน 8 หมื่น 5 ร้อย 1 สิ บ 2 หน่วย
เขียนแทนด้ วย
ตัวเลขฮินดูอารบิก 254,380,512
ตัวเลขไทย
๒๕๔,๓๘๐,๕๑๒
ตัวหนังสื อ
สองร้อยห้าสิ บสี่ ลา้ นสามแสน
แปดหมื่นห้าร้อยสิ บสอง
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นักเรี ยนและครู ร่วมกันอภิปรายชื่อหลักที่อยูถ่ ดั จากหลักล้านขึ้นไป โดยเรี ยงลาดับชื่อ
หลักตั้งแต่หลักสิ บล้าน ร้อยล้าน พันล้าน ให้สงั เกตคาว่า “ล้าน” ที่ต่อท้ายทุกหลัก
จากนั้นให้นกั เรี ยนบอกชื่อหลักต่อไปอีก 4 หลัก คือ หลักพันล้าน หลักหมื่นล้าน
หลักแสนล้าน หลักล้านล้าน แล้วอภิปรายวิธีอ่านตัวเลขที่แทนจานวนมากกว่าหนึ่งล้านว่า
อ่านเช่นเดียวกับการอ่านจานวน 1–1,000,000 แต่ตอ้ งอ่านต่อท้ายด้วยคาว่า ล้าน เช่น
412,268,000 อ่านว่า สี่ ร้อยสิ บสองล้านสองแสนหกหมื่นแปดพัน แล้วให้นกั เรี ยนฝึกอ่าน
และเขียนตัวเลขแสดงจานวนต่าง ๆ 2–3 ตัวอย่าง จนนักเรี ยนเข้าใจ
3. ครู เขียนตัวเลข 2,222,222 บนกระดานดาแล้วให้นกั เรี ยนบอกค่าของตัวเลขโดด
แต่ละหลักแล้วสรุ ปว่าตัวเลขแต่ละตัวมีค่าประจาหลักไม่เท่ากัน ทั้งนี้เพราะแต่ละหลัก
มีค่าประจาหลักต่างกัน ครู ติดแผนภูมิค่าประจาหลักให้นกั เรี ยนดู เช่น
2,222,222
2 อยูใ่ นหลักหน่วย มีคา่ 2
2 อยูใ่ นหลักสิ บ มีค่า 20
2 อยูใ่ นหลักร้อย มีค่า 200
2 อยูใ่ นหลักพัน มีค่า 2,000
2 อยูใ่ นหลักหมื่น มีค่า 20,000
2 อยูใ่ นหลักแสน มีค่า 200,000
2 อยูใ่ นหลักล้าน มีค่า 2,000,000
4. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการ
เรี ยนครั้งต่อไป โดยครู เขียนจานวนนับที่มากกว่า 7 หลักมา 5 จานวน แล้วให้นกั เรี ยน
เขียนค่าประจาหลักและค่าของตัวเลขในแต่ละหลักลงในสมุด
ครั้ งที่ 2
5. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจการบ้านของนักเรี ยน
6. ครู ให้นกั เรี ยนพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าประจาหลักที่อยูต่ ิดกันโดยดูจากตาราง

ลาดับหลักที่
ชื่ อหลัก
ค่าประจาหลัก

8
สิ บล้าน
10,000,000

7
ล้าน
1,000,000

6
แสน
100,000

5
หมื่น
10,000

4
พัน
1,000

3
ร้อย
100

นาค่าประจาหลักที่อยูต่ ิดกันทางซ้ายมือเป็ นตัวตั้งและหลักที่อยูถ่ ดั ไปทางขวามือ
เป็ นตัวหาร เช่น 10 ÷ 1 ร่ วมกันสรุ ปว่า ค่าประจาหลักของแต่ละหลักมีค่าเป็ น 10
เท่าของหลักที่อยูถ่ ดั ไปทางขวามือ

2
สิ บ
10

1
หน่วย
1
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7. กาหนดจานวน เช่น 470,235,697 แล้วให้นกั เรี ยนเขียนลงในตารางตามค่าประจาหลัก

ตัวเลข

หลัก

7
9
6
5
3
2
0
7
4

หน่วย
สิบ
ร้อย
พัน
หมื่น
แสน
ล้าน
สิบล้าน
ร้อยล้าน

มีค่า

7
90
600
5,000
30,000
200,000
0
70,000,000
400,000,000
ครู ยกตัวอย่างทานองนี้อีก 2–3 ตัวอย่างจนนักเรี ยนเข้าใจ
8. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเรื่ อง ค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
9. นักเรี ยนและครู ร่วมกันอภิปราย ค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก พร้อมบันทึกผลการอภิปรายลง
ในแบบบันทึกความรู ้ก่อนเก็บใส่ แฟ้ มสะสมผลงาน ส่ งครู เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
10. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก เพื่อฝึ กฝนทักษะ
ของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่มละ 3–4 คน เขียนจานวนที่มากกว่า 1,000,000 กลุ่มละ 10
จานวนลงในกระดาษ
3. ครู จบั บัตรหมายเลข 0–9 ที่จดั ทาขึ้นครั้งละ 1 ใบ ถ้าครู จบั ได้เลข 3 นักเรี ยนแต่ละ
กลุ่มสารวจจานวนทั้ง 10 จานวนว่ามีเลข 3 อยูก่ ี่ตวั ให้นาค่าของตัวเลข 3 ในแต่ละ
หลักของจานวนทั้ง 10 จานวนมารวมกัน กลุ่มใดได้มากที่สุดได้ 1 คะแนน
4. ครู จบั หมายเลข 0–9 ต่อไปอีก 5 ครั้ง แล้วรวมคะแนนกลุ่มใดได้มากที่สุดเป็ นฝ่ ายชนะ
5. ให้นกั เรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 1 ค่าของตัวเลข ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
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คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
ให้นกั เรี ยนเล่าเรื่ องรวมหรื อนิทาน นาเสนอเหตุการณ์ในชีวิตประจาวันที่นกั เรี ยนพบเห็น
จานวนที่มากกว่า 1,000,000
สารวจข้อมูลประชากรของแต่ละประเทศสมาชิกในอาเซี ยน 10 ประเทศ แล้วจดบันทึกข้อมูล
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
ค่าประจาหลักที่อยูท่ างซ้ายมือจะมีค่าเป็ น 10 เท่าของค่าประจาหลักที่อยูถ่ ดั มาทางขวามือ
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. บอกหลักและค่าประจาหลักของตัวเลขที่ขีดเส้นใต้
2. จับคู่จานวนกับคาอ่านของตัวเลขต่าง ๆ
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องแบบรู ปและความสัมพันธ์ เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมใน
ในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพหลักลูกคิด
2. บัตรตัวเลขแสดงจานวน
3. แผนภูมิแสดงค่าประจาหลัก
4. บัตรตัวเลขแสดงจานวนที่มากกว่า 1,000,000
5. ใบกิจกรรมที่ 1 ค่าของตัวเลข ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. แผนภูมิค่าประจาหลัก
2. ข้อมูลจากหนังสื อต่าง ๆ หนังสื อพิมพ์ วารสาร
3. อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับจานวนประชากร ข้อมูลทางการศึกษา
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้ _______________________________________________
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ ___________________________________
แนวทางแก้ไขปัญหา _______________________________________________
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน ____________________________________________
เหตุผล ___________________________________________________________
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ________________________________________
ผูส้ อน/แทน _______________________________________________________
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2

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2
แบบรู
ปและความสั มมพัพั
นธ์นธ์
แบบรู
ปและความสั
สาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
หน่วยการเรี ยนรู้ท1ี่ 1จจานวนนั
านวนนับบ

ภาคเรี ยนที่ 1
เวลา 33 ชัว่ โมง

1. สาระสาคัญ
แบบรู ปเป็ นกฎเกณฑ์ที่เป็ นระบบ เราสามารถสร้างแบบรู ปจากเงื่อนไขที่กาหนดให้ และเมื่อ
กาหนดแบบรู ปของจานวนให้ สามารถหาจานวนต่อไปที่อยูใ่ นแบบรู ปที่กาหนดให้ได้
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 5/3, ค 1.3 ป. 5/1, ค 4.1 ป. 5/1, ค 6.1 ป. 5/1, ค 6.1 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/4, ค 6.1 ป. 5/5,
ค 6.1 ป. 5/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิบายแบบรู ปและความสัมพันธ์ของจานวนและนาความรู ้ไปใช้ได้ (K)
2. มีความรับผิดชอบ ทางานเป็ นระบบ รอบคอบ และมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ (A)
3. นาเงื่อนไขของแบบรู ปของจานวนนับไปใช้ในชีวิตประจาวัน (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 2 แบบรู ป
ใบกิจกรรมที่ 2 แบบรู ป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. พฤติกรรมตามรายการประเมิน - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร - แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 2 แบบรู ป
ใบกิจกรรมที่ 2 แบบรู ป
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เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
แบบรู ปของจานวนนับ
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
นาเสนอการสร้างแบบรู ปและการเขียนเงื่อนไขโดยการจัดป้ ายนิเทศ
วิทยาศาสตร์
สังเกตสิ่ งมีชีวิตที่มีลกั ษณะเป็ นแบบรู ป เช่น กลีบดอกไม้ เป็ นต้น
สั งคมศึกษาฯ
นาความรู ้เรื่ องแบบรู ปมาแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
ศิลปะ
ประดิษฐ์และสร้างสรรค์เกมคณิ ตศาสตร์ที่ใช้ความรู ้เรื่ องแบบรู ปของจานวนนับ
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมคณิ ตศาสตร์เรื่ องแบบรู ปของจานวนนับได้ถูกต้องและเข้าใจ
การงานอาชีพฯ
จัดป้ ายนิเทศเกี่ยวกับแบบรู ปของจานวนนับ
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
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1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้
ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนร้องเพลง มาเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อเตรี ยมความพร้อม
3. นักเรี ยนทบทวนเรื่ องแบบรู ป โดยครู แสดงรู ปบ้าน รู ปโรงพยาบาล รู ปโรงเรี ยน
บนกระดาน

…….
รู ปบ้ าน

……..

รู ปโรงพยาบาล
รู ปโรงเรียน
รู ปบ้ าน
ครู ต้ งั คาถามถามนักเรี ยนว่าจากการจัดเรี ยงรู ปภาพเหล่านี้ รู ปถัดไปอีก 2 รู ป
จะทราบได้อย่างไรว่าเป็ นรู ปภาพใด โดยครู สุ่มนักเรี ยนออกมาอธิบาย 2–3 คน
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน โดยให้นกั เรี ยนในกลุ่มสร้างแบบรู ปจากเงื่อนไข
ที่กาหนดให้ เช่น ให้บวกเพิ่มทีละ 2 โดยเริ่ มจาก 13 ไปอีกสามจานวนจะได้ 13, 15, 17,
19 และให้นกั เรี ยนในกลุ่มอภิปรายร่ วมกันจนได้ขอ้ สรุ ปว่า การสร้างแบบรู ปจาก
เงื่อนไขที่กาหนดให้จะต้องอ่านเงื่อนไขให้เข้าใจก่อน แล้วจึงลงมือเขียนแบบรู ป
ทั้งหมดตามเงื่อนไขนั้น ๆ
2. นักเรี ยนกลุ่มเดิม ให้นกั เรี ยนในกลุ่มสร้างแบบรู ปจากเงื่อนไขที่กาหนดให้ เช่น ให้
ลดลงทีละ 2 โดยเริ่ มจาก 19 ไปอีกสามจานวนจะได้ 19, 17, 15, 13 และให้นกั เรี ยนใน
กลุ่มอภิปรายร่ วมกันจนได้ขอ้ สรุ ปว่า การสร้างแบบรู ปจากเงื่อนไขที่กาหนดให้จะต้อง
อ่านเงื่อนไขให้เข้าใจก่อน แล้วจึงลงมือเขียนแบบรู ปทั้งหมดตามเงื่อนไขนั้น ๆ
3. ครู ให้นกั เรี ยนกลุ่มเดิมช่วยกันเขียนเงื่อนไขจากแบบรู ปที่กาหนดให้ เช่น 0, 3, 6, 9,
12, … จะพบว่าแบบรู ปที่กาหนดให้เป็ นการเพิ่มขึ้นครั้งละ 3 โดยเริ่ มจาก 0 ดังนั้น
แบบรู ปทั้งหมดคือ 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
4. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป โดยครู เขียนแบบรู ปของจานวนมา 5 ข้อแล้วให้นกั เรี ยนเขียน
จานวนถัดไปของแบบรู ปของจานวนลงในสมุด
ครั้ งที่ 2
5. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจ
การบ้านของนักเรี ยน
6. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาเรื่ อง แบบรู ปและความสัมพันธ์ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั
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สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7. ครู ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน แต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนเงื่อนไขกลุ่มละ 5
เงื่อนไข จากนั้นแลกเปลี่ยนกันสร้างแบบรู ปจากเงื่อนไขของกลุ่มเพื่อนเวียนกันจนครบ
ทุกกลุ่ม
8. ครู และนักเรี ยนอภิปรายร่ วมกันถึงการสร้ างแบบรู ปจากเงื่อนไขที่กาหนดและการหา
เงื่อนไขจากแบบรู ปที่กาหนด
9. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องแบบรู ปและความสัมพันธ์ เพื่อฝึ กฝน
ทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันกาหนดเงื่อนไข จากนั้นช่วยกันเขียน
แบบรู ปจากเงื่อนไขที่ช่วยกันกาหนดกลุ่มละ 10 เงื่อนไข
3. ครู สุ่มเรี ยกนักเรี ยนออกมาเขียนเงื่อนไขจากแบบรู ปที่ครู กาหนด แล้วให้เพื่อนช่วยกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง
4. ทากิจกรรมเช่นนี้โดยสุ่ มเลือกนักเรี ยนออกมาสร้างแบบรู ปและเขียนเงื่อนไขของ
แบบรู ปอีก 2–3 ตัวอย่างจนนักเรี ยนเกิดความชานาญ
5. นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 2 แบบรู ป ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. ใช้ความรู ้เรื่ องแบบรู ปของจานวนนับสร้างเกมคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้ในการสอนให้เข้าใจยิง่ ขึ้นได้
2. นาความรู ้ที่ได้จากเรื่ องแบบรู ปของจานวนนับไปใช้ ในการเรี ยนระดับที่ สูงขึ้น เช่ น
แบบรู ปของรู ปเรขาคณิ ต
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
แบบรู ปเป็ นกฎเกณฑ์ที่เป็ นระบบ สามารถสร้ างแบบรู ปจากเงื่ อนไขที่ กาหนดให้ และเมื่ อ
กาหนดแบบรู ปของจานวนให้ สามารถหาจานวนต่อไปที่อยูใ่ นแบบรู ปที่กาหนดให้ได้
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนนาความรู ้เรื่ องแบบรู ปของจานวนนับสร้างเกมคณิ ตศาสตร์
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2. ครู ให้ใบงานเรื่ องการประมาณค่า เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แบบรู ปของจานวนนับ
2. แผนภาพแบบรู ปเรขาคณิ ต
3. ใบกิจกรรมที่ 2 แบบรู ป ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ
2. สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
3. อินเทอร์เน็ตที่ใช้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาแบบรู ปและความสัมพันธ์
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้ _______________________________________________
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ ___________________________________
แนวทางแก้ไขปัญหา _______________________________________________
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน ____________________________________________
เหตุผล ___________________________________________________________
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ________________________________________
ผูส้ อน/แทน _______________________________________________________
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 3
การประมาณค่ า า
การประมาณค่
สาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
หน่วยการเรี ยนรู ้ท1ี่ 1จจานวนนั
านวนนับบ

40

3
ภาคเรี ยนที่ 1
เวลา 44 ชัว่ โมง

1. สาระสาคัญ
การกาหนดตัวเลขแทนจานวนและการนาจานวนไปใช้ บางครั้งต้องกาหนดเป็ นค่าประมาณใกล้เคียง
จานวนเต็มของหลักต่าง ๆ โดยคะเนให้ใกล้เคียงกับความจริ ง
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 5/3, ค 1.3 ป. 5/1, ค 4.1 ป. 5/1, ค 6.1 ป. 5/1, ค 6.1 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/4, ค 6.1 ป. 5/5,
ค 6.1 ป. 5/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาค่าประมาณใกล้เคียงเป็ นจานวนเต็มสิ บ เต็มร้อย และเต็มพันได้ (K)
2. สนใจเรี ยน เต็มใจทางาน และเรี ยนคณิ ตศาสตร์อย่างมีความสุ ข (A)
3. ให้เหตุผลและนาความรู ้ไปใช้ในการเรี ยนวิชาอื่นและในชีวิตประจาวันได้ (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 3 การประมาณค่า
ใบกิจกรรมที่ 3 การประมาณค่า และใบกิจกรรมที่ 4 การใช้
และใบกิจกรรมที่ 4 การใช้
ค่าประมาณ
ค่าประมาณ
3. ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
- แบบทดสอบวัดความรู ้ประจา
วัดความรู ้ประจาหน่วย
หน่วย
4. การทาแบบทดสอบหลังเรี ยน - แบบทดสอบหลังเรี ยน

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ขณะทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร - แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
- แบบบันทึกความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การประเมินชิ้นงานในแฟ้ มสะสม
ผลงาน
- แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
4. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 3 การประมาณค่า
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 3 การประมาณค่า และใบกิจกรรมที่ 4 การใช้
และใบกิจกรรมที่ 4 การใช้
ค่าประมาณ
ค่าประมาณ
5. สาระการเรียนรู้
1. การหาค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มสิ บ
2. การหาค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มร้อย
3. การหาค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มพัน

41

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 5 เล่ ม 1

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
สั งคมศึกษาฯ
สุ ขศึกษาฯ
ภาษาต่ างประเทศ
การงานอาชีพฯ

42

อธิบายค่าประมาณของข้อมูลชนิดต่าง ๆ แก่ผอู ้ ื่นได้
สารวจราคาสิ นค้า เปรี ยบเทียบราคาก่อนจะตัดสิ นใจซื้อ การประมาณ
การใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว
เล่นเกมทายราคา เกมประมาณค่าใกล้เคียงคาตอบให้มากที่สุด
อ่าน เขียนคาศัพท์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
คิดคานวณราคาสิ นค้าต่าง ๆ โดยการประมาณเพื่อใช้ในการซื้อ–ขาย
สิ นค้า

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้
ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง มาเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อเตรี ยมความพร้อม
3. ครู สนทนากับนักเรี ยนว่าในชีวิตประจาวัน การบอกปริ มาณต่าง ๆ บางครั้งต้องการเพียง
ค่าใกล้เคียงเท่านั้น เช่น ด.ช.ทวี สู ง 145 เซนติเมตร เราอาจบอกได้วา่ ด.ช.ทวี สู ง
ประมาณ 150 เซนติเมตร หรื อหนังสื อเรี ยน ราคา 65 บาท อาจประมาณราคา
70 บาท เป็ นต้น
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ให้นกั เรี ยนสังเกตจานวนบนเส้นจานวน แล้วถามนักเรี ยนดังต่อไปนี้

จานวนใดอยูร่ ะหว่างสิ บกับยีส่ ิ บ (11–19)
จานวนใดอยูใ่ กล้ 10 (11–14)
จานวนใดอยูใ่ กล้ 20 (16–19)
15 อยูใ่ กล้กบั 10 หรื อ 20 (ห่างพอ ๆ กัน)
ครู แนะนาว่า
– ค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มสิ บของ 11, 12, 13, 14 คือ 10
– ค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มสิ บของ 16, 17, 18, 19 คือ 20
สาหรับ 15 อยูร่ ะหว่าง 10 กับ 20 ค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มสิ บของ 15 คือ 20
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2. นักเรี ยนพิจารณาเส้นจานวนช่วงอื่น ๆ อีก 2–3 ตัวอย่าง จนนักเรี ยนเข้าใจ
3. จัดกิจกรรมเช่นเดียวกับจานวนเต็มสิ บ แต่ใช้เส้นจานวนที่มีค่าระหว่าง 200–300
โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 10 เช่น

แล้วให้นกั เรี ยนพิจารณาจานวนเต็มจากเส้นจานวนที่อยูร่ ะหว่าง 200 กับ 400
จานวนต่าง ๆ มีค่าใกล้เคียงจานวนเต็มร้อยเพราะอะไร
จะได้วา่ ค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มร้อยของ 210 220 230 240 คือ 200
ค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มร้อยของ 250 260 270 280 290 คือ 300 ให้
นักเรี ยนสังเกตจานวนเต็ม 100 จะมีหลักหน่วยและหลักสิ บเป็ น 0 เสมอ
4. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปว่า จานวนเต็มพันคือ จานวนที่มีหลักหน่วย หลักสิ บ และ
หลักร้อยเป็ นศูนย์เสมอ การหาค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มพัน ให้สงั เกตตัวเลขใน
หลักร้อย ถ้ามีค่าน้อยกว่า 500 ขึ้นไป ให้ประมาณเป็ นจานวนเต็มพันที่มีค่ามากกว่า
จานวนนั้น แล้วยกตัวอย่างให้นกั เรี ยนหาค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มพัน 2–3
ตัวอย่าง จนนักเรี ยนเข้าใจ
5. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป โดยครู เขียนจานวนนับที่มากกว่า 100,000 มา 5 ข้อแล้วให้นกั เรี ยน
หาค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มสิ บ จานวนเต็มร้อย และจานวนเต็มพันของจานวนนับ
ในแต่ละข้อ
ครั้ งที่ 2
6. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจ
การบ้านของนักเรี ยน
7. ให้นกั เรี ยนเขียนแผนภาพความคิดการประมาณค่าใกล้เคียงเป็ นจานวนเต็มสิ บ เต็มร้อย เต็มพัน
8. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาเรื่ อง การประมาณค่า ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
9. ครู และนักเรี ยนอภิปรายร่ วมกันถึงการประมาณค่าและการใช้ค่าประมาณ พร้อมบันทึกใน
แบบบันทึกผลการอภิปราย แล้วส่ งให้ครู ตรวจความถูกต้องก่อนตกแต่งให้สวยงามเก็บเข้า
แฟ้ มสะสมผลงาน
10. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการประมาณค่า เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
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ครั้ งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบจากการ
ทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน เขียนแผนภาพแสดงจานวนที่ประมาณแล้วใกล้เคียงกับ
จานวนที่กาหนดตามเงื่อนไข และออกแบบให้สวยงามและสร้างสรรค์
1) เขียนจานวนนับที่ประมาณใกล้เคียงกับ 60
2) เขียนจานวนนับที่ประมาณใกล้เคียงกับ 130
3) เขียนจานวนเต็มสิ บที่ประมาณใกล้เคียงกับ 170
4) เขียนจานวนเต็มสิ บที่ประมาณใกล้เคียงกับ 1,400
5) เขียนจานวนเต็มร้อยที่ประมาณใกล้เคียงกับ 2,000
6) เขียนจานวนเต็มร้อยที่ประมาณใกล้เคียงกับ 15,000
3. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพือ่ ฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้ง
ต่อไป โดยให้นกั เรี ยนจาลองสถานการณ์เลือกรู ปสิ นค้าจากใบโฆษณาสิ นค้าที่นกั เรี ยนเตรี ยมมา
โดยประมาณราคาก่อนให้ใกล้เคียงจานวนเต็มสิ บ เต็มร้อย เต็มพันอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้ว
ตัดออกมาตกแต่งบนกระดาษ เขียนราคาที่ประมาณและราคาจริ ง พร้อมรวมเงินที่ใช้จ่ายต้อง
ไม่เกิน 15,000 บาท โดยสิ นค้าที่ซ้ือต้องซื้อเพียงอย่างละ 1 ชิ้นเท่านั้น
ครั้ งที่ 4
4. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจการบ้านของ
นักเรี ยน
5. นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 3 การประมาณค่า และใบกิจกรรมที่ 4 การใช้ค่าประมาณ ในหนังสื อ
เรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. การประมาณค่าในการใช้จ่าย
2. การซื้อสิ นค้าในชีวิตประจาวัน
3. การฝึกทักษะการคิดคานวณโดยการประมาณค่าอย่างคร่ าว ๆ ให้ใกล้เคียงกับความ
เป็ นจริ งมากที่สุด
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
1. การบอกค่าประมาณจานวนเต็มสิ บ ให้สงั เกตเลขโดดในหลักหน่วย ถ้าเป็ น 1–4
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ค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มสิ บของจานวนนั้นจะเป็ นจานวนเต็มสิ บที่มีค่าน้อยกว่า
เพราะมีค่าใกล้เคียงจานวนเต็มนั้น ถ้าเป็ นตัวเลข 5–9 ค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มสิ บ
ของจานวนนั้น จะเป็ นจานวนเต็มสิ บที่มีค่ามากกว่า เพราะมีค่าใกล้เคียงจานวนเต็มนั้น
2. การบอกค่าประมาณจานวนเต็มร้อย ให้สงั เกตเลขโดดในหลักสิ บ ถ้าเป็ นตัวเลข 1–4
ค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มร้อยของจานวนนั้นจะเป็ นจานวนเต็มร้อยที่มีค่าน้อยกว่า
เพราะมีค่าใกล้เคียงจานวนเต็มนั้น ถ้าเป็ นตัวเลข 5–9 ค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็ม
ร้อยของจานวนนั้นจะเป็ นจานวนเต็มร้อยที่มีค่ามากกว่า เพราะมีค่าใกล้เคียงจานวนเต็มนั้น
3. การบอกค่าประมาณจานวนเต็มพัน ให้สงั เกตเลขโดดในหลักร้อยถ้าเป็ นตัวเลข 1–4
ค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มพันของจานวนนั้นจะเป็ นจานวนเต็มพันที่มีค่าน้อยกว่า
เพราะมีค่าใกล้เคียงจานวนเต็มนั้น ถ้าเป็ นตัวเลข 5–9 ค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็ม
พันของจานวนนั้นจะเป็ นจานวนเต็มพันที่มีค่ามากกว่า เพราะมีค่าใกล้เคียงจานวนเต็มนั้น
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ทดลองจ่ายตลาดหรื อซื้อสิ นค้ากับผูป้ กครอง โดยทดลองจ่ายเงินด้วยตนเอง
2. ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ จากโทรทัศน์ วิทยุให้เข้าใจ เช่น จานวนประชากรของแต่ละประเทศสมาชิก
ในอาเซียน มูลค่าการส่ งออกสิ นค้าระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียน
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องชนิดของมุม เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ใบโฆษณาสิ นค้า
2. ใบกิจกรรมที่ 3 การประมาณค่า และใบกิจกรรมที่ 4 การใช้ค่าประมาณ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ข้อมูลจากหนังสื อต่าง ๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ วารสาร
2. ราคาของสิ่ งต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริ โภคและอุปโภคในชีวิตประจาวัน
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้ ________________________________________________
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ ____________________________________
แนวทางแก้ไขปัญหา ________________________________________________
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน ____________________________________________
เหตุผล ___________________________________________________________
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ _________________________________________
ผูส้ อน/แทน _______________________________________________________
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มุม
เวลา 10 ชั่วโมง

การสร้ างมุมโดยใช้
ไม้ โพรแทรกเตอร์

ชนิดของมุม

มุม

การวัดขนาดของมุม

วิธีวดั ขนาดของมุม

เครื่องมือและหน่ วยการ
วัดขนาดของมุม
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ความรู้
1. ชนิดของมุม
2. การวัดขนาดของมุม
3. การสร้างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์

คุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
1. ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับมุม
ด้วยความสนใจ ความตั้งใจเรี ยน
และการทางานกลุ่ม
2. ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ในตนเอง
ในการร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับมุม
3. มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

มุม

ทักษะ/กระบวนการ
1. การสื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญ
ของมุม
2. สามารถนาเสนอมุม
3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาเกี่ยวกับมุม
4. การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มา
ประยุกต์หรื อเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิต
จริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน
ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง ชนิดของมุม
ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง การวัดขนาดของมุม
ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง การสร้างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์
ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2
ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
แบบบันทึกผลการอภิปราย
บันทึกความรู ้
การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
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การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ววยการเรี
ยการเรียยนรูนรู้ ท้ ี่ 22 มุมุมม
หน่
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางที่ต้องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. วัดขนาดของมุม (ค 2.1 ป. 5/4)
2. สร้างมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์ (ค 3.2 ป. 5/1)
3. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม (ค 6.1 ป. 5/2)
4. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการนาเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
(ค 6.1 ป. 5/4)
5. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (ค 6.1 ป. 5/6)

ความเข้ าใจที่คงทนของนักเรียน
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...

คาถามสาคัญที่ทาให้ เกิดความเข้ าใจที่คงทน

- มุมมีหลายชนิด เรี ยกชื่อต่างกันตามขนาดของมุม

- ความรู้เรื่ องขนาดของมุมสามารถนาไปใช้แก้ปัญหา

ได้แก่ มุมฉาก มุมแหลม มุมป้ าน มุมตรง และมุมกลับ

เกี่ยวกับบรรจุหีบห่อของต่าง ๆ ได้หรื อไม่

ความรู้ของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความเข้ าใจทีค่ งทน
นักเรียนจะรู้ว่า...

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนทีน่ าไปสู่
ความเข้ าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ...

- มุมมีหลายชนิด เรี ยกชื่อต่างกันตามขนาดของมุม
ได้แก่ มุมฉาก มุมแหลม มุมป้ าน มุมตรง และมุมกลับ
- องศา () เป็ นหน่วยวัดขนาดของมุม
- ไม้โพรแทรกเตอร์ มี 2 ชนิด คือ ชนิดครึ่ งวงกลม
และชนิดสี่ เหลี่ยมผืนผ้า มีหน่วยวัดขนาดของมุม
ตั้งแต่ 0–180 องศา แบ่งเป็ น 2 แถว คือ แถวบน
และแถวล่าง แถวบนจะใช้วดั ขนาดของมุมจากขวา
ไปซ้าย แถวล่างวัดมุมจากซ้ายไปขวา
- การสร้างมุมด้วยไม้โพรแทรกเตอร์จะต้องลากแขน
ของมุมก่อน แล้วกาหนดจุดยอดมุมและนาจุด
กึ่งกลางของไม้โพรแทรกเตอร์วางที่จุดยอดมุม เส้น
0–180 ทาบสนิ ทกับแขนของมุม แล้วอ่านองศาที่
แขนอีกข้างหนึ่ งชี้บอก แล้วทาเครื่ องหมายให้ลากจุด

1. สื่ อสารเพื่ออธิ บายความสาคัญของมุม
2. สามารถนาเสนอมุม
3. แสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับมุม
4. นาความรู้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์หรื อเชื่อมโยงไป
ใช้ในชีวิตจริ ง
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ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียน
มีผลการเรียนรู้ตามทีก่ าหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานทีน่ ักเรียนต้ องปฏิบัติ
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง ชนิดของมุม
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง การวัดขนาดของมุม
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง การสร้างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
6. แบบบันทึกผลการอภิปราย
7. บันทึกความรู ้
8. การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.2 เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2) การสนทนาซักถาม
2) แบบบันทึกการสนทนาซักถาม
3) การประเมินผลงาน/กิจกรรม
3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรม
เป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่ม
เป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่ม
4) การประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
4) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยม
และค่านิยม
5) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สิ่ งทีม่ ่ ุงประเมิน
3.1 ความเข้าใจ 6 ด้าน ได้แก่ การอธิบาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การประยุกต์ใช้ ดัดแปลง และนาไปใช้
การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสาคัญและใส่ ใจในความรู ้สึกของผูอ้ ื่น และการรู ้จกั ตนเอง
3.2 สมรรถนะสาคัญ เช่น ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทกั ษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ รักความเป็ นไทย
มีจิตสาธารณะ
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2
มุม
เวลา 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
ชนิดของมุม
3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5
การวัดขนาดของมุม
3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 6
การสร้ างมุมโดยใช้ ไม้ โพรแทรกเตอร์
4
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
ดของมุมม
ชนิชนิ
ดของมุ
สาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
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4
ภาคเรี ยนที่ 1
เวลา 33 ชัว่ โมง

1. สาระสาคัญ
มุมมีหลายชนิด เรี ยกชื่อต่างกันตามขนาดของมุม ได้แก่ มุมฉาก มุมแหลม มุมป้ าน มุมตรง และ
มุมกลับ
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป. 5/4, ค 3.2 ป. 5/1, ค 6.1 ป. 5/2, ค 6.1 ป. 5/4, ค 6.1 ป. 5/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. จาแนกชนิดของมุม พร้อมทั้งบอกเหตุผลได้ (K)
2. ทางานเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และมีความรับผิดชอบ (A)
3. มีทกั ษะในการให้เหตุผล ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสารได้ถูกต้อง (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
1. ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน
2. สังเกตจากการซักถาม การแสดง
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
และการอภิปรายร่ วมกัน
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
ใบกิจกรรมที่ 5 ชนิดของมุม

เครื่องมือวัดและประเมินผล
- แบบทดสอบก่อนเรี ยน

เกณฑ์ การวัด
-

- แบบบันทึกผลการอภิปราย
- แบบบันทึกความรู ้

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

- ใบกิจกรรมที่ 5 ชนิดของมุม

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรม
ร่ วมกับกลุ่ม
ขณะทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร - แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 5 ชนิดของมุม
ใบกิจกรรมที่ 5 ชนิดของมุม
5. สาระการเรียนรู้
1. มุมฉาก
2. มุมแหลม
3. มุมป้ าน
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
สั งคมศึกษาฯ
ศิลปะ
สุ ขศึกษาฯ
ภาษาต่ างประเทศ
การงานอาชีพฯ
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เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

4. มุมตรง
5. มุมกลับ

เขียนมุมชนิดต่าง ๆ พร้อมทั้งอภิปรายขนาดของมุม อธิบายความหมายของ
มุมมุมหนึ่งจากมุมอีกมุมหนึ่งได้ เช่น มุมตรงเป็ นสองเท่าของมุมฉาก
ศึกษาสิ่ งปลูกสร้าง สถาปัตยกรรมและสถานที่ต่าง ๆ ในแต่ละประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่ประกอบกันเป็ นมุม
วาดรู ปมุมชนิดต่าง ๆ ได้อย่างสวยงาม
เล่นเกมคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับการวาดรู ป ทายคาเกี่ยวกับความหมายของมุม
อ่านและเขียนมุมชนิดต่าง ๆ เป็ นภาษาอังกฤษ
ประดิษฐ์แผ่นพับหรื อใบความรู ้จากการวาดรู ปมุมชนิดต่าง ๆ ด้วยตนเอง
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง มาเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อเตรี ยมความพร้อม
3. ครู ทบทวนส่ วนประกอบของมุม การเรี ยกชื่อมุม การเขียนสัญลักษณ์แทนมุม และสนทนา
กับนักเรี ยนถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่พบเห็นว่ามุมของสิ่ งเหล่านั้นมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร เช่น
มุมโต๊ะ มุมไม้กระดาน มุมห้องเรี ยน
4. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 จานวน 6 ข้อ เวลา 10 นาที
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ตัดกระดาษออกเป็ นแถบเล็ก ๆ ให้แต่ละแถบมีขนาดเท่ากัน
แล้วใช้กรรไกรตัดแถบกระดาษ ติดกาวให้เป็ นมุมขนาดต่าง ๆ หลาย ๆ แบบ นักเรี ยนแต่ละ
กลุ่มแยกมุมที่มีลกั ษณะคล้ายกันให้อยูก่ ลุ่มเดียวกัน เช่น
กลุ่มมุมป้ าน

2. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป โดยให้นกั เรี ยนวาดมุมแหลม มุมฉาก มุมป้ าน มุมตรง และมุมกลับแต่ละชนิด
มาอย่างละ 2 รู ปลงในสมุด
ครั้ งที่ 2
3. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจ
การบ้านของนักเรี ยน
4. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเนื้อหาเรื่ อง ชนิดของมุม ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อ
การเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
5. นาแผนภูมิชนิดของมุมทั้ง 5 ชนิด ให้นกั เรี ยนร่ วมกันอภิปรายชนิดของมุม ชื่อมุม แยกเป็ น
กลุ่ม ๆ ว่าเป็ นมุมชนิดใด โดยแนะให้นกั เรี ยนทราบว่า มุมที่มีขนาด 90 องศา เรี ยกว่า
มุมฉาก และถามนักเรี ยนเกี่ยวกับขนาดของมุมชนิดอื่น ๆ
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6. ให้นกั เรี ยนแต่ละคนสร้างแผนภูมิชนิดของมุมด้วยตนเอง โดยการวาดรู ปมุมขนาดต่าง ๆ ทั้ง 5
ชนิด พร้อมตั้งชื่อ เขียนสัญลักษณ์ของมุม แล้วส่ งให้ครู ตรวจสอบความถูกต้องก่อนตกแต่งให้
สวยงามและสร้างสรรค์ เพื่อเก็บเข้าแฟ้ มสะสมผลงาน
7. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องชนิดของมุม เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. พิจารณารู ปแล้วบอกจานวนมุมและชนิดของมุม
3. ศึกษามุมชนิดต่าง ๆ จากการพับกระดาษแล้วจัดทาเป็ นผลงานของนักเรี ยน
4. ศึกษามุมชนิดต่าง ๆ จากเข็มนาฬิกาและสิ่ งของต่าง ๆ
5. กาหนดชื่อจุดของมุมที่กาหนดพร้อมบอกชื่อมุม
6. นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 5 ชนิดของมุม ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นา
พานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. สรุ ปและจาแนกประเภทของมุมจากภาพได้วา่ มีมุมชนิดใดบ้าง และมีขนาดเท่าไร พร้อมบอก
เหตุผล
2. ออกแบบภาพสถานการณ์ต่าง ๆ โดยสร้างมุมขนาดต่าง ๆ เป็ นส่ วนประกอบได้อย่าง
สร้างสรรค์
3. วัดและสร้างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
ชนิดของมุมแบ่งตามขนาดของมุม ได้ดงั นี้
1. มุมฉาก คือมุมที่มีขนาด 90 องศา
2. มุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากเรี ยกว่า มุมแหลม
3. มุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากเรี ยกว่า มุมป้ าน
4. มุมที่มีขนาดสองมุมฉาก (180 องศา) เรี ยกว่า มุมตรง
5. มุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมตรง แต่ไม่ถึงสี่ มุมฉาก (360 องศา) เรี ยกว่า มุมกลับ
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนวาดรู ปมุมชนิดต่าง ๆ จากเข็มนาฬิกาบอกเวลา
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2. นักเรี ยนบอกชื่อสิ่ งต่าง ๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นมุมฉาก มุมแหลม มุมป้ าน และมุมตรง
3. วาดรู ปมุมชนิดต่าง ๆ พร้อมตั้งชื่อมุม แล้วจัดทาเป็ นใบความรู ้
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องการวัดขนาดของมุม เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. กระดาษ กรรไกร กาว
2. แผนภูมิชนิดของมุม
3. บัตรภาพรู ปมุมชนิดต่าง ๆ
4. ใบกิจกรรมที่ 5 ชนิดของมุม ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ภาพเรขาคณิ ตที่มีมุมลักษณะต่าง ๆ
2. นาฬิกา
3. สิ่ งของรอบตัว
4. บุคคลต่าง ๆ ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้ _______________________________________________
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ ___________________________________
แนวทางแก้ไขปัญหา _______________________________________________
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน ____________________________________________
เหตุผล ___________________________________________________________
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ________________________________________
ผูส้ อน/แทน _______________________________________________________
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5
การวั
การวัดดขนาดของมุ
ขนาดของมุม ม
สาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
หน่วยการเรี ยนรู้ท2ี่ 2มุมุมม
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5
ภาคเรี ยนที่ 1
เวลา 33 ชัว่ โมง

1. สาระสาคัญ
1. องศา () เป็ นหน่วยวัดขนาดของมุม
2. ไม้โพรแทรกเตอร์มี 2 ชนิด คือ ชนิดครึ่ งวงกลมและชนิดสี่ เหลี่ยมผืนผ้า มีหน่วยวัดขนาดของ
มุมตั้งแต่ 0–180 องศา แบ่งเป็ น 2 แถว คือ แถวบนและแถวล่าง แถวบนจะใช้วดั ขนาดของมุมจากขวา
ไปซ้าย แถวล่างจะใช้วดั ขนาดของมุมจากซ้ายไปขวา
2. ตัวชี้วดั ชั้น
คปี2.1 ป. 5/4, ค 3.2 ป. 5/1, ค 6.1 ป. 5/2, ค 6.1 ป. 5/4, ค 6.1 ป. 5/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. วัดขนาดของมุมเป็ นองศาได้ (K)
2. ทางานเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และมีความรอบคอบ (A)
3. มีทกั ษะในการแก้ปัญหา ให้เหตุผล ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ในการสื่ อสารได้ (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 6 ขนาดของมุม
ใบกิจกรรมที่ 6 ขนาดของมุม

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรม
ร่ วมกับกลุ่ม
ขณะทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร - แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 6 ขนาดของมุม
ใบกิจกรรมที่ 6 ขนาดของมุม
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เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
1. เครื่ องมือและหน่วยการวัดขนาดของมุม
2. วิธีวดั ขนาดของมุม
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อ่านชื่อมุมและบอกชนิดของมุมจากการวัดมุมต่าง ๆ
วิทยาศาสตร์
เปรี ยบเทียบการวัดมุมของวัตถุต่าง ๆ ด้วยไม้โพรแทรกเตอร์ชนิด
ครึ่ งวงกลมและชนิดสี่ เหลี่ยมผืนผ้า พร้อมบอกข้อดี ข้อเสี ย
สั งคมศึกษาฯ
ใช้ไม้โพรแทรกเตอร์วดั มุมของรู ปภาพหรื อแบบแปลนการก่อสร้าง
สุ ขศึกษาฯ
วัดขนาดของมุมต่าง ๆ โดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์ ท้ งั สองชนิดได้อย่าง
ชานาญ
ภาษาต่ างประเทศ
อ่านและเขียนขนาดของมุมเป็ นภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์แผ่นพับ ใบความรู ้ข้นั ตอนการวัดมุมทีละขั้นตอนอย่างละเอียด
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนฝึ กคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1. 7 + 2 + 3 + 4
=
6. 20 + 70 + 80 + 30 = 
2. 8 + 9 + 2 + 1
=
7. 35 + 15 + 40 + 20 = 
3. 3 + 9 + 7 + 7
=
8. 28 + 16 + 14 + 12 = 
4. 17 + 12 + 13 + 18
= 
9. 15 + 34 + 15 + 26 = 
5. 19 + 11 + 13 + 15
= 
10. 21 + 49 + 16 + 19 = 
3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง มุม พร้อมแสดงท่าทางประกอบเพลง
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู นาไม้โ พรแทรกเตอร์ ชนิ ดครึ่ งวงกลมและชนิ ด สี่ เ หลี่ ยมผืน ผ้า มาให้นัก เรี ยนสัง เกต
ลักษณะของไม้โพรแทรกเตอร์ ซึ่ งประกอบด้วย 180 ช่อง แต่ละช่องแทนขนาด 1 องศา
และในแนวเส้นตรงจะบอกขนาดของมุมได้ 2 ค่า (ซึ่ งรวมกันได้ 180 องศา) ผูท้ ี่ใช้จะต้อง
เลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมกับชนิดของมุม ครู แนะนาเพิ่มเติมว่าใช้องศาแถวบนวัดมุมที่กาง
จากขวาไปซ้ายและแถวล่างวัดมุมที่กางจากซ้ายไปขวา
2. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป โดยให้นกั เรี ยนวัดขนาดของมุมจากแบบฝึ กหัดในใบงานที่ครู มอบให้
ครั้ งที่ 2
3. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจ
การบ้านของนักเรี ยน
4. ครู เขียนมุมบนกระดานและสาธิตวิธีวดั ขนาดของมุมที่ถูกต้อง โดยการวัดขนาดของมุมต้อง
ใช้จุดกึ่งกลางของด้านล่าง (เส้น 90 องศา) วางที่จุดยอดมุมของเส้น 0–180 องศา กับแขน
ข้างหนึ่งของมุม แล้วอ่านค่าองศาของมุม จากนั้นสุ่ มนักเรี ยน 2–3 คน ออกมาวัดขนาดของ
มุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์ ชนิดครึ่ งวงกลม เพื่อน ๆ ช่วยกันตรวจสอบว่า แต่ละคนวัดได้
ถูกต้องหรื อไม่ และมีวิธีการวัดอย่างไร
5. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน วัดขนาดของมุมชนิดต่าง ๆ จากภาพที่ครู นามาและ
สามารถบอกได้วา่ เป็ นมุมชนิดใด เพราะอะไร และถ้าแขนของมุมสั้น ครู แนะว่าให้ลากเส้น
ต่อแขนของมุมให้ยาวออกไปได้ จากนั้นให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มวัดขนาดของมุม โดยใช้
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ไม้โพรแทรกเตอร์ชนิดสี่ เหลี่ยมผืนผ้า นักเรี ยนแต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวัด
ขนาดของมุมว่าใช้ไม้โพรแทรกเตอร์ชนิดใดสะดวกกว่ากัน เพราะอะไร
6. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยน โดยให้นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการวัดขนาดของมุม เพื่อฝึ กฝน
ทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบจากการ
ทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. ใช้ไม้โพรแทรกเตอร์ชนิดครึ่ งวงกลมวัดขนาดของมุม แล้วบอกชื่อมุมและขนาดของมุม
3. ใช้ไม้โพรแทรกเตอร์ชนิดสี่ เหลี่ยมผืนผ้าวัดขนาดของมุม แล้วบอกชื่อมุมและขนาดของมุม
4. นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 6 ขนาดของมุม ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นา
พานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. สรุ ปวิ ธี ก ารวัด ขนาดของมุ ม โดยใช้ ไ ม้ โ พรแทรกเตอร์ ช นิ ด ครึ่ งวงกลมและชนิ ด
สี่ เหลี่ยมผืนผ้าได้
2. นักเรี ยนใช้ไม้โพรแทรกเตอร์วดั และอ่านมุมได้อย่างถูกต้อง
3. นาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการเรี ยนเรื่ องเส้นขนานและนาไปประยุกต์ใช้กบั วิชาอื่น ๆ
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การวัดขนาดมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์ จะต้องวางให้จุดกึ่งกลางที่กาหนดในไม้
โพรแทรกเตอร์ตรงกับจุดยอดมุมของเส้น 0–180 องศา ทาบไปกับแขนมุมอีกข้างหนึ่ง
แล้วอ่านขนาดของมุมจากไม้โพรแทรกเตอร์ตรงที่แขนอีกข้างหนึ่งชี้บอก
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. วัดขนาดของมุมด้วยไม้โพรแทรกเตอร์ชนิดครึ่ งวงกลม พร้อมบอกชนิดของมุม
2. วัดขนาดของมุมด้วยไม้โพรแทรกเตอร์ชนิดสี่ เหลี่ยมผืนผ้า พร้อมบอกชนิดของมุม
3. จัดทาแผ่นพับใบความรู ้การวัดมุมด้วยไม้โพรแทรกเตอร์ชนิดต่าง ๆ
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องการสร้างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์ เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความ
พร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ไม้โพรแทรกเตอร์ชนิดครึ่ งวงกลมและชนิดสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
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2. ใบกิจกรรมที่ 6 ขนาดของมุม ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
3. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ไม้โพรแทรกเตอร์ชนิดครึ่ งวงกลม
2. ไม้โพรแทรกเตอร์ชนิดสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
3. แบบแปลนบ้าน แบบการก่อสร้างที่มีมุมเขียนกากับไว้
4. บุคคลต่าง ๆ ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์ ช่างก่อสร้าง
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้ _______________________________________________
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ ___________________________________
แนวทางแก้ไขปัญหา _______________________________________________
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน ____________________________________________
เหตุผล ___________________________________________________________
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ________________________________________
ผูส้ อน/แทน _______________________________________________________
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6

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 6
มโดยใช้ ไไม้ม้โพรแทรกเตอร์
การสร้การสร้
างมุามงมุโดยใช้
โปรแทรกเตอร์
สาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
หน่วยการเรี ยนรู้ท2ี่ 2มุมุมม

ภาคเรี ยนที่ 1
เวลา 44 ชัว่ โมง

1. สาระสาคัญ
การสร้างมุมด้วยไม้โพรแทรกเตอร์จะต้องลากแขนของมุมก่อน แล้วกาหนดจุดยอดมุมและนาจุด
กึ่งกลางของไม้โพรแทรกเตอร์วางที่จุดยอดมุม เส้น 0–180 องศาทาบสนิทกับแขนของมุม แล้วอ่านองศาที่
แขนอีกข้างหนึ่งชี้บอก แล้วทาเครื่ องหมายให้ลากจุด
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 2.1 ป. 5/4, ค 3.2 ป. 5/1, ค 6.1 ป. 5/2, ค 6.1 ป. 5/4, ค 6.1 ป. 5/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. สร้างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์ได้ (K)
2. ทางานเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และเชื่อฟังคาแนะนาของผูส้ อน (A)
3. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิกิจกรรมทางคณิ ตศาสตร์ (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
ใบกิจกรรมที่ 7 โพรแทรกเตอร์
3. ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
วัดความรู ้ประจาหน่วย
4. การทาแบบทดสอบหลังเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
- แบบบันทึกผลการอภิปราย
- แบบบันทึกความรู ้

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

- ใบกิจกรรมที่ 7 โพรแทรกเตอร์

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

- แบบทดสอบวัดความรู ้ประจา
หน่วย
- แบบทดสอบหลังเรี ยน

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรม
ร่ วมกับกลุ่ม
ขณะทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้ กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
- แบบบันทึกความคิดเห็น
เกี่ยวกับการประเมินชิ้นงาน
ในแฟ้ มสะสมผลงาน
- แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
4. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 7 โพรแทรกเตอร์
ใบกิจกรรมที่ 7 โพรแทรกเตอร์

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
1. การสร้างมุมที่มีขนาดไม่เกิน 180 องศา โดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์
2. การสร้างมุมที่มีขนาดเกิน 180 องศา โดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อธิบายการสร้างมุมโดยใช้ไม้โปรแทรกเตอร์
สั งคมศึกษาฯ
วัดมุมจากแผนที่ หาขนาดที่เมืองหลวงของประเทศสมาชิก
อาเซียนทามุมกับเมืองหลวงของประเทศไทย
ศิลปะ
สร้างมุมขนาดต่าง ๆ ตามที่กาหนดให้อย่างสร้างสรรค์และสวยงาม
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมการวัดมุมจากรู ปภาพที่ประดิษฐ์ข้ ึนด้วยมุมชนิดต่าง ๆ
ภาษาต่ างประเทศ
เขียนส่ วนประกอบของมุมที่สร้างขึ้นเป็ นภาษาอังกฤษ
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การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์ใบความรู ้การสร้างมุม โดยอธิบายขั้นตอนอย่างละเอียด
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนฝึ กคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1. 67 + 31 =……
6. 67 + 76 =……
2. 45 + 31 =……
7. 17 + 99 =……
3. 49 + 43 =……
8. 65 + 16 =……
4. 49 + 45 =……
9. 34 + 56 =……
5. 68 + 37 =……
10. 94 + 65 =……
3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง มุม พร้อมแสดงท่าทางประกอบเพลง
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู สาธิตการสร้างมุมแหลมขนาด 60 องศา ด้วยไม้โพรแทรกเตอร์ ดังนี้
การสร้างมุม กขค ให้มีขนาด 60 องศา
ขัน้ ที่ 1 ลากเส้น กข เป็ นแขนข้างหนึ่งของมุม
ก
ข
ขัน้ ที่ 2 สร้างมุมที่จุด ข โดยวางไม้โปรแทรกเตอร์ ทาบบนแขน กข ให้จุดกึ่งกลาง
ของไม้โพรแทรกเตอร์อยูก่ บั จุด ข แล้วนับจากจุด 0 องศา บนไม้โพรแทรกเตอร์ทางด้าน
ที่ทบั แขนของมุม นับจนถึงตัวเลข 60 แล้วใช้ดินสอทาจุดเอาไว้ตรงกับเส้นที่ช้ ีตวั เลข 60
(ตั้งชื่อจุด ค)
ขัน้ ที่ 3 นาไม้โพรแทรกเตอร์ ออกแล้วลากเส้นจากจุด ข ไปยังจุด ค จะได้มุม กขค
ที่มีขนาด 60 องศาตามต้องการ
2. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการ
เรี ยนครั้งต่อไป โดยให้นกั เรี ยนสร้างมุมแหลม มุมฉาก มุมป้ าน มุมกลับ และมุมตรงด้วย
ไม้โพรแทรกเตอร์ลงในสมุดพร้อมทั้งบอกขนาดของมุม
ครั้ งที่ 2
3. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจการบ้าน
ของนักเรี ยน
4. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน สร้างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์ให้มีขนาด 75 องศา
และ 90 องศาบนกระดาษ แล้วนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน พร้อมทั้งอธิบายวิธีการสร้าง
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5. ครู กาหนดให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มสร้างมุมที่มีขนาด 260 องศา แล้วช่วยกันสรุ ปวิธีการและ
ขั้นตอนการสร้างมุมที่มีขนาดเกิน 180 องศา จากนั้นครู สาธิตวิธีการสร้างมุม 250 องศา
6. ครู กาหนดขนาดของมุม 180 องศา และ 225 องศา โดยให้แต่ละคนสร้างลงบนกระดาษโดย
ใช้ไม้โพรแทรกเตอร์ ครู สุ่มนักเรี ยนออกมาสาธิ ตวิธีการสร้างมุมทั้งสอง จากนั้นครู กาหนด
ขนาดของมุมหลายขนาด แล้วให้นกั เรี ยนออกมาสร้างมุมบนกระดาน โดยใช้
ไม้โพรแทรกเตอร์อีก 2–3 ตัวอย่าง จนนักเรี ยนเข้าใจ
7. ครู ให้ใบงานแก่ นักเรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการสร้ างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์ เพื่อ
ฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนสร้างมุมให้มีขนาดต่าง ๆ ตามที่กาหนด
3. สร้างมุมที่มีขนาดน้อยกว่า 180 องศา โดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์ พร้อมทั้งตั้งชื่อมุมและบอก
ขนาดของมุมที่นกั เรี ยนสร้างขึ้น
4. สร้างมุมที่มีขนาดมากกว่า 180 องศา โดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์ พร้อมทั้งตั้งชื่อมุมและบอก
ขนาดของมุมที่นกั เรี ยนสร้างขึ้น
5. นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 7 โพรแทรกเตอร์ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นา
พานิช จากัด)
6. ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทากิจกรรมหรื อโครงงานเกี่ยวกับเรื่ องการสร้างมุมโดยใช้
ไม้โพรแทรกเตอร์ เพื่อฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 4
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนรายงานผลการทา
กิจกรรมหรื อโครงงาน
2. สรุ ปวิธีการสร้างมุมที่มีขนาดไม่เกิน 180 องศา ให้มีขนาดตามที่กาหนดได้
3. สรุ ปวิธีการสร้างมุมที่มีขนาดเกิน 180 องศา ให้มีขนาดตามที่กาหนดได้
4. นาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการเรี ยนเรื่ องรู ปสามเหลี่ยม รู ปสี่ เหลี่ยม
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การสร้างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์ มีวิธีการสร้างดังนี้
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1.
2.
3.
4.
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ลากแขนข้างหนึ่งของมุม พร้อมกาหนดชื่อจุดปลายแขนของมุมทั้งสองด้าน
วัดขนาดของมุมด้วยไม้โพรแทรกเตอร์ชนิดสี่ เหลี่ยมผืนผ้า พร้อมบอกชนิดของมุม
นับจานวนองศาถึงจานวนที่ตอ้ งการ แล้วใช้ดินสอทาจุดเอาไว้
นาไม้โพรแทรกเตอร์ ออก แล้วลากแขนของมุมจากจุดยอดมุมไปยังจุดที่ทาเอาไว้ จะได้มุม
ที่มีขนาดตามต้องการ
5. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 จานวน 6 ข้อ เวลา 10 นาที
และทาแบบทดสอบประจาหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนสร้างลวดลายที่เกิดจากมุมขนาดต่าง ๆ ได้อย่างสวยงามและมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
2. นักเรี ยนวาดรู ปหรื อรวบรวมภาพสิ่ งของต่าง ๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นมุมชนิดต่าง ๆ แล้วนามาจัด
ป้ ายนิเทศ
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องเส้นขนาน เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ไม้โพรแทรกเตอร์ชนิดครึ่ งวงกลมและชนิดสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
2. ใบกิจกรรมที่ 7 โพรแทรกเตอร์ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ไม้โพรแทรกเตอร์
3. แผนที่ประเทศไทย แผนที่โลก
2. รู ปภาพที่มีลกั ษณะเป็ นมุมขนาดต่าง ๆ 4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้ _______________________________________________
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ ___________________________________
แนวทางแก้ไขปัญหา _______________________________________________
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน ____________________________________________
เหตุผล ___________________________________________________________
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ________________________________________
ผูส้ อน/แทน _______________________________________________________
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เส้ นขนาน
เวลา 6 ชั่วโมง

เส้ นขนาน

เส้ นขนาน

การสร้ างเส้ นขนาน
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ความรู้
1. เส้นขนาน
2. การสร้างเส้นขนาน

คุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
1. ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบ
การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเส้นขนานด้วยความ
สนใจ ความตั้งใจเรี ยน และการทางานกลุ่ม
2. ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ในตนเอง
ในการร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเส้นขนาน
3. มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

เส้ นขนาน

ทักษะ/กระบวนการ
1. การสื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญ
ของเส้นขนาน
2. สามารถนาเสนอเส้นขนาน
3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาเกี่ยวกับเส้นขนาน
4. การนาความรู้ทางคณิ ตศาสตร์มา
ประยุกต์หรื อเชื่อมโยงไปใช้ใน
ชีวิตจริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง เส้นขนาน
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง การสร้างเส้นขนาน
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและ
นาเสนอ
5. แบบบันทึกผลการอภิปราย
6. บันทึกความรู ้
7. การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
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การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่วยการเรี
ี่ 3
หน่ วยการเรี
ยนรู้ ที่ 3ยเส้นรูน้ทขนาน
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. สร้างเส้นขนานโดยใช้ไม้ฉาก (ค 3.2 ป. 5/3)
2. ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 5/2)
3. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการนาเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม (ค 6.1 ป. 5/4)
4. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (ค.6.1 ป. 5/6)
ความเข้ าใจทีค่ งทนของนักเรียน
คาถามสาคัญทีท่ าให้ เกิดความเข้ าใจทีค่ งทน
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
เส้นตรงสองเส้นบนระนาบเดียวกันจะขนานกัน เส้นขนานมีประโยชน์ในชีวิตประจาวันกับเรา
ก็ต่อเมื่อเส้นตรงสองเส้นมีระยะห่างเท่ากันเสมอ อย่างไร
ความรู้ ของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความเข้ าใจทีค่ งทน
ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนทีน่ าไปสู่
นักเรียนจะรู้ ว่า...
ความเข้ าใจทีค่ งทน นักเรียนจะสามารถ...
- เส้นตรงสองเส้นบนระนาบเดียวกันจะขนานกัน 1. สื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญของเส้นขนาน
ก็ต่อเมื่อเส้นตรงสองเส้นมีระยะห่างเท่ากันเสมอ 2. สามารถนาเสนอเส้นขนาน
สัญลักษณ์ใช้แทนการขนานกันคือ //
3. แสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เช่น กข // คง แทนส่ วนของเส้นตรง กข ขนานกับ เกี่ยวกับเส้นขนาน
4. นาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์หรื อ
ส่ วนของเส้นตรง คง
เชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง
- การสร้างเส้นขนานทาได้โดยอาศัยสมบัติที่วา่
เส้นตรงสองเส้นที่อยูบ่ นระนาบเดียวกัน จะ
ขนานกันก็ต่อเมื่อเส้นตรงสองเส้นนั้นมีระยะห่าง
เท่ากันเสมอ
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ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียน
มีผลการเรียนรู้ ตามทีก่ าหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานทีน่ ักเรียนต้ องปฏิบัติ
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง เส้นขนาน
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง การสร้างเส้นขนาน
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึกฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึกทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
5. แบบบันทึกผลการอภิปราย
6. บันทึกความรู ้
7. การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.2 เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2) การสนทนาซักถาม
2) แบบบันทึกการสนทนาซักถาม
3) การประเมินผลงาน/กิจกรรม
3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรม
เป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่ม
เป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่ม
4) การประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
4) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยม
และค่านิยม
5) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สิ่ งทีม่ ่ ุงประเมิน
3.1 ความเข้าใจ 6 ด้าน ได้แก่ การอธิบาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การประยุกต์ใช้
ดัดแปลง และนาไปใช้ การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสาคัญและใส่ ใจในความรู ้สึกของ
ผูอ้ ื่น และการรู ้จกั ตนเอง
3.2 สมรรถนะสาคัญ เช่น ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทกั ษะชีวิต
และการใช้เทคโนโลยี
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3
เส้ นขนาน
เวลา 6 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 7
เส้ นขนาน
3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 8
การสร้ างเส้ นขนาน
3
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 7 6
เส้เส้ นนขนาน
ขนาน
สาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 55
หน่วยการเรี ยนรู34้ที่ 3เส้เส้
นขนาน
นขนาน

ภาคเรี ยนที่ 11
เวลา 33 ชัว่ โมง

1. สาระสาคัญ
เส้นตรงสองเส้นบนระนาบเดียวกันจะขนานกันก็ต่อเมื่อเส้นตรงสองเส้นมีระยะห่ างเท่ากันเสมอ
สัญลักษณ์ใช้แทนการขนานกันคือ // เช่น กข//คง แทนส่ วนของเส้นตรง กข ขนานกับส่ วนของเส้นตรง
คง
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 3.2 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/2, ค 6.1 ป. 5/4, ค 6.1 ป. 5/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกได้วา่ เส้นตรงหรื อส่ วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกันและใช้สญ
ั ลักษณ์ // แสดงการขนานได้ (K)
2. ทางานเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และมีความรับผิดชอบ (A)
3. นาความรู ้และทักษะทางคณิ ตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในวิชาอื่น ๆ และใช้ในชีวิตประจาวันได้
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
1. ตรวจผลการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
2. สังเกตจากการซักถาม การแสดงความคิดเห็น
การให้ขอ้ เสนอแนะ และการอภิปรายร่ วมกัน
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม

เครื่องมือวัดและประเมินผล
- แบบทดสอบก่อนเรี ยน
- แบบบันทึกผลการอภิปราย
- แบบบันทึกความรู ้

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เครื่องมือวัดและประเมินผล
- แบบประเมินพฤติกรรม
ขณะทางานร่ วมกับกลุ่ม
- แบบประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
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เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
1. ทบทวนเรื่ องเส้นขนาน
2. สัญลักษณ์แทนการขนาน
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อ่านและเขียนเส้นตรงหรื อสัญลักษณ์ของเส้นตรงที่ขนานกัน
วิทยาศาสตร์
สังเกตรู ปร่ างของสารหรื อวัตถุที่มีลกั ษณะการขนานกัน
สั งคมศึกษาฯ
ศึกษาเส้นทางการเดินรถหรื อเส้นทางคู่ขนาน เช่น รถไฟ ทางด่วน
เป็ นต้น
ศิลปะ
ออกแบบภาพศิลปะ โดยใช้เส้นขนานเป็ นหลัก
สุ ขศึกษาฯ
สารวจอุปกรณ์กีฬาที่มีส่วนประกอบของเส้นขนานและลู่วิ่ง
ภาษาต่ างประเทศ
อ่านและเขียนคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเส้นขนานและการขนานกัน
การงานอาชีพฯ
สร้างชิ้นงานที่มีส่วนประกอบของเส้นขนาน เช่น การสานพัด สาน
ตะกร้า
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 จานวน 6 ข้อ เวลา 10 นาที
3. ทบทวนเกี่ยวกับเส้นขนาน โดยให้นกั เรี ยนดูแผนภูมิและพิจารณาว่า เส้นตรงคู่ใดที่ขนาน
กัน ทราบได้อย่างไรและใช้อะไรตรวจสอบ
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม 3–4 คน ตรวจสอบเส้นตรงแต่ละคู่วา่ มีระยะห่างเท่ากันหรื อไม่โดยเลื่อน
กระดาษที่พบั เป็ นมุมฉากไปตามแนวเส้นตรง จะได้เส้นตรงที่ขนานกัน ครู แนะนาเพิ่มเติมว่า
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ส่ วนของเส้นตรงหรื อเส้นตรงที่ไม่ได้อยูแ่ นวเดียวกัน เราต้องต่อส่ วนของเส้นตรงออกไป
เพื่อให้วดั ระยะห่างได้ จากนั้นให้นกั เรี ยนใช้ไม้ฉากตรวจสอบอีกครั้งว่า เส้นตรงแต่ละคู่
ขนานกันหรื อไม่
2. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการ
เรี ยนครั้งต่อไป โดยให้นกั เรี ยนเขียนเส้นขนานของส่ วนของเส้นตรง 4 เส้นลงในสมุด
พร้อมทั้งบอกระยะห่างระหว่างส่ วนของเส้นตรง 4 เส้นที่ขนานกัน
ครั้ งที่ 2
3. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจการบ้าน
ของนักเรี ยน
4. ให้นกั เรี ยนพิจารณาเส้นตรงและส่ วนของเส้นตรงหลายคู่ แล้วช่วยกันตรวจสอบว่าเส้นตรง
หรื อส่ วนของเส้นตรงคู่ใดบ้างที่ขนานกัน ครู เขียนแสดงบนกระดาน เช่น กข ขนานกับ คง
เขียนแทนด้วย กข // คง อ่านว่า ส่ วนของเส้นตรง กข ขนานกับส่ วนของเส้นตรง คง แล้ว
แนะนาเพิ่มเติมว่า สัญลักษณ์ // ใช้แทนคาว่า ขนานกัน จากนั้นให้นกั เรี ยนเขียนข้อความ
แสดงการขนานกันของเส้นตรงและส่ วนของเส้นตรงที่กาหนดให้
5. นักเรี ยนยกตัวอย่าง เส้นขนานที่เคยพบเห็นในชีวิตประจาวันว่ามีอะไรบ้าง บอกชื่อสิ่ งต่าง ๆ
ที่มีส่วนประกอบของเส้นตรงหรื อส่ วนของเส้นตรงที่ขนานกัน เพื่อน ๆ ร่ วมกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง
6. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องเส้นขนาน เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. ให้นกั เรี ยนพิจารณาเส้นตรงที่ครู กาหนดให้คู่ใดบ้างที่ขนานกัน พร้อมทั้งบอกเหตุผล
3. ให้นกั เรี ยนพิจารณาตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า ตัวใดมีส่วนประกอบของเส้นตรงที่ขนาน
กันบ้าง
4. ให้นกั เรี ยนยกตัวอย่างรู ปเรขาคณิ ตที่นกั เรี ยนเคยพบเห็นว่ามีส่วนของเส้นตรงคู่ใด
ที่ขนานกันบ้าง
5. เขียนสัญลักษณ์แสดงการขนานกันของเส้นตรงที่กาหนดให้ได้
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนอธิบายสิ่ งต่าง ๆ ที่อยูร่ อบตัวที่มีส่วนประกอบของเส้นขนาน
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2. นาความรู ้เรื่ องเส้นขนานมาประดิษฐ์ผลงาน เช่น การสานพัด การสานตะกร้า
3. นาความรู ้ที่ได้รับจากการเรี ยนเรื่ องเส้นขนานไปใช้ในการเรี ยนเรื่ อง รู ปสี่ เหลี่ยม
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
เส้นตรงสองเส้นบนระนาบเดียวกันจะขนานกันก็ต่อเมื่อเส้นตรงสองเส้นมีระยะห่างเท่ากัน
เสมอ สัญลักษณ์ใช้แทนการขนานกัน คือ // เช่น กข // คง แทนส่ วนของเส้นตรง กข ขนานกับ
ส่ วนของเส้นตรง คง
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ยกตัวอย่างสิ่ งต่าง ๆ รอบตัวที่มีส่วนของเส้นตรงที่ขนานกัน
2. ตรวจสอบสิ่ งต่าง ๆ รอบตัวของนักเรี ยนทั้งในโรงเรี ยนและที่บา้ นว่ามีสิ่งใดที่ขนานกัน แล้ว
จดบันทึก
3. เขียนสัญลักษณ์แทนการขนานของส่ วนของเส้นตรงที่ขนานกันหรื อเส้นตรงที่ขนานกัน
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องการสร้างเส้นขนาน เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ไม้ฉาก
2. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ส่ วนของเส้นตรงหรื อเส้นตรงที่ขนานกัน 3. สิ่ งก่อสร้าง สิ่ งแวดล้อมในธรรมชาติ
2. รู ปเรขาคณิ ตต่าง ๆ
4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้ _______________________________________________
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ ___________________________________
แนวทางแก้ไขปัญหา _______________________________________________
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน ____________________________________________
เหตุผล ___________________________________________________________
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ________________________________________
ผูส้ อน/แทน _______________________________________________________
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 8 7
การสร้าางเส้
งเส้ นนขนาน
การสร้
ขนาน
สาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
หน่วยการเรี ยนรู ้ท34ี่ 3เส้เส้นนขนาน
ขนาน

5

ภาคเรี ยนที่ 11
เวลา 33 ชัว่ โมง

1. สาระสาคัญ
การสร้างเส้นขนานทาได้โดยอาศัยสมบัติที่ว่า เส้นตรงสองเส้นที่อยูบ่ นระนาบเดียวกันจะขนานกัน
ก็ต่อเมื่อเส้นตรงสองเส้นนั้นมีระยะห่างเท่ากันเสมอ
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 3.2 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/2, ค 6.1 ป. 5/4, ค 6.1 ป. 5/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เมื่อกาหนดเส้นตรงเส้นหนึ่งและจุดจุดหนึ่งที่ไม่ได้อยูบ่ นเส้นตรงที่กาหนดสามารถใช้ไม้ฉาก
สร้างเส้นตรงผ่านจุดนั้นและขนานกันกับเส้นตรงที่กาหนดให้ได้ (K)
2. มีวิจารณญาณในการคิด และมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ (A)
3. นาความรู ้และทักษะทางคณิ ตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในวิชาอื่น ๆ และใช้ในชีวิตประจาวันได้
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
ใบกิจกรรมที่ 8 ใช้ไม้ฉาก
สร้างเส้นขนาน
3. ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
วัดความรู ้ประจาหน่วย
4. การทาแบบทดสอบหลังเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
- แบบบันทึกผลการอภิปราย
- แบบบันทึกความรู ้

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

- ใบกิจกรรมที่ 8 ใช้ไม้ฉาก
สร้างเส้นขนาน

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

- แบบทดสอบวัดความรู ้ประจา
หน่วย
- แบบทดสอบหลังเรี ยน

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
- แบบประเมินพฤติกรรม
ร่ วมกับกลุ่ม
ขณะทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
- แบบบันทึกความคิดเห็น
เกี่ยวกับการประเมินชิ้นงานใน
แฟ้ มสะสมผลงาน
- แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
4. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
-ใบกิจกรรมที่ 8 ใช้ไม้ฉาก
ใบกิจกรรมที่ 8 ใช้ไม้ฉาก
สร้างเส้นขนาน
สร้างเส้นขนาน

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
วิธีการสร้างเส้นขนานโดยใช้ไม้ฉาก
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
พูดและเขียนอธิบายถึงสิ่ งต่าง ๆ ที่มีส่วนประกอบเป็ นเส้นขนาน
วิทยาศาสตร์
ศึกษารู ปร่ างของสารหรื อวัตถุที่มีลกั ษณะของการขนานกัน
สั งคมศึกษาฯ
สร้างแผนที่ แผนผังที่มีสญ
ั ลักษณ์เป็ นเส้นขนาน
ศิลปะ
ทางานโครงสร้างด้านศิลปะที่มีเส้นขนานเป็ นส่ วนประกอบ
สุ ขศึกษาฯ
คิดท่ากายบริ หารแสดงลักษณะที่ขนานกัน
ภาษาต่ างประเทศ
อ่านและเขียนคาศัพท์ที่เกี่ยวกับเส้นขนานและการขนานกัน
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การงานอาชีพฯ
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1

ใช้คอมพิวเตอร์สร้างแบบเส้นขนาน

ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ 5 นาที
1. 24 + 51 = 
6. 672 + 538 = 
2. 57 + 59 = 
7. 4,917 + 4,599 = 
3. 66 + 53 = 
8. 4,965 + 2,216 = 
4. 497 + 453 = 
9. 6,734 + 3,256 = 
5. 496 + 453 = 
10. 7,894 + 4,965 = 
3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง เส้ นขนาน พร้อมแสดงท่าทางประกอบ
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ให้นกั เรี ยนรวบรวมสิ่ งของรอบ ๆ ตัวที่มีส่วนของเส้นตรงขนานกัน เช่น ไม้บรรทัด
ไม้โพรแทรกเตอร์ กล่องดินสอ ยางลบ ฯลฯ สร้างเส้นขนาน แล้วช่วยกันตรวจสอบ
ส่ วนของเส้นตรงแต่ละคู่สร้างจากไม้บรรทัด ไม้โพรแทรกเตอร์ กล่องดินสอ
ยางลบ ฯลฯ โดยใช้ไม้ฉากและตรวจสอบมุมที่เกิดขึ้นระหว่างส่ วนของเส้นตรงแต่ละคู่
แล้วร่ วมกันสรุ ปว่า ส่ วนของเส้นตรงที่แสดงระยะห่างระหว่างเส้นขนานจะตั้งฉากกับ
เส้นขนาน
2. สาธิตวิธีการสร้างเส้นขนานโดยใช้ไม้ฉาก
วิธีที่ 1
ขั้นที่ 1 ใช้ดา้ นประกอบมุมฉากของไม้ฉากทาบไปบน กข แล้วกาหนดจุด ด ให้
อยูห่ ่างจาก กข 2 เซนติเมตร
ขั้นที่ 2 ขยับไม้ฉากบน กข ไปทางขวา แล้วกาหนดจุด ง ให้อยูห่ ่างจาก กข
2 เซนติเมตรเช่นเดียวกับจุด ค
ขั้นที่ 3 ลาก คง จะได้ คง // กข และอยูห่ ่างกัน 2 เซนติเมตร ตามที่โจทย์ตอ้ งการ
วิธีที่ 2
ขั้นที่ 1 ใช้ดา้ นประกอบมุมฉากของไม้ฉากทาบบน กข แล้วกาหนด จุด ค ให้อยู่
ห่างจาก กข 2 เซนติเมตร พร้อมกับลากเส้นจากจุด ค มายัง จุด ฉ
ที่อยูบ่ น กข
ขั้นที่ 2 ใช้ดา้ นประกอบมุมฉากของไม้ฉากทาบบน คฉ กาหนดจุด ง แล้วลากเส้น
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จากจุด ค ไปยัง จุด ง จะได้ คง // กข และอยูห่ ่างกัน 2 เซนติเมตรตามที่
โจทย์ตอ้ งการ
3. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป โดยให้นกั เรี ยนสร้างเส้นขนานโดยใช้ไม้ฉากลงในสมุด
พร้อมทั้งบอกระยะห่างระหว่างเส้นขนานของเส้นตรงทั้งสองเส้น
ครั้ งที่ 2
4. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจ
การบ้านของนักเรี ยน
5. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันสร้างเส้นขนานโดยใช้ไม้ฉากตาม
สถานการณ์ที่กาหนดให้
6. เขียนแผนภาพความคิดจากเรื่ องเส้นขนาน บอกประโยชน์และการนาไปใช้
7. นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน 6 ข้อ เวลา 10 นาที
8. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการสร้างเส้นขนาน เพื่อฝึ กฝนทักษะ
ของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. เขียนสัญลักษณ์แสดงเส้นตรงหรื อส่ วนของเส้นตรงที่ขนานกันจากรู ปที่กาหนดให้
3. สร้างเส้นขนานโดยใช้ไม้ฉากตามวิธีที่ตนเองถนัดตามสถานการณ์ที่กาหนดให้
4. พิจารณารู ปเรขาคณิ ต แล้วหาส่ วนของเส้นตรงที่ขนานกันว่ามีกี่คู่ และคู่ใดบ้าง
5. สร้างสรรค์รูปตามจินตนาการที่มีส่วนของเส้นตรงหรื อเส้นตรงที่ขนานกัน
6. นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 8 ใช้ไม้ฉากสร้างเส้นขนาน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7. ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทากิจกรรมหรื อโครงงานเกี่ยวกับเรื่ องการสร้าง
เส้นขนาน เพื่อฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 4
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนรายงานผล
การทากิจกรรมหรื อโครงงาน
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2. ใช้ความรู ้เรื่ องเส้นขนานในการสานพัด สานตะกร้า
3. นาความรู ้เรื่ องเส้นขนานไปใช้ในการประดิษฐ์งานฝีมือต่าง ๆ เช่น การสร้างขาโต๊ะ
ขาเก้าอี้
4. สร้างเกมคณิ ตศาสตร์ซ่อนรู ปเส้นตรงและส่ วนของเส้นตรงคู่ที่ขนานกันไว้กบั
เส้นตรงอื่น ๆ
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
เส้นตรงสองเส้นจะขนานกันก็ต่อเมื่อเส้นตรงทั้งสองเส้นมีระยะห่างเท่ากันเสมอและ
ส่ วนของเส้นตรงที่แสดงระยะห่างของเส้นขนานจะต้องตั้งฉากกับเส้นขนานทั้งสองเส้นนั้น
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. สารวจสิ่ งที่อยูร่ อบ ๆ ตัวว่า สิ่ งใดมีส่วนของเส้นตรงและเส้นตรงที่ขนานกันบ้าง
2. สารวจรู ปเรขาคณิ ตรู ปต่าง ๆ แล้วหาส่ วนที่ขนานกันของรู ปเรขาคณิ ตเหล่านั้น
3. สร้างเกมคณิ ตศาสตร์ที่นาความรู ้เรื่ องเส้นขนานไปใช้และร่ วมเล่นได้อย่างสนุกสนาน
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องการเขียนและการอ่านทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ไม้ฉาก
2. ใบกิจกรรมที่ 8 ใช้ไม้ฉากสร้างเส้นขนาน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. แผนที่ประเทศไทย
4. รู ปเรขาคณิ ตต่าง ๆ
2. นาฬิกา
5. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ
3. สิ่ งก่อสร้าง
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้ ________________________________________________
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ ____________________________________
แนวทางแก้ไขปัญหา ________________________________________________
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน ____________________________________________
เหตุผล ___________________________________________________________
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ _________________________________________
ผูส้ อน/แทน _______________________________________________________
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ทศนิยม
เวลา 15 ชั่วโมง

การเปรียบเทียบและการเรียง
ลาดับทศนิยมไม่ เกินสองตาแหน่ ง

การเขียนและการอ่ านทศนิยม
ไม่ เกินสองตาแหน่ ง

ทศนิยม

การเขียนทศนิยมไม่ เกิน
สองตาแหน่ งในรู ปกระจาย

หลักและค่ าของตัวเลข
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ความรู้
1. การเขียนและการอ่านทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
2. หลักและค่าของตัวเลข
3. การเขียนทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่งในรู ปกระจาย
4. การเปรี ยบเทียบและการเรี ยงลาดับทศนิยมไม่เกิน
สองตาแหน่ง
คุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
1. ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบ
การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับทศนิยมด้วยความสนใจ
ความตั้งใจเรี ยน และการทางานกลุ่ม
2. ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ในตนเอง
ในการร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับทศนิยม
3. มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทศนิยม

ทักษะ/กระบวนการ
1. การสื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญ
ของทศนิยม
2. สามารถนาเสนอทศนิยม
3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับทศนิยม
4. การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มา
ประยุกต์หรื อเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน
ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง การเขียนและการอ่านทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง หลักและค่าของตัวเลข
ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง การเขียนทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่งในรู ปกระจาย
ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง การเปรี ยบเทียบและการเรี ยงลาดับทศนิยมไม่เกิน
สองตาแหน่ง
ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4
ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
แบบบันทึกผลการอภิปราย
บันทึกความรู ้
การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
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การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ววยการเรี
ยการเรียนรู
ยนรู้ ท้ี่ 44ทศนิ
ทศนิยยมม
หน่
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. เขียนและอ่านเศษส่ วน จานวนคละ และทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง (ค 1.1 ป. 5/1)
2. เปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับเศษส่ วนและทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง (ค 1.1 ป. 5/2)
3. ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 5/2)
4. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจและสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 5/3)
5. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการนาเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม (ค 6.1 ป. 5/4)
6. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (ค 6.1 ป. 5/6)
ความเข้ าใจทีค่ งทนของนักเรียน
คาถามสาคัญทีท่ าให้ เกิดความเข้ าใจทีค่ งทน
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
ตัวเลขที่อยูห่ น้าจุดทศนิยมให้อ่านตามค่าประจาหลัก ในชีวิตประจาวันของเราพบเห็นทศนิยมสอง
ตาแหน่งมากมายและเกี่ยวข้องกับนักเรี ยนด้านใด
จุดทศนิยมให้อ่านว่าจุด และตัวเลขที่อยูห่ ลังจุด
มากที่สุด
ทศนิยมให้อ่านเรี ยงตัว
ความรู้ ของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความเข้ าใจทีค่ งทน
ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนทีน่ าไปสู่
นักเรียนจะรู้ ว่า...
ความเข้ าใจทีค่ งทน นักเรียนจะสามารถ...
- การอ่านทศนิยม ตัวเลขที่อยูห่ น้าจุดทศนิยมให้อ่าน 1. สื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญของทศนิยม
ตามค่าประจาหลัก จุดทศนิยมให้อ่านว่าจุด และ
2. นาเสนอทศนิยม
ตัวเลขที่อยูห่ ลังจุดทศนิยมให้อ่านเรี ยงตัว
3. แสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
- ค่าประจาหลักของทศนิยมตาแหน่งที่หนึ่ง คือ
เกี่ยวกับทศนิยม
4. นาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์หรื อ
1
หรื อ 0.1
เชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง
10
- ค่าประจาหลักของทศนิยมตาแหน่งที่สอง คือ
1
100

หรื อ 0.01
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- การเขียนทศนิยมในรู ปกระจาย เป็ นการเขียนในรู ป
การบวกของค่าของตัวเลขในหลักต่าง ๆ
- การเปรี ยบเทียบทศนิยมให้เปรี ยบเทียบจานวนนับ
หรื อศูนย์ที่อยูห่ น้าจุดทศนิยมก่อน ถ้าเท่ากันให้
เปรี ยบเทียบตัวเลขหลังจุดทศนิยมตาแหน่งที่ 1 ถ้า
ตัวเลขหลังจุดทศนิยมตาแหน่งที่ 1 เท่ากัน ให้
เปรี ยบเทียบตัวเลขหลังจุดทศนิยมตาแหน่งที่ 2
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียน
มีผลการเรียนรู้ ตามทีก่ าหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานทีน่ ักเรียนต้ องปฏิบัติ
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง การเขียนและการอ่านทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง หลักและค่าของตัวเลข
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง การเขียนทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่งในรู ปกระจาย
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง การเปรี ยบเทียบและการเรี ยงลาดับทศนิยมไม่เกินสอง
ตาแหน่ง
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
7. แบบบันทึกผลการอภิปราย
8. บันทึกความรู ้
9. การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.2 เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2) การสนทนาซักถาม
2) แบบบันทึกการสนทนาซักถาม
3) การประเมินผลงาน/กิจกรรม
3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรม
เป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่ม
เป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่ม
4) การประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
4) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยม
และค่านิยม
5) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
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3. สิ่ งทีม่ ่ ุงประเมิน
3.1 ความเข้าใจ 6 ด้าน ได้แก่ การอธิบาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การประยุกต์ใช้
ดัดแปลง และนาไปใช้ การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสาคัญและใส่ ใจในความรู ้สึกของผูอ้ ื่น
และการรู ้จกั ตนเอง
3.2 สมรรถนะสาคัญ เช่น ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทกั ษะชีวิต
และการใช้เทคโนโลยี
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4
ทศนิยม
เวลา 15 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 9
การเขียนและการอ่ านทศนิยมไม่ เกินสองตาแหน่ ง
3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 10
หลักและค่ าของตัวเลข
4
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 11
การเขียนทศนิยมไม่ เกินสองตาแหน่ งในรู ปกระจาย
4
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 12
การเปรียบเทียบและการเรียงลาดับทศนิยมไม่ เกิน
4
สองตาแหน่ ง

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ ม 1
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 9
การเขี
านทศนิ
ยมไม่ยเมไม่
กินสองต
การเขียนและการอ่
ยนและการอ่
านทศนิ
เกินาแหน่
สอง ง

9

สาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
หน่วยการเรี ยนรู้ท4ี่ 4ทศนิ
ทศนิยยมม

ภาคเรี ยนที่ 1
เวลา 33 ชัว่ โมง

1. สาระสาคัญ
การอ่านทศนิยม ตัวเลขที่อยูห่ น้าจุดทศนิยมให้อ่านตามค่าประจาหลัก จุดทศนิยมให้อ่านว่าจุด และ
ตัวเลขที่อยูห่ ลังจุดทศนิยมให้อ่านเรี ยงตัว
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 5/1, ค 1.1 ป. 5/2, ค 6.1 ป. 5/2, ค 6.1 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/4, ค 6.1 ป. 5/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อ่านและเขียนทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่งได้ (K)
2. ทางานเป็ นระเบียบ รอบคอบ และมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง (A)
3. นาเสนอผลงานโดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ได้ถูกต้องเหมาะสม (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
1. ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน
2. สังเกตจากการซักถาม การแสดง
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
และการอภิปรายร่ วมกัน
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
ใบกิจกรรมที่ 9 ทศนิยม

เครื่องมือวัดและประเมินผล
- แบบทดสอบก่อนเรี ยน

เกณฑ์ การวัด
-

- แบบบันทึกผลการอภิปราย
- แบบบันทึกความรู ้

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

- ใบกิจกรรมที่ 9 ทศนิยม

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ ม 1

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรม
ร่ วมกับกลุ่ม
ขณะทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร - แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 9 ทศนิยม
ใบกิจกรรมที่ 9 ทศนิยม
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เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
1. ทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง
2. ทศนิยมสองตาแหน่ง
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อ่านและเขียนทศนิยมได้
สั งคมศึกษาฯ
สารวจข้อมูลทางสังคมที่มีทศนิยม
การงานอาชีพฯ
การสังเกตทศนิยมที่มีในสถิติดา้ นการเกษตรของประเทศสมาชิกอาเซียน
ภาษาต่ างประเทศ
บทสนทนาเกี่ยวกับทศนิยม
สุ ขศึกษาฯ
บันทึกสถิติเกี่ยวกับสุ ขภาพ โภชนาการ การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้
ที่อ่านมา

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ ม 1
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2. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 6 จานวน 2 ตอน เวลา
15 นาที
3. ครู ทบทวนทศนิยมหนึ่งและสองตาแหน่ง โดยให้นกั เรี ยนเขียนทศนิยมหนึ่งและ
สองตาแหน่งจากรู ปต่อไปนี้

ขัน้ ที่ 2

กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู แสดงแผนภาพการอ่านและการเขียนทศนิยม พร้อมทั้งอธิบายดังนี้
จากรู ปส่ วนที่แรเงา 7 ส่ วนใน 10 ส่ วนเท่า ๆ กัน
เขียนอยูใ่ นรู ปเศษส่ วน คือ

7
10

เขียนในรู ปทศนิยมคือ 0.7

อ่านว่า ศูนย์จุดเจ็ด เป็ นทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง
จากรู ปส่ วนที่แรเงาเป็ น 21 ส่ วน ใน 100 ส่ วนเท่า ๆ กัน เขียนในรู ปเศษส่ วนคือ

21

เขียนในรู ปทศนิยมคือ 0.21 อ่านว่า ศูนย์จุดสองหนึ่ง เป็ นทศนิยมสอง
100
ตาแหน่ง โดยที่ 2 เป็ นทศนิยมตาแหน่งที่หนึ่ง และ 1 เป็ นทศนิยมตาแหน่ง
ที่สอง

จากรู ปส่ วนที่แรเงาเขียนในรู ปทศนิยมได้เป็ น 0.23
อ่านว่า ศูนย์จุดสองสาม โดยที่ 2 เป็ นทศนิยมตาแหน่งที่หนึ่ง และ 3
เป็ นทศนิยมตาแหน่งที่สอง
2. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความ
พร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป โดยครู วาดรู ปตารางหนึ่งร้อยช่องมา 3–5 รู ป
แล้วระบายสี ลงในช่องตาราง แล้วให้นกั เรี ยนเขียนทศนิยมแสดงส่ วนที่
ระบายสี ของตารางหนึ่งร้อยช่อง พร้อมคาอ่านลงในสมุด

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ ม 1
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ครั้ งที่ 2
3. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจ
การบ้านของนักเรี ยน
4. ครู แจกบัตรเลขทศนิยมและบัตรคาอ่านทศนิยมให้นกั เรี ยน โดยนักเรี ยนหนึ่งคนจะ
ถือบัตรเพียงใบเดี ยวแล้วให้นกั เรี ยนจับคู่กนั พร้ อมทั้งให้แต่ละคู่ออกมาเขียนเลข
ทศนิยมและคาอ่านทศนิยม เช่น
6.3

อ่านว่า

หกจุดสาม

57.11

อ่านว่า

ห้าสิ บเจ็ดจุดหนึ่งหนึ่ง

5. ให้นกั เรี ยนแต่ละคู่ช่วยกันสรุ ปวิธีการอ่านและเขียนทศนิยม
6. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการเขียนและการอ่านทศนิยมไม่เกินสอง
ตาแหน่ง เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจ
คาตอบจากการทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. ฝึกเขียนและอ่านเลขทศนิยม พร้อมทั้งวาดภาพประกอบ
3. นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 9 ทศนิยม ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. ใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น การชัง่ ของ การวัดสิ่ งของต่าง ๆ
2. นาความรู ้ที่ได้ไปใช้เรี ยนเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับทศนิยม
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การอ่านทศนิยม ตัวเลขที่อยูห่ น้าจุดทศนิยมให้อ่านตามค่าประจาหลัก ตัวเลข
ที่อยูห่ ลังจุดทศนิยมให้อ่านเรี ยงตัว
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ฝึกเขียนเศษส่ วนและอ่านเศษส่ วนตามที่กาหนด
2. ให้นกั เรี ยนสรุ ปหลักในการอ่านทศนิยมและการเขียนทศนิยม
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องหลักและค่าของตัวเลข เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการ
เรี ยนครั้งต่อไป

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ ม 1

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. บัตรเลขทศนิยม บัตรคาอ่านทศนิยม
2. แผนภาพการอ่านและการเขียนทศนิยม
3. ใบกิจกรรมที่ 9 ทศนิยม ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. เกมคณิ ตศาสตร์
2. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์
3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ทางคณิ ตศาสตร์
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้ _______________________________________________
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ ___________________________________
แนวทางแก้ไขปัญหา _______________________________________________
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน ____________________________________________
เหตุผล ___________________________________________________________
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ________________________________________
ผูส้ อน/แทน _______________________________________________________

87

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ ม 1

10

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 10
กและค่าของตั
าของตัววเลข
เลข
หลัหลั
กและค่
สาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
หน่วยการเรี ยนรู ้ท4ี่ 4ทศนิ
ทศนิยยมม

ภาคเรี ยนที่ 1
เวลา 44ชัว่ โมง

1. สาระสาคัญ
- ค่าประจาหลักของทศนิยมตาแหน่งที่หนึ่ง คือ 1 หรื อ 0.1
10

- ค่าประจาหลักของทศนิยมตาแหน่งที่สอง คือ 1 หรื อ 0.01
100

2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 5/1, ค 1.1 ป. 5/2, ค 6.1 ป. 5/2, ค 6.1 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/4, ค 6.1 ป. 5/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกค่าประจาหลักและค่าของตัวเลขในหลักต่าง ๆ ของทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่งได้ (K)
2. ทางานเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและมีวิจารณญาณ (A)
3. ให้เหตุผลและสื่ อความหมายได้ถูกต้องเหมาะสม (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 10 ค่าของตัวเลข
ใบกิจกรรมที่ 10 ค่าของตัวเลข

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรม
ร่ วมกับกลุ่ม
ขณะทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร - แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 10 ค่าของตัวเลข
ใบกิจกรรมที่ 10 ค่าของตัวเลข

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
ค่าประจาหลักของทศนิยม
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
พูดอธิบายแสดงเหตุผล
วิทยาศาสตร์
เขียนตัวเลขนัยสาคัญ
ศิลปะ
ออกแบบตกแต่งแบบรู ปของทศนิยม
ภาษาต่ างประเทศ
บทสนทนาเกี่ยวกับทศนิยม
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้
2. ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้
13.09 อ่านว่า
49.52 อ่านว่า
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ห้าสิ บหกจุดศูนย์หนึ่ง เขียนเป็ นทศนิยม คือ
หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิ บเอ็ดจุดหนึ่ง เขียนเป็ นทศนิยม คือ
25.09 ตัวเลข 9 หมายความว่า เป็ นกี่ส่วนใน 100 ส่ วนที่เท่ากัน
97.53 ตัวเลข 3 หมายความว่า เป็ นกี่ส่วนใน 100 ส่ วนที่เท่ากัน
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู แสดงแผนภาพตารางค่าประจาหลักของทศนิยม พร้อมทั้งอธิบายและยกตัวอย่าง
หลัก
พัน
ร้ อย
สิ บ
หน่ วย
ส่ วนสิ บ ส่ วนร้ อย
ค่ าประจาหลัก

1,000

100

10

1

1

1

10

100

พิจารณาจาก 654.32
6 อยูใ่ นหลักร้อย มีค่า 600
5 อยูใ่ นหลักสิ บ มีค่า 50
4 อยูใ่ นหลักหน่วย มีคา่ 4
3 อยูใ่ นหลักส่ วนสิ บ มีค่า 3 หรื อ 0.3
10

2 อยูใ่ นหลักส่ วนร้อย มีค่า 2 หรื อ 0.02
100

2. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป โดยให้นกั เรี ยนพิจารณาตัวเลขทศนิยมที่กาหนดให้ เขียน
คาอ่านและเขียนว่าตัวเลขแต่ละตัวอยูใ่ นหลักใด และมีค่าเท่าใด
70.09, 153.12, 57.54, 1.7, 0.27
ครั้ งที่ 2
3. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจ
การบ้านของนักเรี ยน
4. ให้นกั เรี ยนเล่นเกมบิงโก โดยครู แจกแผ่นตารางตัวเลขให้นกั เรี ยนคนละแผ่น แล้ว
ให้นกั เรี ยนหยิบคาใบ้ประจาหลักทีละคน ใครที่มีตวั เลขตรงกับคาใบ้ให้วงกลม
ล้อมรอบตัวเลขนั้น เล่นจนกระทัง่ มีคนวงกลมล้อมรอบตัวเลขห้าตัวในแนวนอน
แนวตั้ง หรื อแนวทแยงมุมก็ได้ นักเรี ยนคนนั้นคือผูช้ นะ
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ตัวอย่าง
แผ่นตาราง

91

32.20 12.45 154.12 32.36 36.55 นักเรี ยนหยิบคาใบ้ประจาหลัก
50.36 14.12 36.58 25.37 29.02
72.365

46.03 91.15 32.36 249.02

79.56 101.01 101.02 38.33 83.92

ครั้งที่ 1 ตัวเลข 2 อยูห่ ลักส่ วนสิ บ
ครั้งที่ 2 ตัวเลข 1 อยูห่ ลักสิ บ
ครั้งที่ 3 ตัวเลข 5 อยูห่ ลักส่ วนร้อย
ครั้งที่ 4 ตัวเลข 3 อยูห่ ลักส่ วนสิ บ
ครั้งที่ 5 ตัวเลข 6 อยูห่ ลักหน่วย

10.03 44.45 36.21 38.33 36.71
5. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องหลักและค่าของตัวเลข เพื่อฝึ กฝน
ทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจ
คาตอบจากการทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. ให้นกั เรี ยนกาหนดเลขทศนิยม พร้อมทั้งบอกค่าประจาหลักแต่ละตัว
3. ให้นกั เรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 10 ค่าของตัวเลข ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทากิจกรรมหรื อโครงงานเกี่ยวกับเรื่ องหลักและค่า
ของตัวเลข เพื่อฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 4
ขัน้ ที่ 4

กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยน
รายงานผลการทากิจกรรมหรื อโครงงาน
2. สร้างเกมคณิ ตศาสตร์
3. ใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น ดูตารางค่าน้ ามันจากปั๊มน้ ามัน

ขัน้ ที่ 5

สรุปควำมคิดรวบยอด
ค่าประจาหลักส่ วนสิ บ คือ

1
10
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ค่าประจาหลักส่ วนร้อย คือ

1
100

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนสรุ ปค่าประจาหลักของตัวเลขทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
2. ฝึกอ่านและเขียนตัวเลขทศนิยมพร้อมทั้งบอกค่าประจาหลักของตัวเลขแต่ละตัว
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องการเขียนทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่งในรู ปกระจาย เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แผ่นตารางเล่นเกมบิงโก พร้อมคาใบ้
2. แผนภาพตารางค่าประจาหลักของทศนิยม
3. ใบกิจกรรมที่ 10 ค่าของตัวเลข ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์
2. สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน เช่น การซื้อขายของ
3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้ _______________________________________________
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ ___________________________________
แนวทางแก้ไขปัญหา _______________________________________________
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน ____________________________________________
เหตุผล ___________________________________________________________
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ________________________________________
ผูส้ อน/แทน _______________________________________________________
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 11

11

การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย

การเขียนทศนิยมไม่ เกินสองตาแหน่ งในรู ปกระจาย

สาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
หน่วยการเรี ยนรู้ท4ี่ 4ทศนิ
ทศนิยยมม

ภาคเรี ยนที่ 1
เวลา 44ชัว่ โมง

1. สาระสาคัญ
การเขียนทศนิยมในรู ปกระจาย เป็ นการเขียนในรู ปการบวกของค่าของตัวเลขในหลักต่าง ๆ
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 5/1, ค 1.1 ป. 5/2, ค 6.1 ป. 5/2, ค 6.1 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/4, ค 6.1 ป. 5/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เขียนทศนิยมในรู ปกระจายตามค่าประจาหลักของทศนิยมได้ (K)
2. ทางานเป็ นระเบียบ รอบคอบ และมีวิจารณญาณ (A)
3. แก้ปัญหาโดยให้เหตุผลอย่างเหมาะสมและสื่ อความหมายได้ถูกต้อง (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 11 รู ปกระจาย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 11 รู ปกระจาย
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร - แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 11 รู ปกระจาย
ใบกิจกรรมที่ 11 รู ปกระจาย
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เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
การเขียนทศนิยมในรู ปกระจาย
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
นาเสนอการเขียนทศนิยมในรู ปกระจาย
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมคณิ ตศาสตร์
การงานอาชีพฯ
การใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์เลขทศนิยม
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้
ที่อ่านมา
2. ให้นกั เรี ยนทบทวนการกระจายเลขจานวนนับ โดยการทาโจทย์ต่อไปนี้
จงเขียนให้อยูใ่ นรู ปการกระจายและบอกว่าตัวเลขแต่ละตัวอยูใ่ นหลักใด มีค่าเท่าใด
132, 444, 256, 7,423
3. ให้นกั เรี ยนทายตัวเลขจากคาใบ้ต่อไปนี้
. คาตอบ (55.3)
คาใบ้
– หลักสิ บของตัวเลขนี้มาจากตัวเลขประจาหลักส่ วนสิ บของ 100.65 ลบกับตัวเลข
ประจาหลักร้อยของ 154.18
– หลักหน่วยของตัวเลขนี้คือ ตัวเลขประจาหลักที่ปรากฏใน 59.13 แต่ไม่ปรากฏ
ใน 39.41
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ขัน้ ที่ 2
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– หลักส่ วนสิ บของตัวเลขนี้มาจากการหารตัวเลขประจาหลักส่ วนร้อยของ 82.86
ด้วย 2
กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู แสดงแผนภาพการเขียนทศนิยมในรู ปกระจาย พร้อมทั้งอธิบายและยกตัวอย่าง
ดังนี้
เขียนทศนิยม 5,987.34 ในรู ปกระจาย สามารถทาได้ดงั นี้
5 อยูใ่ นหลักพันมีค่า 5,000
9 อยูใ่ นหลักร้อยมีค่า 900
8 อยูใ่ นหลักสิ บมีค่า 80
7 อยูใ่ นหลักหน่วยมีค่า 7
3 อยูใ่ นหลักส่ วนสิ บมีค่า
4 อยูใ่ นหลักส่ วนร้อยมีค่า

3
10
4

หรื อ 0.3
หรื อ 0.04

100
ดังนั้น 5,987.34 เขียนในรู ปกระจายได้
5,987.34 = 5,000 + 900 + 80 + 7 + 0.3 + 0.04

= 5,000 + 900 + 80 + 7 +

3
10

+

4
100

= (5 × 1,000) + (9 × 100) + (8 × 10) + (7 × 1) + (3 ×

1

) + (4 ×

1

10
100
2. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป โดยครู เขียนทศนิยมบนกระดานดามา 5 จานวน แล้วให้
นักเรี ยนเขียนทศนิยมในรู ปกระจายลงในสมุด
ครั้ งที่ 2
3. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจ
การบ้านของนักเรี ยน
4. ครู กาหนดโจทย์รูปกระจายของทศนิยม ดังนี้
200 + 30 + 9 + 0.50 + 0.08 = …… 50 + 9 + 0.60 + 0.03 = ……
1,000 + 0.20 + 0.04 = ……
800 + 4 + 0.10 + 0.09 = ……
600 + 70 + 0.40 + 0.02 = ……

)
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แล้วให้นกั เรี ยนเขียนทศนิยมของรู ปกระจายของทศนิยมที่กาหนดให้
5. ครู แจกบัตรหมายเลขที่ระบุค่าประจาหลักให้นกั เรี ยนทุกคน แล้วกาหนดตัวเลข
ทศนิยม เพื่อให้นกั เรี ยนออกมายืนตามบัตรหมายเลขที่ระบุค่าประจาหลัก แล้วให้
นักเรี ยนที่เหลือช่วยกันตรวจสอบว่าถูกต้องหรื อไม่ เช่น ครู กาหนดตัวเลข 12.34
1, หลักสิ บ
2, หลักหน่วย 3, หลักส่ วนสิ บ
4, หลักส่ วนร้อย
6. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการเขียนทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
ในรู ปกระจาย เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนกาหนดตัวเลขทศนิยม พร้อมกับเขียนในรู ปกระจาย
3. นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 11 รู ปกระจาย ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทากิจกรรมหรื อโครงงานเกี่ยวกับเรื่ องการ
เขียนทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่งในรู ปกระจาย เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยน
และเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 4
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยน
รายงานผลการทากิจกรรมหรื อโครงงาน
2. นาไปใช้บวกเลขทศนิยมโดยใช้การกระจาย
3. ทาให้ทราบค่าของตัวเลขที่แท้จริ งได้อย่างถูกต้อง
ขัน้ ที่ 5

สรุปควำมคิดรวบยอด
การเขียนทศนิยมในรู ปกระจาย เป็ นการเขียนในรู ปการบวกของตัวเลขประจาหลัก
ที่คูณด้วยค่าประจาหลัก
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ทบทวนการเขียนจานวนในรู ปกระจาย
2. เขียนสรุ ปการเขียนทศนิยมในรู ปกระจาย
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3. ครู ให้ใบงานเรื่ องการเปรี ยบเทียบและการเรี ยงลาดับทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง เพื่อให้
นักเรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. บัตรหมายเลขที่ระบุค่าประจาหลัก
2. แผนภาพการเขียนทศนิยมในรู ปกระจาย
3. ใบกิจกรรมที่ 11 รู ปกระจาย ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
2. ข้อมูลจากวารสาร สิ่ งตีพิมพ์
3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้ _______________________________________________
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ ___________________________________
แนวทางแก้ไขปัญหา _______________________________________________
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน ____________________________________________
เหตุผล ___________________________________________________________
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ________________________________________
ผูส้ อน/แทน _______________________________________________________
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 12

12

การเปรียบเทียบและการเรียงลาดับทศนิยมไม่ เกินสองตาแหน่ ง

สาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
หน่วยการเรี ยนรู้ท4ี่ 4 ทศนิ
ทศนิยยมม

ภาคเรี ยนที่ 1
เวลา 44ชัว่ โมง

1. สาระสาคัญ
การเปรี ยบเทียบทศนิยมให้เปรี ยบเทียบจานวนนับหรื อศูนย์ที่อยูห่ น้าจุดทศนิยมก่อน ถ้าเท่ากัน
ให้เปรี ยบเทียบตัวเลขหลังจุดทศนิยมตาแหน่งที่ 1 ถ้าตัวเลขหลังจุดทศนิยมตาแหน่งที่ 1 เท่ากัน ให้
เปรี ยบเทียบตัวเลขหลังจุดทศนิยมตาแหน่งที่ 2
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 5/1, ค 1.1 ป. 5/2, ค 6.1 ป. 5/2, ค 6.1 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/4, ค 6.1 ป. 5/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เปรี ยบเทียบทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่งได้ (K)
2. เรี ยงลาดับทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่งได้ (K)
3. มีความรับผิดชอบ ความเป็ นระเบียบ และมีวิจารณญาณในการทางาน (A)
4. แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ และสื่ อสัญลักษณ์คณิ ตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 12 มากกว่า...
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 12 มากกว่า...
น้อยกว่า
น้อยกว่า
3. ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
- แบบทดสอบวัดความรู ้ประจา ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
วัดความรู ้ประจาหน่วย
หน่วย
4. การทาแบบทดสอบหลังเรี ยน - แบบทดสอบหลังเรี ยน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
- แบบประเมินพฤติกรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ขณะทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
- แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
- แบบบันทึกความคิดเห็น
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
เกี่ยวกับการประเมินชิ้นงาน
ในแฟ้ มสะสมผลงาน
- แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
4. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 12 มากกว่า...
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 12 มากกว่า...น้อยกว่า น้อยกว่า
5. สาระการเรียนรู้
1. การเปรี ยบเทียบทศนิยม
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
สั งคมศึกษาฯ
วิทยาศาสตร์
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน

2. การเรี ยงลาดับทศนิยม
เปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับทศนิยม การพูดอธิบายเหตุผล
สารวจข้อมูลทางสังคมที่มีทศนิยม
การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้ า อุณหภูมิ แสง เสี ยง
ที่แสดงค่าเป็ นทศนิยม
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1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้
ที่อ่านมา
2. ให้นกั เรี ยนเล่นเกมบิงโก โดยครู แจกแผ่นตารางตัวเลขให้นกั เรี ยนคนละแผ่น แล้วให้
นักเรี ยนหยิบคาใบ้ประจาหลักทีละคน ใครที่มีตวั เลขตรงกับคาใบ้ให้วงกลมล้อมรอบ
ตัวเลขนั้น เล่นจนกระทัง่ มีคนวงกลมล้อมรอบตัวเลขห้าตัวในแนวนอน แนวตั้ง หรื อ
แนวทแยงมุมก็ได้ นักเรี ยนคนนั้นคือผูช้ นะ ตัวอย่างเช่น
แผ่ นตาราง

ขัน้ ที่ 2

32.20 12.45 154.12 32.36 36.55 นักเรี ยนหยิบคาใบ้ประจาหลัก
่
50.36 29.02 36.58 25.36 14.12 ครั้งที่ 1 ตัวเลข 3 อยูหลักสิ บ
ครั้งที่ 2 ตัวเลข 2 อยูห่ ลักร้อย
72.36 46.65 91.14 32.36 249.02 ครั้งที่ 3 ตัวเลข 3 อยูห่ ลักส่ วนสิ บ
่
36.71 101.01 101.02 38.33 483.92 ครั้งที่ 4 ตัวเลข 8 อยูหลักส่ วนร้อย
ครั้งที่ 5 ตัวเลข 4 อยูห่ ลักส่ วนร้อย
10.02 44.44 36.21 38.33 79.56

กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู แสดงแผนภาพการเปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับทศนิยม ให้นกั เรี ยนทาความเข้าใจ
พร้อมกับอธิบาย ดังนี้
1) การเปรี ยบเทียบทศนิยมให้เปรี ยบเทียบจานวนนับหรื อศูนย์ที่อยูห่ น้าจุดทศนิยม
ก่อน เช่น 2.56 กับ 1.65 ให้เปรี ยบเทียบ 2 กับ 1 จะเห็นว่า 2 มีค่ามากกว่า 1
ดังนั้น 2.56 มากกว่า 1.65 เขียนแทนด้วย 2.56 > 1.65
หรื อ 1.65 น้อยกว่า 2.56 เขียนแทนด้วย 1.65 < 2.56
ถ้าจานวนหน้าจุดทศนิยมมีค่าเท่ากัน ให้เปรี ยบเทียบทศนิยมในตาแหน่งที่หนึ่ง
ถ้าทศนิยมของจานวนใดมีค่ามากกว่า ทศนิยมนั้นจะมีค่ามากกว่า เช่น 4.78 กับ
4.59 เปรี ยบเทียบ 7 กับ 5 จะเห็นว่า 7 มีค่ามากกว่า 5
ดังนั้น 4.78 > 4.59
ถ้าทศนิยมในตาแหน่งที่หนึ่งมีค่าเท่ากัน ให้เปรี ยบเทียบทศนิยมตาแหน่งถัดไป
ทางขวามือ เช่น 4.35 กับ 4.36 เปรี ยบเทียบ 5 กับ 6 จะเห็นว่า 5 มีค่าน้อยกว่า 6
ดังนั้น 4.35 < 4.36 และการเขียน 0 (ศูนย์) ต่อท้ายทศนิยมใด ๆ จะไม่ทาให้ค่า
ของทศนิยมเปลี่ยนแปลง เช่น 0.3 = 0.30
2) การเรี ยงลาดับทศนิยม
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จากเส้นจานวนจะพบว่า 1.5 อยูท่ างขวามือของ 1.4 และ 1.4 อยูท่ างขวามือของ 1.3
ดังนั้น 1.5 > 1.4 > 1.3
และ 0.1 อยูท่ างซ้ายมือของ 0.2 และ 0.2 อยูท่ างซ้ายมือของ 0.3
ดังนั้น 0.1 < 0.2 < 0.3
นอกจากจะพิจารณาจากเส้นจานวนแล้วยังพิจารณาจากรู ปภาพและการเปรี ยบเทียบ
ทศนิยมตามหลักการเปรี ยบเทียบทศนิยม แล้วจึงนามาเรี ยงลาดับกันต่อไป
2. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป โดยครู เขียนทศนิยมมา 5 ข้อ แต่ละข้อแสดงทศนิยม 5 จานวนบนกระดานดาแล้ว
ให้นกั เรี ยนเขียนเรี ยงลาดับทศนิยมจากน้อยไปมากและจากมากไปน้อยลงในสมุด
ครั้ งที่ 2
3. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจ
การบ้านของนักเรี ยน
4. ครู แจกบัตรตัวเลขทศนิยมให้นกั เรี ยนคนละใบ จากนั้นเลือกนักเรี ยนมา 10–15 คน
ให้นกั เรี ยนจับกลุ่มกัน โดยให้เพื่อนทั้ง 10–15 คน เป็ นเกณฑ์เปรี ยบเทียบตัวเลข
ภายในกลุ่มต้องประกอบไปด้วยตัวเลขทศนิยมที่มีค่าเท่ากับ มากกว่า และน้อยกว่า
ของนักเรี ยนที่เป็ นเกณฑ์
5. ให้แต่ละกลุ่มนาตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุดมาเขียนบนกระดาน จากนั้นให้นกั เรี ยน
ช่วยกันเรี ยงลาดับตัวเลขบนกระดาน
6. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการเปรี ยบเทียบและการเรี ยงลาดับ
ทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความ
พร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. ฝึกเรี ยงลาดับตัวเลขทศนิยมตามที่กาหนดให้
3. ทบทวนจานวนและเศษส่ วนที่มีค่าเท่ากัน
4. นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 12 มากกว่า...น้อยกว่า ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทากิจกรรมหรื อโครงงานเกี่ยวกับเรื่ องการ

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ ม 1

102

เปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง เพื่อฝึ กฝนทักษะของ
นักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 4
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยน
รายงานผลการทากิจกรรมหรื อโครงงาน
2. รู ้จกั เปรี ยบเทียบราคาสิ นค้าต่าง ๆ
3. นาความรู ้ที่ได้มาสร้างเกมคณิ ตศาสตร์
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การเปรี ยบเทียบทศนิยมให้เปรี ยบเทียบจานวนนับหรื อศูนย์ที่อยูห่ น้าจุดทศนิยม ถ้าจานวนใด
มีค่ามากกว่า ตัวเลขทศนิยมนั้นก็จะมีค่ามากกว่า ถ้าเท่ากันให้พิจารณาทศนิยมตาแหน่งที่หนึ่ง ถ้าทศนิยมใน
ตาแหน่งที่หนึ่งมีค่ามากกว่า ตัวเลขทศนิยมนั้นจะมีค่ามากกว่า ถ้าเท่ากันให้พิจารณาทศนิยมตาแหน่งทาง
ขวามือถัดไปตามลาดับ
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับทศนิยมจากเส้นจานวนและการวาดภาพ
2. ให้นกั เรี ยนสรุ ปการเปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับทศนิยม
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องความหมายของเศษส่ วน เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แผนภาพการเปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับทศนิยม
2. ใบกิจกรรมที่ 12 มากกว่า...น้อยกว่า ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการ
เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ห้องสมุด
3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
2. สถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้ ________________________________________________
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ ____________________________________
แนวทางแก้ไขปัญหา ________________________________________________
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน ____________________________________________
เหตุผล ___________________________________________________________
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ _________________________________________
ผูส้ อน/แทน _______________________________________________________
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เศษส่ วน
เวลา 12 ชั่วโมง

ความหมายของเศษส่ วน
ความสั มพันธ์ ของ
เศษส่ วนกับทศนิยม

การเรียงลาดับเศษส่ วน

เศษส่ วนแท้
เศษเกิน จานวนคละ

เศษส่ วน

การเปรียบเทียบเศษส่ วนที่มี
ตัวส่ วนเป็ นพหุคูณของกันและกัน

เศษส่ วนของจานวนนับ

เศษส่ วนที่เท่ ากัน

เศษส่ วนอย่ างต่า
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ความรู้
1. ความหมายของเศษส่ วน
2. เศษส่ วนแท้ เศษเกิน จานวนคละ
3. เศษส่ วนของจานวนนับ
4. เศษส่ วนที่เท่ากัน
5. เศษส่ วนอย่างต่า
6. การเปรี ยบเทียบเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนเป็ นพหุคูณของกันและกัน
7. การเรี ยงลาดับเศษส่ วน
8. ความสัมพันธ์ของเศษส่ วนกับทศนิยม
คุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม

1. ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเศษส่ วน
ด้วยความสนใจ ความตั้งใจเรี ยน และ
การทางานกลุ่ม
2. ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ในตนเอง
ในการร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเศษส่ วน
3. มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

ทักษะ/กระบวนการ

เศษส่ วน

1. การสื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญ
ของเศษส่ วน
2. สามารถนาเสนอเศษส่ วน
3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับเศษส่ วน
4. การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์
หรื อเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง ความหมายของเศษส่ วน
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง เศษส่ วนแท้ เศษเกิน จานวนคละ
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง เศษส่ วนของจานวนนับ
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง เศษส่ วนที่เท่ากัน
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง เศษส่ วนอย่างต่า
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง การเปรี ยบเทียบเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนเป็ นพหุคูณของกันและกัน
7. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง การเรี ยงลาดับเศษส่ วน
8. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง ความสัมพันธ์ของเศษส่ วนกับทศนิยม
9. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5
10. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึกทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
11. แบบบันทึกผลการอภิปราย
12. บันทึกความรู ้
13. การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 5 เล่ม 1

105

การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ววยการเรี
ยการเรียยนรูนรู้ ท้ ี่ 55 เศษส่
เศษส่ววนน
หน่
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. เขียนและอ่านเศษส่ วน จานวนคละ และทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง (ค 1.1 ป. 5/1)
2. เปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับเศษส่ วนและทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง (ค 1.1 ป. 5/2)
3. เขียนเศษส่ วนในรู ปทศนิยมและร้อยละ เขียนร้อยละในรู ปเศษส่ วนและทศนิยม และเขียนทศนิยมในรู ป
เศษส่ วนและร้อยละ (ค 1.1 ป. 5/3)
4. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจและสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 5/3)
5. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการนาเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม (ค 6.1 ป. 5/4)
6. เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ (ค 6.1 ป. 5/5)
7. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (ค 6.1 ป. 5/6)
ความเข้ าใจทีค่ งทนของนักเรียน
คาถามสาคัญทีท่ าให้ เกิดความเข้ าใจทีค่ งทน
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
นักเรี ยนใช้สญ
ั ลักษณ์เศษส่ วนแทนปริ มาณใด
เศษส่ วน คือ ตัวเลขที่มีค่าไม่เต็มหน่วย
ได้บา้ ง แล้วคิดว่าใช้ถูกต้องหรื อไม่
ความรู้ ของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความเข้ าใจทีค่ งทน
ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนทีน่ าไปสู่
นักเรียนจะรู้ ว่า...
ความเข้ าใจทีค่ งทน นักเรียนจะสามารถ...
- ความหมายของเศษส่ วน มี 2 ลักษณะ คือ
1. สื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญของเศษส่ วน
ความหมายของเศษส่ วนจากของสิ่ งเดียว
2. นาเสนอเศษส่ วน
ความหมายของเศษส่ วนจากของหลายสิ่ ง
3. แสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
- เศษส่ วนแท้ คือ เศษส่ วนที่ตวั เศษมีค่าน้อยกว่า
เกี่ยวกับเศษส่ วน
ตัวส่ วน
4. นาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์หรื อ
- เศษเกิน คือ เศษส่ วนที่ตวั เศษมีค่าเท่ากันหรื อ
เชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง
มากกว่าตัวส่ วน
- จานวนคละ คือ จานวนที่เขียนอยูใ่ นรู ปจานวนนับ
กับเศษส่ วนแท้
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- การเขียนเศษเกินในรู ปจานวนคละ สามารถทาได้
โดยการนาตัวส่ วนไปหารตัวเศษ ผลหารที่ได้จะ
เป็ นจานวนนับ เศษที่เหลือจากการหารเป็ นตัวเศษ
โดยมีตวั ส่ วนคงเดิม
- เศษส่ วนที่เท่ากับจานวนนับ เป็ นเศษเกินที่มี
ตัวส่ วนหารตัวเศษไม่ลงตัว
- การทาเศษให้ตวั ส่ วนมีค่าตามที่กาหนด สามารถ
ทาได้กต็ ่อเมื่อตัวส่ วนที่กาหนดให้เป็ นพหุคูณของ
ตัวส่ วนเดิม โดยนาตัวส่ วนเดิมเป็ นพหุคูณของ
ตัวส่ วนที่กาหนดให้
- เศษส่ วนอย่างต่า คือ เศษส่ วนที่ไม่มีจานวนนับใด ๆ
ที่มากกว่า 1 ไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่ วนได้ลงตัว
- การเปรี ยบเทียบเศษส่ วนต้องทาให้ตวั ส่ วนมีค่า
เท่ากัน ถ้าเศษส่ วนมีตวั ส่ วนไม่เท่ากันต้องแปลง
เศษส่ วนให้มีตวั ส่ วนเท่ากันเสี ยก่อน แล้วนา
ตัวเศษมาเปรี ยบเทียบกัน เศษส่ วนที่ตวั เศษมี
ค่ามากกว่า จะมีค่ามากกว่าโดยใช้สญ
ั ลักษณ์
>, < และ = แสดงการเปรี ยบเทียบเศษส่ วน
- เศษส่ วนตั้งแต่ 3 จานวนขึ้นไปเราสามารถนามา
เปรี ยบเทียบกันได้โดยวิธีการเรี ยงลาดับ
- ทศนิยม 1 และ 2 ตาแหน่ง เมื่อทาให้เป็ นเศษส่ วน
จะมีส่วนเป็ น 10 และ 100 ตามลาดับ
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียนมี
ผลการเรียนรู้ ตามทีก่ าหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานทีน่ ักเรียนต้ องปฏิบัติ
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง ความหมายของเศษส่ วน
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง เศษส่ วนแท้ เศษเกิน จานวนคละ
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง เศษส่ วนของจานวนนับ
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง เศษส่ วนที่เท่ากัน
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง เศษส่ วนอย่างต่า
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6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง การเปรี ยบเทียบเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนเป็ นพหุคูณของกันและกัน
7. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง การเรี ยงลาดับเศษส่ วน
8. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง ความสัมพันธ์ของเศษส่ วนกับทศนิยม
9. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5
10. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึกทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
11. แบบบันทึกผลการอภิปราย
12. บันทึกความรู ้
13. การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.2 เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2) การสนทนาซักถาม
2) แบบบันทึกการสนทนาซักถาม
3) การประเมินผลงาน/กิจกรรม
3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรม
เป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่ม
เป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่ม
4) การประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
4) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยม
และค่านิยม
5) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สิ่ งทีม่ ่ ุงประเมิน
3.1 ความสามารถ 6 ด้าน ได้แก่ การอธิบาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การประยุกต์
ดัดแปลง และนาไปใช้ การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสาคัญและใส่ ใจในความรู ้สึก
ของผูอ้ ื่น และการรู ้จกั ตนเอง
3.2 สมรรถนะสาคัญ เช่น ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทกั ษะชีวิต
และการใช้เทคโนโลยี
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5
เศษส่ วน
เวลา 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 13
ความหมายของเศษส่ วน
1
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 14
เศษส่ วนแท้ เศษเกิน จานวนคละ
2
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 15
เศษเกินและจานวนคละ
1
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 16
เศษส่ วนของจานวนนับ
1

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 5 เล่ม 1

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 17
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 18
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 19
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 20
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 21

เศษส่ วนทีเ่ ท่ ากัน
เศษส่ วนอย่ างต่า
การเปรียบเทียบเศษส่ วนทีม่ ีตัวส่ วนเป็ นพหุคูณของ
กันและกัน
การเรียงลาดับเศษส่ วน
ความสั มพันธ์ ของเศษส่ วนกับทศนิยม
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 13
ความหมายของเศษส่ วน
สาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
หน่วยการเรี ยนรู ้ท5ี่ 5เศษส่
เศษส่ววนน

ภาคเรี ยนที่ 1
เวลา 11ชัว่ โมง

1. สาระสาคัญ
ความหมายของเศษส่ วน มี 2 ลักษณะ คือ ความหมายของเศษส่ วนจากของสิ่ งเดียว ความหมายของ
เศษส่ วนจากของหลายสิ่ ง
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 5/1, ค 1.1 ป. 5/2, ค 1.1 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/4, ค 6.1 ป. 5/5, ค 6.1 ป. 5/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกความหมายของเศษส่ วน และเขียนภาพแสดงเศษส่ วนตามที่กาหนดให้ได้ (K)
2. ทางานเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย รอบคอบ และมีความรับผิดชอบ (A)
3. สามารถสื่ อสารและนาเสนอจานวนที่เป็ นเศษส่ วนได้ (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. ตรวจผลการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน - แบบทดสอบก่อนเรี ยน
2. สังเกตจากการซักถาม การแสดง
- แบบบันทึกผลการอภิปราย
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
- แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
- แบบประเมินพฤติกรรม
ร่ วมกับกลุ่ม
ขณะทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
- แบบประเมินด้านคุณธรรม
ประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5. สาระการเรียนรู้
ความหมายของเศษส่ วน
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สั งคมศึกษาฯ
ศิลปะ
สุ ขศึกษาฯ
ภาษาต่ างประเทศ
การงานอาชีพฯ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
- แบบประเมินด้านทักษะ/
กระบวนการ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของเศษส่ วน
สารวจพืชและสัตว์ในโรงเรี ยนแล้วแสดงค่าในรู ปเศษส่ วน
สารวจจานวนประชากรในหมู่บา้ นหรื อชุมชนแล้วแสดงในรู ป
เศษส่ วน
วาดภาพแสดงความหมายของเศษส่ วน
แข่งขันเกมเกี่ยวกับเศษส่ วนได้อย่างสนุกสนาน
อ่านหรื อเขียนคาศัพท์เกี่ยวกับเศษส่ วน
ประดิษฐ์ของเล่นแยกชิ้นที่สามารถแสดงค่าเศษส่ วนต่าง ๆ

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้
ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ วจานวน 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1) 208 – 159 =………
6) 470 – 188 =………
2) 314 – 167 =………
7) 918 – 198 =………
3) 436 – 286 =………
8) 500 – 250 =………
4) 671 – 491 =………
9) 753 – 635 =………
5) 903 – 568 =………
10) 308 – 291 =………
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3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง เศษส่ วน เพื่อเตรี ยมความพร้อม
เพลงเศษส่ วน
เนือ้ ร้ อง... ราตรี รุ่ งทวีชยั
ทำนอง... ป่ าดงพงพี
จาให้ดี
อย่าเพิ่งงงงัน
จาไว้อย่าได้สบั สน
ฝึกอ่านเขียนแยกแยะ

แบ่งส่ วนที่มีตอ้ งเท่ากัน
ตัวเศษนั้นคือเลขบน
เลขบนคือส่ วนที่แรเงา
ทบทวนเรื่ องเก่า ๆ

เศษส่ วนนั้นก็จะบรรเทา
นักเรี ยนของเรา ต่างเข้าใจเอย
นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันแบ่งรู ปเรขาคณิ ตที่กาหนดให้ออกเป็ น 6 ส่ วน
เท่า ๆ กัน

รู ปที่ 1
รู ปที่ 2
รู ปที่ 3
จากนั้นแรเงาหรื อระบายสี พ้ืนที่ 2 ส่ วน แล้วให้นกั เรี ยนเขียนเศษส่ วนแสดงส่ วนที่ระบายสี
และอ่านเศษส่ วนที่เขียน นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปว่า ตัวเศษแสดงจานวนที่เราสนใจหรื อ
กล่าวถึง ตัวส่ วนแสดงจานวนส่ วนแบ่งทั้งหมดที่เท่า ๆ กัน จากนั้นให้นกั เรี ยนอ่านและเขียน
เศษส่ วนจานวนต่าง ๆ จากแถบแสดงเศษส่ วน รู ปภาพแสดงเศษส่ วน 2–3 ตัวอย่าง จนนักเรี ยน
เข้าใจ
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มบอกความเหมือนและความแตกต่างของเศษส่ วนที่นกั เรี ยนช่วยกันเขียนและ
แรเงาหรื อระบายสี จากรู ปเรขาคณิ ตที่กาหนดให้ขา้ งต้น ช่วยกันสรุ ปว่า รู ปที่ 1 และรู ปที่ 2 เป็ น
เศษส่ วนจากของสิ่ งเดียว ส่ วนรู ปที่ 3 เป็ นเศษส่ วนของเป็ นกลุ่ม จากนั้นให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่ม
ยกตัวอย่างเศษส่ วนทั้ง 2 ลักษณะ อย่างละ 2–3 รู ป
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ทบทวนความหมายของเศษส่ วนด้วยภาพ
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่มแข่งขันกันหาคาตอบของเศษส่ วน
3. นักเรี ยนวาดรู ปเศษส่ วนที่เท่ากัน
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ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนประดิษฐ์แผ่นพับเรื่ องความหมายของเศษส่ วนได้อย่างสร้างสรรค์และสวยงาม
2. แบ่งสิ่ งของต่าง ๆ โดยแบ่งเป็ นส่ วน ๆ เท่า ๆ กันได้อย่างยุติธรรม เช่น เค้ก พิซซ่า
3. สร้างเกมตัวต่อที่เกิดจากการแบ่งออกเป็ นส่ วน ๆ เท่ากัน
4. นาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในการเรี ยนเรื่ อง เศษส่ วน จานวนคละ ร้อยละ
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
เศษส่ วนเป็ นการแบ่งสิ่ งของต่าง ๆ ออกเป็ นส่ วน ๆ สิ่ งของต่าง ๆ ที่แบ่งนั้นต้องมีขนาดเท่ากัน
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. อ่านและเขียนเศษส่ วนจากรู ปที่ครู กาหนดหรื อวาดขึ้นตามจินตนาการของนักเรี ยน
2. วาดภาพพร้อมพับกระดาษแสดงเศษส่ วนที่ตอ้ งการได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์
3. เขียนแผนภาพความคิดเศษส่ วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันและประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยน
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องเศษส่ วนแท้ เศษเกิน จานวนคละ เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แถบแสดงเศษส่ วน
2. รู ปภาพแสดงเศษส่ วน
3. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์
2. สิ่ งของที่นกั เรี ยนพบเห็นในชีวิตประจาวัน
3. ภาพแสดงความหมายของเศษส่ วน
4. สิ่ งของต่าง ๆ ที่มีการแบ่งออกเป็ นส่ วน ๆ เท่ากัน เช่น เค้ก พิซซ่า ขนมชั้น
5. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้ _______________________________________________
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ ___________________________________
แนวทางแก้ไขปัญหา _______________________________________________
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน ____________________________________________
เหตุผล ___________________________________________________________
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ________________________________________
ผูส้ อน/แทน _______________________________________________________

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 5 เล่ม 1

14

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 14
เศษส่
านวนคละ
เศษส่ววนแท้
นแท้ เศษเกิ
เศษเกินน จจานวนคละ
สาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
หน่วยการเรี ยนรู้ท5ี่ 5เศษส่
เศษส่ววนน

ภาคเรี ยนที่ 1
เวลา 22 ชัว่ โมง

1. สาระสาคัญ
เศษส่ วนแท้ คือ เศษส่ วนที่ตวั เศษมีค่าน้อยกว่าตัวส่ วน
เศษเกิน
คือ เศษส่ วนที่ตวั เศษมีค่าเท่ากันหรื อมากกว่าตัวส่ วน
จานวนคละ คือ จานวนที่เขียนอยูใ่ นรู ปจานวนนับกับเศษส่ วนแท้
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 5/1, ค 1.1 ป. 5/2, ค 1.1 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/4, ค 6.1 ป. 5/5, ค 6.1 ป. 5/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกเหตุผลได้วา่ เศษส่ วนใดเป็ นเศษส่ วนแท้ เศษเกิน หรื อจานวนคละ (K)
2. ทางานเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและส่ งงานก่อนหรื อตรงเวลา (A)
3. เขียนภาพแสดงเศษส่ วนแท้ เศษเกิน และจานวนคละได้ (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 13 จาแนกชนิด
ใบกิจกรรมที่ 13 จาแนกชนิด
ของเศษส่ วน
ของเศษส่ วน

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
- แบบประเมินพฤติกรรม
ร่ วมกับกลุ่ม
ขณะทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 13 จาแนกชนิด
ใบกิจกรรมที่ 13 จาแนกชนิด
ของเศษส่ วน
ของเศษส่ วน
5. สาระการเรียนรู้
1. เศษส่ วนแท้และเศษเกิน
6. แนวทางบูรณาการ
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เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

2. จานวนคละ

อ่าน เขียน และแปลความหมายของเศษส่ วนแท้ เศษเกิน และจานวนคละ
สารวจการใช้เศษส่ วนแท้ เศษเกิ น และจานวนคละกับผลการทดลองที่
เกิดขึ้น
สั งคมศึกษาฯ
สารวจการใช้เศษส่ วนแท้ เศษเกิน และจานวนคละในชีวิตประจาวัน
ศิลปะ
วาดภาพแสดงเศษส่ วนแท้ เศษเกิน และจานวนคละได้อย่างสร้างสรรค์
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์แผ่นพับหรื อใบความรู ้เรื่ องเศษส่ วนแท้ เศษเกิน และจานวนคละ
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
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2. นักเรี ยนคิดเลขเร็ ว จานวน 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1)
2)
3)
4)
5)

17 – 11
18 – 6
18 – 6
100 – 3
90 – 8

= 10 – …..
= 2 + …..
= 5 + …..
= ….. + 17
= ….. + 72

6)
7)
8)
9)
10)

81 – 21 = ….. × 2
79 + 21 = ….. × 4
69 + 31 = ….. × 20
25 – 15 = ….. × 2
11+ 10 + 19 = ….. × 4

3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง มาเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อเตรี ยมความพร้อม
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู ให้นกั เรี ยนสังเกตลักษณะของเศษส่ วนแท้ เศษเกิน และจานวนคละจากรู ปแสดงเศษส่ วน
โดยให้นกั เรี ยนเขียนเศษส่ วนกากับ เช่น

รู ปที่ 1

รู ปที่ 2

รู ปที่ 3

รู ปที่ 4
รู ปที่ 5
ให้นักเรี ยนพิจารณาความเหมื อนและความแตกต่างของเศษส่ วนที่ กาหนด และร่ วมกัน
สรุ ปว่าเศษส่ วนที่เขียนกากับรู ปที่แรเงาแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ตวั เศษน้อยกว่า
ตัวส่ วน เรี ยกว่า เศษส่ วนแท้ และกลุ่มที่ตวั เศษมีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับตัวส่ วน เรี ยกว่า
เศษเกิน ครู ยกตัวอย่างรู ปเศษส่ วนอีก 2–3 ตัวอย่าง ให้นกั เรี ยนเขียนเศษส่ วนจนสามารถจาแนก
ได้อย่างเข้าใจ
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันยกตัวอย่างเศษส่ วนแท้ และเศษเกิน โดยการ
ออกแบบรู ปประมาณ 4–5 ตัวอย่าง จากนั้นส่ งตัวแทนออกมานาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
3. ครู แนะนาเพิ่มเติมว่า เศษเกินที่มีค่ามากกว่า 1 นั้น เช่น
2
5

7
5

ซึ่งจะได้วา่ มีรูปแรเงาอยู่ 1 รู ป กับ

ของรู ป สามารถเขียนให้อยูใ่ นรู ปการบวกของจานวนนับ + เศษส่ วน จะได้ 1 +

2
5
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2
เขียนอีกแบบหนึ่งเป็ น 1 อ่านว่า หนึ่งเศษสองส่ วนห้า ดังรู ป
5

จากนั้นครู แนะนาเพิ่มเติมว่าจานวนที่เขียนอยูใ่ นรู ปจานวนนับกับเศษส่ วนแท้ เรี ยกว่า จานวนคละ
4. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องเศษส่ วนแท้ เศษเกิน จานวนคละ เพื่อฝึ กฝน
ทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. ทบทวนความหมายของเศษส่ วนแท้ เศษเกิน และจานวนคละด้วยภาพ
3. จาแนกเศษส่ วนแท้ เศษเกิน จานวนคละจากโจทย์ที่ครู กาหนดได้
4. แบ่งกลุ่มแข่งขันหาค่าของเศษส่ วนแท้ จานวนคละ และเศษเกินได้
5. นักเรี ยนทากิจกรรมที่ 13 จาแนกชนิดของเศษส่ วน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนประดิษฐ์แผ่นพับ ใบความรู ้เรื่ องเศษส่ วนแท้ เศษเกิน จานวนคละ
2. สร้างเกมคณิ ตศาสตร์ที่อาศัยความหมายและความสัมพันธ์ของเศษเกินและจานวนคละ เช่น
เกมจับคู่ เกมบิงโก เป็ นต้น
3. นาความรู ้ไปใช้ในการเขียนเศษเกินให้อยูใ่ นรู ปจานวนคละ และเขียนจานวนคละในรู ปเศษเกิน
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
เศษส่ วนที่ตวั เศษมีค่าน้อยกว่าตัวส่ วน เรี ยกว่า เศษส่ วนแท้ เศษส่ วนที่ตวั เศษมีค่าเท่ากับ
หรื อมากกว่าตัวส่ วน เรี ยกว่า เศษเกิน และจานวนที่เขียนอยูใ่ นรู ปจานวนนับกับเศษส่ วนแท้ เรี ยกว่า
จานวนคละ
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. เขียนภาพแสดงเศษส่ วนแท้ เศษเกิน และจานวนคละได้อย่างสร้างสรรค์ สวยงาม
2. เขียนเศษส่ วนแท้ เศษเกิน และจานวนคละจากภาพที่ครู กาหนดให้ได้ถูกต้อง
3. สร้างเกมคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับเศษเกินและจานวนคละในชีวิตประจาวัน
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องเศษเกินและจานวนคละ เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป
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9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. รู ปแสดงเศษส่ วนแท้
2. รู ปภาพแสดงเศษเกินและจานวนคละ
3. ตัวอย่างโจทย์เศษส่ วนแท้ เศษเกิน และจานวนคละ
4. ใบกิจกรรมที่ 13 จาแนกชนิดของเศษส่ วน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์
2. ภาพแสดงความหมายของเศษส่ วน
3. สิ่ งของที่นกั เรี ยนพบเห็นในชีวิตประจาวัน
4. สิ่ งของต่าง ๆ ที่มีการแบ่งออกเป็ นส่ วน ๆ เท่ากัน เช่น เค้ก พิซซ่า ขนมชั้น
5. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้ _______________________________________________
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ ___________________________________
แนวทางแก้ไขปัญหา _______________________________________________
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน ____________________________________________
เหตุผล ___________________________________________________________
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ________________________________________
ผูส้ อน/แทน _______________________________________________________
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15

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 15
เศษเกิ
เศษเกินนและจ
และจานวนคละ
านวนคละ
สาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
หน่วยการเรี ยนรู ้ท5ี่ 5เศษส่
เศษส่ววนน

ภาคเรี ยนที่ 1
เวลา 12ชัว่ โมง

1. สาระสาคัญ
การเขียนเศษเกินในรู ปจานวนคละ สามารถทาได้โดยการนาตัวส่ วนไปหารตัวเศษ ผลหารที่ได้จะ
เป็ นจานวนนับ เศษที่เหลือจากการหารเป็ นตัวเศษโดยมีตวั ส่ วนคงเดิม
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 5/1, ค 1.1 ป. 5/2, ค 1.1 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/4, ค 6.1 ป. 5/5, ค 6.1 ป. 5/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เขียนเศษเกินในรู ปจานวนคละและเขียนจานวนคละในรู ปเศษเกินได้ (K)
2. เขียนแผนภาพแสดงเศษส่ วนในรู ปจานวนคละ และเขียนแผนภาพจานวนคละในรู ปเศษเกินได้ (K)
3. ทางานเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย รอบคอบ และมัน่ ใจในตนเอง (A)
4. สามารถเชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 14 เปลี่ยนรู ปร่ าง
ใบกิจกรรมที่ 14 เปลี่ยนรู ปร่ าง

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
- แบบประเมินพฤติกรรม
ร่ วมกับกลุ่ม
ขณะทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 14 เปลี่ยนรู ปร่ าง
ใบกิจกรรมที่ 14 เปลี่ยนรู ปร่ าง
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เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
1. การเขียนเศษเกินในรู ปจานวนคละ 2. การเขียนจานวนคละในรู ปเศษเกิน
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อ่าน เขียน และแปลความหมายเศษเกินและจานวนคละจากภาพ
สั งคมศึกษาฯ
สารวจอาชีพหรื อจานวนชนกลุ่มน้อยและเขียนเป็ นเศษเกินหรื อ
จานวนคละ
ศิลปะ
วาดภาพความสัมพันธ์ของจานวนคละและเศษเกินได้อย่างสร้างสรรค์
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมคณิ ตศาสตร์เรื่ องจานวนคละและเศษเกินได้อย่างสนุกสนาน
ภาษาต่ างประเทศ
อ่านเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเศษเกินและจานวนคละ
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้
ที่อ่านมา
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2. นักเรี ยนฝึ กคิดเลขเร็ ว จานวน 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1) (120 + 80) – 98 = …….
6) 14 + (42 – 18) = …….
2) (410 – 20) – 80 = …….
7) 35 + (15 – 5) = …….
3) (7 + 16) + (14 + 13) = …….
8) (110 – 15) + 5 = …….
4) 52 + (12 – 4) = …….
9) (132 – 11) – 21= …….
5) (54 + 16) – 19 = …….
10) 42 – (10 – 8) = …….
3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง มาเรียนคณิตศาสตร์ พร้อมแสดงท่าทางประกอบเพลง
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ให้นกั เรี ยนดูแผนภาพแสดงการเขียนเศษเกินในรู ปจานวนคละ แล้วเขียนแสดงการบวก
จานวนสองจานวน

5
5

+

2

=

5

52
5

=

7
5

7
5 2
2 2
นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปและอภิปรายว่า ได้มาจาก + = 1 + = 1 ทาได้โดย
5 5
5
5 5
นา 5 ไปหาร 7 ได้ 1 เศษ 2
2. ครู ยกตัวอย่างแผนภาพอื่นอีก 2–3 ตัวอย่าง ให้นกั เรี ยนเขียนจานวนคละให้เป็ น
เศษส่ วนเกิน และเขียนแผนภาพความคิด
3. ให้นักเรี ยนดูแผนภาพแสดงการเขียนจานวนคละให้เป็ นเศษเกิ นแล้วช่ วยกันเขียนเศษส่ วน
แสดงการบวก เช่น

5
5

+

5
5

+

2
5

=

12
5

หรื อ 1 + 1 +

2
5

=2

2
5

2 12
2 12
12 2
จะเห็นว่า 2 = แล้วให้นกั เรี ยนสรุ ปว่า 2 = หรื อ = 2
5 5
5 5
5
5

ทาได้โดยนา 5 คูณ 2 ได้ 10 บวกกับ 2 ได้ 12
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4. ครู ยกตัวอย่างแผนภาพอื่น ๆ อีก 2–3 ตัวอย่าง จนนักเรี ยนเกิดความชานาญ จากนั้น
ให้นกั เรี ยนเขียนแผนภาพความคิดการเขียนจานวนคละในรู ปเศษส่ วน
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. เขียนเศษส่ วนในรู ปของเศษเกิน จานวนคละจากภาพที่กาหนดให้
2. เขียนจานวนคละและเศษเกินจากรู ปแรเงาที่กาหนดให้
3. เขียนเศษเกินจากจานวนคละที่กาหนดให้และเขียนจานวนคละในรู ปเศษส่ วน
4. นักเรี ยนทากิจกรรมที่ 14 เปลี่ยนรู ปร่ าง ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนประดิษฐ์แผ่นพับเรื่ องการเขียนเศษเกินให้เป็ นจานวนคละและเศษเกิน
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่มกันเล่นเกมจับคู่เศษเกินและจานวนคละที่มีค่าเท่ากัน
3. จัดทาบัตรคา บัตรความหมาย เศษเกินและจานวนคละต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์
4. นาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการคิดเลขเร็ ว การบวกและการลบเศษส่ วน
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การเขียนเศษเกินในรู ปจานวนคละ ทาได้โดยการนาตัวส่ วนไปหารตัวเศษ ผลลัพธ์ที่ได้
จะเป็ นจานวนนับ เศษที่เหลือจากการหารเป็ นตัวเศษโดยมีตวั ส่ วนคงเดิม
การเขียนจานวนคละในรู ปเศษเกิน ทาได้โดยนาตัวส่ วนไปคูณกับจานวนนับแล้วนาไป
บวกกับตัวเศษ ตัวส่ วนคงเดิม
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. เขียนภาพแสดงการเขียนเศษเกินในรู ปจานวนคละ
2. เขียนภาพแสดงการเขียนจานวนคละให้เป็ นเศษเกิน
3. สร้างเกมคณิ ตศาสตร์ เช่น เกมจับคู่เศษเกินและจานวนคละที่มีค่าเท่ากัน
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องเศษส่ วนของจานวนนับ เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แผนภาพแสดงการเขียนเศษเกินในรู ปจานวนคละ และจานวนคละในรู ปเศษส่ วน
2. แถบกระดาษแรเงาแสดงเศษเกินและจานวนคละ
3. ใบกิจกรรมที่ 14 เปลี่ยนรู ปร่ าง ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 5 เล่ม 1
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4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. โจทย์การเขียนเศษเกิน
2. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์
3. รู ปภาพแสดงเศษเกิน
4. รู ปภาพแสดงจานวนคละ
5. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้ _______________________________________________
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ ___________________________________
แนวทางแก้ไขปัญหา _______________________________________________
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน ____________________________________________
เหตุผล ___________________________________________________________
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ________________________________________
ผูส้ อน/แทน _______________________________________________________

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 5 เล่ม 1

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 16
เศษส่
เศษส่วนของจ
นของจานวนนั
านวนนับ
สาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
หน่วยการเรี ยนรู้ท5ี่ 5เศษส่
เศษส่ววนน
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16
ภาคเรี ยนที่ 1
เวลา 12ชัว่ โมง

1. สาระสาคัญ
เศษส่ วนที่เท่ากับจานวนนับเป็ นเศษเกินที่มีตวั ส่ วนหารตัวเศษลงตัว
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 5/1, ค 1.1 ป. 5/2, ค 1.1 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/4, ค 6.1 ป. 5/5, ค 6.1 ป. 5/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เขียนจานวนนับในรู ปเศษส่ วนได้ และเขียนเศษส่ วนที่มีค่าเท่ากับจานวนนับบนเส้นจานวนได้ (K)
2. สามารถสื่ อความหมายเศษส่ วนของจานวนนับได้ (P)
3. ทางานเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและส่ งงานก่อนหรื อตรงเวลา (A)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 15 จานวนนับ
ใบกิจกรรมที่ 15 จานวนนับ
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
- แบบประเมินพฤติกรรม
ร่ วมกับกลุ่ม
ขณะทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 5 เล่ม 1

ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
ใบกิจกรรมที่ 15 จานวนนับ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
- แบบประเมินด้านทักษะ/
กระบวนการ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

- ใบกิจกรรมที่ 15 จานวนนับ

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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5. สาระการเรียนรู้
1. ทบทวนเศษส่ วนที่เท่ากับจานวนนับ
2. จานวนนับที่มีค่าเท่ากับเศษส่ วน
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สุ ขศึกษาฯ
ภาษาต่ างประเทศ
การงานอาชีพฯ
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1

อ่าน เขียน และแปลความหมายของจานวนที่มีค่าเท่ากับเศษส่ วน
สรุ ปเทคนิคการหาค่าจานวนที่มีค่าเท่ากับเศษส่ วนจากตัวอย่าง
เขียนเส้นจานวนแสดงจานวนที่มีค่าเท่ากับเศษส่ วนได้อย่างชัดเจน
เล่นเกมคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับเศษส่ วนของจานวนได้อย่างสนุกสนาน
อ่าน เขียนคาศัพท์เกี่ยวกับจานวนนับและเศษส่ วนได้
ประดิษฐ์แผ่นพับใบความรู ้เกี่ยวกับเศษส่ วนของจานวนนับได้อย่างสร้างสรรค์

ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้
ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง
“คิดเลขเร็ว”
เพลง คิดเลขเร็ว
เนือ้ ร้ อง... ราตรี รุ่ งทวีชยั
ทำนอง... ชวา
มาซิมาคิดเลขเร็ วกัน
ฝึ กทักษะกระบวนการนานา

คิดทุกวันสร้างสรรค์ปัญญา
ตามเวลาคิดเร็ วทันใด

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 5 เล่ม 1
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ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู เขียนเส้นจานวน กาหนดให้แต่ละจุดเป็ นจานวนนับและเศษส่ วน ให้นกั เรี ยนสังเกตจุด
ที่แทนว่าตรงกับเศษส่ วนเท่าใด เช่น

8
12
= 1, = 2, = 3, ... เป็ นต้น
4
4
4

4

ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสนทนาและสรุ ปว่าเศษส่ วนที่เท่ากับจานวนนับ เช่น
16
8

12

=2

4

=3

20
5

21

=4

3

=7

ซึ่งตัวส่ วนหารตัวเศษทุกจานวนลงตัว ดังนั้น เศษส่ วนที่มีตวั หารตัวเศษได้ลงตัว สามารถเขียน
เป็ นจานวนนับได้
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน เปลี่ยนการแบ่งส่ วนในเส้นจานวน และช่วยกันสังเกตว่า
จานวนนับแต่ละจานวนตรงกับเศษส่ วนใดบ้าง ช่ วยกันยกตัวอย่างเศษส่ วนที่มีค่าเท่ากับ
จานวนนับ โดยวาดภาพประกอบและนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน 4–5 ตัวอย่าง
3. นักเรี ยนแต่ละคนพิจารณาจานวนนับ เช่น 2 =

4

2
การคูณด้วยเศษส่ วนที่มีตวั เศษและตัวส่ วนเท่ากัน
4
2
8
4

16
8

=2×
=2×

2
2
4
4

=2×

8
8

ดังนั้น
ดังนั้น
ดังนั้น

4
2
8
4

16
8

=

8
4

=

16
8

= ... โดยเขียนในรู ป

=2
=2
=2

จากนั้นให้นกั เรี ยนเขียนเศษส่ วนที่มีค่าเท่ากับจานวนนับที่นกั เรี ยนกาหนดขึ้นเอง ข้อละ 5
จานวน

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 5 เล่ม 1
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ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. เขียนจานวนนับให้ตรงกับเศษส่ วนที่กาหนดให้
2. เขียนตัวเลขให้มีค่าเท่ากับจานวนนับที่กาหนดให้
3. วาดภาพหรื อเส้นจานวนประกอบเศษส่ วนที่เท่ากับจานวนนับ
4. นักเรี ยนทากิจกรรมที่ 15 จานวนนับ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนประดิษฐ์แผ่นพับ ใบความรู ้ เรื่ องเศษส่ วนที่เท่ากับจานวนนับได้อย่างสวยงามและ
สร้างสรรค์
2. สร้างเกมคณิ ตศาสตร์ หาการหารลงตัว หรื อเศษส่ วนที่เท่ากับจานวนนับ เช่น เกมจับคู่
เกมบิงโก เป็ นต้น
3. นาความรู ้ เรื่ องเศษส่ วนที่เท่ากับจานวนนับไปใช้ในการคิดเลขเร็ วเรื่ องการคูณและการหาร
จานวนเต็มและเศษส่ วน
4. นาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในการเรี ยนเรื่ องเศษส่ วนที่เท่ากันและเศษส่ วนอย่างต่า
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
เศษส่ วนที่ เท่ากับจานวนนับเป็ นเศษส่ วนที่ มีตวั ส่ วนหารตัวเศษได้ลงตัว เขียนได้หลาย
จานวนโดยการคูณด้วยเศษส่ วนที่มีตวั เศษและตัวส่ วนเท่ากัน
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. แสดงเศษส่ วนที่เท่ากันกับจานวนนับบนเส้นจานวน
2. แสดงจานวนที่มีค่าเท่ากับเศษส่ วนที่กาหนดให้
3. เขียนอธิบายจานวนจานวนหนึ่งซึ่งสามารถเขียนในรู ปเศษส่ วนได้หลายชนิด
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องเศษส่ วนที่เท่ากัน เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. เส้นจานวน
2. แผนภูมิแสดงเศษส่ วนที่เท่ากันของจานวนนับ
3. โจทย์เศษส่ วนของจานวนนับ
4. ใบกิจกรรมที่ 15 จานวนนับ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 5 เล่ม 1

5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. หนังสื อเสริ มความรู ้ต่าง ๆ
2. สิ่ งของต่าง ๆ ที่มีการแบ่งส่ วน ๆ เท่ากัน
3. เส้นจานวนที่แสดงเศษส่ วนของจานวนนับ
4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้ _______________________________________________
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ ___________________________________
แนวทางแก้ไขปัญหา _______________________________________________
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน ____________________________________________
เหตุผล ___________________________________________________________
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ________________________________________
ผูส้ อน/แทน _______________________________________________________
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คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 5 เล่ม 1

17
5
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 17
เศษส่
เศษส่วนที
วนที่เท่เ่ ท่ากัากันน
สาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
หน่วยการเรี ยนรู ้ท5ี่ 5เศษส่
เศษส่ววนน

ภาคเรี ยนที่ 1
เวลา 12ชัว่ โมง

1. สาระสาคัญ
การทาเศษให้ตวั ส่ วนมีค่าตามที่กาหนด สามารถทาได้ต่อเมื่อตัวส่ วนที่กาหนดให้เป็ นพหุคูณของ
ตัวส่ วนเดิม และเมื่อตัวส่ วนเดิมเป็ นพหุคูณของตัวส่ วนที่กาหนดให้
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 5/1, ค 1.1 ป. 5/2, ค 1.1 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/4, ค 6.1 ป. 5/5, ค 6.1 ป. 5/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. สามารถเขียนเศษส่ วนให้เป็ นเศษส่ วนที่มีค่าเท่าเดิม โดยตัวส่ วนพหุคูณของตัวส่ วนเดิม และ
ตัวส่ วนเดิมเป็ นพหุคูณของตัวส่ วนที่กาหนดให้ (K)
2. แสดงวิธีหาคาตอบ การทาเศษส่ วนให้ตวั ส่ วนมีค่าตามที่กาหนดให้ (K)
3. ทางานเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและส่ งงานก่อนหรื อตรงเวลา (A)
4. ใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อความหมายและนาเสนอได้ (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 16 เท่ากันหรื อไม่
ใบกิจกรรมที่ 16 เท่ากันหรื อไม่

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 5 เล่ม 1

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
- แบบประเมินพฤติกรรม
ร่ วมกับกลุ่ม
ขณะทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 16 เท่ากันหรื อไม่
ใบกิจกรรมที่ 16 เท่ากันหรื อไม่
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เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
1. ทบทวนเศษส่ วนที่มีค่าเท่ากัน
2. การทาเศษส่ วนให้ตวั ส่ วนมีค่าตามที่กาหนดให้
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
การตอบคาถามและพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเศษส่ วนที่เท่ากัน
วิทยาศาสตร์
สารวจจานวนพืช สัตว์ ปริ มาณสารอาหาร แสดงค่าในรู ปของ
เศษส่ วน
สั งคมศึกษาฯ
รวบรวมข้อมูลทรัพยากรและประชากรของประเทศสมาชิกในอาเซียน
แสดงค่าในรู ปของเศษส่ วน
ศิลปะ
วาดภาพแสดงเศษส่ วนที่เท่ากันได้อย่างสร้างสรรค์
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ความรู ้เรื่ องเศษส่ วนที่เท่ากันได้อย่าง
สนุกสนาน
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์ของเล่น แสดงค่าเศษส่ วนที่เท่ากันได้อย่างสร้างสรรค์

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 5 เล่ม 1
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้
ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนฝึ กคิดเลขเร็ ว จานวน 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1)
2)
3)
4)
5)

(164 ÷ 4) – 11 =……..
(19 + 59 + 12) – 9 =……..
103 + 297 =……..
2,337 + 1163 =……..
(62 – 57) × 12 =……..

6)
7)
8)
9)
10)

319 – 139 =……..
(32,644 ÷ 4) – 1,000 =……..
150 × 6 × 4 =……..
(12 × 16) + (13 × 14) =……..
(144 ÷ 12) × 10 =……..

3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง เศษส่ วน เพื่อเตรี ยมความพร้อม
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู ให้นกั เรี ยนวาดรู ปสี่ เหลี่ยมมา 1 รู ป โดยแบ่งเป็ น 2 ส่ วน แล้วแรเงาหนึ่งส่ วน ต่อจากนั้น
วาดภาพขนาดเดียวกันอีก 1 รู ป แบ่งเป็ น 4 และ 8 ส่ วน แรเงาเท่าเดิม เขียนเศษส่ วนแสดงส่ วน
ที่แรเงากากับไว้ จากนั้นให้นกั เรี ยนสังเกตรู ปสี่ เหลี่ยมทั้ง 3 รู ปจะได้วา่

1

2

4

2

4

8

1 2 4
นักเรี ยนช่วยกันสรุ ปว่า = = เป็ นเศษส่ วนที่มีค่าเท่ากันของสิ่ งของหนึ่งสิ่ ง
2 4 8
2. ยกตัวอย่างรู ปแสดงเศษส่ วนที่มีค่าเท่ากันของสิ่ งของเป็ นกลุ่ม เช่น

3

1

6

12
6
2
ให้นกั เรี ยนสังเกตจานวนแล้วเขียนเศษส่ วนแสดงจานวนที่แรเงาในรู ปภาพทั้งสาม

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 5 เล่ม 1
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1 6
จะได้ 3 = =
6 2 12

3. กาหนดโจทย์บนกระดาน เช่น 1 = 4 ให้นกั เรี ยนช่วยกันคิดว่ามีวิธีคิดอย่างไร ถ้าเปลี่ยน
2

8

ตัวเลข 2 ให้เป็ น 8 จะมีวิธีการอย่างไร แล้วสุ่ มนักเรี ยนหนึ่งคนออกมาแสดงวิธีทาบนกระดาน
เพื่อน ๆ ในชั้นเรี ยนช่วยกันพิจารณาคาตอบและช่วยกันสรุ ปว่า การทาเศษให้มีตวั ส่ วนตามที่
กาหนดไว้ ทาได้โดยนาจานวนนับมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่ วนของเศษส่ วนที่กาหนด ซึ่งเมื่อ
นาจานวนนับไปคูณตัวส่ วนเดิมแล้ว จะต้องได้ผลคูณเท่ากับตัวส่ วนที่กาหนดไว้ จากโจทย์
1

=

4

จะได้

14

=

4

ดังนั้น

1

4
= ครู ยกตัวอย่างทานองนี้ 2–3 ตัวอย่าง จนนักเรี ยน
2 8

2 8
24 8
เข้าใจพร้อมทั้งวาดรู ปภาพประกอบ
4. ยกตัวอย่างเพิ่มเติมอีก 2–3 ตัวอย่าง โดยกาหนดการทาเศษส่ วนที่ค่าตามที่กาหนดให้

ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ทบทวนเศษส่ วนที่มีค่าเท่ากัน โดยสังเกตจากรู ปแสดงเศษส่ วน
2. เขียนรู ปภาพแสดงเศษส่ วนที่มีค่าเท่ากัน
3 นักเรี ยนทากิจกรรมที่ 16 เท่ากันหรื อไม่ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนประดิษฐ์แผ่นพับหรื อใบความรู ้เรื่ องเศษส่ วนที่เท่ากันได้อย่างสวยงามและสร้างสรรค์
2. ออกแบบเกมคณิ ตศาสตร์โดยใช้ความรู ้เรื่ องเศษส่ วนที่เท่ากัน
3. นาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในการเรี ยนเรื่ องเศษส่ วนอย่างต่าและการเรี ยงลาดับเศษส่ วน
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การทาเศษส่ วนให้ตวั ส่ วนมีค่าตามที่กาหนดให้ ทาโดยนาจานวนนับมาคู ณทั้งตัวเศษ
และตัวส่ วน หรื อนาจานวนนับมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่ วนของเศษส่ วนที่กาหนด
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. รวบรวมเศษส่ วนที่มีค่าเท่ากันโดยแสดงเป็ นภาพประกอบได้อย่างสวยงาม
2. แสดงเศษส่ วนที่มีค่าเท่ากันบนเส้นจานวน
3. สร้างเกมคณิ ตศาสตร์ที่ใช้ความรู ้เรื่ องเศษส่ วนที่เท่ากัน และร่ วมเล่นได้อย่างสนุกสนาน
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องเศษส่ วนอย่างต่า เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 5 เล่ม 1
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9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แผนภูมิเศษส่ วนที่มีค่าเท่ากันของสิ่ งของหนึ่งสิ่ งและสิ่ งของเป็ นกลุ่ม
2. แถบและภาพแสดงเศษส่ วน
3. ใบกิจกรรมที่ 16 เท่ากันหรื อไม่ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์
2. ภาพแสดงเศษส่ วน
3. แถบแสดงเศษส่ วน
4. สิ่ งของที่แบ่งเป็ นส่ วน ๆ เท่ากัน
5. ครู เพื่อน ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้ _______________________________________________
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ ___________________________________
แนวทางแก้ไขปัญหา _______________________________________________
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน ____________________________________________
เหตุผล ___________________________________________________________
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ________________________________________
ผูส้ อน/แทน _______________________________________________________

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 5 เล่ม 1
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18

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 18
เศษส่
เศษส่ววนอย่
นอย่าางต่งตาา่
สาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
หน่วยการเรี ยนรู ้ท5ี่ 5เศษส่
เศษส่ววนน

ภาคเรี ยนที่ 1
เวลา 12ชัว่ โมง

1. สาระสาคัญ
เศษส่ วนอย่างต่า คือ เศษส่ วนที่ไม่มีจานวนนับใด ๆ ที่มากกว่า 1 ไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่ วนได้
ลงตัว
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 5/1, ค 1.1 ป. 5/2, ค 1.1 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/4, ค 6.1 ป. 5/5, ค 6.1 ป. 5/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. ทาเศษส่ วนที่กาหนดให้เป็ นเศษส่ วนอย่างต่า และแสดงวิธีทาได้ (K)
2. ทางานเป็ นระเบียบ รอบคอบ และมีวิจารณญาณในการคิด (A)
3. บอกเหตุผลได้ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างโจทย์เลข (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 17 คาตอบสุ ดท้าย
ใบกิจกรรมที่ 17 คาตอบสุ ดท้าย ของเศษส่ วน
ของเศษส่ วน

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
- แบบประเมินพฤติกรรม
ร่ วมกับกลุ่ม
ขณะทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
- แบบประเมินด้านคุณธรรม
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 17 คาตอบสุ ดท้าย
ใบกิจกรรมที่ 17 คาตอบสุ ดท้าย
ของเศษส่ วน
ของเศษส่ วน
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เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
1. ความหมายของเศษส่ วนอย่างต่า
2. การทาให้เป็ นเศษส่ วนอย่างต่า
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
การตอบคาถาม และพูดแสดงความคิดเห็นการทาให้เป็ นเศษส่ วน
อย่างต่า
สั งคมศึกษาฯ
นาหลักการทาให้เป็ นเศษส่ วนอย่างต่าไปใช้ในการซื้อขายสิ่ งต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวัน
ศิลปะ
วาดภาพแสดงการทาให้เป็ นเศษส่ วนอย่างต่า
สุ ขศึกษาฯ
แข่งขันเกมคณิ ตศาสตร์
ภาษาต่ างประเทศ
อ่านและเขียนคาศัพท์ที่เกี่ยวกับเศษส่ วนอย่างต่า
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์ของเล่นที่แสดงค่าเศษส่ วนได้
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้
ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนฝึ กคิดเลขเร็ ว จานวน 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1) 5,025 ÷ 5 =…….
6) 700 × 11 =…….
2) 160 ÷ 40 =…….
7) 380 – (64 + 34) =…….
3) 62 ÷ 2 =…….
8) 43 – (62 – 49) =…….
4) (9 ÷ 3) × 7 =…….
9) (35 × 12) ÷ 6 =…….
5) 10 × 8 × 9 =…….
10) (5 × 12) – (5 × 8) =…….
3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง มาเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อเตรี ยมความพร้อมของนักเรี ยน
เพลงมาเรียนคณิตศาสตร์
เนือ้ ร้ อง... ราตรี รุ่ งทวีชยั
ทำนอง... สามสิ บยังแจ๋ ว
ชัว่ โมงนี้มาเรี ยน
หนูอย่าเพิ่งเบือนบิด
มาร่ วมมาร้องเพลงกัน
คณิ ตศาสตร์เพริ ดแพร้ว

หนูจงพากเพียรเรี ยนวิชาคณิ ตฯ
คณิ ตศาสตร์ ก็มีเรื่ องแจ๋ ว
เพื่อความมุ่งมัน่ มาร้องกันเจื้อยแจ้ว
ได้เรี ยนแล้ว ช่วยสร้างปัญญา

ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู ยกตัวอย่างเศษส่ วนให้นกั เรี ยนช่วยกันพิจารณาว่าเป็ นเศษส่ วนอย่างต่าแล้วหรื อไม่
พร้อมทั้งบอกเหตุผลประกอบ โดยครู ให้คานิยามของเศษส่ วนอย่างต่า คือ เศษส่ วนที่ไม่มี
จานวนนับใด ๆ ที่มากกว่า 1 ไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่ วนได้ลงตัว เช่น
9

9 99 1
ไม่เป็ นเศษส่ วนอย่างต่า เพราะยังมี 9 หารทั้งตัวเศษและตัวส่ วนได้ลงตัว =
=
18
18 18  9 2
21 21  7 3
ไม่เป็ นเศษส่ วนอย่างต่า เพราะยังมี 7 หารทั้งตัวเศษและตัวส่ วนได้ลงตัว =
=
35
35 35  7 5
21

หาตัวอย่างทานองนี้ 2–3 ตัว จนนักเรี ยนเข้าใจโดยเน้นให้นกั เรี ยนใช้เหตุผลในการหาคาตอบ
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม 3–4 คน ช่วยกันคิดเกมที่ใช้ความรู ้เรื่ องเศษส่ วนอย่างต่า โดยใช้เวลาเล่น
ไม่เกิน 10–15 นาที จากนั้นส่ งตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอหน้าชั้นเรี ยน โดยนักเรี ยนใน
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ชั้นเรี ยนร่ วมลงคะแนนเลือกเกมคณิ ตศาสตร์ที่นกั เรี ยนในห้องสนใจ และให้เพื่อนร่ วมกัน
เล่นเกม
3. นักเรี ยนช่วยกันสรุ ปความรู ้ที่ได้รับจากการเรี ยนเรื่ องเศษส่ วนอย่างต่า โดยการเขียนแผนภาพ
ความคิด และหาวิธีอื่นทาให้เศษส่ วนที่กาหนดเป็ นเศษส่ วนอย่างต่า เช่น การใช้แผนภาพ
4. นักเรี ยนทากิจกรรมที่ 17 คาตอบสุ ดท้ายของเศษส่ วน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 3

ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนยกตัวอย่างเศษส่ วนอย่างต่าพร้อมบอกเหตุผล
2. คิดคานวณโจทย์เศษส่ วนอย่างต่าได้อย่างถูกต้อง
3. นักเรี ยนในชั้นเรี ยนร่ วมกันสร้างเกมคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับเศษส่ วนอย่างต่า และร่ วมเล่นเกม
อย่างสนุกสนาน

ขัน้ ที่ 4
1.
2.
3.
4.
ขัน้ ที่ 5

กำรนำไปใช้
นักเรี ยนสามารถประดิษฐ์แผ่นพับหรื อใบความรู ้เรื่ องเศษส่ วนอย่างต่าได้อย่างสร้างสรรค์
นักเรี ยนช่วยกันคิดและหาวิธีการนาเศษส่ วนอย่างต่าไปใช้ เช่น การคิดเลขเร็ ว การคูณ
การหารเศษส่ วน เป็ นต้น
นักเรี ยนสามารถสร้างเกมที่ใช้ความรู ้เรื่ องเศษส่ วนอย่างต่าได้อย่างสร้างสรรค์และสนุกสนาน
นาความรู ้ที่ได้รับจากการเรี ยนเรื่ อง เศษส่ วนอย่างต่าไปใช้ในการเรี ยนเรื่ อง การเปรี ยบเทียบ
เศษส่ วน

สรุปควำมคิดรวบยอด
การทาให้เป็ นเศษส่ วนอย่างต่า ทาได้โดยการหาจานวนที่มากกว่า 1 ที่หารทั้งตัวเศษและ
ตัวส่ วนลงตัวไปหารตัวเศษและตัวส่ วน จนกว่าจะได้เศษส่ วนที่ไม่มีจานวนนับที่มากกว่า 1 หาร
ลงตัวอีก
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ทาเศษส่ วนที่กาหนดให้ให้เป็ นเศษส่ วนอย่างต่าโดยใช้แผนภาพ
2. ทาเศษส่ วนที่กาหนดให้ให้เป็ นเศษส่ วนอย่างต่าโดยการคานวณ
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องการเปรี ยบเทียบเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนเป็ นพหุคูณของกันและกัน เพื่อให้
นักเรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แถบแสดงเศษส่ วน
2. ภาพแสดงเศษส่ วน
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3. ตัวอย่างโจทย์การทาให้เป็ นเศษส่ วนอย่างต่า
4. ใบกิจกรรมที่ 17 คาตอบสุ ดท้ายของเศษส่ วน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นา
พานิช จากัด)
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์
2. แถบแสดงเศษส่ วน
3. ภาพแสดงเศษส่ วนอย่างต่า
4. บุคคลต่างๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้ _______________________________________________
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ ___________________________________
แนวทางแก้ไขปัญหา _______________________________________________
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน ____________________________________________
เหตุผล ___________________________________________________________
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ________________________________________
ผูส้ อน/แทน _______________________________________________________
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19

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 19

การเปรียบเทียบเศษส่ วนทีม่ ีตัวส่ วนเป็ นพหุคูณของกันและกัน

สาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
หน่วยการเรี ยนรู ้ท5ี่ 5เศษส่
เศษส่ววนน

ภาคเรี ยนที่ 1
เวลา 12ชัว่ โมง

1. สาระสาคัญ
การเปรี ยบเทียบเศษส่ วนต้องทาให้ตวั ส่ วนมีค่าเท่ากัน ถ้าเศษส่ วนมีตวั ส่ วนไม่เท่ากันต้องแปลง
เศษส่ วนให้มีตวั ส่ วนเท่ากันเสี ยก่อน แล้วนาตัวเศษส่ วนมาเปรี ยบเทียบกัน เศษส่ วนที่ตวั เศษมีค่ามากกว่า 1
จะมีค่ามากกว่าโดยใช้สญ
ั ลักษณ์ >, < และ = แสดงการเปรี ยบเทียบเศษส่ วน
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 5/1, ค 1.1 ป. 5/2, ค 1.1 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/4, ค 6.1 ป. 5/5, ค 6.1 ป. 5/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เปรี ยบเทียบเศษส่ วนสองจานวนที่มีตวั ส่ วนเป็ นพหุคูณของกันและกันได้ (K)
2. เขียนรู ปแสดงการเปรี ยบเทียบเศษส่ วนที่มีตวั เศษหรื อตัวส่ วนเท่ากันได้ (K)
3. ทางานเป็ นระเบียบ มีความรับผิดชอบ และพอใจในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ (A)
4. บอกเหตุผลและสื่ อความหมายในการเปรี ยบเทียบเศษส่ วนได้ (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
ใบกิจกรรมที่ 18 มากกว่า...หรื อ
น้อยกว่า

เครื่องมือวัดและประเมินผล
- แบบบันทึกผลการอภิปราย
- แบบบันทึกความรู ้

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

- ใบกิจกรรมที่ 18 มากกว่า...หรื อ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
น้อยกว่า
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
- แบบประเมินพฤติกรรม
ร่ วมกับกลุ่ม
ขณะทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 18 มากกว่า...หรื อ
ใบกิจกรรมที่ 18 มากกว่า...หรื อ น้อยกว่า
น้อยกว่า
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เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
1. การเปรี ยบเทียบเศษส่ วนที่มีตวั เศษหรื อตัวส่ วนเท่ากัน
2. การเปรี ยบเทียบเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนไม่เท่ากัน
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สุ ขศึกษาฯ
ภาษาต่ างประเทศ
การงานอาชีพฯ

การตอบคาถามและการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปรี ยบเทียบ
เศษส่ วน
สังเกตภาพแสดงเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนหรื อตัวเศษเท่ากันและ
เปรี ยบเทียบกันได้อย่างมีเหตุผล
วาดภาพแสดงการเปรี ยบเทียบเศษส่ วนได้อย่างสร้างสรรค์
ร้องเพลงเศษส่ วนและแสดงท่าทางประกอบ
อ่านและเขียนคาศัพท์เกี่ยวกับเศษส่ วน
นาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในการซื้อขายในชีวิตประจาวัน และการปรุ ง
อาหารด้วยช้อนตวง
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้
ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนฝึ กคิดเลขเร็ ว จานวน 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1) 6,350 × 6 =…..
6) 6,407 × 4 =…..
2) 8,270 × 2 =…..
7) 6,580 × 3 =…..
3) 7,620 × 7 =…..
8) 3,750 × 9 =…..
4) 4,270 × 5 =…..
9) 2,560 × 4 =…..
5) 9,320 × 8 =…..
10) 3,250 × 7 =…..
3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง เศษส่ วน เพื่อเตรี ยมความพร้อม
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู แสดงเส้นจานวนแสดงเศษส่ วนจานวนต่าง ๆ ให้นกั เรี ยนพิจารณาแล้วเปรี ยบเทียบ โดยให้
นักเรี ยนแต่ละคนเปรี ยบเทียบเป็ นคู่แล้วใส่ เครื่ องหมาย >, < หรื อ = จากนั้นสุ่ มถามนักเรี ยน
เป็ นรายบุคคลพร้อมให้บอกเหตุผลประกอบการอธิบาย
2. ครู นาภาพเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนเท่ากันและเศษส่ วนที่มีตวั เศษเท่ากัน ให้นกั เรี ยนพิจารณา
เปรี ยบเทียบจนได้ขอ้ สรุ ปว่า เศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนเท่ากัน เศษส่ วนที่มีตวั เศษมากกว่าจะมีค่า
มากกว่า และเศษส่ วนที่มีตวั เศษเท่ากันให้เปรี ยบเทียบตัวส่ วน เศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนน้อยกว่า
จะมีค่ามากกว่า เช่น

3. นาเศษส่ วนที่มีตวั เศษเและตัวส่ วนไม่เท่ากัน 2 จานวน ให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบและบอกวิธีคิด
ครู แ นะวิ ธี แ ปลงเศษส่ ว นให้ มี ต ัว ส่ ว นเท่ า กัน ก่ อ น แล้ว จึ ง น าตัว เศษมาเปรี ยบเที ย บกัน
ยกตัวอย่างทานองนี้อีก 2–3 ตัวอย่าง
4. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันแสดงวิธีแปลงเศษส่ วนให้มีตวั ส่ วนเท่ากัน
โดยการนาจานวนนับมาคูณทั้งเศษและส่ วนที่มีตวั ส่ วนเป็ นพหุคูณของกันและกัน
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5. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนแผนภาพเศษส่ วนเปรี ยบเทียบกันเป็ นคู่ แล้วจัดทาเป็ นผลงาน
กลุ่ม
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. เปรี ยบเทียบเศษส่ วนโดยใช้สญ
ั ลักษณ์ >, < หรื อ = ได้อย่างถูกต้องแม่นยา
2. วาดรู ปแสดงการเปรี ยบเทียบเศษส่ วนได้อย่างสร้างสรรค์สวยงาม
3. เปรี ยบเทียบเศษส่ วนที่กาหนดให้โดยการเขียนเส้นจานวนได้
4. นักเรี ยนทากิจกรรมใบที่ 18 มากกว่า...หรื อน้อยกว่า ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนประดิษฐ์แผ่นพับหรื อใบความรู ้เรื่ อง เปรี ยบเทียบเศษส่ วนได้อย่างสร้างสรรค์สวยงาม
2. สร้ างเกมคณิ ตศาสตร์ โดยใช้ความรู ้ เรื่ องเปรี ยบเที ยบเศษส่ วน และร่ วมกันเล่ นได้อย่าง
สนุกสนาน
3. นาความรู ้ ที่ได้รับไปใช้ ในการเรี ย นเรื่ อ งการเรี ย งลาดับเศษส่ วนและการแต่ ง โจทย์ปัญหา
เศษส่ วน
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
1. เศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนเท่ากันให้เปรี ยบเทียบตัวเศษที่มีตวั เศษมากกว่าจะมีค่ามากกว่า
2. เศษส่ วนที่มีตวั เศษเท่ากันให้เปรี ยบเทียบตัวส่ วนที่มีตวั ส่ วนน้อยจะมีค่ามากกว่า
ถ้าเปรี ยบเทียบเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนไม่เท่ากันจะใช้วิธีการแปลงเศษส่ วนให้มีตวั ส่ วนเท่ากัน
ก่อน แล้วนาตัวเศษมาเปรี ยบเทียบกัน
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นาผลงานการเขียนแผนภาพการเปรี ยบเทียบเศษส่ วนติดแสดงที่ป้ายนิเทศ
2. สร้างเกมการเปรี ยบเทียบเศษส่ วนและร่ วมเล่นได้อย่างสนุกสนาน
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องการเรี ยงลาดับเศษส่ วน เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพแสดงเศษส่ วน
2. แถบกระดาษแสดงเศษส่ วน
3. ใบกิจกรรมที่ 18 มากกว่า...หรื อน้อยกว่า ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
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4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์
2. ภาพแสดงการเปรี ยบเทียบเศษส่ วน
3. ถ้วยตวงที่บอกปริ มาณเป็ นเศษส่ วน
4. สิ่ งของที่แบ่งเป็ นส่ วน ๆ เท่ากัน
5. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้ _______________________________________________
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ ___________________________________
แนวทางแก้ไขปัญหา _______________________________________________
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน ____________________________________________
เหตุผล ___________________________________________________________
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ________________________________________
ผูส้ อน/แทน _______________________________________________________
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 20
การเรี
การเรียยงลงลาดัาดับบเศษส่
เศษส่ววนน
สาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
หน่วยการเรี ยนรู ้ท5ี่ 5เศษส่
เศษส่ ววนน

ภาคเรี ยนที่ 1
เวลา 22ชัว่ โมง

1. สาระสาคัญ
เศษส่ วนตั้งแต่ 3 จานวนขึ้นไปเราสามารถนามาเปรี ยบเทียบกันได้โดยวิธีการเรี ยงลาดับ
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 5/1, ค 1.1 ป. 5/2, ค 1.1 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/4, ค 6.1 ป. 5/5, ค 6.1 ป. 5/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เรี ยงลาดับเศษส่ วนสามถึงห้าจานวนได้ (K)
2. เปรี ยบเทียบเศษส่ วนด้วยวิธีการต่างๆ แล้วเรี ยงลาดับเศษส่ วนที่กาหนดได้ (K)
3. ทางานเป็ นระเบียบ รอบคอบ และมีวิจารณญาณในการคิด (A)
4. บอกเหตุผลและนาเสนอเศษส่ วนที่จดั เรี ยงตามลาดับได้ (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 19 จัดลาดับซิ
ใบกิจกรรมที่ 19 จัดลาดับซิ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
- แบบประเมินพฤติกรรม
ร่ วมกับกลุ่ม
ขณะทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 19 จัดลาดับซิ
ใบกิจกรรมที่ 19 จัดลาดับซิ
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เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
1. การเรี ยงลาดับเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนเท่ากัน
2. การเรี ยงลาดับเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนไม่เท่ากัน
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
การตอบคาถามและพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรี ยงลาดับ เศษส่ วน
ศิลปะ
วาดภาพแสดงการเรี ยงลาดับเศษส่ วนได้อย่างสร้างสรรค์
สุ ขศึกษาฯ
ร้องเพลงเศษส่ วนและแสดงท่าทางประกอบ
ภาษาต่ างประเทศ
อ่าน เขียนคาศัพท์เกี่ยวกับเศษส่ วน
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์แผ่นพับและใบความรู ้เรื่ องการเรี ยงลาดับเศษส่ วน
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้
ที่อ่านมา
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2. นักเรี ยนฝึ กคิดเลขเร็ ว จานวน 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1) 149 × 80 =……
6)
2) 4,865 × 30 =……
7)
3) 4,720 × 40 =……
8)
4) 4,605 × 50 =……
9)
5) 3,962 × 70 =……
10)
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6,407 × 70 =……
4,129 × 30 =……
4,695 × 70 =……
1,348 × 70 =……
2,518 × 50 =……

3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง เศษส่ วน เพื่อเตรี ยมความพร้อม
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู เขียนเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนเท่ากัน 3 จานวนบนกระดาน ให้นกั เรี ยนวาดรู ปแสดงเศษส่ วน
ที่ครู กาหนดให้ท้ งั สามรู ป ได้แก่

4

,

7

,

6

10 10 10

4
10

7
10
6
10
เรี ยงลาดับเศษส่ วนที่มีค่ามากไปหาเศษส่ วนที่มีค่าน้อย และเรี ยงลาดับเศษส่ วนที่มีค่า
น้อยไปหาเศษส่ วนที่มีค่ามาก ครู ยกตัวอย่างทานองนี้ 2–3 ตัวอย่าง โดยให้นกั เรี ยนบอกเหตุผล
ประกอบการพิจารณา จากนั้นยกตัวอย่างเศษส่ วนที่มีตวั เศษเท่ากัน เช่น
5 8 4 4
, , , โดยให้เรี ยงลาดับจากจานวนที่มีค่ามากไปหาจานวนที่มีค่าน้อย หรื อจาก
6 20 5 12
จานวนที่มีค่าน้อยไปหาจานวนที่มีค่ามาก และช่วยกันหาเหตุผลประกอบการพิจารณาและ
วิธีการคิด

2. ครู กาหนดเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนไม่เท่ากัน ให้นกั เรี ยนช่วยกันแปลงเศษส่ วนให้มีตวั ส่ วนเท่ากัน
โดยพิจารณาตัวส่ วนที่ทาให้มีค่าเท่ากันได้สะดวกและง่ายที่สุด แล้วจึงนามาเปรี ยบเทียบกัน และ
เรี ยงลาดับจากเศษส่ วนที่มีค่ามากไปหาเศษส่ วนที่มีค่าน้อย หรื อเศษส่ วนที่มีค่าน้อยไปหา
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7 4 1
, , พิจารณาตัวส่ วนทั้งสามจานวน แล้วทาตัวส่ วนให้เท่ากับ
10 5 2

10 จะทาได้ง่ายและสะดวกที่สุด

7 42 15
7 8 5
,
,
จะได้ , ,
10 5  2 2  5
10 10 10

เรี ยงลาดับจากเศษส่ วนที่มีค่ามากไปหาเศษส่ วนที่มีค่าน้อยจะได้
เรี ยงลาดับจากเศษส่ วนที่มีค่าน้อยไปหาเศษส่ วนที่มีค่ามากจะได้

8
10
5

>
<

7
10
7

<

>

5
10

และ

8

10 10 10
ยกตัวอย่างทานองนี้ 2–3 ตัวอย่าง จนนักเรี ยนเข้าใจ โดยให้เหตุผลประกอบการพิจารณา
3. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการเรี ยงลาดับเศษส่ วน เพื่อฝึ กฝนทักษะของ
นักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. เรี ยงลาดับเศษส่ วนที่กาหนดให้โดยพิจารณาจากแถบกระดาษแสดงเศษส่ วน
3. เรี ยงลาดับเศษส่ วนที่กาหนดให้จากการแปลงเศษส่ วนให้มีตวั ส่ วนเท่ากันทุกจานวน
4. เขียนแผนภาพความคิดเรื่ อง การเรี ยงลาดับเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนเท่ากันและเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วน
ไม่เท่ากัน
5. นักเรี ยนทากิจกรรมที่ 19 จัดลาดับซิ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)

ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนประดิษฐ์แผ่นพับหรื อใบความรู ้เรื่ องการเรี ยงลาดับเศษส่ วน
2. สร้างเกมคณิ ตศาสตร์ที่ใช้ความรู ้เรื่ องการเรี ยงลาดับเศษส่ วนอย่างสนุกสนาน
3. นาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในการเรี ยนเรื่ องโจทย์ปัญหาเศษส่ วน และแต่งโจทย์ปัญหาได้อย่าง
สมเหตุสมผล
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การเรี ยงลาดับเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนเท่ากัน ให้นาเฉพาะตัวเศษมาเปรี ยบเทียบกัน เศษส่ วนที่มี
ตัวเศษมากกว่าจะมีค่ามากกว่า
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การเรี ยงลาดับเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนไม่เท่ากัน ให้ทาตัวส่ วนของเศษส่ วนทั้งหมดให้เท่ากันก่อน
แล้วจึงนาตัวเศษมาเปรี ยบเทียบกัน เศษส่ วนที่มีตวั เศษมากกว่าจะมีค่ามากกว่า
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนแสดงการเรี ยงลาดับเศษส่ วนจากแถบแสดงเศษส่ วน
2. นักเรี ยนแสดงการเรี ยงลาดับเศษส่ วนจากภาพแสดงเศษส่ วน
3. เขียนแผนภาพความคิดประโยชน์ที่ได้จากการเรี ยนเรื่ องการเรี ยงลาดับเศษส่ วน
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องความสัมพันธ์ของเศษส่ วนกับทศนิยม เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความ
พร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพแสดงเศษส่ วน
2. แถบกระดาษแสดงเศษส่ วน
3. ใบกิจกรรมที่ 19 จัดลาดับซิ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์
2. ภาพ แถบกระดาษแสดงเศษส่ วน
3. สิ่ งของต่าง ๆ ที่มีการแบ่งออกเป็ นส่ วน ๆ เท่ากัน เช่น เค้ก พิซซ่า ขนมชั้น
4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้คณิ ตศาสตร์
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้ _______________________________________________
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ ___________________________________
แนวทางแก้ไขปัญหา _______________________________________________
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน ____________________________________________
เหตุผล ___________________________________________________________
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ________________________________________
ผูส้ อน/แทน _______________________________________________________
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 21
ความสัมพันธ์ของเศษส่
องเศษส่ วนกับทศนิยม
สาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
หน่วยการเรี ยนรู ้ท5ี่ 5เศษส่
เศษส่ววนน

ภาคเรี ยนที่ 1
เวลา 22 ชัว่ โมง

1. สาระสาคัญ
ทศนิยม 1 และ 2 ตาแหน่ง เมื่อทาให้เป็ นเศษส่ วนจะมีส่วนเป็ น 10 และ 100 ตามลาดับ
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 5/1, ค 1.1 ป. 5/2, ค 1.1 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/4, ค 6.1 ป. 5/5, ค 6.1 ป. 5/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เขียนทศนิยมในรู ปเศษส่ วน เมื่อกาหนดเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนเป็ น 10 หรื อ 100 ได้ (K)
2. เชื่อมโยง ใช้เหตุผล และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการทางาน (P)
3. ทางานรอบคอบ มีระเบียบ และมีวิจารณญาณ (A)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
ใบกิจกรรมที่ 20 ซ่อนตัวอยู่
ในร่ างใด
3. ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
วัดความรู ้ประจาหน่วย
4. การทาแบบทดสอบหลังเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
- แบบบันทึกผลการอภิปราย
- แบบบันทึกความรู ้

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

- ใบกิจกรรมที่ 20 ซ่อนตัวอยู่
ในร่ างใด

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

- แบบทดสอบวัดความรู ้ประจา
หน่วย
- แบบทดสอบหลังเรี ยน

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
- แบบประเมินพฤติกรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ขณะทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
- แบบบันทึกความคิดเห็น
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
เกี่ยวกับการประเมินชิ้นงานใน
แฟ้ มสะสมผลงาน
- แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
4. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 20 ซ่อนตัวอยู่
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 20 ซ่อนตัวอยู่
ในร่ างใด
ในร่ างใด
5. สาระการเรียนรู้
ความสัมพันธ์ของเศษส่ วนกับทศนิยม
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
เปรี ยบเทียบทศนิยมกับเศษส่ วน
สุ ขศึกษาฯ
บันทึกสถิติเกี่ยวกับสุ ขภาพ โภชนาการ และการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ
การงานอาชีพฯ
การสังเกตทศนิยมที่มีในสถิติทางด้านการเกษตรของประเทศสมาชิก
ในอาเซียน 10 ประเทศ
ภาษาต่ างประเทศ
บทสนทนาเกี่ยวกับทศนิยม
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขั้นที่ 1 นาเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้
ที่อ่านมา
2. ครู แจกกระดาษให้นกั เรี ยนวาดตาราง ครู กาหนดตัวเลขทศนิยมมา 9 ชุด ให้นกั เรี ยน
พิจารณาว่าตัวเลขของทศนิยมใดมีค่าน้อยสุ ด ให้เขียนลงบนตารางช่องใดก็ได้ ครู เขียน
ตัวเลขทศนิยมที่นอ้ ยที่สุดในแต่ละชุดใส่ กระดาษแล้วม้วนไว้ ทาจนครบ 9 ชุด
ครู จบั ฉลากครั้งละใบ ได้จานวนใดให้นกั เรี ยนวงกลมจานวนนั้น นักเรี ยนคนใดวงได้
แนวเดียวกัน 3 วง เป็ นผูช้ นะ
ตัวอย่าง
2.01 6.50 8.54
1.02
0.60

0.15 14.10
44.51 75.10

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู แสดงแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่ วน พร้อมอธิบายดังนี้
ส่ วนที่แรเงาเต็ม 1 และ 1 ใน 10 ส่ วนเท่า ๆ กันเขียนในรู ปทศนิยมได้ 1.1
และเขียนในรู ปเศษส่ วนได้ 1
ดังนั้น 1.1 = 1

1

=

1
10

หรื อ

11
10

11

10 10
2. ครู กาหนดทศนิ ยมหนึ่ งตาแหน่งให้นกั เรี ยนวาดและแรเงารู ป เขียนเศษส่ วนที่มีค่า
เท่ากับทศนิยมหนึ่งตาแหน่งที่กาหนดให้
3. ครู แสดงแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่ วน พร้อมอธิบายดังนี้
ส่ วนที่แรเงา 57 ส่ วน ใน 100 ส่ วนเท่า ๆ กัน

เขียนในรู ปเศษส่ วนได้
ดังนั้น

57

= 0.57

57
100

เขียนในรู ปทศนิยมได้ 0.57

100
4. ครู แจกตารางร้อยช่องให้นกั เรี ยนแรเงาภาพ เขียนทศนิยมและเศษส่ วนใต้ภาพ

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 5 เล่ม 1

151

5. ครู แจกกระดาษซึ่งมีภาพลูกบาศก์ที่แบ่งเป็ น 100 ส่ วนเท่า ๆ กัน ให้นกั เรี ยน
แรเงาภาพตามทศนิยมที่ครู กาหนดให้ พร้อมทั้งเขียนเศษส่ วนที่มีค่าเท่ากับทศนิยม
6. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปว่า ทศนิยม 1 และ 2 ตาแหน่ง เมื่อทาให้เป็ นเศษส่ วน
จะมีส่วนเป็ น 10 และ 100 ตามลาดับ
7. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องความสัมพันธ์ของเศษส่ วนกับ
ทศนิยม เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 2
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนฝึกเขียนทศนิยมเป็ นเศษส่ วน แล้วฝึ กหาความสัมพันธ์
3. นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 20 ซ่อนตัวอยูใ่ นร่ างใด ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขั้นที่ 4 การนาไปใช้
1. สร้างเกมคณิ ตศาสตร์โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่ วน
2. นาความรู ้ไปใช้ในการซื้อขายสิ่ งของในชีวิตประจาวัน
ขั้นที่ 5 สรุปความคิดรวบยอด
เศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนเป็ น 10 และ 100 เขียนได้ในรู ปทศนิยมหนึ่งตาแหน่งและสองตาแหน่งตามลาดับ
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนทบทวนเรื่ องทศนิยม ทั้งการอ่าน เปรี ยบเทียบ และการเรี ยงทศนิยม
2. ให้นกั เรี ยนฝึกเขียนภาพทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง สองตาแหน่ง และสามตาแหน่ง
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องการบวกทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความ
พร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ตารางร้อยช่อง ภาพลูกบาศก์ที่แบ่งเป็ น 100 ส่ วนเท่า ๆ กัน
2. กระดาษสาหรับทากิจกรรมนาเข้าสู่ บทเรี ยน
3. แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่ วน
4. ใบกิจกรรมที่ 20 ซ่อนตัวอยูใ่ นร่ างใด ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วัฒนาพานิช จากัด)
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5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์เล่มอื่น ๆ
2. สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้ _______________________________________________
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ ___________________________________
แนวทางแก้ไขปัญหา _______________________________________________
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน ____________________________________________
เหตุผล ___________________________________________________________
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ________________________________________
ผูส้ อน/แทน _______________________________________________________
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การบวก ลบ และคูณทศนิยม
เวลา 12 ชั่วโมง

การลบทศนิยมไม่ เกิน
สองตาแหน่ ง
โจทย์ ปัญหาการบวก การลบ
ทศนิยมไม่ เกินสองตาแหน่ ง

การบวกทศนิยมไม่ เกิน
สองตาแหน่ ง

การบวก ลบ
และคูณทศนิยม

โจทย์ ระคนและโจทย์ ปัญหา
ระคน

การคูณทศนิยมทีม่ ผี ลคูณเป็ น
ทศนิยมไม่ เกินสองตาแหน่ ง
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ความรู้
1. การบวกทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
2. การลบทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
3. โจทย์ปัญหาการบวก การลบทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
4. การคูณทศนิยมที่มีผลคูณเป็ นทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
5. โจทย์ระคนและโจทย์ปัญหาระคน
คุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
1. ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบ
การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการบวก ลบ และคูณ
ทศนิยม ด้วยความสนใจ ความตั้งใจเรี ยน
และการทางานกลุ่ม
2. ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ในตนเองในการ
ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบ
การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการบวก ลบ และคูณ
ทศนิยม
3. มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

การบวก ลบ
และคูณทศนิยม

ทักษะ/กระบวนการ
1. การสื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญ
ของการบวก ลบ และคูณทศนิยม
2. สามารถนาเสนอการบวก ลบ และคูณ
ทศนิยม
3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาเกี่ยวกับการบวก ลบ และคูณ
ทศนิยม
4. การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มา
ประยุกต์หรื อเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง การบวกทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง การลบทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง การคูณทศนิยมที่มีผลคูณเป็ นทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง โจทย์ระคนและโจทย์ปัญหาระคน
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 6
7. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
8. แบบบันทึกผลการอภิปราย
9. บันทึกความรู ้
10. การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 5 เล่ ม 1

155

การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่วยการเรี
ยการเรียยนรู
นรู้ ท้ 6ี่ 6 การบวก ลบ
ลบและคู
และคูณณทศนิ
ทศนิ
ยมยม
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. บวก ลบ คูณ และบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่คาตอบเป็ นทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ (ค 1.2 ป. 5/2)
2. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจานวนนับ เศษส่ วน
ทศนิยม และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ และสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
จานวนนับได้ (ค 1.2 ป. 5/3)
3. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา (ค 6.1 ป. 5/1)
4. ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 5/2)
5. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจและสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 5/3)
6. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการนาเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม (ค 6.1 ป. 5/4)
7. เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ (ค 6.1 ป. 5/5)
8. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (ค 6.1 ป. 5/6)
ความเข้ าใจทีค่ งทนของนักเรียน
คาถามสาคัญทีท่ าให้ เกิดความเข้ าใจทีค่ งทน
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
- นักเรี ยนอธิบายความแตกต่างกันของทศนิยมหนึ่ง
- การบวกและการลบทศนิยมมีวิธีการเหมือนกับ
การบวกและการลบจานวนนับ โดยตั้งหลักเลขและ ตาแหน่งกับทศนิยมสองตาแหน่ง ที่พบในชีวิตจริ ง
เป็ นอย่างไร
จุดทศนิยมให้ตรงกันแล้วบวกหรื อลบกันเหมือน
จานวนนับ การคูณทศนิยมจะตั้งคูณเหมือนการคูณ
จานวนนับ แต่ผลคูณที่ได้น้ นั ตาแหน่งของทศนิยม
จะเท่ากับผลบวกของตาแหน่งทศนิยมตัวตั้งและ
ตัวคูณ
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ความรู้ ของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความเข้ าใจทีค่ งทน
ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนทีน่ าไปสู่
นักเรียนจะรู้ ว่า...
ความเข้ าใจทีค่ งทน นักเรียนจะสามารถ...
- การบวกทศนิยมใช้วิธีต้ งั หลักและจุดทศนิยมให้ 1. สื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญของการบวก ลบ
ตรงกันแล้วบวก โดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับ
และคูณทศนิยม
การบวกจานวนนับ
2. นาเสนอการบวก ลบ และคูณทศนิยม
- การลบทศนิยมใช้วิธีต้ งั หลักและจุดทศนิยมให้
3. แสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ตรงกันแล้วลบ โดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับ
เกี่ยวกับการบวก ลบ และคูณทศนิยม
การลบจานวนนับ
4. นาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์หรื อ
- โจทย์ปัญหาการบวก การลบทศนิยมไม่เกินสอง
เชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง
ตาแหน่ง มีวิธีการแก้โจทย์ปัญหาเช่นเดียวกันกับ
โจทย์ปัญหาที่เป็ นจานวนนับ
- การคูณทศนิยมด้วยจานวนเต็มที่มีหลักเดียว
การคูณทศนิยมกับจานวน 10 100 1,000 และ
การคูณทศนิยมกับทศนิยม ตั้งคูณเหมือนกับ
จานวนนับคูณกัน
- โจทย์ระคน คือ โจทย์ที่ใช้วิธีแก้ดว้ ยการบวก
การลบ หรื อการคูณ ในการคานวณหาคาตอบ
- โจทย์ปัญหาระคน คือ โจทย์ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์ที่ใช้วิธีแก้ดว้ ยการบวก การลบ
หรื อการคูณ
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียน
มีผลการเรียนรู้ ตามทีก่ าหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานทีน่ ักเรียนต้ องปฏิบัติ
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง การบวกทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง การลบทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบทศนิยมไม่เกิน
สองตาแหน่ง
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง การคูณทศนิยมที่มีผลคูณเป็ นทศนิยมไม่เกิน
สองตาแหน่ง
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง โจทย์ระคนและโจทย์ปัญหาระคน
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 6
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7. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
8. แบบบันทึกผลการอภิปราย
9. บันทึกความรู ้
10. การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.2 เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2) การสนทนาซักถาม
2) แบบบันทึกการสนทนาซักถาม
3) การประเมินผลงาน/กิจกรรม
3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรม
เป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่ม
เป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่ม
4) การประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
4) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยม
และค่านิยม
5) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สิ่ งทีม่ ่ ุงประเมิน
3.1 ความเข้าใจ 6 ด้าน ได้แก่ การอธิบาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การประยุกต์ใช้
ดัดแปลง และนาไปใช้ การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสาคัญและใส่ ใจในความรู ้สึกของ
ผูอ้ ื่น และการรู ้จกั ตนเอง
3.2 สมรรถนะสาคัญ เช่น ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทกั ษะชีวิต
และการใช้เทคโนโลยี
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
เวลา
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6
การบวก ลบ และคูณทศนิยม
12 ชั่วโมง
การบวกทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 22
2
การลบทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 23
2
โจทย์ปัญหาการบวก การลบทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 24
2
การคูณทศนิยมที่มีผลคูณเป็ นทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 25
3
โจทย์ระคนและโจทย์ปัญหาระคน
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 26
3
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 22
การบวกทศนิยยมไม่
มไม่เเกิกินนสองต
สองตาแหน่
าแหน่งง
การบวกทศนิ
สาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
หน่วยการเรี ยนรู้ท6ี่ 6การบวก
การบวก ลบ
ณทศนิ
ลบ และคู
คูณทศนิ
ยมยม

ภาคเรี ยนที่ 1
เวลา 22ชัว่ โมง

1. สาระสาคัญ
การบวกทศนิยมใช้วิธีต้ งั หลักและจุดทศนิยมให้ตรงกันแล้วบวก โดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับ
การบวกจานวนนับ
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 5/2, ค 1.2 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/1, ค 6.1 ป. 5/2, ค 6.1 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/4, ค 6.1 ป. 5/5,
ค 6.1 ป. 5/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เมื่อกาหนดทศนิยมไม่เกิน 2 ตาแหน่งให้สองจานวน สามารถหาผลบวกได้ (K)
2. ทางานสะอาดเรี ยบร้อย รอบคอบ และเป็ นลาดับขั้นตอน (A)
3. บอกเหตุผล สรุ ปผล สื่ อสารและเชื่อมโยงความรู ้คณิ ตศาสตร์ได้ (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
1. ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน
2. สังเกตจากการซักถาม การแสดง
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
และการอภิปรายร่ วมกัน
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
ใบกิจกรรมที่ 21 การบวกทศนิยม
ไม่เกินสองตาแหน่ง

เครื่องมือวัดและประเมินผล
- แบบทดสอบก่อนเรี ยน

เกณฑ์ การวัด
-

- แบบบันทึกผลการอภิปราย
- แบบบันทึกความรู ้

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

- ใบกิจกรรมที่ 21 การบวก
ทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
- แบบประเมินพฤติกรรม
ร่ วมกับกลุ่ม
ขณะทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 21 การบวก
ใบกิจกรรมที่ 21 การบวกทศนิยม ทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
ไม่เกินสองตาแหน่ง
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เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
1. การบวกทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง
2. การบวกทศนิยมสองตาแหน่ง
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
การพูด การอภิปรายหลักการบวกทศนิยม และการนาเสนอผลงาน
สั งคมศึกษาฯ
นาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการซื้อขาย การแบ่งสิ่ งของในชีวิตประจาวัน
ศิลปะ
การเขียนภาพแสดงการบวกทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับเรื่ องการบวกทศนิยมได้อย่างสนุกสนาน
ภาษาต่ างประเทศ
อ่านและเขียนคาศัพท์เกี่ยวกับทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่งได้
การงานอาชีพฯ
รวบรวมข้อมูลผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนในรู ปของทศนิยม
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
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ขั้นที่ 1 นาเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้
ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง มาเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อเตรี ยมความพร้อม
เพลงมาเรียนคณิตศาสตร์
เนือ้ ร้ อง... ราตรี รุ่ งทวีชยั
ทำนอง... สามสิ บยังแจ๋ ว
ชัว่ โมงนี้มาเรี ยน
หนูจงพากเพียรเรี ยนวิชาคณิ ตฯ
หนูอย่าเพิ่งเบือนบิด
คณิ ตศาสตร์ ก็มีเรื่ องแจ๋ ว
มาร่ วมมาร้องเพลงกัน
เพื่อความมุ่งมัน่ มาร้องกันเจื้อยแจ้ว
คณิ ตศาสตร์เพริ ศแพร้ว
ได้เรี ยนแล้ว ช่วยสร้างปัญญา
3. ครู ทบทวนความหมายของทศนิยมหนึ่งตาแหน่งด้วยแถบกระดาษ โดยให้นกั เรี ยนอ่านและ
เขียนจานวน จากนั้นให้นกั เรี ยนหาผลบวกจากแถบกระดาษแสดงจานวนทศนิยม พร้อมเขียน
ประโยคสัญลักษณ์และหาคาตอบ เช่น 0.2 + 0.4 = 
จากภาพ จะได้ 0.2 + 0.4 = 0.6
ยกตัวอย่างทานองนี้ 2–3 ตัวอย่าง จนนักเรี ยนเกิดความชานาญ
4. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู ให้นักเรี ยนพิจารณาการบวกทศนิ ยมด้วยภาพและการบวกทศนิ ยมตามแนวตั้ง
เปรี ยบเทียบคาตอบที่ได้ เช่น 0.11 + 0.24 = 
วิธีที่ 1 จากภาพจะได้วา่
วิธีที่ 2
0.11 + 0.24 = 0.35
0.11
+
0.24
0.35

เพื่อ

ครู และนักเรี ยนช่ วยกันสรุ ปว่า การบวกทศนิ ยมใช้หลักการบวกที่นักเรี ยนเคยเรี ยน
มาแล้ว คือ การบวกจานวนที่อยูใ่ นหลักเดียวกันเข้าด้วยกัน ถ้าเป็ นจานวนที่มีทศนิยมต้องใส่
จุดทศนิ ยมของตัวตั้ง ตัวบวก และผลลัพธ์ให้ตรงกัน จากนั้นครู กาหนดประโยคสัญลักษณ์
การบวกทศนิยมอีกหลายตัวอย่าง ให้นกั เรี ยนช่วยกันหาคาตอบ
2.3 + 4.8 = 
4.8 + 2.3 = 
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0.56 + 0.13 = 
0.13 + 0.56 = 
ครู ทาให้นกั เรี ยนเห็นว่าการบวกทศนิยมมีสมบัติการสลับที่เช่นเดียวกับการบวกจานวนนับ

}
}

2. ครู นาแผ่นตารางร้อยให้นกั เรี ยนพิจารณา จากรู ป

}

เขียนแทนด้วยทศนิยม 0.16
เขียนแทนด้วยทศนิยม 0.14
เขียนแทนด้วยทศนิยม 0.34

จากภาพจะได้ 0.16 + 0.14 + 0.34 = 0.64
เราสามารถเขียน 0.64 ใหม่ได้ดงั นี้ (0.16 + 0.14) + 0.34 = 0.16 + (0.14 + 0.34)
= 0.30 + 0.34 กับ = 0.16 + 0.48
= 0.64
= 0.64
ครู และนักเรี ยนช่ วยกันสรุ ปว่าการบวกทศนิ ยมมีคุณสมบัติการสลับที่เช่ นเดี ยวกับการ
บวกจานวนนับ
3. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันคิดโจทย์การบวกทศนิยมกลุ่มละ 4 ข้อ แล้วส่ ง
ตัวแทนกลุ่มออกมาเขียนโจทย์บนกระดานดา ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันหาคาตอบ กลุ่มใดคิดได้เร็ ว
และถูกต้องจะได้รับรางวัล
4. ครู แสดงการบวกทศนิยมโดยใช้เส้นจานวน แล้วให้นกั เรี ยนตรวจสอบผลลัพธ์โดยใช้แผนภาพ
เช่น 0.4 + 0.5 = 0.9

0.4
0.5
ให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบว่าได้คาตอบเท่ากันหรื อไม่ จากนั้นครู แสดงการบวกทศนิยมโดย
วิธีการแปลงให้เป็ นเศษส่ วน เช่น 0. 4 + 0.5 =

4

+

5

=

9

= 0.9 เป็ นต้น

10 10 10
จากนั้นครู กาหนดโจทย์การบวกทศนิยมลงในกระดาษ 5 ข้อ ให้นกั เรี ยนแต่ละคนหา
คาตอบด้วยวิธีใดก็ได้ตามถนัด จากนั้นกาหนดโจทย์การบวกทศนิยม 2–3 ข้อ
ให้นกั เรี ยนช่วยกันแสดงวิธีทาและตรวจสอบคาตอบ
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5. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการบวกทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
เพื่อฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนเขียนแผนภาพแสดงการบวกทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
3. นักเรี ยนแสดงการบวกทศนิยมโดยใช้เส้นจานวน
4. นักเรี ยนแสดงการบวกทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่งโดยการแปลงให้เป็ นเศษส่ วน
5. นักเรี ยนทากิจกรรมที่ 21 การบวกทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 การนาไปใช้
1. เลือกวิธีการบวกทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่งได้อย่างสมเหตุสมผล
2. จัดทาแผ่นพับใบความรู ้เรื่ องการบวกทศนิยมได้อย่างสร้างสรรค์และสวยงาม
3. สร้างเกมคณิ ตศาสตร์ที่ใช้ความรู ้เรื่ องการบวกทศนิยมและร่ วมเล่นเกมได้อย่างสนุกสนาน
ขัน้ ที่ 5 สรุปความคิดรวบยอด
การบวกทศนิ ยมใช้วิธีการเหมือนกับการบวกจานวนนับโดยตั้งหลักเลขและจุดทศนิ ยม
ให้ตรงกัน ถ้าผลลัพธ์ในแต่ละหลักมีค่าเกิน 10 ให้ทดไปในหลักถัดไป
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. แก้โจทย์การบวกทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่งด้วยวิธีต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล
2. วาดภาพหรื อเขียนเส้นจานวนแสดงการบวกของทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
3. สร้างเกมคณิ ตศาสตร์ที่ใช้ความรู ้เรื่ องการบวกทศนิยมแล้วร่ วมเล่นเกมได้อย่างสนุกสนาน
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องการลบทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความ
พร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แถบกระดาษแสดงทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง
2. แผ่นตารางร้อย
3. ใบกิจกรรมที่ 21 การบวกทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
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4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. เกมคณิ ตศาสตร์
2. ซีดีสอนการบวกทศนิยม
3. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์
4. โจทย์การบวกทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่งและทศนิยมสองตาแหน่ง
5. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้ _______________________________________________
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ ___________________________________
แนวทางแก้ไขปัญหา _______________________________________________
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน ____________________________________________
เหตุผล ___________________________________________________________
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ________________________________________
ผูส้ อน/แทน _______________________________________________________
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23

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 23
การลบทศนิยยมไม่
มไม่เกิเกินนสองต
สองตาแหน่
าแหน่งง
การลบทศนิ
สาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
หน่วยการเรี ยนรู้ท6ี่ 6การบวก
การบวก ลบ
ณทศนิ
ยม ยม
ลบและคู
และคู
ณทศนิ

ภาคเรี ยนที่ 1
เวลา 22ชัว่ โมง

1. สาระสาคัญ
การลบทศนิยมใช้วิธีต้ งั หลักและจุดทศนิยมให้ตรงกันแล้วลบ โดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับการลบ
จานวนนับ
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 5/2, ค 1.2 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/1, ค 6.1 ป. 5/2, ค 6.1 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/4, ค 6.1 ป. 5/5,
ค 6.1 ป. 5/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เมื่อกาหนดทศนิยมไม่เกิน 2 ตาแหน่งให้สองจานวน สามารถหาผลลบได้ (K)
2. ทางานสะอาดเรี ยบร้อย รอบคอบ และเป็ นลาดับขั้นตอน (A)
3. บอกเหตุผล สรุ ปผล สื่ อสารและเชื่อมโยงความรู ้คณิ ตศาสตร์ได้ (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 22 การลบทศนิยม
ใบกิจกรรมที่ 22 การลบทศนิยม
ไม่เกินสองตาแหน่ง
ไม่เกินสองตาแหน่ง

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
- แบบประเมินพฤติกรรม
ร่ วมกับกลุ่ม
ขณะทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
- แบบประเมินด้านคุณธรรม
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 22 การลบทศนิยม
ใบกิจกรรมที่ 22 การลบทศนิยม ไม่เกินสองตาแหน่ง
ไม่เกินสองตาแหน่ง
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เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
1. การลบทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง
2. การลบทศนิยมสองตาแหน่ง
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
การพูด การอภิปรายหลักการลบทศนิยม และการนาเสนอผลงาน
สั งคมศึกษาฯ
นาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการซื้อขาย การแบ่งสิ่ งของในชีวิตประจาวัน
ศิลปะ
การเขียนภาพแสดงการลบทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับเรื่ องการลบทศนิยมได้อย่างสนุกสนาน
ภาษาต่ างประเทศ
อ่านและเขียนคาศัพท์เกี่ยวกับทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่งได้
การงานอาชีพฯ
รวบรวมข้อมูลผลผลิตทางการเกษตรในรู ปของทศนิยม
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นาเข้ าสู่ บทเรียน
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1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้
ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนฝึ กคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1)
2)
3)
4)
5)

18 + 12 + 10 = 19 + 
13 + 17 + 9 = 
16 + 14 + 15 = 
15 – 10 – 5 = 
11 + 39 = 

6)
7)
8)
9)
10)

(40 – 5) + 10 = 5 + 
50 – 15 = 
40 + 16 = 100 – 
(60 – 8) + 10 = 50 + 
10 + 32 = 50 – 

3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง มาเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อเตรี ยมความพร้อม
เพลงมาเรียนคณิตศาสตร์
เนือ้ ร้ อง... ราตรี รุ่ งทวีชยั
ทำนอง... สามสิ บยังแจ๋ ว
ชัว่ โมงนี้มาเรี ยน
หนูจงพากเพียรเรี ยนวิชาคณิ ตฯ
หนูอย่าเพิ่งเบือนบิด
คณิ ตศาสตร์ ก็มีเรื่ องแจ๋ ว
มาร่ วมมาร้องเพลงกัน
เพื่อความมุ่งมัน่ มาร้องกันเจื้อยแจ้ว
คณิ ตศาสตร์เพริ ศแพร้ว
ได้เรี ยนแล้ว ช่วยสร้างปัญญา
4. ครู ทบทวนความหมายของการลบทศนิยมด้วยแผนภาพ โดยให้นกั เรี ยนเขียนประโยค
สัญลักษณ์ เช่น
0.7 – 0.4 = 

ยกตัวอย่างทานองนี้ 2–3 ตัวอย่าง จนนักเรี ยนเกิดความชานาญ
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู ให้นกั เรี ยนพิจารณาการลบทศนิ ยมด้วยเส้นจานวนและการลบทศนิ ยมตามแนวตั้ง เพื่อ
เปรี ยบเทียบคาตอบที่ได้ เช่น 0.7 – 0.4 = 
ดังนั้น 0.7 – 0.4 = 0.3
2. ครู เขียนประโยคสัญลักษณ์ 0.65 – 0.42 =  สุ่ มนักเรี ยน ออกมาหาคาตอบและ
แสดงวิธีทาบนกระดานดา จะได้ 0.65 – 0.42 = 
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0.65
–
0.42
0.23
3. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันคิดโจทย์การลบทศนิ ยมกลุ่มละ 10 ข้อ
แล้วส่ งตัวแทนกลุ่มออกมาเขียนโจทย์บนกระดานดา จากนั้นให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิด
คานวณคาตอบ กลุ่มใดทาได้เร็ วและถูกต้องที่สุดจะได้รับรางวัล
4. ครู แสดงผลลบทศนิ ยมโดยใช้เส้นจานวน ให้นักเรี ยนตรวจสอบผลลัพธ์โดยใช้แผ่นตาราง
ร้อย แล้วสังเกตและเปรี ยบเทียบว่าได้คาตอบเท่ากันหรื อไม่ เพราะอะไร จากนั้นครู กาหนด
โจทย์บนกระดาน 5 ข้อ ให้แต่ละคนหาคาตอบด้วยวิธีใดก็ได้ตามที่ตนเองถนัด แล้วให้นกั เรี ยน
แต่งโจทย์เพิ่ม 2–3 ข้อ ช่วยกันแสดงวิธีทาและตรวจสอบคาตอบ
5. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการลบทศนิ ยมไม่เกินสองตาแหน่ง เพื่อฝึ กฝน
ทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนแสดงวิธีทาโจทย์การลบทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง และทศนิยมสองตาแหน่ง
3. นักเรี ยนเขียนแผนภาพแสดงการลบทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง และทศนิยมสองตาแหน่ง
4. นักเรี ยนแสดงการลบทศนิยมโดยใช้เส้นจานวน
5. นักเรี ยนแสดงการลบทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง โดยการแปลงให้เป็ นเศษส่ วน
6. นักเรี ยนทากิจกรรมที่ 22 การลบทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 การนาไปใช้
1. เลือกวิธีการลบทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่งได้อย่างสมเหตุสมผล
2. จัดทาแผ่นพับใบความรู ้เรื่ องการลบทศนิยมได้อย่างสร้างสรรค์และสวยงาม
3. สร้างเกมคณิ ตศาสตร์ที่ใช้ความรู ้เรื่ องการลบทศนิยมและร่ วมเล่นเกมได้สนุกสนาน
ขัน้ ที่ 5 สรุปความคิดรวบยอด
การลบทศนิยมมีวิธีการเหมือนกับการลบเลขจานวนนับ โดยตั้งหลักเลขและจุดทศนิยม
ให้ตรงกันทั้งตัวตั้ง ตัวลบ แล้วลบกัน ถ้าหลักในตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าให้กระจายหลักที่อยูท่ าง
ซ้ายมือมารวมกับจานวนในหลักถัดไปได้ เหมือนการลบจานวนนับ
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8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. แก้โจทย์การลบทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่งและทศนิยมสองตาแหน่งด้วยวิธีต่าง ๆ ได้
อย่างสมเหตุสมผล
2. วาดภาพหรื อเขียนเส้นจานวนแสดงการลบของทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่งได้
3. สร้างเกมคณิ ตศาสตร์ที่ใช้ความรู ้เรื่ องการลบทศนิยมแล้วร่ วมเล่นเกมได้อย่างสนุกสนาน
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องโจทย์ปัญหาการบวก การลบทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง เพื่อให้นกั เรี ยนอ่าน
และเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แผ่นตารางร้อย
2. แถบกระดาษแสดงทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง
3. ใบกิจกรรมที่ 22 การลบทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. เกมคณิ ศาสตร์
2. ซีดีสอนการลบทศนิยม
3. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์
4. โจทย์การลบทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง และทศนิยมสองตาแหน่ง
5. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้ _______________________________________________
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ ___________________________________
แนวทางแก้ไขปัญหา _______________________________________________
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน ____________________________________________
เหตุผล ___________________________________________________________
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ________________________________________
ผูส้ อน/แทน _______________________________________________________
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24

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 24

โจทย์ปัญหาการบวก การลบทศนิยมไม่ เกินสองตาแหน่ ง

สาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
หน่วยการเรี ยนรู้ท6ี่ 6 การบวก
การบวก ลบ
ณทศนิ
ยม ย ม
ลบและคู
และคู
ณทศนิ

ภาคเรี ยนที่ 1
เวลา 23ชัว่ โมง

ทศนิยม
1. สาระสาคัญ
โจทย์ปัญหาการบวก การลบทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง มีวิธีการแก้โจทย์ปัญหาเช่นเดียวกันกับ
โจทย์ปัญหาที่เป็ นจานวนนับ
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 5/2, ค 1.2 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/1, ค 6.1 ป. 5/2, ค 6.1 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/4, ค 6.1 ป. 5/5,
ค 6.1 ป. 5/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เมื่อกาหนดโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง สามารถแสดงวิธีทาและ
หาคาตอบได้ (K)
2. เมื่อกาหนดโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการลบทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง สามารถแสดงวิธีทาและ
หาคาตอบได้ (K)
3. ทางานสะอาดเรี ยบร้อย เป็ นลาดับขั้นตอน และมีวิจารณญาณในการคิดคานวณ (A)
4. มีทกั ษะในการแก้ปัญหา ให้เหตุผล เชื่อมโยงความรู ้ และมีความคิดสร้างสรรค์ (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 23 การบวกและ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 23 การบวกและ
การลบทศนิยม
การลบทศนิยม
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
- แบบประเมินพฤติกรรม
ร่ วมกับกลุ่ม
ขณะทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรมและค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 23 การบวกและ
ใบกิจกรรมที่ 23 การบวกและ
การลบทศนิยม
การลบทศนิยม
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เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
โจทย์ปัญหาการบวก การลบทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
แต่งโจทย์การบวก การลบทศนิยมให้ได้ใจความกระชับและรัดกุม
วิทยาศาสตร์
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้ า แรงเสี ยง และอุณหภูมิที่แสดง
ค่าเป็ นเลขทศนิยม
ศิลปะ
เขียนผังมโนทัศน์แสดงการแก้โจทย์การบวก การลบทศนิยมได้อย่าง
สร้างสรรค์
สุ ขศึกษาฯ
บันทึกสถิติเกี่ยวกับสุ ขภาพของประชากรของกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน เช่น น้ าหนัก ส่ วนสู ง
ภาษาต่ างประเทศ
อ่านค่าและเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับทศนิยมไม่เกิน
สองตาแหน่งได้
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นาเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้
ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนฝึ กคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1)
2)
3)
4)
5)

14 + 26 = 
 + 15 = 45
 – 10 = 80
 – 25 = 65
 + 17 = 30

6)  + 17 = 50
7)  + 18 = 60
8)  – 19 = 10
9)  – 10 = 89
10)  × 8 = 400

ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรี ยนเขียนแผนภาพความคิดหลักการแก้โจทย์ปัญหาจากแผนภูมิเพลง โจทย์ ปัญหา แล้ว
ร่ วมอภิปรายหลักการแก้โจทย์ปัญหาจากเนื้อเพลง
เพลงโจทย์ ปัญหา
เนือ้ ร้ อง... ราตรี รุ่ งทวีชยั
ทำนอง... เต่า งู และ กา
โจทย์ปัญหา เป็ นปัญหา พวกเรามาศึกษากันดู
ได้เรี ยนรู ้ เข้าใจดี บอกวิธีคิดซิทนั ใด
อ่านโจทย์พลัน
อย่าหวัน่ ไหว
โจทย์บอกอะไร
ถามอะไรตรองดู
แก้ปัญหาได้เชิดชู ได้เรี ยนรู ้ชดั เจนแน่นอน
2. ครู นาแถบประโยคสัญลักษณ์การบวก การลบทศนิยมติดบนกระดานดา เช่น
2.47 + 0.71 = , 36.7 + 1.32 = , 18 – 6.25 = , 11.7 + 95.69 = 
จากนั้นครู ขออาสาสมัครนักเรี ยนออกมาแต่งโจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม
ครู และนักเรี ยนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
3. ครู แ จกแผ่น พับ ใบโฆษณาสิ น ค้า ของร้ า นค้า และห้า งสรรพสิ น ค้า ต่ า ง ๆ ให้นัก เรี ย นจับ คู่
กับเพื่อนผลัดกันตั้งคาถาม ให้เพื่อนตอบโดยใช้รูปและราคาจากแผ่นพับและใบโฆษณา
4. นักเรี ยนแบ่งกลุ่มส่ งตัวแทนออกมาเขียนโจทย์หน้าชั้นเรี ยน ให้เพื่อน ๆ เลือกโจทย์ที่สนใจ
อย่างน้อย 5 ข้อ แล้วแสดงวิธีทาลงในสมุด
5. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันเฉลยโจทย์ปัญหาที่นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันแต่งโจทย์ปัญหาขึ้นบน
กระดานดาและตรวจสอบความถูกต้อง
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6. นักเรี ยนเขียนแผนภาพความคิดประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนเรื่ อง โจทย์ปัญหาการบวกและ
การลบทศนิยม
7. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ องโจทย์ปัญหาการบวก การลบทศนิ ยมไม่เกิน
สองตาแหน่ง เพื่อฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบจากการทา
แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนแสดงวิธีแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม
3. เขียนแผนภาพความคิดในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก การลบทศนิยม
4. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันแต่งโจทย์ปัญหาการบวก การลบทศนิยม
คิดคานวณและตรวจสอบคาตอบ
5. นักเรี ยนทากิจกรรมที่ 23 การบวกและการลบทศนิยม ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 การนาไปใช้
1. กาหนดสถานการณ์ต่างๆ ให้นกั เรี ยนแต่งโจทย์ปัญหาการบวก การลบทศนิ ยมไม่เกินสอง
ตาแหน่ง
2. จัดทาแผ่นพับ ใบความรู ้เกี่ ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบทศนิ ยมไม่เกินสอง
ตาแหน่งได้อย่างสร้างสรรค์
3. สร้างเกมคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ปัญหาการบวก การลบทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
และร่ วมเล่นเกมได้อย่างสนุกสนาน
4. แก้ไขปัญหาในการซื้อขายสิ นค้า การแบ่งสิ่ งของ การเดินทาง
ขัน้ ที่ 5 สรุปความคิดรวบยอด
โจทย์ปัญหาการบวก การลบทศนิยม คือโจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งต้องวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์ และแก้ปัญหาด้วยการบวกหรื อการลบ โดยใช้วิธีการเหมือนกันกับการแก้โจทย์
ปัญหาการบวก การลบจานวนนับ
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. แต่งโจทย์ปัญหาการบวก การลบทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่งจากสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวัน
2. ฝึ กสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่งจากแผ่นพับใบโฆษณาสิ นค้า
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ต่าง ๆ แล้วหาวิธีแก้และตรวจสอบคาตอบ
3. สร้างสรรค์เกมคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวก การลบทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
และร่ วมเล่นเกม
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องการคูณทศนิยมที่มีผลคูณเป็ นทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง เพื่อให้นกั เรี ยน
อ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แถบประโยคสัญลักษณ์การบวก การลบทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
2. ใบกิจกรรมที่ 23 การบวกและการลบทศนิยม ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
3. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถม
ศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์
2. สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
3. แผ่นพับ ใบโฆษณาสิ นค้าของร้านค้าต่าง ๆ
4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ผูร้ ู ้ทางด้านคณิ ตศาสตร์
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้ _______________________________________________
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ ___________________________________
แนวทางแก้ไขปัญหา _______________________________________________
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน ____________________________________________
เหตุผล ___________________________________________________________
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ________________________________________
ผูส้ อน/แทน _______________________________________________________
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25

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 25

การคูณทศนิยมทีม่ ผี ลคูณเป็ นทศนิยมไม่ เกินสองตาแหน่ ง

สาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
หน่วยการเรี ยนรู้ท6ี่ 6การบวก
การบวก ลบ
ทศนิ
ยม ย ม
ลบ และคู
และคูณณ
ทศนิ

ภาคเรี ยนที่ 1
เวลา 43 ชัว่ โมง

1. สาระสาคัญ
การคูณทศนิยมด้วยจานวนเต็มที่มีหลักเดียว การคูณทศนิยมกับจานวน 10 100 1,000 และ
การคูณทศนิยมกับทศนิยม ตั้งคูณเหมือนกับจานวนนับคูณกัน
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 5/2, ค 1.2 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/1, ค 6.1 ป. 5/2, ค 6.1 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/4, ค 6.1 ป. 5/5,
ค 6.1 ป. 5/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เมื่อกาหนดโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณจานวนที่มีหลักเดียวและทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่งให้
สามารถแสดงวิธีทาและหาคาตอบได้ (K)
2. มีความรอบคอบ ตรวจสอบผลงานของตน และมีความมัน่ ใจในตนเอง (A)
3. ใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอได้อย่างถูกต้อง (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 24 การคูณทศนิยม
ใบกิจกรรมที่ 24 การคูณทศนิยม

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
- แบบประเมินพฤติกรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ขณะทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 24 การคูณทศนิยม ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 24 การคูณทศนิยม
5. สาระการเรียนรู้
1. การคูณทศนิยมด้วยจานวนเต็มที่มีหลักเดียว
3. การคูณทศนิยมกับทศนิยม
2. การคูณทศนิยมกับจานวน 10, 100, 1,000
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
การพูด การอภิปรายหลักการคูณทศนิ ยม และการนาเสนอผลงาน
ที่สร้างขึ้นเกี่ยวกับทศนิยม
ศิลปะ
การเขียนผังมโนทัศน์แสดงการคูณทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมคณิ ตศาสตร์เรื่ องการคูณทศนิยมที่นกั เรี ยนคิดขึ้น
ภาษาต่ างประเทศ
อ่านและเขียนคาศัพท์เกี่ยวกับการคูณทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่งได้
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นาเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้
ที่อ่านมา
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2. นักเรี ยนฝึ กคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1) 11 × 12 = 
6) 66 × 2 = 
2) (4 + 5) × 9 = 
7) 78 + (7 × 2) = 
3) (2 × 3) + 12 = 
8) 16 × 3 = 
4) (7 × 7) + 1= 
9) 22 × 2 = 
5) (40 –15) × 3 = 
10) (17× 3) × 10 = 
3. ครู ทบทวนความหมายของการคูณ 3 × 5 หมายถึง 5 + 5 + 5 ส่ วน 5 × 3 หมายถึง 3 + 3 + 3 +
3 + 3 และร่ วมกันสรุ ป จานวนใดเมื่อคูณด้วยจานวนนับตัวหนึ่ง หมายถึง การบวกจานวนนั้น
ซ้ า ๆ กันเป็ นจานวนเท่ากับจานวนนั้น
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครู ให้นกั เรี ยนหาคาตอบการคูณจานวนนับกับทศนิ ยม โดยอาศัยความหมายของการคูณ
เช่น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2 × 0.2 = 0.2 + 0.2
3 × 0.7 = 0.7 + 0.7 + 0.7
4 × 0.8 = 0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8
5 × 0.4 = 0.4 + 0.4 + 0.4 + 0.4 + 0.4
6 × 0.5 = 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 +0.5
7 × 0.6 = 0.6 + 0.6 + 0.6 + 0.6 + 0.6 + 0.6 + 0.6
8 × 0.3 = 0.3 + 0.3 + 0.3 + 0.3 + 0.3 + 0.3 + 0.3 + 0.3
9 × 0.9 = 0.9 + 0.9 + 0.9 + 0.9 + 0.9 + 0.9 + 0.9 + 0.9 + 0.9

2. ครู แนะนาเพิ่มเติมว่า จากข้อ 1 ตัวอย่างที่ 5–8 นักเรี ยนจะต้องบวกหลายครั้ง ซึ่ งใช้เวลามาก
ควรเสนอแนะให้เปลี่ยน 0.5, 0.6, 0.3 และ 0.9 เป็ นเศษส่ วนจะได้ประโยคสัญลักษณ์ คือ
ข้อ 5. 6 
ข้อ 6. 7 

5
10
6

=

ข้อ 7. 8 

=

ข้อ 8. 9 

3
10
9

=
=

10
10
จากนั้นสุ่ มนักเรี ยนออกมาแสดงวิธีทาบนกระดานดา ช่วยกันตรวจสอบคาตอบที่ได้
เท่ากันกับข้อ 5–8 อภิปรายว่าใช้ความหมายของการคูณในการหาผลคูณหรื อไม่
3. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันคิดโจทย์การคูณทศนิยมกลุ่มละ 10 ข้อ แล้วส่ ง
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ตัวแทนกลุ่มออกมาเขียนโจทย์ของกลุ่มบนกระดานดา จากนั้นให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่ม
ช่วยกันคิดหาคาตอบ กลุ่มใดทาได้เร็ วและถูกต้องที่สุดจะได้รับรางวัล
4. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการคูณทศนิยมที่มีผลคูณเป็ นทศนิยมไม่เกินสอง
ตาแหน่ง เพื่อฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบจากการทา
แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนแสดงวิธีทาโจทย์การคูณทศนิยมหนึ่งตาแหน่งและทศนิยมสองตาแหน่ง
3. นักเรี ยนเขียนผังมโนทัศน์แสดงการคูณทศนิยมหนึ่งตาแหน่งและทศนิยมไม่เกินสอง
ตาแหน่ง
4. นักเรี ยนแสดงการคูณทศนิยมโดยใช้เส้นจานวน
5. นักเรี ยนแสดงการคูณทศนิยมที่มีผลคูณเป็ นทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง โดยการแปลงให้
เป็ นเศษส่ วน
6. นักเรี ยนทากิจกรรมที่ 24 การคูณทศนิยม ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นา
พานิช จากัด)
7. ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทากิจกรรมหรื อโครงงานเกี่ยวกับเรื่ องการคูณทศนิยมที่มี
ผลคูณเป็ นทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 3
ขัน้ ที่ 4 การนาไปใช้
1. นักเรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนรายงานผลการทา
กิจกรรมหรื อโครงงาน
2. เลือกวิธีการคูณทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่งได้อย่างสมเหตุสมผล
3. จัดทาแผ่นพับใบความรู ้เรื่ องการลบทศนิยมได้อย่างสร้างสรรค์และสวยงาม
4. สร้างเกมคณิ ตศาสตร์ที่ใช้ความรู ้เรื่ องการคูณทศนิยมและร่ วมเล่นเกมได้อย่างสนุกสนาน
ขัน้ ที่ 5 สรุปความคิดรวบยอด
การคู ณ ทศนิ ยมมี วิธีการเหมื อ นกับการคู ณเลขจานวนนับโดยตั้งหลักเลขและจุ ด ทศนิ ย ม
ให้ตรงกัน แล้วคูณกันเหมือนจานวนนับ ถ้าหลักในตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าสามารถกระจายหลักที่อยู่
ทางซ้ายมือมารวมกัน แล้วจึงลบ

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 5 เล่ม 1

178

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. แก้โจทย์การคูณทศนิยมสองตาแหน่งด้วยวิธีต่าง ๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล
2. วาดภาพหรื อเขียนเส้นจานวนแสดงการคูณทศนิยมที่มีผลคูณเป็ นทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
ได้
3. สร้างเกมคณิ ตศาสตร์ที่ใช้ความรู ้เรื่ องการคูณทศนิยมแล้วร่ วมเล่นเกมได้อย่างสนุกสนาน
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องโจทย์ระคนและโจทย์ปัญหาระคน เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แถบประโยค
2. บัตรโจทย์การคูณ
3. ใบกิจกรรมที่ 24 การคูณทศนิยม ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถม
ศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์
2. เกมคณิ ตศาสตร์
3. ซีดีสอนการคูณทศนิยม
4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ผูร้ ู ้ทางด้านคณิ ตศาสตร์
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้ ________________________________________________
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ ____________________________________
แนวทางแก้ไขปัญหา ________________________________________________
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน ____________________________________________
เหตุผล ___________________________________________________________
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ _________________________________________
ผูส้ อน/แทน _______________________________________________________
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 26
โจทย์ระคนและโจทย์
ระคนและโจทย์ปปัญัญหาระคน
หาระคน
โจทย์
สาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
หน่วยการเรี ยนรู้ท6ี่ 6 การบวก
การบวก ลบ
ณทศนิ
ยม ย ม
ลบและคู
และคู
ณทศนิ

ภาคเรี ยนที่ 1
เวลา 34ชัว่ โมง

1. สาระสาคัญ
โจทย์ระคน คือ โจทย์ที่ใช้วิธีแก้ดว้ ยการบวก การลบ หรื อการคูณ ในการคานวณหาคาตอบ
โจทย์ปัญหาระคน คือ โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ที่ใช้วิธีแก้ดว้ ยการบวก การลบ หรื อการคูณ
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 5/2, ค 1.2 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/1, ค 6.1 ป. 5/2, ค 6.1 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/4, ค 6.1 ป. 5/5,
ค 6.1 ป. 5/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เมื่อกาหนดโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวก ลบ และคูณทศนิยมระคนที่มีผลลัพธ์เป็ นทศนิยมไม่เกิน
สองตาแหน่งให้ สามารถแสดงวิธีทาและหาคาตอบได้ (K)
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิกิจกรรมคณิ ตศาสตร์ นาความรู ้ไปใช้ในการเรี ยนวิชาอื่นและในชีวิต
ประจาวัน (P)
3. มีวิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์ และมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง (A)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
ใบกิจกรรมที่ 25 โจทย์ระคน และ
ใบกิจกรรมที่ 26 คาถามนี้
มีคาตอบ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
- แบบบันทึกผลการอภิปราย
- แบบบันทึกความรู ้

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

- ใบกิจกรรมที่ 25 โจทย์ระคน
และใบกิจกรรมที่ 26 คาถามนี้
มีคาตอบ

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
3. ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
- แบบทดสอบวัดความรู ้ประจา
วัดความรู ้ประจาหน่วย
หน่วย
4. การทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
- แบบทดสอบหลังเรี ยน
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
- แบบประเมินพฤติกรรม
ร่ วมกับกลุ่ม
ขณะทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
- แบบบันทึกความคิดเห็น
เกี่ยวกับการประเมินชิ้นงานใน
แฟ้ มสะสมผลงาน
- แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 25 โจทย์ระคน
ใบกิจกรรมที่ 25 โจทย์ระคน และ และใบกิจกรรมที่ 26 คาถามนี้
ใบกิจกรรมที่ 26 คาถามนี้
มีคาตอบ
มีคาตอบ
5. สาระการเรียนรู้
โจทย์ระคนและโจทย์ปัญหาระคน

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%
เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
แต่งโจทย์ปัญหาระคนเป็ นคากลอนง่าย ๆ
ศิลปะ
ร้องเพลงมาเรี ยนโจทย์ปัญหา และเพลงที่นกั เรี ยนช่วยกันแต่งขึ้น
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมคณิ ตศาสตร์ที่สร้างโจทย์ระคน
ภาษาต่ างประเทศ
คาศัพท์ที่เกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณทศนิยม
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้ งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นาเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้
ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนฝึ กคิดเลขเร็ ว 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1) 89 × 5 = 
2) 99 × 2 = 
3) 79 × 4 = 
4) 89 × 3 = 
5) 15 × 40 = 

6) 15 × 8 = 
7) 16 × 9 = 
8) 15 × 70 = 
9) 17 × 4 = 
10) 18 × 5 = 

3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง มาเรียนโจทย์ ปัญหา เพื่อเตรี ยมความพร้อม
เพลงมาเรียนโจทย์ ปัญหา
เนือ้ ร้ อง... ราตรี รุ่ งทวีชยั
ทำนอง... แม่สะเรี ยง
มาเรี ยนโจทย์ปัญหา

มาเถิดมา ไม่ยากเย็น

ขั้นตอนที่จาเป็ น
แยกแยะส่ วนที่โจทย์ถาม

อ่านโจทย์แล้วต้องวิเคราะห์

ฝึ กคิดที่ประเด็น

สมควรแสดงวิธีใด บวก ลบหรื อไร

หรื อใช้คูณ หาร อย่างพิจารณา

ทบทวนดูซิวา่ ควรทาอย่างไร

ข้อความโจทย์บอกที่เห็น

ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นกั เรี ยนเขียนแผนภาพความคิด การแก้ไขปัญหาจากเพลงมาเรี ยนโจทย์ปัญหา
2. ให้นกั เรี ยนอ่านหรื อร้องเพลงแล้วตอบคาถาม ฝึกแก้โจทย์ปัญหา และตรวจคาตอบ ถ้าผิดให้
ย้อนกลับไปวิเคราะห์โจทย์อีกครั้งหนึ่ง
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เพลงไข่ เค็ม
เนือ้ ร้ อง... ราตรี รุ่ งทวีชยั
ไข่เค็มซื้อไว้เก้ากล่อง
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ทำนอง... เด็กปั๊ม
มีกล่องละสองเชียวนะเธอจ๋ า

ช่วยคิดหน่อยซิกี่ฟองนา

ไข่เค็มที่วา่ มีท้ งั หมดเท่าไร

จะบวก ลบ คูณ หารยังไง (ซ้ า)

คิดคาตอบให้ได้ถูกต้องแน่นอน

นักเรี ยนจะช่วยกันคิด (ซำ้ )

คิดให้ถูกสบายใจ (ซำ้ )

1) จงเขียนเป็ นโจทย์ปัญหา...............................................................................
2) สิ่ งที่โจทย์กาหนด..........................................................................................
3) สิ่ งที่โจทย์ถาม...............................................................................................
4) วิธีคิด...........................................................................................................
5) คาตอบมีหน่วยเป็ น.........................................................................................
6) เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ คือ.......................................................................
7) คาตอบ..........................................................................................................
8) ตรวจคาตอบ..................................................................................................
เพลงซื้อผ้ า
เนือ้ ร้ อง... ราตรี รุ่ งทวีชยั
ทำนอง... ลอยกระทง
ซื้อผ้ามายีส่ ิ บเมตร
เมตรละหนึ่งร้อยยีส่ ิ บ
ต้องจ่ายเงินเขาเท่าไร
หาหน่อยได้ไหมนักเรี ยนคนดี
คิด คิด คิด ดูซี (ซ้ า)
ให้เงินใบละหนึ่งพัน สามใบนั้น จะทอนเท่าไร
1) จงเขียนเป็ นโจทย์ปัญหาที่มีทศนิยม..................................................................
2) สิ่ งที่โจทย์กาหนด............................................................................................
3) สิ่ งที่โจทย์ถาม..................................................................................................
4) วิธีคิด.............................................................................................................
5) คาตอบมีหน่วยเป็ น.........................................................................................
6) เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ คือ........................................................................
7) คาตอบ...........................................................................................................
8) ตรวจคาตอบ...................................................................................................
3. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันสร้างโจทย์ระคนและโจทย์ปัญหาระคน ร่ วมกัน
หาคาตอบ และตรวจสอบผลงาน
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4. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องโจทย์ระคนและโจทย์ปัญหาระคน เพื่อฝึ กฝนทักษะ
ของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. หาคาตอบจากโจทย์ระคนให้ได้ถูกต้องและรวดเร็ ว
3. เขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทาจากโจทย์ปัญหาระคนในหนังสื อเสริ มคณิ ตศาสตร์
4. สร้างโจทย์ปัญหาระคนได้อย่างสร้างสรรค์และเข้าใจง่าย
5. นักเรี ยนทากิจกรรมที่ 25 โจทย์ระคน และกิจกรรมที่ 26 คาถามนี้มีคาตอบ ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6. ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทากิจกรรมหรื อโครงงานเกี่ยวกับเรื่ องโจทย์ระคนและ
โจทย์ปัญหาระคน เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 3
ขัน้ ที่ 4 การนาไปใช้
1. นักเรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยน
รายงานผลการทากิจกรรมหรื อโครงงาน
2. จัดทาแผ่นพับ ใบความรู ้ และรวบรวมโจทย์ที่เกี่ยวกับการบวก ลบ คูณทศนิยม
3. แก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาระคน
4. เชื่อมโยงความรู ้จากวิชาอื่นมาใช้ในการเรี ยนเรื่ องโจทย์ระคนและโจทย์ปัญหาระคนได้
อย่างสร้างสรรค์ เช่น คากลอนโจทย์ปัญหาระคน เกมโดมิโนโจทย์ระคน เป็ นต้น
ขัน้ ที่ 5 สรุปความคิดรวบยอด
โจทย์ปัญหาระคนกับโจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ที่เป็ นข้อความและทศนิยม ต้องใช้
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา แล้วหาวิธีแก้ดว้ ยการบวก การลบ หรื อการคูณ และตรวจสอบคาตอบ
นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
นักเรี ยนทาแบบทดสอบประจาหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 6
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8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ฝึกทาโจทย์ปัญหาตามขั้นตอนที่กาหนด
2. แต่งโจทย์ปัญหาระคนเป็ นกลอนหรื อเพลงได้อย่างสร้างสรรค์
3. สร้างเกมคณิ ตศาสตร์ที่ใช้ความรู ้เรื่ องโจทย์ปัญหาระคนและร่ วมเล่นเกมได้อย่างสนุกสนาน
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องการบวกและการลบเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนเป็ นพหุคูณของกันและกัน เพื่อให้
นักเรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์
2. ตัวอย่างโจทย์ระคนและโจทย์ปัญหาระคน
3. ใบกิจกรรมที่ 25 โจทย์ระคน และใบกิจกรรมที่ 26 คาถามนี้มีคาตอบ ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถม
ศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. แผ่นพับ โฆษณา
2. หนังสื อเสริ มคณิ ตศาสตร์
3. การซื้อขายในชีวิตประจาวัน
4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ทางด้านคณิ ตศาสตร์
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้ _______________________________________________
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ ___________________________________
แนวทางแก้ไขปัญหา _______________________________________________
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน ____________________________________________
เหตุผล ___________________________________________________________
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ________________________________________
ผูส้ อน/แทน _______________________________________________________
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การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่ วน
เวลา 15 ชั่วโมง

การบวกและการลบเศษส่ วนที่มี
ตัวส่ วนเป็ นพหุคูณของกันและกัน
โจทย์ ปัญหาการคูณ
และการหารเศษส่ วน

โจทย์ ปัญหาการบวก
และการลบเศษส่ วน

การบวก ลบ
คูณ และหารเศษส่ วน

การหารเศษส่ วน

การคูณเศษส่ วน
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ความรู้
1. การบวกและการลบเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนเป็ นพหุคูณ
ของกันและกัน
2. โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่ วน
3. การคูณเศษส่ วน
4. การหารเศษส่ วน
5. โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่ วน

คุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
1. ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบ
การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ และ
หารเศษส่ วน ด้วยความสนใจ ความตั้งใจ
เรี ยนและการทางานกลุ่ม
2. ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ในตนเองในการ
ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบ
การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ และ
หารเศษส่ วน
3. มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

การบวก ลบ
คูณ และหาร
เศษส่ วน

ทักษะ/กระบวนการ
1. การสื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญ
ของการบวก ลบ คูณ และหารเศษส่ วน
2. สามารถนาเสนอการบวก ลบ คูณ
และหารเศษส่ วน
3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาเกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ
และหารเศษส่ วน
4. การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มา
ประยุกต์หรื อเชื่อมโยงไปใช้ใน
ชีวิตจริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง การบวกและการลบเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนเป็ นพหุคูณของกันและกัน
2.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่ วน
3.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง การคูณเศษส่ วน
4.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง การหารเศษส่ วน
5.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่ วน
6.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึกฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 7
7.ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึกทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
8.แบบบันทึกผลการอภิปราย
9.บันทึกความรู ้
10.การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
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การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7 การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่ วน
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณระคนของเศษส่ วน พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คาตอบ (ค 1.2 ป. 5/1)
2. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจานวนนับ เศษส่ วน
ทศนิยม และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ และสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
จานวนนับได้ (ค 1.2 ป. 5/3)
3. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา (ค 6.1 ป. 5/1)
4. ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 5/2)
5. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจและสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 5/3)
6. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการนาเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม (ค 6.1 ป. 5/4)
7. เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ (ค 6.1 ป. 5/5)
8. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (ค 6.1 ป. 5/6)
ความเข้ าใจทีค่ งทนของนักเรียน
คาถามสาคัญทีท่ าให้ เกิดความเข้ าใจทีค่ งทน
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
- การแบ่งของ 1 สิ่ งออกเป็ นส่ วนเท่า ๆ กัน เมื่อ
- การบวกและการลบเศษส่ วน จะบวกหรื อลบที่
ตัวเศษ เมื่อตัวส่ วนเท่ากัน ถ้าตัวส่ วนไม่เท่ากัน จะจัดรู ป ได้รับไปบางส่ วนแล้วเราจะนาไปจัดแบ่งออก
ให้ตวั ส่ วนเท่ากันก่อน การคูณเศษส่ วน ตัวเศษคูณกัน เป็ นส่ วน ๆ อีกต่อไปเรื่ อย ๆ ได้หรื อไม่
เป็ นตัวเศษของผลคูณ และตัวส่ วนคูณกันเป็ น
ตัวส่ วนของผลคูณ การหารเศษส่ วน เปลี่ยนการหาร
เป็ นคูณแล้วกลับเศษส่ วนตัวหาร แล้วคิดคานวณเหมือน
การคูณเศษส่ วน
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ความรู้ ของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความเข้ าใจทีค่ งทน
ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนทีน่ าไปสู่
นักเรียนจะรู้ ว่า...
ความเข้ าใจทีค่ งทน นักเรียนจะสามารถ...
- ในการบวกและการลบเศษส่ วน จะต้องทาตัวส่ วนให้ 1. สื่ อ สารเพื่ ออธิ บายความสาคัญของการบวก
มีค่าเท่ากันก่อน จึงจะนามาบวกหรื อลบเพื่อคิดคานวณ ลบ คูณ และหารเศษส่ วน
คาตอบได้
2. นาเสนอการบวก ลบ คูณ และหารเศษส่ วน
- โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่ วน เป็ นโจทย์ 3. แสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ปัญหาที่เป็ นข้อความและเศษส่ วนที่พบเห็นใน
เกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ และหารเศษส่ วน
ชีวิตประจาวัน หาคาตอบโดยใช้วิธีการบวกหรื อ
4. น าความรู ้ ท างคณิ ต ศาสตร์ ม าประยุก ต์ห รื อ
การลบเศษส่ วน
เชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง
- การคูณเศษส่ วนทาได้โดยใช้แผนภาพ และคิด
คานวณโดยนาตัวเศษคูณกับตัวเศษ และตัวส่ วนคูณกับ
ตัวส่ วน
- การหารเศษส่ วนสามารถเปลี่ ยนเป็ นการคูณได้โดย
การเปลี่ยนเครื่ องหมายหารเป็ นเครื่ องหมายคูณ แล้ว
กลับเศษส่ วนให้อยูใ่ นตาแหน่งตรงกันข้าม
- การแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่ วน ต้อง
วิเคราะห์โจทย์ คิดวิธีหาคาตอบ โดยเขียนประโยค
สัญลักษณ์ แล้วจึงคิดคานวณหาคาตอบและตรวจสอบ
คาตอบ
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียน
มีผลการเรียนรู้ ตามทีก่ าหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานทีน่ ักเรียนต้ องปฏิบัติ
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง การบวกและการลบเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนเป็ นพหุคูณ
ของกันและกัน
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่ วน
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง การคูณเศษส่ วน
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง การหารเศษส่ วน
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่ วน
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึกฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 7
7. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึกทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
8. แบบบันทึกผลการอภิปราย
9. บันทึกความรู ้
10. การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
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2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.2 เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2) การสนทนาซักถาม
2) แบบบันทึกการสนทนาซักถาม
3) การประเมินผลงาน/กิจกรรม
3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรม
เป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่ม
เป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่ม
4) การประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
4) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยม
และค่านิยม
5) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สิ่ งทีม่ ่ ุงประเมิน
3.1 ความสามารถ 6 ด้าน ได้แก่ การอธิบาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การประยุกต์ใช้
ดัดแปลง และนาไปใช้ การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสาคัญในความรู ้สึกของผูอ้ ื่น
และการรู ้จกั ตนเอง
3.2 สมรรถนะสาคัญ เช่น ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทกั ษะชีวิต
และการใช้เทคโนโลยี
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7
การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่ วน
เวลา 12 ชั่วโมง
2
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 27 การบวกและการลบเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนเป็ นพหุคูณ
ของกันและกัน
2
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 28 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่ วน
2
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 29 การคูณเศษส่ วน
3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 30 การหารเศษส่ วน
3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 31 โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่ วน

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 5 เล่ ม 1

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 27
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การบวกและการลบเศษส่ วนทีม่ ีตัวส่ วนเป็ นพหุคูณของกันและกัน

สาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 7 การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่ วน

7 การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน

ภาคเรี ยนที่ 1
เวลา 2 ชัว่ โมง

3

1. สาระสาคัญ
ในการบวกและการลบเศษส่ วน จะต้องทาตัวส่ วนให้มีค่าเท่ากันก่อน จึงจะนามาบวกหรื อลบ เพื่อ
คิดคานวณคาตอบได้
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 5/1, ค 1.2 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/1, ค 6.1 ป. 5/2, ค 6.1 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/4, ค 6.1 ป. 5/5,
ค 6.1 ป. 5/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาคาตอบและแสดงวิธีทาจากโจทย์การบวกและการลบเศษส่ วนที่ตวั ส่ วนตัวหนึ่งเป็ นพหุคูณ
ของตัวส่ วนอีกตัวหนึ่งได้ (K)
2. เขียนเส้นจานวนแสดงการบวกและการลบเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนเท่ากันและไม่เท่ากันได้ (K)
3. ทางานสะอาดเรี ยบร้อยและเป็ นลาดับขั้นตอน (A)
4. มีทกั ษะในการให้เหตุผล การสื่ อสารและเชื่อมโยงนาความรู ้ไปใช้ (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
1. ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน
2. สังเกตจากการซักถาม การแสดง
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
และการอภิปรายร่ วมกัน
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
ใบกิจกรรมที่ 27 การบวกและ
การลบเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนเป็ น
พหุคูณของกันและกัน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
- แบบทดสอบก่อนเรี ยน

เกณฑ์ การวัด
-

- แบบบันทึกผลการอภิปราย
- แบบบันทึกความรู ้

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

- ใบกิจกรรมที่ 27 การบวกและ
การลบเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนเป็ น
พหุคูณของกันและกัน

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 5 เล่ ม 1

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรม
ร่ วมกับกลุ่ม
ขณะทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. พฤติกรรมตามรายการ
- แบบประเมินด้านคุณธรรม
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 27 การบวกและ
ใบกิจกรรมที่ 27 การบวกและ
การลบเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วน
การลบเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนเป็ น
เป็ นพหุคูณของกันและกัน
พหุคูณของกันและกัน
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เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
1. การบวกและการลบเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนเท่ากัน
2. การบวกและการลบเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนไม่เท่ากัน
3. สมบัติการสลับที่ของการบวก
4. สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการบวก
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
การตอบคาถามและการพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบวก
การลบเศษส่ วน
วิทยาศาสตร์
เปรี ยบเทียบอุณหภูมิของอากาศในรู ปของเศษส่ วน
สั งคมศึกษาฯ
การนาความรู ้เรื่ องการบวกและการลบเศษส่ วนไปใช้ในชีวิตประจาวัน
การซื้อขายสิ นค้า
ศิลปะ
เขียนเส้นจานวน วาดรู ปแสดงการบวกและการลบเศษส่ วนได้อย่าง
สร้างสรรค์

192

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 5 เล่ ม 1

ร้องเพลงมาเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เพลงบวกลบเศษส่ วน พร้ อมแสดง
ท่าทางประกอบ
อ่าน เขียนคาศัพท์เกี่ยวกับการบวก การลบเศษส่ วน
รวบรวมปริ มาณเครื่ องปรุ งอาหารที่มีค่าเป็ นเศษส่ วน

สุ ขศึกษาฯ

ภาษาต่ างประเทศ
การงานอาชีพฯ
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 7 จานวน 2 ตอน เวลา 15 นาที
3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง มาเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เพื่อเตรี ยมความพร้อม

ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู แสดงการบวกและการลบเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนเท่ากันโดยใช้เส้นจานวนให้นกั เรี ยนพิจารณา
เช่น
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ครู และนักเรี ยนช่ วยกันสรุ ปว่าการบวกหรื อการลบเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนเท่ากัน ให้นา
เฉพาะตัวเศษมาบวกหรื อลบกันโดยตัวส่ วนคงเดิม
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คนช่วยกันตั้งโจทย์การบวก การลบเศษส่ วนจากรู ปภาพที่ครู กาหนดให้
โดยที่ตวั ส่ วนไม่เท่ากัน จานวน 5 ข้อ จากนั้นส่ งตัวแทนออกมานาเสนอหน้าชั้นเรี ยน เช่น
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ครู ยกตัวอย่างเพิ่มเติมอีก 2–3 ตัวอย่างให้นกั เรี ยนบอกวิธีคิดและแสดงวิธีทาโดยใช้เส้นจานวน
หรื อวิธีการแบบอื่น ๆ จนได้ขอ้ สรุ ปว่า การบวกหรื อการลบเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนไม่เท่ากัน จะต้อง
ทาตัวส่ วนให้เท่ากันแล้วจึงนามาบวกหรื อลบกัน แลกเปลี่ยนกลุ่มของการบวกเหมือนกับจานวนเต็ม
3. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเนื้อหาการบวกและการลบเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนเป็ นพหุคูณของกันและกัน
ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. นักเรี ยนและครู ร่วมกันอภิปรายการบวกและการลบเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนเป็ นพหุคูณของกันและ
กัน พร้อมบันทึกผลการอภิปรายลงในแบบบันทึกความรู ้ ก่อนเก็บใส่ แฟ้ มสะสมผลงานส่ งครู เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง
5. นักเรี ยนสรุ ปบทเรี ยนด้วยการช่วยกันร้องเพลง การบวกลบเศษส่ วน
เพลงบวกลบเศษส่ วน
เนือ้ ร้ อง... ราตรี รุ่ งทวีชยั
ทำนอง... เด็กปั๊ม
แบ่งส่ วนต้องให้เท่ากัน แล้วแรเงา เท่าไรนั้น เป็ นเศษจาไว้
นับส่ วนอีกทีวา่ เท่าไร เขียนเศษส่ วนได้ จาง่ายดายเข้าที
เรื่ องบวกลบ จงจาให้ดี (ซ้ า) ส่ วนเท่ากันนี้ บวกลบกันได้เลย
เศษกับเศษ บวกลบเร็ วด่วน คงตัวส่ วนค่าเท่าเดิมเอย (ซ้ า)
6. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการบวกและการลบเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนเป็ นพหุคูณ
ของกันและกัน เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. แสดงวิธีการบวกหรื อลบเศษส่ วนตามที่โจทย์กาหนด
3. แสดงวิธีการบวก การลบเศษส่ วนโดยใช้เส้นจานวน
4. แสดงวิธีการบวก การลบเศษส่ วนโดยใช้รูปภาพ
5. ให้นกั เรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 27 การบวกและการลบเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนเป็ นพหุคูณของ
กันและกัน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. หาวิธีการคิดบวกและลบเศษส่ วนที่เหมาะสมกับสถานการณ์และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
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2. สร้างเกมคณิ ตศาสตร์ที่ใช้ความรู ้เรื่ องการบวกและการลบเศษส่ วนและร่ วมกันเล่นได้อย่าง
สนุกสนาน
3. นาความรู ้ที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้เรื่ องการบวกและการลบเศษส่ วนไปใช้เรี ยนในเรื่ องโจทย์
ปัญหาการบวกและการลบเศษส่ วน
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การบวกและการลบเศษส่ วน ตัวส่ วนต้องเท่ากันจึงจะนามาบวกและลบกันได้ โดยนา
เฉพาะตัวเศษมาบวกหรื อลบกัน โดยตัวส่ วนคงเดิม
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนแสดงการบวกและการลบเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนเท่ากันโดยใช้เส้นจานวน
2. นักเรี ยนแสดงการบวกและการลบเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนไม่เท่ากันโดยใช้เส้นจานวน
3. นักเรี ยนแสดงการบวกและการลบเศษส่ วนระคนด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น การวาดรู ป วิธีลดั
4. จัดทาใบงานหรื อใบความรู ้เกี่ยวกับการบวกและการลบเศษส่ วนแล้วนามาจัดป้ ายนิเทศ
5. ครู ให้ใบงานเรื่ องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่ วน เพื่อให้นกั เรี ยนอ่าน
และเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. รู ปภาพแสดงการบวกและการลบเศษส่ วน
2. ใบกิจกรรมที่ 27 การบวกและการลบเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนเป็ นพหุคูณของกันและกัน
ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. เส้นจานวนแสดงการบวกและการลบเศษส่ วน 3. ซีดีสอนการบวก การลบเศษส่ วน
2. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์
4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้ _______________________________________________
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ ___________________________________
แนวทางแก้ไขปัญหา _______________________________________________
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน ____________________________________________
เหตุผล ___________________________________________________________
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ________________________________________
ผูส้ อน/แทน _______________________________________________________
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28

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 28
โจทย์ปัญ
ปัญหาการบวก
หาการบวกและการลบเศษส่
โจทย์
และการลบเศษส่ววนน
สาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
หน่วยการเรี ยนรู้ท7ี่ 7การบวก
การบวก ลบ
ลบคูคูณณและหารเศษส่
หาร เศษส่ววนน

ภาคเรี ยนที่ 1
เวลา 32 ชัว่ โมง

1. สาระสาคัญ
โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่ วน เป็ นโจทย์ปัญหาที่เป็ นข้อความและเศษส่ วนที่พบเห็น
ในชีวิตประจาวัน หาคาตอบโดยใช้วิธีการบวกหรื อการลบเศษส่ วน
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 5/1, ค 1.2 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/1, ค 6.1 ป. 5/2, ค 6.1 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/4, ค 6.1 ป. 5/5,
ค 6.1 ป. 5/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. วิเคราะห์โจทย์ หาคาตอบและแสดงวิธีทาจากโจทย์ปัญหาการบวกและการลบที่มีตวั ส่ วน
ตัวหนึ่งเป็ นพหุคูณของตัวส่ วนอีกตัวหนึ่ง พร้อมทั้งสร้างโจทย์ได้ (K)
2. ทางานสะอาดเรี ยบร้อยและเป็ นลาดับขั้นตอน (A)
3. มีทกั ษะในการทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์ (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
ใบกิจกรรมที่ 28 โจทย์ปัญหา

เครื่องมือวัดและประเมินผล
- แบบบันทึกผลการอภิปราย
- แบบบันทึกความรู ้

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

- ใบกิจกรรมที่ 28 โจทย์ปัญหา

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
- แบบประเมินพฤติกรรม
ร่ วมกับกลุ่ม
ขณะทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 28 โจทย์ปัญหา
ใบกิจกรรมที่ 28 โจทย์ปัญหา
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เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่ วน
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อ่าน เขียนและแปลความหมายของเศษส่ วนแท้ เศษเกิน และจานวนคละ
วิทยาศาสตร์
สารวจการใช้เศษส่ วนแท้ เศษเกิน และจานวนคละกับผลการทดลอง
ที่เกิดขึ้น
สั งคมศึกษาฯ
สารวจการใช้เศษส่ วนแท้ เศษเกิน และจานวนคละในชีวิตประจาวัน
ศิลปะ
วาดภาพแสดงเศษส่ วนแท้ เศษเกิน และจานวนคละได้อย่างสร้างสรรค์
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมที่ให้ความรู ้เรื่ องเศษเกิน และจานวนคละได้อย่างสนุกสนาน
ภาษาต่ างประเทศ
อ่านและเขียนคาศัพท์เกี่ยวกับจานวนคละ
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์แผ่นพับหรื อใบความรู ้เรื่ องเศษส่ วนแท้ เศษเกิน และ
จานวนคละ
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
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ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้
ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนคิดเลขเร็ ว จานวน 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1) (380 + 620) ÷ 10 =  6) (8 × 30) + (8 × 70) = 
2) (80 × 80) ÷ 16 = 
7) 9,009 ÷ (11 × 13) = 
3) (40 × 40) ÷ 4 = 
8) (245 ÷ 175) × 10 = 
4) (678 – 339) - 100 =  9) (625 – 5) + 25 = 
5) (2,561 – 991) ÷ 5 =  10) (425 × 10) ÷ 10 = 
3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง โจทย์ ปัญหา เพื่อเตรี ยมความพร้อม
เพลงโจทย์ ปัญหา
เนือ้ ร้ อง... ราตรี รุ่ งทวีชยั
ทำนอง... เต่า งู และกา
โจทย์ปัญหา

เป็ นปัญหา พวกเรามาศึกษากันดู

ได้เรี ยนรู ้ เข้าใจดี
บอกวิธีคิดซิทนั ใด
อ่านโจทย์พลัน
อย่าหวัน่ ไหว
โจทย์บอกอะไร
ถามอะไรตรองดู
แก้ปัญหาได้เชิดชู
ได้เรี ยนรู ้ชดั เจนแน่นอน
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู นาโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ให้นกั เรี ยนช่ วยกันวิเคราะห์เกี่ ยวกับสิ่ งที่โจทย์
กาหนดให้ สิ่ งที่โจทย์ถาม และวิธีหาคาตอบ จากนั้นเปลี่ยนข้อความให้อยูใ่ นรู ปประโยค
สัญลักษณ์ แล้วช่วยกันแสดงวิธีทาและหาคาตอบ โดยครู ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวก
และการลบ 2–3 ตัวอย่าง จนนักเรี ยนเกิดความเข้าใจ
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ที่ครู
กาหนดให้ภายในเวลา 15 นาที ส่ งตัวแทนออกมาเขียนโจทย์ปัญหาบนกระดานดา
3. นักเรี ยนแต่ละคนเขียนแผนภาพความคิด สรุ ปวิธีการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
ตกแต่งให้สวยงาม จากนั้นช่วยกันคัดเลือกผลงาน 5 ชิ้น เพื่อนาไปจัดป้ ายนิเทศและ
รับรางวัลจากครู
4. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเนื้อหาโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่ วนเพิ่มเติมในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. นักเรี ยนและครู ร่วมกันอภิปรายการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่ วน พร้อมบันทึก
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ผลการอภิปรายลงในแบบบันทึกความรู ้ ก่อนเก็บใส่ แฟ้ มสะสมผลงานส่ งครู เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง
6. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่ วน เพื่อ
ฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. แสดงวิธีทาโจทย์ปัญหาการบวกเศษส่ วน พร้อมทั้งตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้
3. แสดงวิธีทาโจทย์ปัญหาการลบเศษส่ วน พร้อมทั้งตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้
4. เขียนแผนภาพความคิด การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกเศษส่ วน
5. เขียนแผนภาพความคิด การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการลบเศษส่ วน
6. ให้นกั เรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 28 โจทย์ปัญหา ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. หาวิธีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาหรื อสถานการณ์เกี่ยวกับการบวกและการลบเศษส่ วน
แต่ละข้อ
2. เขียนแผนภาพความคิดเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่ วน
3. หาวิธีการคานวณคาตอบด้วยวิธีการที่หลากหลายและรัดกุม ในการแก้โจทย์ปัญหาการบวก
และการลบเศษส่ วนได้
4. จัดทาแผ่นพับ ใบความรู ้ รวบรวมโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบเศษส่ วน
5. แก้ไ ขปั ญ หาหรื อ สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชี วิ ต ประจ าวัน เกี่ ย วกับ การบวกและการลบ
เศษส่ วน เช่น การส่ งออกข้าวของประเทศไทยไปยังประเทศสมาชิกในอาเซียน
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจะต้องตอบคาถามเหล่านี้ให้ได้ ได้แก่ สิ่ งที่โจทย์กาหนดให้
สิ่ งที่โจทย์ถาม และวิธีการหาคาตอบ จากนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ แล้วแสดงวิธีทาโดยการ
บวกหรื อการลบเศษส่ วนและตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้
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8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ทบทวนโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจานวนนับด้วยการร้องเพลงโจทย์ปัญหา และแสดง
ท่าทางประกอบ
2. แต่งโจทย์ให้ชดั เจนรัดกุมโดยอาจจะแต่งเป็ นกลอนหรื อคาประพันธ์
3. สร้างเกมคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้ความรู ้เรื่ องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ แล้วร่ วมเล่นเกมได้
อย่างสนุกสนาน
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องการคูณเศษส่ วน เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ใบโฆษณาสิ นค้าต่าง ๆ
2. แผนภูมิตวั อย่างการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่ วน
3. ใบกิจกรรมที่ 28 โจทย์ปัญหา ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์
2. ภาพแสดงเศษส่ วนแท้ เศษเกิน และจานวนคละ
3. เกมคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับเศษส่ วนแท้ เศษเกิน และจานวนคละ
4. สิ่ งของต่าง ๆ ที่มีการแบ่งออกเป็ นส่ วน ๆ เท่ากัน เช่น เค้ก พิซซ่า ขนมชั้น
5. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้ _______________________________________________
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ ___________________________________
แนวทางแก้ไขปัญหา _______________________________________________
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน ____________________________________________
เหตุผล ___________________________________________________________
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ________________________________________
ผูส้ อน/แทน _______________________________________________________
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29

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 29
การคูณ
ณเศษส่
เศษส่ ววนน
การการคู

สาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
หน่วยการเรี ยนรู7้ที่ 7การบวก
การบวก ลบ
ลบ คูคูณณและหารเศษส่
หาร เศษส่ววนน

ภาคเรี ยนที่ 1
เวลา 32 ชัว่ โมง

1. สาระสาคัญ
การคูณเศษส่ วนทาได้โดยใช้แผนภาพ และคิดคานวณโดยนาตัวเศษคูณกับตัวเศษ และตัวส่ วน
คูณกับตัวส่ วน
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 5/1, ค 1.2 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/1, ค 6.1 ป. 5/2, ค 6.1 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/4, ค 6.1 ป. 5/5,
ค 6.1 ป. 5/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาคาตอบแสดงวิธีทาจากโจทย์การคูณได้ (K)
2. เขียนแผนภาพแสดงการคูณเศษส่ วน และแผนภาพในการคิดหาผลคูณของเศษส่ วนได้ (K)
3. ทางานสะอาดเรี ยบร้อยและเป็ นลาดับขั้นตอน (A)
4. มีทกั ษะในการสื่ อสาร เชื่อมโยงความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง
- แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
- แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 29 การคูณ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 29 การคูณจานวนนับ จานวนนับกับเศษส่ วน
กับเศษส่ วน และใบกิจกรรมที่ 30
- และใบกิจกรรมที่ 30 การคูณ
การคูณเศษส่ วน
เศษส่ วน

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 5 เล่ ม 1

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
- แบบประเมินพฤติกรรม
ร่ วมกับกลุ่ม
ขณะทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
- แบบประเมินด้านคุณธรรม
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 29 การคูณ
ใบกิจกรรมที่ 29 การคูณจานวนนับ จานวนนับกับเศษส่ วน
กับเศษส่ วน และใบกิจกรรมที่ 30
- ใบกิจกรรมที่ 30 การคูณ
การคูณเศษส่ วน
เศษส่ วน
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เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
1. ทบทวนการคูณจานวนนับกับเศษส่ วน
2. เศษส่ วนของเศษส่ วน
3. การคูณเศษส่ วนกับเศษส่ วน
4. การหาผลคูณโดยการคานวณ
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
สร้างและนาเสนอแผนภูมิการคูณเศษส่ วนได้อย่างน่าสนใจ
สั งคมศึกษาฯ
แก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองที่อาศัยความรู ้เรื่ องการคูณเศษส่ วน
ศิลปะ
เขียนแผนภาพการคูณเศษส่ วนได้อย่างสวยงามและสร้างสรรค์
สุ ขศึกษาฯ
สร้างเกมคณิ ตศาสตร์เรื่ องเศษส่ วนและร่ วมเล่นเกมได้อย่างสนุกสนาน
ภาษาต่ างประเทศ
อ่านค่าเศษส่ วนเป็ นภาษาอังกฤษได้
การงานอาชีพฯ
ทางานเป็ นกลุ่มและสร้างสรรค์ชิ้นงานประดิษฐ์เกี่ยวกับเศษส่ วน
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้
ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนฝึ กคิดเลขเร็ ว จานวน 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1)
2)
3)
4)
5)

(3,600 ÷ 80) – 36 = 
(718 – 239) – 100 = 
(4,681 - 991) ÷ 90 = 
(236 ÷ 4) × 3 = 
900 ÷ 30 = 

6)
7)
8)
9)
10)

5,635 ÷ 7 = 
(144 ÷ 12) ÷ (2 × 6) = 
(5,250 ÷ 50) ÷ 7 = 
(25 × 10) + 30 = 
(620 ÷ 31) × 10 = 

3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง เศษส่ วน เพื่อเตรี ยมความพร้อม
เพลงเศษส่ วน
เนือ้ ร้ อง... ราตรี รุ่ งทวีชยั ทำนอง... สิ บหมื่น
เศษส่ วน เศษส่ วน เศษส่ วน
พวกเรา ใคร่ ครวญ ศึกษากันให้ดี
แบ่งส่ วนเท่ากัน จาไว้นอ้ งพี่
อย่ามัว รอรี แบ่งส่ วนต้องเท่ากัน
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู แสดงการคูณจานวนนับกับเศษส่ วน โดยอาศัยความหมายของการคูณดังนี้

1 1 1 1 111 3
3× = + + =
=
4
4 4 4 4
4
ครู แนะนาเพิ่มเติมว่า การคูณจานวนนับกับเศษส่ วน สามารถนาจานวนนับคูณกับ
1 10  1 10
ตัวเศษ โดยตัวส่ วนคงเดิม เช่น 10 × =
= = 2 เป็ นต้น
5
5
5
ยกตัวอย่างเพิ่มเติม 2–3 ตัวอย่างจนนักเรี ยนเข้าใจ

2. ครู นาโจทย์การคูณเศษส่ วนกับเศษส่ วน เช่น

3
4



4
5
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และแนะนาให้นกั เรี ยนวาดภาพเพื่อหาคาตอบได้ดงั นี้
3

ดังนั้น

4



4
5

=

12
20

=

3
5

3. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันวาดภาพหาคาตอบจากโจทย์ต่อไปนี้
1)

3



4

=  2)

3



7

=

3)

3



4

=

4)

4



5

=

4 9
7 10
8 5
5 8
แล้วนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน ครู แนะให้สังเกตตัวเศษและตัวส่ วนของคาตอบว่ามีความสัมพันธ์
กับโจทย์อย่างไร จนได้ขอ้ สรุ ปว่า ผลลัพธ์ของการคูณเศษส่ วนกับเศษส่ วนได้มาจากนาตัวเศษ
คูณตัวเศษและตัวส่ วนคูณตัวส่ วน
4. นัก เรี ย นกลุ่ ม เดิ ม ช่ ว ยกัน วาดแผนผัง ความคิ ด การคู ณ จ านวนนับ กับ เศษส่ ว นและการคู ณ
เศษส่ วนกับเศษส่ วน พร้อมตกแต่งให้สวยงาม นาเสนอเป็ นผลงานกลุ่ม
5. มอบหมายงานให้นกั เรี ยนประดิษฐ์สื่อที่ช่วยให้เข้าใจเรื่ องการคูณเศษส่ วนยิ่งขึ้น หรื อวาดรู ป
แสดงการคูณเศษส่ วนกับเศษส่ วนจากโจทย์ที่คิดขึ้นเอง แล้วเก็บเข้าแฟ้ มสะสมผลงาน
6. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการคูณเศษส่ วน เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยน
และเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนคานวณหาผลคูณเศษส่ วนที่กาหนดให้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว
3. นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปหลักการคูณและเทคนิคการคูณได้อย่างสมเหตุสมผลและสามารถนา
ไปใช้ได้จริ ง
4. นักเรี ยนวาดภาพการคูณเศษส่ วนกับเศษส่ วนคนละ 1 ภาพ
5. ให้นกั เรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 29 การคูณจานวนนับกับเศษส่ วน และใบกิจกรรมที่ 30 การคูณ
เศษส่ วน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)

ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. สามารถคูณจานวนนับกับเศษส่ วนและเศษส่ วนกับเศษส่ วนด้วยแผนภาพได้
2. เขียนแผนภาพความคิดแสดงวิธีการหาคาตอบการคูณจานวนนับกับเศษส่ วนและการคูณ
เศษส่ วนกับเศษส่ วน
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3. ช่วยกันสร้างอุปกรณ์ที่แสดงผลลัพธ์การคูณเศษส่ วนกับเศษส่ วน
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การคูณเศษส่ วนกับเศษส่ วนใช้วิธีนาตัวเศษคูณตัวเศษ และตัวส่ วนคูณตัวส่ วน
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ทบทวนเรื่ องเศษส่ วนด้วยการร้องเพลงเศษส่ วนและแสดงท่าทางประกอบ
2. วาดภาพการคูณเศษส่ วนจากโจทย์ที่ครู กาหนด และกาหนดโจทย์และวาดภาพหาคาตอบได้ดว้ ยตนเอง
3. สร้างเกมคณิ ตศาสตร์ที่ใช้ความรู ้เรื่ องการคูณเศษส่ วนและร่ วมเล่นเกมอย่างสนุกสนาน
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องการหารเศษส่ วน เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ตัวอย่างแผนภาพแสดงการคูณเศษส่ วน
2. ใบกิจกรรมที่ 29 การคูณจานวนนับกับเศษส่ วน และใบกิจกรรมที่ 30 การคูณเศษส่ วน
ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. โจทย์การคูณเศษส่ วน
2. สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
3. เกมคณิ ตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการคูณเศษส่ วน
4. การซื้อขายในชีวิตประจาวัน
5. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ทางด้านคณิ ตศาสตร์
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้ ________________________________________________
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ ____________________________________
แนวทางแก้ไขปัญหา ________________________________________________
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน ____________________________________________
เหตุผล ___________________________________________________________
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ _________________________________________
ผูส้ อน/แทน _______________________________________________________

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 5 เล่ ม 1
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30

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 30
การหารเศษส่วนวน
การหารเศษส่

สาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
หน่วยการเรี ยนรู ้ท7ี่ 7การบวก
การบวก ลบ
ลบคูคูณณและหารเศษส่
หาร เศษส่ววนน

ภาคเรี ยนที่ 1
เวลา 33 ชัว่ โมง

1. สาระสาคัญ
การหารเศษส่ วนสามารถเปลี่ยนเป็ นการคูณได้โดยการเปลี่ยนเครื่ องหมายหารเป็ นเครื่ องหมายคูณ
แล้วกลับเศษส่ วนให้อยูใ่ นตาแหน่งตรงกันข้าม
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 5/1, ค 1.2 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/1, ค 6.1 ป. 5/2, ค 6.1 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/4, ค 6.1 ป. 5/5,
ค 6.1 ป. 5/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาคาตอบและแสดงวิธีทาจากโจทย์การหารเศษส่ วนได้ (K)
2. ทางานสะอาดเรี ยบร้อย มีความรับผิดชอบ และมีวิจารณญาณในการคิด (A)
3. ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา ให้เหตุผลเพื่อคานวณหาคาตอบ (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 31 การหาร
ใบกิจกรรมที่ 31 การหารเศษส่ วน เศษส่ วน

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
- แบบประเมินพฤติกรรม
ร่ วมกับกลุ่ม
ขณะทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
ใบกิจกรรมที่ 31 การหารเศษส่ วน
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เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เครื่องมือวัดและประเมินผล
- แบบประเมินด้านทักษะ/
กระบวนการ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

- ใบกิจกรรมที่ 31 การหาร
เศษส่ วน

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
1. การหารเศษส่ วนด้วยจานวนเต็ม
2. การหารเศษส่ วนด้วยเศษส่ วน
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
ตอบคาถามและอภิปรายแสดงความคิดเห็น
สั งคมศึกษาฯ
แก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองโดยใช้ความรู ้เรื่ อง
การหารเศษส่ วน
ศิลปะ
ร้องเพลงเศษส่ วน
สุ ขศึกษาฯ
สร้างเกมคณิ ตศาสตร์เรื่ องการหารเศษส่ วนและร่ วมเล่นเกมได้อย่าง
สนุกสนาน
ภาษาต่ างประเทศ
อ่านค่าเศษส่ วนเป็ นภาษาอังกฤษได้
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
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ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้
ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนคิดเลขเร็ ว จานวน 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1) 59 – 23 = 40 – 
6) 70 × 21 =  × 10
2) 78 – 5 = 18 + 
7) 83 + 31 =  × 2
3) 34 – 7 = 6 + 
8) 69 + 31 =  × 5
4) 100 – 21 =  + 9
9) 45 – 5 =  × 4
5) 800 – 8 = 
10) 10 + 10 + 16 = 4 × 
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู นากระดาษรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้ามาให้นกั เรี ยนพับตามคาแนะนาของครู ดงั นี้
พับกระดาษเป็ น 2 ส่ วนเท่า ๆ กันตามแนวนอน แล้วขีดเส้น
ตามรอยพับแต่ละส่ วน จะมีค่าเท่ากับ

1
2

จากนั้นพับกระดาษเป็ น 2 ส่ วนเท่า ๆ กันอีกครั้งตามแนวตั้ง
แล้วขีดเส้นตามรอยพับแต่ละส่ วน จะมีค่าเท่ากับ

1
4

พับกระดาษเป็ น 2 ส่ วนเท่า ๆ กันอีกครั้งตามแนวนอน
แล้วขีดเส้นตามรอยพับแต่ละส่ วน จะมีค่าเท่ากับ

1

8
ครู แนะนาว่าผลลัพธ์ที่ได้คือการหารเศษส่ วนด้วยจานวนเต็ม 2 ถ้าเขียนประโยค
1 1
1 1
1
สัญลักษณ์จะได้ 1 ÷ 2 = , ÷ 2 = , ÷ 2 = ครู ยกตัวอย่างทานองนี้
8
2 2
4 4
2–3 ตัวอย่าง จนนักเรี ยนสรุ ปได้วา่ การหารเศษส่ วนด้วยจานวนเต็มคือ การแบ่งเศษส่ วน
ออกเป็ นส่ วนที่เท่ากัน โดยเปลี่ยนเครื่ องหมายหารเป็ นเครื่ องหมายคูณ เศษส่ วนที่เป็ น
ตัวหาร กลับเศษเป็ นส่ วน กลับส่ วนเป็ นเศษ และแนะนาให้นกั เรี ยนคิดจากการคูณเศษส่ วน
ที่เป็ นตัวตั้งกับส่ วนของตัวหารดังนี้
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1

5 5 5 2 5  2 10 2
2
ยกตัวอย่างทานองนี้ 2–3 ตัวอย่าง จนนักเรี ยนเข้าใจโดยให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ
3–4 คน วาดภาพการหารเศษส่ วนอย่างต่าหรื อจานวนคละ
2. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป โดยครู เขียนโจทย์การหารเศษส่ วนจานวน 5 ข้อ แล้วให้นกั เรี ยนแสดงวิธีหา
ผลหารลงในสมุด
ครั้งที่ 2
3. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจการบ้าน
ของนักเรี ยน
4. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง การคูณ การหารเศษส่ วน
เพลงการคูณ การหารเศษส่ วน
เนือ้ ร้ อง... ราตรี รุ่ งทวีชยั
ทำนอง... แว่วเสี ยงแคน
การคูณเศษส่ วนนั้น จากันให้กระชับ
ถ้าคูณกับจานวนนับ ต้องคูณกันที่ตวั เศษ
ตัวส่ วนนั้นใช้ค่าคงเดิม (ซำ้ )
การหารเศษส่ วน เปลี่ยนเร็ วพลัน จากหารเป็ นคูณ
ทาได้ไม่อาดูร นาตัวตั้งคูณกับส่ วนกลับ
ได้ผลลัพธ์ ถูกต้องแน่นอน (ซำ้ )
5. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มตั้งโจทย์เลขการหารเศษส่ วนกลุ่มละ 5 ข้อ แล้วแลกกันทาจนครบทุก
กลุ่ม นักเรี ยนจะเกิดความชานาญตามวิธีที่ตนเองถนัด เช่น วาดภาพใช้แถบกระดาษ
6. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ องการหารเศษส่ วน เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยน
และเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้ งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 กำรฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบจากการทา
แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. แสดงวิธีคิดโจทย์การหารเศษส่ วน
3. วาดภาพแสดงการหารเศษส่ วน
4. สร้างโจทย์การหารเศษส่ วนและสามารถหาคาตอบได้จริ ง
5. แลกเปลี่ยนโจทย์การหารเศษส่ วนเพื่อฝึกคิดให้เกิดความชานาญ
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ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. หาวิธีการคิดใหม่ ๆ ในการหาผลหารเศษส่ วนจากโจทย์ หรื อสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
2. จัดทาแผ่นพับ ใบความรู ้ รวบรวมโจทย์การหารเศษส่ วน
3. สร้างเกมคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับการหาร และร่ วมเล่นเกมได้อย่างสนุกสนาน
4. นาความรู ้ไปใช้ในการเรี ยนเรื่ องเศษส่ วนที่เท่ากันและเศษส่ วนอย่างต่า
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การหารเศษส่ วนสามารถเปลี่ยนเป็ นการคูณได้ โดยการเปลี่ยนเครื่ องหมายหารเป็ น
เครื่ องหมายคูณ แล้วกลับเศษของตัวหารให้เป็ นส่ วนและกลับส่ วนให้เป็ นเศษ
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ทบทวนเรื่ องการหารเศษส่ วนด้วยการร้องเพลง การคูณ การหารเศษส่ วน และแสดงท่าทางประกอบ
2. วาดภาพการหารเศษส่ วนจากโจทย์ที่ครู กาหนดหรื อสร้างโจทย์เองและวาดภาพหาคาตอบ
3. สร้างสรรค์เกมคณิ ตศาสตร์ที่ใช้ความรู ้เรื่ องการหารเศษส่ วนและร่ วมเล่นได้อย่างสนุกสนาน
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องโจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่ วน เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แถบกระดาษที่แรเงาแสดงเศษส่ วน
2. ใบกิจกรรมที่ 31 การหารเศษส่ วน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. โจทย์การคูณเศษส่ วน
3. เกมคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับการคูณเศษส่ วน
2. สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน 4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ผูร้ ู ้ทางด้านคณิ ตศาสตร์
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้ ________________________________________________
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ ____________________________________
แนวทางแก้ไขปัญหา ________________________________________________
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน ____________________________________________
เหตุผล ___________________________________________________________
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ _________________________________________
ผูส้ อน/แทน _______________________________________________________
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 31
โจทย์ปปัญัญหาการคู
หาการคูณณและการหารเศษส่
และการหารเศษส่ววนน
โจทย์
สาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
หน่วยการเรี ยนรู้ท7ี่ 7การบวก
การบวก ลบ
ลบคูคูณณและหารเศษส่
หาร เศษส่ววนน

ภาคเรี ยนที่ 1
เวลา 3 ชัว่ โมง

3

1. สาระสาคัญ
การแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่ วนต้องวิเคราะห์โจทย์ คิดวิธีหาคาตอบ โดยเขียน
ประโยคสัญลักษณ์ แล้วจึงคิดคานวณหาคาตอบและตรวจสอบคาตอบ
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 5/2, ค 1.2 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/1, ค 6.1 ป. 5/2, ค 6.1 ป. 5/3, ค 6.1 ป. 5/4, ค 6.1 ป. 5/5,
ค 6.1 ป. 5/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. วิเคราะห์โจทย์ หาคาตอบ และแสดงวิธีทาจากโจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่ วน
พร้อมทั้งสร้างโจทย์ได้ (K)
2. ทางานรอบคอบ มีความรับผิดชอบ และมัน่ ใจในตนเอง (A)
3. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิกิจกรรมคณิ ตศาสตร์ (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
ใบกิจกรรมที่ 32 โจทย์ปัญหา
การคูณและการหารเศษส่ วน
3. ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
วัดความรู ้ประจาหน่วย
4. การทาแบบทดสอบหลังเรี ยน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
- แบบบันทึกผลการอภิปราย
- แบบบันทึกความรู ้

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

- ใบกิจกรรมที่ 32 โจทย์ปัญหา
การคูณและการหารเศษส่ วน

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

- แบบทดสอบวัดความรู ้ประจา
หน่วย
- แบบทดสอบหลังเรี ยน

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
- แบบประเมินพฤติกรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ขณะทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
จริ ยธรรม และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
- แบบบันทึกความคิดเห็น
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
เกี่ยวกับการประเมินชิ้นงานใน
แฟ้ มสะสมผลงาน
- แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
4. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 32 โจทย์ปัญหา
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 32 โจทย์ปัญหา
การคูณและการหารเศษส่ วน
การคูณและการหารเศษส่ วน
5. สาระการเรียนรู้
โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่ วน
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
สร้างและนาเสนอแผนภูมิการหารเศษส่ วนได้อย่างน่าสนใจ
สั งคมศึกษาฯ
แก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองที่อาศัยความรู ้เรื่ องการหารเศษส่ วนได้
ศิลปะ
เขียนภาพการหารเศษส่ วนได้อย่างสวยงามและสร้างสรรค์
สุ ขศึกษาฯ
สร้างเกมคณิ ตศาสตร์เรื่ องการหารเศษส่ วนและร่ วมเล่นเกมได้อย่างสนุกสนาน
ภาษาต่ างประเทศ
อ่านค่าเศษส่ วนเป็ นภาษาอังกฤษได้
การงานอาชีพฯ
ทางานเป็ นกลุ่มและสร้างสรรค์ชิ้นงานประดิษฐ์เกี่ยวกับเศษส่ วน
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้
ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนฝึ กคิดเลขเร็ ว จานวน 10 ข้อ เวลา 5 นาที
1) 17 + 4 = 30 – 
6) 6 + 7 + 8 = 20 + 
2) (8 + 7) + 5 = 12 + 
7) 20 + 10 + 5 = 30 + 
3) (7 + 8 + 9) = 15 + 
8) 20 + 40 = 25 + 
4) 9 + 8 + 7 =  + 17
9) 50 – 25 = 15 + 
5) 11 + 9 + 5 = 10 + 
10) 19 – 7 = 20 – 
3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง การคูณ การหารเศษส่ วน เพื่อเตรี ยมความพร้อม
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู นาโจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่ วนให้นกั เรี ยนช่วยกันคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่ งที่
โจทย์กาหนดให้ สิ่ งที่โจทย์ถาม วิธีการหาคาตอบ จากนั้นเปลี่ยนข้อความให้อยูใ่ นรู ปประโยค
สัญลักษณ์ แล้วช่วยกันแสดงวิธีทาและหาคาตอบ โดยครู ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาการคูณและ
การหารเพิ่มเติม 2–3 ตัวอย่าง จนนักเรี ยนเข้าใจ
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่ วน
จากประโยคสัญลักษณ์ที่ครู กาหนดให้ภายในเวลา 15 นาที แล้วส่ งตัวแทนกลุ่มออกมาเขียน
โจทย์ปัญหาบนกระดานดา แต่ละกลุ่มเลือกโจทย์ปัญหาที่ไม่ใช่ของกลุ่มตนเอง กลุ่มละ 5 ข้อ
ฝึ กวิเคราะห์ปัญหา เขียนแผนภาพความคิด ประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทาลงสมุด และ
ตรวจสอบคาตอบ
3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง โจทย์ปัญหา เพื่อสรุ ปหลักการแก้โจทย์ปัญหาแล้วเขียนแผนภาพความคิด
การแก้โจทย์ปัญหาพร้อมตกแต่งให้สวยงาม จากนั้นช่วยกันคัดเลือกผลงาน 5 ชิ้น เพื่อจัดป้ ายนิเทศ
และรับรางวัลจากครู
4. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ องโจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่ วน เพื่อ
ฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบจากการทา
แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
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2.
3.
4.
5.
6.

แสดงวิธีทาโจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่ วนพร้อมทั้งตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้
แต่งโจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่ วนจากแผ่นพับ ใบโฆษณาสิ นค้าต่าง ๆ
เขียนแผนภาพความคิดแสดงการคูณและการหารของโจทย์ปัญหาเศษส่ วนแต่ละข้อได้
เขียนแผนภาพความคิดแสดงการแก้โจทย์ปัญหา
ให้นกั เรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 32 โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่ วน ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
7. ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทากิจกรรมหรื อโครงงานเกี่ยวกับเรื่ องโจทย์ปัญหาการคูณ
และการหารเศษส่ วน เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนรายงานผลการทา
กิจกรรมหรื อโครงงาน
2. หาวิธีการที่เหมาะสมในการแก้โจทย์ปัญหาหรื อสถานการณ์เกี่ยวกับการหารเศษส่ วนแต่ละข้อ
3. จัดทาแผ่นพับ ใบความรู ้เกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่ วน
4. สร้างเกมคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่ วนและร่ วมเล่นเกม
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาต้องตอบคาถามเหล่านี้จากโจทย์ที่กาหนดให้ได้ก่อน เช่น สิ่ งที่โจทย์
กาหนดให้ สิ่ งที่โจทย์ถาม วิธีการหาคาตอบ จากนั้นจึงเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วแสดงวิธีทาโดย
การคูณหรื อหารเศษส่ วน และตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้
นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 7 จานวน 2 ตอน เวลา 15 นาที
นักเรี ยนทาแบบทดสอบประจาหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 7
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ทบทวนเรื่ องการคูณและการหารเศษส่ วนด้วยการร้องเพลง การคูณ การหารเศษส่ วน
พร้อมแสดงท่าทางประกอบ
2. เขียนแผนภาพความคิดการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหารจากโจทย์ที่ครู กาหนดและ
โจทย์ที่นกั เรี ยนคิดขึ้นเอง
3. สร้างสรรค์เกมคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่ วนและร่ วมเล่นเกม
ได้อย่างสนุกสนาน
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4. ครู ให้ใบงานเรื่ องการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจาแนกข้อมูล เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แผนพับ ใบโฆษณาสิ นค้าต่าง ๆ
2. แผนภูมิตวั อย่างการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่ วน
3. ใบกิจกรรมที่ 32 โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่ วน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ซีดีเรื่ องการหารเศษส่ วน
2. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์
3. สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
4. เกมคณิ ตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการคูณเศษส่ วน
5. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้ _______________________________________________
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ ___________________________________
แนวทางแก้ไขปัญหา _______________________________________________
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน ____________________________________________
เหตุผล ___________________________________________________________
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ________________________________________
ผูส้ อน/แทน _______________________________________________________
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ตอนที่ 3
เอกสาร/ความรู้ เสริมสาหรับครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
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ตอนที่ 3.1
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วดั ชั้นปี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
ตัวชี้วดั ชั้นปี และสาระการเรียนรู้ แกนกลาง
สาระที่ 1 จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค 1.1 เข้ าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้ จานวนในชีวติ จริง
ชั้น
ตัวชี้วดั ชั้นปี
สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
ป. 5
1. เขียนและอ่านเศษส่ วน จานวนคละ  ความหมาย การอ่าน และการเขียนเศษส่ วน
และทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
แท้ เศษเกิน จานวนคละ และทศนิยมไม่เกิน
สองตาแหน่ง
 เศษส่ วนที่เท่ากับจานวนนับ
 การเขียนจานวนนับในรู ปเศษส่ วน
 การเขียนเศษเกินในรู ปจานวนคละและ
การเขียนจานวนคละในรู ปเศษเกิน
 เศษส่ วนที่เท่ากัน
 เศษส่ วนอย่างต่า
2. เปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับเศษส่ วน  หลัก ค่าประจาหลัก และค่าของเลขโดดใน
และทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
แต่ละหลักของจานวนนับ และทศนิยมไม่เกิน
สองตาแหน่ง
 การเขียนทศนิ ยมในรู ปกระจาย
 การเปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับทศนิ ยม
ไม่เกินสองตาแหน่ง
 การเปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับเศษส่ วน
ที่ตวั ส่ วนตัวหนึ่งเป็ นพหุคูณของตัวส่ วนอีก
ตัวหนึ่ง
3. เขียนเศษส่ วนในรู ปทศนิยมและ
 ความหมาย การอ่าน และการเขียนร้อยละ
ร้อยละ เขียนร้อยละในรู ปเศษส่ วน
 การเขียนเศษส่ วนที่ตวั ส่ วนเป็ นตัวประกอบ
และทศนิยม และเขียนทศนิยมในรู ป
ของ 10 และ 100 ในรู ปทศนิยมและร้อยละ
เศษส่ วนและร้อยละ
 การเขียนร้อยละในรู ปเศษส่ วนและทศนิ ยม
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ชั้น

ตัวชี้วดั ชั้นปี
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สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
การเขียนทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่งในรู ป
เศษส่ วนและร้อยละ

มาตรฐาน ค 1.2 เข้ าใจถึงผลทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินการของจานวนและความสั มพันธ์ ระหว่ าง
การดาเนินการต่ าง ๆ และสามารถใช้ การดาเนินการในการแก้ ปัญหา
ชั้น
ป. 5

ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ
ระคนของเศษส่ วน พร้อมทั้งตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ










2. บวก ลบ คูณ และบวก ลบ คูณระคน
ของทศนิยมที่คาตอบเป็ นทศนิยม
ไม่เกินสองตาแหน่ง พร้อมทั้งตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ







3. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาตอบของ
โจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคน
ของจานวนนับ เศษส่ วน ทศนิยม
และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคาตอบ และ
สร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจานวนนับ
ได้













สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
การบวก การลบเศษส่ วนที่ตวั ส่ วนตัวหนึ่ง
เป็ นพหุคูณของตัวส่ วนอีกตัวหนึ่ง
การคูณเศษส่ วนกับจานวนนับ
การคูณเศษส่ วนกับเศษส่ วน
การหารเศษส่ วนด้วยจานวนนับ
การหารจานวนนับด้วยเศษส่ วน
การหารเศษส่ วนด้วยเศษส่ วน
การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่ วน
การบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
การคูณทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่งกับจานวนนับ
การคูณทศนิยมหนึ่งตาแหน่งกับทศนิยมหนึ่ง
ตาแหน่ง
การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร
และการบวก ลบ คูณ หารระคนของจานวนนับ
โจทย์ปัญหาที่ใช้บญั ญัติไตรยางศ์
การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ
การหาร และการบวก ลบ คูณ หารระคนของ
จานวนนับ
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร
เศษส่ วน
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของเศษส่ วน
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยม
และการสร้างโจทย์ปัญหา
โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึง
โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการหากาไร ขาดทุน
การลดราคาและการหาราคาขาย
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มาตรฐาน ค 1.3 ใช้ การประมาณค่ าในการคานวณและแก้ ปัญหา
ชั้น
ป. 5



ตัวชี้วดั ชั้นปี
บอกค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มสิ บ
เต็มร้อย และเต็มพันของจานวนนับ และ
นาไปใช้ได้



สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
ค่าประมาณใกล้เคียงเป็ นจานวนเต็มสิ บ
เต็มร้อย เต็มพัน

มาตรฐาน ค 1.4 เข้ าใจระบบจานวนและนาสมบัติเกีย่ วกับจานวนไปใช้
ชั้น
ป. 5

ตัวชี้วดั ชั้นปี
–

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
–

สาระที่ 2 การวัด
มาตรฐาน ค 2.1 เข้ าใจพืน้ ฐานเกีย่ วกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่ งทีต่ ้ องการวัด
ชั้น
ป. 5

ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. บอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัด
ปริ มาตร หรื อความจุ
2. หาความยาวรอบรู ปของรู ปสี่ เหลี่ยม
รู ปสามเหลี่ยม
3. หาพื้นที่ของรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉากและ
รู ปสามเหลี่ยม
4. วัดขนาดของมุม










5. หาปริ มาตรหรื อความจุของ
ทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉาก





มาตรฐาน ค 2.2 แก้ ปัญหาเกีย่ วกับการวัด
ชั้น
ตัวชี้วดั ชั้นปี
ป. 5
1. แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ความยาว
รอบรู ปของรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉากและ
รู ปสามเหลี่ยม





สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
ความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดปริ มาตรหรื อ
ความจุ (ลูกบาศก์เซนติเมตร ลูกบาศก์เมตร)
ความยาวรอบรู ปของรู ปสี่ เหลี่ยม
ความยาวรอบรู ปของรู ปสามเหลี่ยม
การหาพื้นที่ของรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉาก
การหาพื้นที่ของรู ปสามเหลี่ยม
การวัดขนาดของมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์
การหาขนาดของมุมกลับ
การหาปริ มาตรเป็ นลูกบาศก์หน่วย ลูกบาศก์
เซนติเมตร และลูกบาศก์เมตร
การหาปริ มาตรหรื อความจุของทรงสี่ เหลี่ยม
มุมฉากโดยใช้สูตร
สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรู ปสี่ เหลี่ยม
มุมฉากและรู ปสามเหลี่ยม
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรู ปของรู ป
สี่ เหลี่ยมมุมฉากและรู ปสามเหลี่ยม
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สาระที่ 3 เรขาคณิต
มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์ รูปเรขาคณิตสองมิตแิ ละสามมิติ
ชั้น
ป. 5

ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. บอกลักษณะและจาแนกรู ปเรขาคณิ ต
สามมิติชนิดต่าง ๆ
2. บอกลักษณะ ความสัมพันธ์และ
จาแนกรู ปสี่ เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ

3. บอกลักษณะ ส่ วนประกอบ
ความสัมพันธ์ และจาแนก
รู ปสามเหลี่ยมชนิดต่าง ๆ










สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริ ซึม
พีระมิด
รู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส รู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
รู ปสี่ เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน รู ปสี่ เหลี่ยม
ด้านขนาน รู ปสี่ เหลี่ยมคางหมู รู ปสี่ เหลี่ยม
รู ปว่าว
รู ปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของด้าน
รู ปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของมุม
ส่ วนประกอบของรู ปสามเหลี่ยม
มุมภายในของรู ปสามเหลี่ยม

มาตรฐาน ค 3.2 ใช้ การนึกภาพ (visualization) ใช้ เหตุผลเกีย่ วกับปริภูมิ (spatial reasoning)
และใช้ แบบจาลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ ปัญหา
ชั้น
ป. 5

ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. สร้างมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์




2. สร้างรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉาก รู ปสามเหลี่ยม
และรู ปวงกลม





3. สร้างเส้นขนานโดยใช้ไม้ฉาก



สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
ชนิดของมุม
การสร้างมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์
การสร้างรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉาก
การสร้างรู ปสามเหลี่ยม
การสร้างรู ปวงกลม
การสร้างเส้นขนานให้ผา่ นจุดที่กาหนดให้
โดยใช้ไม้ฉาก

สาระที่ 4 พีชคณิต
มาตรฐาน ค 4.1 เข้ าใจและวิเคราะห์ แบบรู ป (pattern) ความสั มพันธ์ และฟังก์ ชัน
ชั้น
ป. 5

ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. บอกจานวนและความสัมพันธ์ใน
แบบรู ปของจานวนที่กาหนดให้



สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
แบบรู ปของจานวน
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มาตรฐาน ค 4.2 ใช้ นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical model)
อืน่ ๆ แทนสถานการณ์ ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้ แก้ ปัญหา
ชั้น
ตัวชี้วดั ชั้นปี
สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
ป. 5
–
–
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ ข้อมูลและความน่ าจะเป็ น
มาตรฐาน ค 5.1 เข้ าใจและใช้ วธิ ีการทางสถิตใิ นการวิเคราะห์ ข้อมูล
ชั้น
ป. 5

ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. เขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้น
แสดงจานวน





2. อ่านข้อมูลจากแผนภูมิแท่งเปรี ยบเทียบ



สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจาแนก
ข้อมูล
การเขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะ
ของเส้นแสดงจานวน
การอ่านแผนภูมิแท่งเปรี ยบเทียบ

มาตรฐาน ค 5.2 ใช้ วธิ ีการทางสถิตแิ ละความรู้ เกีย่ วกับความน่ าจะเป็ นในการคาดการณ์ ได้
อย่ างสมเหตุสมผล
ชั้น
ป. 5



ตัวชี้วดั ชั้นปี
บอกได้วา่ เหตุการณ์ที่กาหนดให้น้ นั
– เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
– อาจจะเกิดขึ้นหรื อไม่กไ็ ด้
– ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน



สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
การคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ

มาตรฐาน ค 5.3 ใช้ ความรู้ เกีย่ วกับสถิตแิ ละความน่ าจะเป็ นช่ วยในการตัดสิ นใจและแก้ ปัญหา
ชั้น
ป. 5

ตัวชี้วดั ชั้นปี
–

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
–
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คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 5 เล่ ม 1

สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ ปัญหา การให้ เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อนื่ ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
ชั้น
ตัวชี้วดั ชั้นปี
สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
ป. 4 – 6 1. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
2. ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และสรุ ปผล
ได้อย่างเหมาะสม
4. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการ
สื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการนาเสนอ
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
5. เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ
6. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
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คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 5 เล่ ม 1

ตอนที่ 3.2 แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
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คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 5 เล่ ม 1

แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 1
จานวนนับ
คาชี้แจง

คะแนน
ก่ อนเรียน

เติมคาตอบลงในช่ องว่ างให้ ถูกต้ อง (10 คะแนน)

1. จานวน “สี่ พนั สามร้อยล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามร้อยเอ็ด ” เขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก
ได้ 4,300,980,301
2. 301,009,745 อ่านว่า สามร้อยเอ็ดล้านเก้าพันเจ็ดร้อยสี่ สิบห้า
3. 9,427,594,120 เลข 9 ที่ขีดเส้นใต้อยูใ่ นหลักพันล้านมีค่าประจาหลักเท่ากับ 1,000,000,000
ค่าของตัวเลข คือ 9,000,000,000
4. 409,340,320 เขียนในรู ปกระจายได้ 400,000,000 + 9,000,000 + 300,000 + 40,000 + 300 + 20
5. 9,000,000,000 + 700,000,000 + 3,000,000 + 20,000 + 4,000 + 30 + 7 เขียนเป็ นจานวนนับได้
9,703,024,037
6. 7,549,678 3,495,940,101 72,620,043 241,045,621 เรี ยงลาดับจากจานวนที่มีค่าน้อยไปหา
จานวนที่มีค่ามากได้ 7,549,678 72,620,043 241,045,621 3,495,940,101
7. 7,353 ประมาณค่าใกล้เคียงจานวนเต็มสิ บได้ 7,350
8. 305 ประมาณค่าใกล้เคียงจานวนเต็มร้อยได้ 300
9. 20,500 ประมาณค่าใกล้เคียงจานวนเต็มพันได้ 21,000
10. การประมาณค่าความสู งของคนเป็ นเซนติเมตร ใช้ค่าใกล้เคียงจานวนเต็มใดจึงจะเหมาะสม
จานวนเต็มสิ บ

หลังเรียน
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คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 5 เล่ ม 1

แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 2
มุม
คาชี้แจง

คะแนน
ก่ อนเรียน

เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบทีถ่ ูกต้ อง (5 คะแนน)

1.

4.

จากรู ปเป็ นมุมชนิดใด
ก มุมแหลม ค มุมฉาก
ข มุมป้ าน 
ง มุมกลับ
2. ข้ อใดเรียงลาดับขนาดของมุม
จากน้ อยไปหามากได้ ถูกต้ อง
ก มุมแหลม มุมตรง มุมฉาก
ข มุมฉาก มุมป้ าน มุมแหลม
ค มุมป้ าน มุมฉาก มุมตรง
ง มุมแหลม มุมป้ าน มุมกลับ

3.

จากรู ปมุม 1 มีขนาดกีอ่ งศา
ก 25
ค 125
ข 115
ง 135


มุมทีก่ าหนด ให้ มีขนาดเท่ ากับกีอ่ งศา
ก 130
ค 140
ข 135
ง 145

5.

มุมทีก่ าหนด ให้ มีขนาดกีอ่ งศา
ก 30
ค 270
ข 230
ง 330

หลังเรียน

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 5 เล่ ม 1

คาชี้แจง สร้ างมุม กขค ให้ มีขนาด เท่ ากับ 150 องศา (5 คะแนน)

•ค
ก•

150°

•ข
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คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 5 เล่ ม 1

แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
คะแนน

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 3
เส้ นขนาน
คาชี้แจง

เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบทีถ่ ูกต้ อง (5 คะแนน)

1. ข้ อใดไม่ มีส่วนของเส้ นตรงทีข่ นานกัน
ก


ค

ข

4. รู ป ในข้ อใดมีส่วนของเส้ นตรง
ทีข่ นานกันมากทีส่ ุ ด
ก

ค


ข

ง

ง

2. ส่ วนของเส้ นตรงในข้ อใดขนานกัน

3.

ก่ อนเรียน

ก

ค

ข

ง


5. เหตุผลในข้ อใดทีแ่ สดงว่ า ดพ
ขนานกับ สร

•จ

•ช

ฉ•

•อ

จากรู ปเขียนสั ญลักษณ์ แทนการขนานกัน
ได้ ตามข้ อใด
ก จช \\ ฉอ
ค อฉ // ชจ
ข จช // ฉอ
ง จช = ฉอ


ก ดจ และ ฉร ยาวเท่ากัน

ข ดส และ พร ขนานกัน
ค ดพ และ สร ยาวเท่ากัน
ง ดพ และ สร ตั้งฉากกัน

หลังเรียน

คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 5 เล่ ม 1

คาชี้แจง ลาก กข ยาว 4 เซนติเมตร ให้ ขนานกับ คง และอยู่ห่างกัน 2.6 เซนติเมตร (5 คะแนน)

4 เซนติเมตร

ก

ข
2.6 เซนติเมตร

ค

ง
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คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 5 เล่ ม 1

แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4
ทศนิยม
คาชี้แจง

คะแนน
ก่ อนเรียน

เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบทีถ่ ูกต้ อง (6 คะแนน)

1. 11.10 มีคาอ่ านตรงกับข้ อใด
ก สิ บเอ็ดจุดสิ บ
ข หนึ่งหนึ่งจุดสิ บ
ค สิ บเอ็ดจุดหนึ่งศูนย์

ง หนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์
2. 38.65 ตัวเลขทีข่ ดี เส้ นใต้ มีค่าตรงกับ
ข้ อใด
ก 01
ค 0.1
ข 06
ง 0.6

3. ข้ อใดต่ อไปนีถ้ ูกต้ อง
ก 4.21 < 4.12
ข 36.63 < 63.36

ค 81.30 > 81.3
ง 0.01 > 0.10

4. ข้ อใดมีค่ามากกว่ า 3.8
ก 3.80
ค 3.88

ข 3.08
ง 3.38
5. ข้ อใดเขียนในรู ปกระจายได้ ถูกต้ อง
ก 76.01 = 76 + 0.1
ข 29.29 = 20 + 9 + 0.2 + 0.09

ค 510.78 = 500 + 10 + 0.78
ง 103.10 = 100 + 3 + 1+ 0
6. ข้ อใดเรียงลาดับถูกต้ อง
ก 3.21, 3.26, 3.09, 3.90
ข 18.26, 18.39, 18.92, 18.29
ค 2.81, 2.69, 0.96, 0.2

ง 31.41, 31.52, 31.28, 31.74

คาชี้แจง จงเติมคาตอบในช่ องว่ างให้ สมบูรณ์ (4 คะแนน)
1. 703.54 4 อยูใ่ นหลัก ทศนิยมตาแหน่งที่ 2
4 มีค่าเป็ น 0.04
2. 31.02 0 อยูใ่ นหลัก ทศนิยมตาแหน่งที่ 1
0 มีค่าเป็ น 0.0

หลังเรียน
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คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 5 เล่ ม 1

แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 5
เศษส่ วน

1. ข้ อใดเป็ นเศษเกินทุกจานวน
3 1
3 21 3
, ,6 ค , ,1
2 3
4 5 2

9 12
ข 5, ,

9 1

ง

4 5 1
, ,
3 5 2

2
2. ข้ อใดคือวิธีการเขียน 6 ให้ อยู่ ในรู ป
3
เศษเกิน

62

ก
ข
3.

3

(2  3)  6
3

25
6

ก่ อนเรียน

เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบทีถ่ ูกต้ อง (10 คะแนน)

คาชี้แจง

ก

คะแนน

ค
ง


(6  3)  2
3
(6  3)  2
3

เขียน ในรู ปจานวนคละได้ ตามข้ อใด

ก 20 +
ข 4+

5
6
5
6

ค4

ง6

1
6

1
4

4. เศษส่ วนในข้ อใดมีค่าเท่ ากับ 6
ทุกจานวน
ก


84 54 192
6 30 18
, ,
ค , ,
14 9 32
1 5 2

72 48 52
12 16 42
, ,
ง , ,
2 6 7
12 8 7
5. ข้ อใดมีค่าไม่ เท่ ากับ 0.8

ข

ก

64
80

ค

16
20

5
4
ข
ง

5
8
6. ข้ อใดเป็ นเศษส่ วนอย่ างต่า

ก
ข

2
6

77
121

ค
ง


16
20

24
41

หลังเรียน
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คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 5 เล่ ม 1

7. ข้ อใดเป็ นเศษส่ วนอย่ างต่าของ
ก

ข

6

ค

25

12

25
8. ข้ อใดถูกต้ อง

ก
ข

2
5

36
82

>
=

2
3
1
2

30 6
ค <

42 7

ง

24
3

>

25
3

ง

18
75

9. ข้ อ ใดเรียงลาดับเศษส่ วนจากมากไปหาน้ อย
ได้ ถูกต้ อง

50

3 3 3
ก , ,
8 7 6

3

ข

12

5

5 5 5
, ,
10 8 9

ค

7

,

9

,

6

18 18 18

43 34 23

ง , ,
50 50 50

10. ข้ อ ใดเรียงลาดับเศษส่ วนจากน้ อยไปหามาก
ได้ ถูกต้ อง
1 1 1 1
ก , , ,
2 3 4 5

ข

3 4 10 19
, , ,
10 5 20 20

1 7 5 23
ค , , ,
2 8 6 24

0 1 13 7
ง , , ,

7 14 28 7
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คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 5 เล่ ม 1

แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 6
การบวก ลบ และคูณทศนิยม
คาชี้แจง

คะแนน
ก่ อนเรียน

หลังเรียน

เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบทีถ่ ูกต้ อง (6 คะแนน)

1. 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 มีค่าเท่ ากับข้ อ ใด
ก 4 + 1.7
ค 4 – 1.7
ข 4 × 1.7
ง 4 ÷ 1.7

2. 25 – 18.5 – 2.31 + 0.70 = 
ก 3.48
ค 4.89

ข 8.10
ง 0.51
3. 10.74 × 100 = 
ก 107.04
ค 1,074

ข 107.43
ง 10,743
4. 0.15 × 15 = 
ก 225
ค 22.5
ข 2.25
ง 0.25

5. (0.10 – 0.02) × 4 =
ก 0.32
ค 0.42

ข 0.75
ง 0.85
6. (3.14 × 5) + 1.76 =
ก 17.70
ค 16.76
ข 17.46
ง 16.70


7. นมราคาถุงละ 5.75 บาท ถ้ าซื้อครึ่ง โหล
แล้ วให้ เงินไป 40 บาท จะได้ รับเงินทอนเท่ าไร
ก 5.00 บาท
ค 5.75 บาท
ข 5.50 บาท
ง 6.00 บาท

8. หนังสื อเล่ มหนึ่งหนา 6.5 เซนติเมตร ถ้ านา
หนังสื อ 7 เล่ ม มาวางซ้ อนกันจะหนาเท่ าไร
ก 55.4 เซนติเมตร ค 40.55 เซนติเมตร
ข 4.55 เซนติเมตร 
ง 45.5 เซนติเมตร
9. ข้ าวสารราคาลิตรละ 15.25 บาท ถ้ าขาย
ข้ าวสารได้ วนั ละ 15 ลิตร ในเวลา 3 วัน
จะได้ เงินเท่ าไร โจทย์ ข้อนีม้ ีวธิ ีคดิ อย่ างไร
ก (15 × 15.25) × 3

ข 15.25 × (15 + 3)
ค (15.25 + 15) × 3
ง 15 + (15.25 × 3)
10. วันและวิชัยมีนา้ หนัก 28.9 และ 37.4 กิโลกรัม ถ้ า
ต้ องการให้ สองคนมีนา้ หนักรวมกัน 80 กิโลกรัม ทั้ง
สองคนจะต้ องช่ วยกันเพิม่ นา้ หนักอีกเท่ าไร
ก 14.3 กิโลกรัม

ค 13.3 กิโลกรัม

ข 13.7 กิโลกรัม


ง 12.7 กิโลกรัม
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คู่มอื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. 5 เล่ ม 1

แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
คะแนน

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 7
การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่ วน
คาชี้แจง
1.

64
80

2. 5 –

3.

11
12

+

เติมคาตอบลงใน
64
80

64

=

80

+

4. 150 ×

2
3
2
3

8
5. ÷ 4 =
9

คาชี้แจง

8
5

=

=

ก่ อนเรียน

ให้ ถูกต้ อง (ตอบเป็ นเศษส่ วนอย่ างต่า) (4 คะแนน)
1
1 3
6. ÷ =
3
7 7

21
5

2 3
7. (5 ÷ ) + =
3 2

19
12

3
3 1
5
8. 7 – (2 × 2 ) =
4
4
5 2

9

= 100
2
9
เขียนประโยคสั ญลักษณ์ และหาคาตอบ (6 คะแนน)

1. ถังน้ าใบหนึ่งมีน้ าอยู่ 107 ลิตร ถ้าถังน้ าใบนี้จุน้ าได้ 3 ลิตร จะต้องเติมน้ าใส่ อีกเท่าไรจึงจะเต็มพอดี
7
ประโยคสั ญลักษณ์ 3 – =
10 ๒๓
๓
ตอบ จะต้องเติมน้ าใส่ ถงั อีก ๑๐ หรื อ ๒ ๑๐ ลิตร จึงจะเต็มพอดี
2. หนังสื อเล่มหนึ่งมี 128 หน้า วีระชัยอ่านไป 43 ของเล่ม วีระชัยอ่านหนังสื อไปแล้วกี่หน้า
3
ประโยคสั ญลักษณ์ × 128 =
4
ตอบ วีระชัยอ่านหนังสื อไปแล้ว ๙๖ หน้า

หลังเรียน
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3. ถนนสายหนึ่งยาว 24 กิโลเมตร ลาดยางไปแล้ว 43 ของทั้งหมด ยังเหลือถนนที่ยงั ไม่ได้ลาดยางอีกกี่
กิโลเมตร
ประโยคสั ญลักษณ์ 24 – ( 3 × 24 ) =
4
ตอบ ยังเหลือถนนที่ยงั ไม่ได้ลาดยางอีก ๖ กิโลเมตร
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ตัวอย่ างตารางบันทึกการพัฒนาการเรียนรู้ ก่ อนเรียนและหลังเรียน
โรงเรียน
.
ตารางคะแนนการพัฒนานักเรียนก่ อน–หลังการจัดการเรียนรู้ วชิ าคณิตศาสตร์
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ ____ แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ ________
ชั้น __________ ห้ อง ______ ครู ______________
ชื่อ–นามสกุล
ก่ อน
หลัง ผลต่ าง การพัฒนาฯ

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
หมายเหตุ การคานวณหาการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนก่อน–หลังการจัดการเรี ยนรู ้
Y-X
N-X

100

= (ร้อยละของการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน)
X = ผลการทดสอบก่อนเรี ยน
Y = ผลการทดสอบหลังเรี ยน
N = คะแนนเต็ม
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ตอนที่ 3.3
ตัวอย่ างแบบทดสอบกลางปี
คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบทีถ่ ูกต้ อง
1. ค่ าของ 4 ในข้ อใดต่ างกันอยู่ 39,600
5. แม่ ค้าซื้อผลไม้ จากไร่ 136 กิโลกรัม
ก 12,460 กับ 14,981
ราคากิโลกรัมละ 69 บาท ต่ อมาซื้อเพิม่ อีก
ข 899,479 กับ 42,116
85 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 72 บาท

ค 2,540 กับ 74,613
แม่ ค้าซื้อผลไม้ ท้งั หมดกีบ่ าท
ง 1,324,701 กับ 953,468
ก 362 บาท ค 9,384 บาท
2. ข้ อใดถูกต้ อง
ข 6,120 บาท 
ง 15,504 บาท
ก 4,632 < 2,946
6. ประเทศไทยมีประชากร 72,900,000 คน
ข 73,145 > 73,261
ประเทศเมียนมามีประชากรมากกว่ าประเทศไทย
ค 91,327 < 91,365
1,890,000 คน และประเทศลาวมีประชากร

ง 8,271 > 8,961
น้ อยกว่ าประเทศเมียนมา 2,590,000 คน
3. ข้ อใดเรียงลาดับได้ ถูกต้ อง
ประเทศลาวมีประชากรกีค่ น
ก 25,700 หมื่น 7,600 แสน
ก 71,200,000 คน
400,000 พัน 25 ล้าน
ข 72,200,000 คน

ข 680 ล้าน 625,000 พัน
ค 73,200,000 คน
58,400 หมื่น 59,000 แสน
ง 74,200,000 คน
ค 200,000 พัน 560 ล้าน
7. ตอนเช้ าขายมาลัยได้ 89 พวง ราคาพวงละ

58,000 หมื่น 6,500 แสน
35 บาท ตอนบ่ ายขายได้ 165 พวง ราคา
ง 6,500 พัน 780 หมื่น 8 ล้าน
พวงละ 30 บาท จะได้ เงินต่ างกันกีบ่ าท
76 แสน
ก 1,635 บาท
4. ค่ าประมาณใกล้ เคียงจานวนเต็มพัน
ข 61,735 บาท
ของ 894,540 คือข้ อใด
ค 1,835 บาท

ก 894,000
ง 1,935 บาท
ข 895,000
8. สมชายซื้อสมุด 145 บาท ซื้อวงเวียน 238 บาท

ค 895,040
ซื้อดินสอ 185 บาท ให้ ธนบัตรหนึ่งพันบาท
ง 895,500
ได้ รับเงินทอนกีบ่ าท
ก 432 บาท
ค 412 บาท

ข 422 บาท
ง 402 บาท
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9. ซื้อกางเกงนักเรียนราคาตัวละ 250 บาท
จานวน 15 ตัว ซื้อเสื้อนักเรียนราคาตัวละ
380 บาท จานวน 18 ตัว ต้ องใช้ เงินกีบ่ าท
ก 10,590 บาท

ข 11,590 บาท
ค 12,590 บาท
ง 13,590 บาท
10. หมู่บ้าน ก มีประชากรชาย 18,590 คน
มีประชากรหญิงมากกว่ าประชากรชาย
850 คน มีประชากรทีเ่ ป็ นเด็กน้ อยกว่ า
ประชากรหญิง 1,450 คน มีประชากร
ทั้งหมดรวมกันกีค่ น จากโจทย์ เขียนเป็ น
ประโยคสั ญลักษณ์ ได้ อย่ างไร
ก 18,590 + (18,590 + 850) +

(18,590 + 850 – 1,450) =
ข 18,590 + (18,590 – 850) +
(18,590 – 850 + 1,450) =
ค 18,590 + (18,590 + 850) –
(18,590 + 850 + 1,450) =
ง 18,590 + (18,590 – 850) –
(18,590 – 850 – 1,450) =
11. หน่ วยการวัดมุมคืออะไร
ก เมตร
ค กรัม
ข องศา
ง เซนติเมตร

12. ข้ อใดต่ อไปนี้ ผิด

ก กงข เป็ นมุมฉาก
ข กงค เป็ นมุมป้ าน
ค ขงค เป็ นมุมแหลม

ง ขงก เป็ นมุมกลับ

13. ข้ อใดคือมุมป้ าน
ก
ข
ค
ง

14. จากรู ปข้ อใดคือมุมกลับ
ก กงข
ข คกง
ค ขกง
ง กขค
15. ข้ อใดต่ อไปนีเ้ ป็ นการสร้ างมุมฉาก
ก แบ่งครึ่ งมุมตรง

ข สร้างรู ปสามเหลี่ยมด้านเท่า
ค สร้างมุมประชิด
ง สร้างรู ปสี่ เหลี่ยมด้านขนาน
16. จากรู ปขนาดของมุม ก ตรงกับข้ อ ใด
ก 30
ข 60
ค 120

ง 150
17. เวลา 1.00 น. เข็มสั้นและเข็มยาว
ทามุมแหลมกันมีขนาดเท่ าไร
ก 10
ข 15
ค 22.5
ง 30
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18. มุมทีม่ ขี นาดเป็ นสองเท่ าของ
มุมป้ านต้ องมีขนาดของมุมเท่ าไร
ก มากกว่า 90 แต่ไม่เกิน 180
ข มากกว่า 180 แต่ไม่เกิน 360

ค น้อยกว่า 90
ง มากกว่า 180
19. เส้ นตรงคู่ใดขนานกัน

ก กข // ชร

22. กาหนด กข และ จ เป็ นจุดภายนอก
กข ข้ อใดแสดงการสร้ าง จอ// กข
ก ลาก จก และ ขจ
ข ลาก จอ ตั้งฉากกับ กข
ค จาก จ ลาก จข ตั้งฉากกับ กข

และลาก จอ ตั้งฉากกับ จข
ง ไม่สามารถสร้างได้
23. เหตุผลใดทีแ่ สดงว่ า พส ขนานกับ มห

ค กข // จอ

ข คง // จอ

ง คง // ชร

20. จากรู ปถ้ า มว // ยบ ข้ อความใดเป็ นจริง

ก กข ยาวเท่ากับ กฉ
ข จฉ ยาวเท่ากับ กข

ค กฉ ยาวเท่ากับ ฉช
ง ฉช ยาวเท่ากับ กช
21. จากรู ป ส่ วนของเส้ นตรงคู่ใดทีไ่ ม่ ขนานกัน

ก พส ยาวเท่ากับ มห
ข พม ยาวเท่ากับ หส

ค พม ขนานกับ หส
ง พส และ มห ตั้งฉากกับ มร
24. “จงลาก กข ยาว 3 เซนติเมตร
ให้ ขนานกับ จฉ ซึ่ งยาว 4 เซนติเมตร
โดยใช้ ไม้ ฉาก” จากโจทย์ นีใ้ ห้ ไม้ ฉาก
ช่ วยสร้ างข้ อใดเป็ นสาคัญ
ก ลาก กข และ จฉ ให้ตรงแนว
ข วัดระยะให้ กข กับ จฉ ห่างเท่ากันตลอด
ค วัดความยาวของ กข และ จฉ ตามที่กาหนด

ง วัดมุมให้ กข กับ จฉ ตั้งได้ฉากกับเส้นตรง

อีกเส้นหนึ่ง
25. 0.3 มีค่าเท่ ากับข้ อใด
ก3
ข 30
ก งฉ กับ จข
ข คฉ กับ จช
ค กข กับ งจ
ง งฉ กับ จช


3
ค

10

ง

3
100
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26. กาหนด 36.58 ค่ าของ 8 ตรงกับ
จานวนใด
ก

1

ค8×

1

10
10
ข 8 × 100 
ง 0.08
27. ค่ าของ 7 จากจานวน 4.476
และ 37.52 ต่ างกันอยู่เท่ าไร
ก0
ค 6.93

ข 0.36
ง 6.73
28. 0.5 กับ 0.05 มีค่าต่ างกันเท่ าไร
ก 0.05
ค 0.45

ข 0.5
ง 0.55
29. ข้ อใดถูกต้ อง
ก 0.8 < 0.80
ข 5.62 > 5.26

ค 7.14 < 1.74
ง 0.12 > 0.21
30. ข้ อใดเรียงลาดับทศนิยมจาก
น้ อยไปหามากได้ ถูกต้ อง
ก 0.80 0.60 0.90
ข 0.75 0.50 0.25
ค 0.34 0.46 0.54

ง 0.68 0.75 0.53
31. ข้ อใดมีค่าไม่ เท่ ากับ 0.95

ก 0.95 × 10


ค

ข 0.95 × 1

ง

9.5
100
95
100

32. ข้ อใดไม่ ถกู ต้ อง
1

ก 1.5 = 1

2

85

ข 0.85 =

100
50

ค 0.05 =


100
ง 0.06 < 0.10
33. ข้ อใดต่ อไปนีถ้ ูกต้ อง

ก 0.8 =
ข 5.6 =

ค

1
2

1
8

56
10

= 0.2

ง 0.01 =

1
10

34. (5.23 + 1.32) × 5 =
ก 1.31
ค 32.75

ข 6.55
ง 65.5
35. (6.45 – 3.28) × 7 =
ก 2.46
ค 16.34
ข 3.17
ง 22.19

36. ข้ อใดแตกต่ างกับ 3.41 × 6
ก 3410 × 0.6

ข 341 × 0.06
ค 34.1 × 0.6
ง 0.341 × 60
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37. ข้ อใดต่ อไปนี้ ไม่ ถกู ต้ อง
ก 12.4 × 5 = (12 × 5) + (0.4 × 5)
ข 4.26 + 3 = 3.00 + 4.26
ค 25.3 + 0.1 = 25 + (0.3 + 0.1)
ง 10.01× 2 = 20.20 × 1

38. ข้ อใดใช้ สมบัตกิ ารเปลีย่ นหมู่ของ
(1.04 + 3.64) + 0.12
ก 3.64 + (1.04 + 0.12)
ข 0.12 + (1.04 + 3.64)
ค 0.12 + (3.64 + 0.4)
ง 1.04 + (3.64 + 0.12)

39. เชือกเส้ นหนึ่งยาว 3.8 เมตร ซึ่งยาวกว่ า
เส้ นสั้ นอยู่ 0.5 เมตร จงหาว่ าเชือกเส้ นสั้ น
ยาวเท่ าไร
ก 4.3 เมตร
ข 3.0 เมตร
ค 3.3 เมตร

ง 2.3 เมตร
40. ข้ อใดเป็ นเศษส่ วนอย่ างต่า
3

ก

9

ข

ค

ง

4
7

5
10
6
8

41. ข้ อใดเป็ นเศษส่ วนอย่ างตา่ ทุกจานวน
ก

5 7
, ,
10 6 12

ข

7 9 10
, ,
8 8 8

ค

9 7 5
, ,
6 6 6

4

3 10 3
ง , ,
4 9 17

42. ข้ อใดมีค่าเท่ ากับ A + BC
กC×A×B
ขC+A+B
ค A + CB  C
+B
ง (C  A)

C
43. ข้ อใดต่ อไปนีถ้ ูกต้ อง
ก

ข

ค

3
5
4
8

6
5

<

>

<

6
10

1
2
9
10

2 2
ง >

8 10
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44. ข้ อใดเรียงลาดับจากมากไปน้ อยได้ ถูกต้ อง

47. ข้ อใดต่ อไปนีถ้ ูกต้ อง

1 1 3 6
, , ,
2 4 5 7

ก

5 3 1 1
ข , , ,

6 5 2 4

ข

ก

ค

1 1 5 3
, , ,
4 2 6 5

ง

3 6 1 1
, , ,
5 7 2 2

ง

จากรู ป ส่ วนทีร่ ะบายสี มีความหมาย
ตรงกับข้ อใด
2

ของ 10

10
2

ข ของ 10

5

ค

ง

6
4

ก

2

×

ข2×


1
3

1
3

3
14

=

8
14

5 1 4
– =
7 3 9

4
6

ค

1
2

ก

ข
ของ 10

5

–

3
16

=

1
10

1
3

1
4

×4

×3

4
ค ×4

3

ง

4
3

×3

7
7
49. × 3 ต่ างจาก + 3 อยู่เท่ าไร
9
9

ก

×3

ง2×3

4

2 2
48. ข้ อใดมีความหมายตรงกับ 4 × ( + )
3 3

ของ 10

46. สองเท่ าของหนึ่งในสามมีความหมาย
ตรงกับข้ อใด
1

7

+

7 5 19
ค + =

8 16 16

45.

ก

5

ข

3
4
1
4

ค


ง

13
9
7
9

50. ข้ อใดมีค่ามากทีส่ ุ ด
ก 10% ของ 300
ข 2% ของ 1,000
ค 5% ของ 800
ง 1% ของ 7,000
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51. มีเงินอยู่ 90 บาท ใช้ ไป 23 ของเงินทั้งหมด
จะเหลือเงินเท่ าไร
ก 10 บาท
ค 30 บาท

ข 20 บาท
ง 40 บาท
52. ติด๊ ตีม่ ีเงินอยู่ 432 บาท ซื้อเสื้อไป 25%
ของเงินทีม่ ีอยู่ จงหาว่ าเสื้อราคาเท่ าไร
ก 108 บาท
ค 150 บาท

ข 120 บาท
ง 90 บาท
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53. สุ นทรมีเงินอยู่ 100 บาท จ่ ายค่ าอาหาร
กลางวันไป 25 ของเงินทีเ่ ขามีอยู่
เขาเหลือเงินเท่ าไร
ก 40 บาท
ค 60 บาท

ข 50 บาท
ง 70 บาท
54. พ่อแบ่ งเงินให้ ลูกชาย 13 ของเงินทั้งหมด
และแบ่ งให้ ลูกสาว 59 ของเงินทั้งหมด
ถ้ าพ่อเหลือเงิน 200 บาท เดิมพ่อมีเงินเท่ าไร
ก 200 บาท
ค 1,800 บาท

ข 1,000 บาท
ง 2,000 บาท

คาชี้แจง จงเติมคาตอบลงในช่ องว่ าง
55. จากสมบัติการแจกแจง 6 × (12 + 5) = (6 × 12) + (6 × 5)
56. ผลบวกของจานวนนับสองจานวนเรี ยงกันเป็ น 33 ถ้าจานวนน้อยเป็ น x จะเขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ได้ คือ
x + (x + 1) = 33
57. เสื้ อราคา 258 บาท ลดราคา 30% จะได้ส่วนลด 77.40 บาท
58. ดวงพรได้เงินค่าอาหารกลางวันสัปดาห์ละ 120 บาท ซึ่งคิดเป็ น
สัปดาห์ ดังนั้นพี่ชายได้เงินค่าอาหารสัปดาห์ละ 160 บาท
59. 50% ของ 78 มีความหมาย คือ 50 × 78
100
5
60. 6 ของ 0.39 มีความหมาย คือ 5 × 0.39
6

3
4

ของเงินค่าอาหารของพี่ชายในหนึ่ง
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
สาหรับครู สั งเกตพฤติกรรม/ผลการทางาน/อุปนิสัย
รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ
4 3 2 1

ความสามารถของนักเรียน

1. การทางานเป็ น
ระเบียบ รอบคอบ
2. มีระเบียบวินยั
3. มีความรับผิดชอบ
4. มีวจิ ารณญาณ
5. มีความเชื่อมัน่
ในตนเอง
6. ตระหนักในคุณค่า
และมีเจตคติที่ดี
ต่อคณิ ตศาสตร์
ระดับคุณภาพ

มีลาดับและขั้นตอนในการทางาน
ทางานสะอาด
ส่ งงานตามกาหนดเวลา
ตรวจสอบการทางานของตนเอง และค้นหากิจกรรมคณิ ตศาสตร์อื่น ๆ
คาตอบถามและทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์ดว้ ยตนเอง
สนใจเรี ยน เต็มใจร่ วมทากิจกรรม และเรี ยนอย่างมีความสุ ข

4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ควรปรับปรุ ง คะแนนทีไ่ ด้

คะแนนเฉลีย่

.

ด้ านทักษะ/กระบวนการ
สาหรับครู

สั งเกตพฤติกรรม/ผลงานตามใบกิจกรรมประกอบพิจารณา

รายการประเมิน
1. การแก้ปัญหา
2. การใช้เหตุผล
3. การสื่ อความหมายและ
การนาเสนอ
4. การเชื่อมโยง
5. การคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ระดับคุณภาพ

สรุปคะแนน

ความสามารถของนักเรียน

4

ระดับคุณภาพ
3
2

1

ใช้วธิ ีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาและคานวณคาตอบ
สรุ ปผลและบอกเหตุผลการสรุ ปได้
ใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
ได้ถูกต้อง
นาความรู้ไปใช้ในการเรี ยนวิชาอื่นและในชีวติ จริ ง
มีแนวความคิดใหม่ ๆ ในการทากิจกรรมคณิ ตศาสตร์
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ควรปรับปรุ ง คะแนนทีไ่ ด้

ด้ านความรู้

ด้ านทักษะ/
กระบวนการ

คะแนนเฉลีย่
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่ านิยม

.

คะแนนรวม
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แบบบันทึกความรู้
โรงเรียน
หน่ วยการเรียนรู้
ชื่อ–นามสกุล (ผูบ้ นั ทึก)

.
เรื่อง

.
ชั้น

เลขที่

.

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

เกณฑ์การประเมินผลการบันทึกความรู้
กาหนดเกณฑ์การประเมินผลการบันทึกความรู ้โดยใช้มาตราส่ วนประเมินค่า 4 ระดับ ดังนี้
รายการประเมิน
– บันทึกความรู ้ได้ถูกต้องตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกได้ชดั เจน แนวคิดหลัก
ถูกต้อง มีประเด็นสาคัญครบถ้วน ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม คาศัพท์ถูกต้อง
– บันทึกความรู ้ได้ตรงตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกที่มีบางส่ วนยังไม่ชดั เจน
แนวคิดหลักถูกต้อง มีประเด็นสาคัญครบถ้วน ใช้ภาษา คาศัพท์ไม่ถูกต้อง
ในบางส่ วน
– บันทึกความรู ้ยดึ ตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชดั เจน แนวคิดหลักบางส่ วน
ไม่ถูกต้อง ส่ วนที่เป็ นประเด็นสาคัญมีไม่ครบถ้วน ใช้ภาษา คาศัพท์ไม่ถูกต้องในบางส่ วน
– บันทึกความรู ้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชดั เจน และแนวคิด
หลักส่ วนใหญ่ไม่ถูกต้อง ใช้ภาษา คาศัพท์ไม่ถูกต้อง

ระดับคุณภาพ
4
3
2
1
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แบบบันทึกผลการอภิปราย
โรงเรียน
หน่ วยการเรียนรู้
ชื่อ–นามสกุล (ผูบ้ นั ทึก)

.
.

เรื่อง
ชั้น

เลขที่

.

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

เกณฑ์ การประเมินผลการบันทึกผลการอภิปราย
กาหนดเกณฑ์การประเมินผลการบันทึกการอภิปรายโดยใช้มาตราส่ วนประเมินค่า 4 ระดับ ดังนี้
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
– บันทึกการอภิปรายได้ถูกต้องตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกได้ชดั เจน แนวคิดหลัก
4
ถูกต้อง มีประเด็นสาคัญครบถ้วน ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม คาศัพท์ถูกต้อง
– บันทึกการอภิปรายได้ตรงตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกที่มีบางส่ วนยังไม่ชดั เจน
3
แนวคิดหลักถูกต้อง มีประเด็นสาคัญครบถ้วน ใช้ภาษา คาศัพท์ไม่ถูกต้องในบางส่ วน
– บันทึกการอภิปรายยึดตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชดั เจน แนวคิดหลักบางส่ วน
ไม่ถูกต้อง ส่ วนที่เป็ นประเด็นสาคัญมีไม่ครบถ้วน ใช้ภาษา คาศัพท์ไม่ถูกต้อง
2
ในบางส่ วน
– บันทึกการอภิปรายไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชดั เจน และแนวคิด
1
หลักส่ วนใหญ่ไม่ถูกต้อง ใช้ภาษา คาศัพท์ไม่ถูกต้อง
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
เกณฑ์ การประเมิน
รายการที่ 1 ความสาคัญของการจัดทาโครงงาน
รายการประเมิน
- มีการทางานเป็ นกระบวนการกลุ่ม มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ สอดคล้องกับเนื้อหา
และมีประโยชน์ในชีวิตจริ ง
- มีการทางานเป็ นกระบวนการกลุ่ม มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ บางส่ วน
ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา แต่มีประโยชน์ในชีวิตจริ ง
- มีการทางานเป็ นกระบวนการกลุ่ม มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ไม่สอดคล้องกับ
เนื้อหา และไม่มีประโยชน์ในชีวิตจริ ง
- มีการทางานเป็ นกระบวนการกลุ่ม แต่ขาดความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ไม่สอดคล้องกับ
เนื้อหา และไม่มีประโยชน์ในชีวิตจริ ง

ระดับคุณภาพ
4
3
2
1

ไม่ผา่ น

สรุปผล

ผ่าน

การนาเสนอโครงงาน

กระบวนการทางาน

เนื้อหาของโครงงาน

ชื่อ–นามสกุล

ความสาคัญของ
การจัดทาโครงงาน

เลขที่

รายการประเมิน

รวมจานวนรายการที่ผา่ น
เกณฑ์ข้ นั ต่า

ตัวอย่ างแบบประเมินโครงงานทัว่ ไป
เรื่อง..........................................................................................กลุ่มที.่ ..........
ชั้น........................ภาคเรียนที.่ ...........................ปี การศึกษา..............................
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รายการที่ 2 เนือ้ หาของโครงงาน
รายการประเมิน
- เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน ใช้แนวคิดและข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม และมีการสรุ ปได้ดี
- เนื้อหาเกือบทั้งหมดถูกต้อง ใช้แนวคิดที่เหมาะสม มีขอ้ มูลข่าวสารบางเรื่ อง
ไม่เหมาะสม และการสรุ ปต้องแก้ไข
- เนื้อหาบางส่ วนถูกต้อง แนวคิดและข้อมูลข่าวสารบางส่ วนต้องแก้ไข และการสรุ ป
ต้องแก้ไข
- เนื้อหาส่ วนใหญ่ไม่ถูกต้อง แนวคิดและข้อมูลข่าวสารส่ วนใหญ่ตอ้ งแก้ไข และ
การสรุ ปต้องแก้ไขทั้งหมด

ระดับคุณภาพ
4
3
2
1

รายการที่ 3 กระบวนการทางาน
รายการประเมิน
- มีการวางแผนอย่างเป็ นระบบ มีการดาเนินงานตามแผน ลงมือปฏิบตั ิจนประสบ
ความสาเร็ จ และมีการประเมินและปรับปรุ งการดาเนินงาน
- มีการวางแผนอย่างเป็ นระบบ มีการดาเนินงานตามแผน ลงมือปฏิบตั ิจนประสบ
ความสาเร็ จ แต่ขาดการประเมินและปรับปรุ งการดาเนินงาน
- มีการวางแผนอย่างเป็ นระบบ แต่ไม่ได้ดาเนินงานตามแผน แม้จะปฏิบตั ิจนประสบ
ความสาเร็ จ และมีการประเมินและปรับปรุ งการดาเนินงานก็ตาม
- มีการวางแผนไม่เป็ นระบบ การดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็ จ

ระดับคุณภาพ
4
3
2
1

รายการที่ 4 การนาเสนอโครงงาน
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
- สื่ อความหมายได้ชดั เจน ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ใช้รูปแบบที่เหมาะสม และ
4
ข้อสรุ ปของโครงงานบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
- สื่ อความหมายได้ชดั เจน ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ใช้รูปแบบที่ไม่ค่อยเหมาะสม
3
แต่ขอ้ สรุ ปของโครงงานบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
- สื่ อความหมายไม่ค่อยชัดเจน ข้อมูลบางส่ วนขาดความสมบูรณ์ ใช้รูปแบบ
2
ที่ไม่เหมาะสม ข้อสรุ ปของโครงงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ท้ งั หมด
- สื่ อความหมายไม่ชดั เจน ข้อมูลส่ วนใหญ่ไม่สมบูรณ์ ใช้รูปแบบที่ไม่เหมาะสมและ
1
ข้อสรุ ปของโครงงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
เกณฑ์ การประเมิน
นักเรี ยนต้องมีพฤติกรรมอย่างน้อยระดับ 3 ขึ้นไป ในแต่ละรายการ จานวน 3 ใน 4 รายการ
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ตอนที่ 3.5 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
แฟ้มสะสมผลงาน หมายถึง แหล่งรวบรวมเอกสาร ผลงาน หรื อหลักฐาน เพื่อใช้สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์
ความสามารถ ทักษะ และพัฒนาการของนักเรี ยน มีการจัดเรี ยบเรี ยงผลงานไว้อย่างมีระบบ โดยนาความรู ้ ความคิด
และการนาเสนอมาผสมผสานกัน ซึ่งนักเรี ยนเป็ นผูค้ ดั เลือกผลงานและมีส่วนร่ วมในการประเมิน แฟ้ มสะสมผลงาน
จึงเป็ นหลักฐานสาคัญที่จะทาให้นกั เรี ยนสามารถมองเห็นพัฒนาการของตนเองได้ตามสภาพจริ ง รวมทั้งเห็น
ข้อบกพร่ องและแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึนต่อไป
ลักษณะสาคัญของการประเมินผลโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงาน
1. ครู สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการติดตามความก้าวหน้าของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลได้เป็ นอย่างดี
เนื่องจากมีผลงานสะสมไว้ ครู จะทราบจุดเด่น จุดด้อยของนักเรี ยนแต่ละคนจากแฟ้ มสะสมผลงาน และสามารถ
ติดตามพัฒนาการได้อย่างต่อเนื่อง
2. มุ่งวัดศักยภาพของนักเรี ยนในการผลิตหรื อสร้างผลงาน มากกว่าการวัดความจาจากการทาแบบทดสอบ
3. วัดและประเมินโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง คือ นักเรี ยนเป็ นผูว้ างแผน ลงมือปฏิบตั ิงาน รวมทั้ง
ประเมินและปรับปรุ งตนเอง ซึ่งมีครู เป็ นผูช้ ้ ีแนะ เน้นการประเมินผลย่อยมากกว่าการประเมินผลรวม
4. ฝึ กให้นกั เรี ยนรู ้จกั การประเมินตนเอง และหาแนวทางปรับปรุ งพัฒนาตนเอง
5. นักเรี ยนเกิดความมัน่ ใจและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง รู ้วา่ ตนเองมีจุดเด่นในเรื่ องใด
6. ช่วยในการสื่ อความหมายเกี่ยวกับความรู ้ ความสามารถ ตลอดจนพัฒนาการของนักเรี ยนให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
ทราบ เช่น ผูป้ กครอง ฝ่ ายแนะแนว ตลอดจนผูบ้ ริ หารของโรงเรี ยน
ขั้นตอนการประเมินผลโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงาน
การจัดทาแฟ้ มสะสมผลงานมี 10 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้
1. การวางแผนจัดทาแฟ้มสะสมผลงาน การจัดทาแฟ้ มสะสมผลงานต้องมีส่วนร่ วมระหว่างครู นักเรี ยน
และผูป้ กครอง
ครู การเตรี ยมตัวของครู ตอ้ งเริ่ มจากการศึกษาและวิเคราะห์หลักสู ตร คู่มือครู คาอธิบายรายวิชา วิธีการวัด
และประเมินผลในหลักสู ตร รวมทั้งครู ตอ้ งมีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินโดยใช้แฟ้ มสะสมผลงาน จึง
สามารถวางแผนกาหนดชิ้นงานได้
นักเรียน ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้อหาสาระ การประเมินผลโดยใช้แฟ้ มสะสม
ผลงาน การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การกาหนดชิ้นงาน และบทบาทในการทางานกลุ่ม โดยครู ตอ้ งแจ้งให้
นักเรี ยนทราบล่วงหน้า
ผู้ปกครอง ต้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการคัดเลือกผลงาน การแสดงความคิดเห็น และรับรู ้พฒั นาการของ
นักเรี ยนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นก่อนทาแฟ้ มสะสมผลงาน ครู ตอ้ งแจ้งให้ผปู ้ กครองทราบหรื อขอความร่ วมมือ รวมทั้ง
ให้ความรู ้ในเรื่ องการประเมินผลโดยใช้แฟ้ มสะสมผลงานแก่ผปู ้ กครองเมื่อมีโอกาส
2. การรวบรวมผลงานและจัดระบบแฟ้ม ในการรวบรวมผลงานต้องออกแบบการจัดเก็บหรื อแยก
หมวดหมู่ของผลงานให้ดี เพื่อสะดวกและง่ายต่อการนาข้อมูลออกมาใช้ แนวทางการจัดหมวดหมู่ของผลงาน เช่น
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- จัดแยกตามลาดับ วัน เวลา ที่สร้างผลงานขึ้นมา
- จัดแยกตามความซับซ้อนของผลงาน เป็ นการแสดงถึงทักษะหรื อพัฒนาการของนักเรี ยนที่มากขึ้น
- จัดแยกตามวัตถุประสงค์ เนื้อหา หรื อประเภทของผลงาน
ผลงานที่อยูใ่ นแฟ้ มสะสมงานอาจมีหลายเรื่ อง หลายวิชา ดังนั้นนักเรี ยนจะต้องทาเครื่ องมือในการช่วย
ค้นหา เช่น สารบัญ ดัชนีเรื่ อง จุดสี แถบสี ติดไว้ที่ผลงานโดยมีรหัสที่แตกต่างกัน เป็ นต้น
3. การคัดเลือกผลงาน ในการคัดเลือกผลงานนั้นควรให้สอดคล้องกับเกณฑ์หรื อมาตรฐานที่โรงเรี ยน ครู
หรื อนักเรี ยนร่ วมกันกาหนดขึ้นมา และผูค้ ดั เลือกผลงานควรเป็ นนักเรี ยนเจ้าของแฟ้ มสะสมผลงาน หรื อมีส่วน
ร่ วมกับครู เพื่อน และผูป้ กครอง
ผลงานที่เลือกเข้าแฟ้ มสะสมผลงานควรมีลกั ษณะดังนี้
– สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู ้
– เป็ นผลงานชิ้นที่ดีที่สุด มีความหมายต่อนักเรี ยนมากที่สุด
– สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของนักเรี ยนในทุกด้าน
– เป็ นสื่ อที่จะช่วยให้นกั เรี ยนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครู ผูป้ กครอง และเพื่อน ๆ
ส่ วนจานวนชิ้นงานนั้นให้กาหนดตามความเหมาะสม ไม่ควรมีมากเกินไป เพราะอาจจะทาให้ผลงาน
บางชิ้นไม่มีความหมาย แต่ถา้ มีนอ้ ยเกินไปจะทาให้การประเมินไม่มีประสิ ทธิภาพ
4. สร้ างสรรค์ แฟ้มสะสมผลงานให้ มีเอกลักษณ์ ของตนเอง โครงสร้างหลักของแฟ้ มสะสมผลงานอาจ
เหมือนกัน แต่นกั เรี ยนสามารถตกแต่งรายละเอียดย่อยให้แตกต่างกันตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล โดย
อาจใช้ภาพ สี สติกเกอร์ ตกแต่งให้สวยงาม เน้นเอกลักษณ์ของเจ้าของแฟ้ มสะสมผลงาน
5. การแสดงความคิดเห็นหรือความรู้ สึกต่ อผลงาน ในขั้นตอนนี้นกั เรี ยนจะได้รู้จกั การวิพากษ์วิจารณ์ หรื อ
สะท้อนความคิดเกี่ยวกับผลงานของตนเอง ตัวอย่างข้อความที่ใช้แสดงความรู ้สึกต่อผลงาน เช่น
– ได้แนวคิดจากการทาผลงานชิ้นนี้มาจากไหน
– เหตุผลที่เลือกผลงานชิ้นนี้คืออะไร
– จุดเด่น จุดด้อยของผลงานชิ้นนี้คืออะไร
– รู ้สึกพอใจกับผลงานชิ้นนี้มากน้อยเพียงใด
– ได้ขอ้ คิดอะไรจากการทาผลงานชิ้นนี้
6. ตรวจสอบความสามารถของตนเอง เป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ประเมินความสามารถของตนเอง
โดยพิจารณาตามเกณฑ์ยอ่ ย ๆ ที่ครู และนักเรี ยนช่วยกันกาหนดขึ้น เช่น นิสยั การทางาน ทักษะทางสังคม การทางาน
เสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนด การขอความช่วยเหลือเมื่อมีความจาเป็ น เป็ นต้น นอกจากนี้การตรวจสอบ
ความสามารถตนเองอีกวิธีหนึ่ง คือ การให้นกั เรี ยนเขียนวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง และสิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง
แก้ไข
7. การประเมินผลงาน เป็ นขั้นตอนที่สาคัญเนื่องจากเป็ นการสรุ ปคุณภาพของงานและความสามารถหรื อ
พัฒนาการของนักเรี ยน การประเมินแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ การประเมินโดยไม่ให้ระดับคะแนน และการ
ประเมินโดยให้ระดับคะแนน
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การประเมินโดยไม่ ให้ ระดับคะแนน ครู กลุ่มนี้มีความเชื่อว่า แฟ้ มสะสมผลงานมีไว้เพื่อศึกษากระบวนการ
ทางาน ศึกษาความคิดเห็น ความรู ้สึกของนักเรี ยนที่มีต่อผลงานของตนเอง ตลอดจนดูพฒั นาการหรื อความก้าวหน้า
ของนักเรี ยนอย่างไม่เป็ นทางการ ครู ผูป้ กครอง และเพื่อนสามารถให้คาชี้แนะแก่นกั เรี ยนได้ ซึ่งวิธีการนี้จะทาให้
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ โดยไม่ตอ้ งกังวลว่าจะได้คะแนนมากน้อยเท่าไร
การประเมินโดยให้ ระดับคะแนน มีท้ งั การประเมินตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ การประเมินระหว่าง
ภาคเรี ยน และการประเมินปลายภาค ซึ่งจะช่วยในวัตถุประสงค์ดา้ นการปฏิบตั ิเป็ นหลัก การประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
ต้องกาหนดมิติการให้คะแนน (Scoring rubrics) ตามเกณฑ์ที่ครู และนักเรี ยนร่ วมกันกาหนดขึ้น การให้ระดับ
คะแนนมีท้ งั การให้คะแนนเป็ นรายชิ้นก่อนเก็บเข้าแฟ้ มสะสมผลงาน และการให้คะแนนแฟ้ มสะสมผลงานทั้งแฟ้ ม
ซึ่งมาตรฐานคะแนนนั้นต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดทาแฟ้ มสะสมผลงาน และมุ่งเน้นพัฒนาการของ
นักเรี ยนแต่ละคนมากกว่าการนาไปเปรี ยบเทียบกับบุคคลอื่น
8. การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ กบั ผู้อนื่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้รับฟังความคิดเห็น
จากผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ เพื่อน ครู และผูป้ กครอง อาจทาได้หลายรู ปแบบ เช่น การจัดประชุมในโรงเรี ยน
โดยเชิญผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่ วมกันพิจารณาผลงาน การสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรี ยนกับเพื่อน การส่ งแฟ้ ม
สะสมผลงานไปให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยให้ขอ้ เสนอแนะหรื อคาแนะนา
ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์น้ นั ผูเ้ รี ยนจะต้องเตรี ยมคาถามเพื่อถามผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็ น
ประโยชน์ในการปรับปรุ งงานของตนเอง ตัวอย่างคาถาม เช่น
- ท่านคิดอย่างไรกับผลงานชิ้นนี้
- ท่านคิดว่าควรปรับปรุ งแก้ไขส่ วนใดอีกบ้าง
- ผลงานชิ้นใดที่ท่านชอบมากที่สุดเพราะอะไร ฯลฯ
9. การปรับเปลีย่ นผลงาน หลังจากที่ผเู ้ รี ยนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้รับคาแนะนาจากผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้องแล้ว จะนามาปรับปรุ งผลงานให้ดีข้ ึน ผูเ้ รี ยนสามารถนาผลงานที่ดีกว่าเก็บเข้าแฟ้ มสะสมผลงานแทนผลงาน
เดิม ทาให้แฟ้ มสะสมงานมีผลงานที่ดี ทันสมัย และตรงตามจุดประสงค์ในการประเมิน
10. การประชาสั มพันธ์ ผลงานของนักเรียน เป็ นการแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรี ยน โดยนาแฟ้ ม
สะสมผลงานของนักเรี ยนทุกคนมาจัดแสดงร่ วมกัน และเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครอง ครู และนักเรี ยนทัว่ ไปได้เข้าชม
ผลงาน ทาให้นกั เรี ยนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
ผูท้ ี่เริ่ มต้นทาแฟ้ มสะสมงานอาจไม่ตอ้ งดาเนินการทั้ง 10 ขั้นตอนนี้ อาจใช้ข้นั ตอนหลัก ๆ คือ การรวบรวม
ผลงานและการจัดระบบแฟ้ ม การคัดเลือกผลงาน และการแสดงความคิดเห็นหรื อความรู ้สึกต่อผลงาน
องค์ ประกอบสาคัญของแฟ้มสะสมผลงาน มีดงั นี้
1. ส่ วนนา ประกอบด้วย ปก คานา สารบัญ ประวัติส่วนตัว จุดมุ่งหมายของการทาแฟ้ มสะสมผลงาน
2. ส่ วนเนือ้ หาแฟ้ ม ประกอบด้วย ผลงาน ความคิดเห็นที่มีต่อผลงาน และ Rubrics ประเมินผลงาน
3. ส่ วนข้ อมูลเพิ่มเติม ประกอบด้วย ผลการประเมินการเรี ยนรู ้ การรายงานความก้าวหน้าโดยครู และ
ความคิดเห็นของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เพื่อน ผูป้ กครอง
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แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็ นแหล่งรวบรวมผลงานของนักเรี ยนอย่างเป็ นระบบ ที่นามาใช้ประเมิน
สมรรถภาพของนักเรี ยน เพื่อช่วยให้นกั เรี ยน ครู ผูป้ กครอง หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจและมองเห็นอย่างเป็ น
รู ปธรรมได้วา่ การปฏิบตั ิงานและผลงานของนักเรี ยนมีคุณภาพมาตรฐานอยูใ่ นระดับใด
แฟ้ มสะสมผลงานเป็ นเครื่ องมือประเมินผลตามภาพจริ งที่ให้โอกาสนักเรี ยนได้ใช้ผลงานจากที่ได้ปฏิบตั ิจริ ง
สื่ อสารให้ผอู ้ ื่นเข้าใจถึงความสามารถที่แท้จริ งของตน ซึ่งผลงานที่เก็บสะสมในแฟ้ มสะสมผลงานมีหลายลักษณะ เช่น
การเขียนรายงาน บทความ การศึกษาค้นคว้า สิ่ งประดิษฐ์ การทาโครงงาน บันทึกการบรรยาย บันทึกการทดลอง
บันทึกการอภิปราย บันทึกประจาวัน แบบทดสอบ
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ตอนที่ 3.6
ตัวอย่ าง
แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
เรื่อง...............................................................................................กลุ่มที.่ ..........
ภาคเรียนที.่ ......................ชั้น...................................................
ระดับคุณภาพ
รายการประเมิน
1
2
3
1. โครงสร้างและองค์ประกอบ
2. แนวความคิดหลัก
3. การประเมินผล
4. การนาเสนอ
เกณฑ์ การประเมิน แยกตามองค์ ประกอบย่ อย 4 ด้ าน
รายการโครงสร้ างและองค์ ประกอบ
รายการประเมิน
ผลงานมีองค์ประกอบที่สาคัญครบถ้วนและจัดเก็บได้อย่างเป็ นระบบ
ผลงานมีองค์ประกอบที่สาคัญเกือบครบถ้วนและส่ วนใหญ่จดั เก็บอย่างเป็ นระบบ
ผลงานมีองค์ประกอบที่สาคัญเป็ นส่ วนน้อย แต่บางชิ้นงานมีการจัดเก็บที่เป็ นระบบ
ผลงานขาดองค์ประกอบที่สาคัญและการจัดเก็บไม่เป็ นระบบ
รายการแนวความคิดหลัก
รายการประเมิน
ผลงานสะท้อนแนวความคิดหลักของนักเรี ยนที่ได้ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ มีหลักฐาน
แสดงว่ามีการนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ได้มาก
ผลงานสะท้อนแนวความคิดหลักของนักเรี ยนที่ได้ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ มีหลักฐาน
แสดงว่าสามารถนาความรู ้ไปใช้ในสถานการณ์ตวั อย่างได้
ผลงานสะท้อนแนวความคิดหลักของนักเรี ยนว่าได้ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์บา้ ง
มีหลักฐานแสดงถึงความพยายามที่จะนาไปใช้ประโยชน์
ผลงานจัดไม่เป็ นระบบ มีหลักฐานแสดงว่ามีความรู ้ทางวิทยาศาสตร์นอ้ ยมาก

4

ระดับคุณภาพ
4
3
2
1
ระดับคุณภาพ
4
3
2
1
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รายการการประเมินผล
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
มีการประเมินความสามารถและประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานและผลงาน รวมทั้งมีการ
4
เสนอแนะโครงการที่เป็ นไปได้ที่จะจัดทาต่อไปไว้อย่างชัดเจนหลายโครงการ
มีการประเมินความสามารถและประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานและผลงาน รวมทั้งการ
3
เสนอแนะโครงการที่ควรจัดทาต่อไป
มีการประเมินความสามารถและประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานและผลงานบ้าง รวมทั้ง
2
มีการเสนอแนะโครงการที่จะทาต่อไปแต่ไม่ชดั เจน
มีการประเมินประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานและผลงานน้อยมากและไม่มีขอ้ เสนอแนะใด ๆ
1
รายการการนาเสนอ
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
เขียนบทสรุ ปและรายงานที่มีระบบดี มีข้นั ตอน มีขอ้ มูลครบถ้วน มีการประเมินผล
4
ครบถ้วน แสดงออกถึงความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
เขียนบทสรุ ปและรายงานแสดงให้เห็นว่ามีข้นั ตอนการจัดเก็บผลงาน มีการประเมินผล
3
เป็ นส่ วนมาก
เขียนบทสรุ ปและรายงานแสดงให้เห็นว่ามีข้นั ตอนการจัดเก็บผลงาน มีการประเมินผล
2
เป็ นบางส่ วน
เขียนบทสรุ ปและรายงานแสดงให้เห็นว่ามีข้นั ตอนการจัดเก็บผลงาน แต่ไม่มีการ
1
ประเมินผล
เกณฑ์ การประเมินโดยภาพรวม
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
ผลงานมีรายละเอียดมากเพียงพอ ไม่มีขอ้ ผิดพลาดหรื อแสดงถึงความไม่เข้าใจ มีความ
เข้าใจในเรื่ องที่ศึกษาโดยมีการบูรณาการหรื อเชื่อมโยงแนวความคิดหลักต่าง ๆ
4
เข้าด้วยกัน
ผลงานมีรายละเอียดมากเพียงพอและไม่มีขอ้ ผิดพลาดหรื อแสดงถึงความไม่เข้าใจ
แต่ขอ้ มูลต่าง ๆ เป็ นลักษณะของการนาเสนอที่ไม่ได้บูรณาการระหว่างข้อมูลกับ
3
แนวความคิดหลักของเรื่ องที่ศึกษา
ผลงานมีรายละเอียดที่บนั ทึกไว้ แต่พบว่าบางส่ วนมีความผิดพลาดหรื อไม่ชดั เจน หรื อ
2
แสดงถึงความไม่เข้าใจเรื่ องที่ศึกษา
ผลงานมีขอ้ มูลน้อย ไม่มีรายละเอียดบันทึกไว้
1

